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การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น

เทศบาลต าบล และเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ข้ึนเป็นเทศบาลต าบล โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก จากข้าราชการส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค กลุ่มนักการเมืองท้องถ่ิน ข้าราชการ
ท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนในเทศบาลต าบล 2 แห่งในจังหวัดขอนแก่น  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล คือ    
1) ปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอปท.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น การขาดความ
ร่วมมือของอปท.ที่มีอาณาเขตติดต่อกันในการตรวจแนวเขตการปกครอง 2) ปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เช่น การแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการของนักการเมืองท้องถ่ินมากกว่าประชาชน ความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเร่ืองข้อก าหนด
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ 3) ปัญหาอันเกิดจากราชการ
ส่วนภูมิภาค เช่น แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนในการหารือกับอปท. 4) ปัญหาทางการเมืองใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เช่น การใช้อ านาจลงนามเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ทางการเมืองและการใช้อปท.เป็นฐานเสียงของการเมืองระดับชาติ 

ผลกระทบภายในส าหรับฝ่ายบริหาร ด้านโครงสร้างมีการก าหนดคุณวุฒินายกเทศมนตรี 
มีต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ด้านการคลังยังคงมีรายได้จัดเก็บเองจ ากัดและยังพ่ึงพา
งบอุดหนุนเป็นหลักและงบประมาณไม่ได้ตามการประมาณการ ด้านการบริหารงานบุคคล
ก่อให้เกิดการขยายกรอบอัตราก าลังและเป็นการพัฒนาสายงานอาชีพโดยปริยาย ส่วนผลที่เกิดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน นอกจากจ านวนสมาชิกจะลดลงแล้วการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติยังมี
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ข้อจ ากัดอยู่ โดยเน้นเฉพาะเร่ืองที่เป็นการให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารเป็นหลัก ท าให้การ
ตรวจสอบไม่ได้เข้มข้นมากนัก ส่วนด้านการก ากับดูแลมีแนวปฏิบัติที่อ านาจก ากับดูแลเทศบาลอยู่
ที่ส่วนกลางและระดับจังหวัดเป็นส าคัญโดยมีนายอ าเภอเป็นเพียงผู้ช่วยเท่าน้ัน 

ท้ังน้ีภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะก่อให้เกิดผลกระทบใน 4 มิติ คือ มิติการเมือง
ท้องถ่ิน มิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติด้านการจัดบริการสาธารณะ และมิติด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ พบว่า เทศบาลต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะในระยะแรกต้อง
พบกับความท้าทายหลายประการ กล่าวคือ มิติการเมืองท้องถ่ิน มีการแข่งขันทางการเมืองของ
เทศบาลต าบลที่รุนแรงข้ึน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถ่ินมากข้ึน 
ส่วนมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังจ ากัดเฉพาะการเลือกต้ัง โดยรวมการมีส่วนร่วมก็ไม่
ต่างจากเม่ือคร้ังเป็นอบต.และประชาชนยังเช่ือม่ันในตัวผู้น าหมู่บ้านอยู่มาก ส่วนมิติด้านการ
จัดบริการสาธารณะบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลไม่ต่างจากอบต.มากนัก เทศบาลต าบลเน้นที่
การบริหารท่ัวไปและการเคหะและชุมชนเป็นพิเศษ  นอกจากน้ีการที่ไม่ได้งบตามการประมาณ
การส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามแผนของเทศบาล ส าหรับมิติด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ ประเด็นที่ท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล
กับผู้น าท้องที่และชุมชนในการพัฒนา และเกิดความท้าทายเร่ืองความเป็นตัวแทนประชาชนของ
สมาชิกสภาเทศบาลในการท าหน้าที่ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลดังน้ี            
1) ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การยกฐานะให้ชัดเจนและนักการเมืองไม่ควรน าเร่ืองการยกฐานะ
ไปใช้เป็นอ านาจในการต่อรองทางการเมือง 2) อบต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง
กับการยกฐานะควรการประสานงานกัน เพ่ือลดความขัดแย้งหรือความล่าช้าในการด าเนินการ 3) 
ควรมีการวางแผนการบริหารรองรับการเปลี่ยนแปลงฐานะในระยะยาว 4) การเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 5) การให้
ความส าคัญในการสร้างเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลอย่างกว้างขวาง  

ท้ังน้ีภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลควรพิจารณาดังน้ี  1) เทศบาล
ต าบลมีความจ าเป็นที่ต้องสนใจและแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชนและองค์กรภาคสังคม
มากข้ึน 2) สมาชิกสภาเทศบาลต้องเรียนรู้การท างานและท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนให้ได้
ตามความคาดหวังของประชาชน 3) การแสวงหาแหล่งทุนอื่นๆเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบล 4) ผู้น า
ท้องที่และผู้น าท้องถ่ินต้องผสานพลังเพ่ือร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่  
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ABSTRACT 

 
This qualitative research aims to examine problems of transformation process and to 

study the impact of transformation from Tambon Administrative Organization to sub-
district municipality. Data collection was compiled by using observations and in-depth 
interviews among central officials, regional officials, local politicians, local officials and 
people in two sub-district municipalities of Khonkaen province. 

The results are as follows: 1) Problem of TAOs and nearby others was the lack of 
cooperation between TAOs and local governments. 2) Participation problems were to focus 
the need of politicians more than people and an unclear communication for participation in 
transformation process. 3) Regional government problem was the unclear practicable guide 
for consultation. 4) Politics problem was to use power of politicians for seeking political 
interests and the voice of national politics.  

For the internal impact, structural aspect was to specify the mayor’s qualifications 
and position of the counselor. Finance aspects depended on more subsidy budgets than the 
local revenues and the annual budget. In the human resource management, it increased 
workforce of sub-district municipality and supported the career development. In the 
dimension of legislation, it was limited, especially approval by the management. It made 
the weakness of accountability. Furthermore, supervision aspect was under the supervision 
of the central and provincial administration.  

Title of Thesis Process And Impact From Tambon Administrative Organization 
(TAO) To A Sub-District Municipality : A Case Study Of  Sub-
District Municipality in  Khonkaen  Province 

Author Mr. Sunthonchai Chopyot 

Degree Master of Public Administration 

Year 2011 
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After initial status change of sub-district municipality meets several challenges. The 
results revealed that, on local political dimension, the intensity of political competition 
within sub-district municipalities led to increasing political groupings among local 
politicians. In the dimension of public participation, people participation was limited to only 
election voting, the rest was not different from TAO. Local people still strongly believed in 
community leaders. For public services aspect, the role of sub-district municipality had 
slightly different from TAO. Particularly, the sub-district municipality prioritized the 
general administration and housing and community. Financial problems affected on the 
administration of sub-district municipality because sub-district municipality fell short of 
revenue. For relationship of community and local leader aspect, it caused challenges of 
coordination between sub-district municipality, community leaders and community for 
development. Moreover, it was challenges of the delegation due to electoral divisions of 
sub-district municipality.  

However, researcher has suggestions in the process of the status change as follows: 
1) The government should clarify the criteria of status change and politicians shouldn’t use 
power to bargain political interests. 2) TAOs and local governments should coordinate 
together in order to decrease conflicts and the delay in operation. 3) They should plan and 
manage for long-term status changes. 4) After status change, they should appropriately 
consider needs for community. 5) To give priority to build a public forum for public 
involvement and awareness about the status change.  

After changing the status of a municipality should consider the following :          
1) Tambon municipalities need to pay attention and cooperate with civil society 
organizations and the public. 2) Council members must learn working and act as an 
expected agent of people.  3)   Seeking some other funds to run Tambon municipalities is also 
suggested. 4) Local leaders and local administrators must coordinate together to develop 
their areas.  
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุณา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ 
ปันนิตามัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ        
วิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันทรงคุณค่าในการให้ค าแนะน า แนวทางในการศึกษาวิจัยตลอด
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี จนท า
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบล รวมถึงก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในพ้ืนที่วิจัยที่ได้สละเวลาและเอ้ืออ านวยในการจัดเก็บข้อมูลในงานวิจัยฉบับน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1                  
(Full Scholarship) รวมถึงมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากรเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย ที่ได้มอบทุนแก่ผู้วิจัยเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย์แห่งคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ เจ้าหน้าที่ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกระบวนการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ตามข้ันตอนต่างๆ จนเสร็จส้ิน และขอขอบคุณในทุกๆก าลังใจจากเพ่ือนๆ MPA 
รุ่น 52 ทุกคน 

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และคุณยายบัวผัน แสนนาม อันเป็นที่
เคารพรักของผู้วิจัยย่ิง ที่ช่วยผลักดันให้ผู้วิจัยได้มาถึงจุดน้ี ขอบคุณพี่สาว ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและ
ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา สุดท้ายขอขอบพระคุณคุณตาผู้ล่วงลับที่เป็น
ต้นแบบในการด าเนินชีวิตของผู้วิจัยและคอยเฝ้าดูความส าเร็จของผู้วิจัยมาโดยตลอด  

คุณค่าและประโยชน์อันพอจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน  
 

                                  
                       สุนทรชัย ชอบยศ 
                                                                                        เมษายน  2555 
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1 
 

บทท่ี 1 
 
บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถ่ินไทยไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ถึงข้ันมีการบัญญัติไว้เป็นเอกเทศในหมวดที่ 
14 ว่าด้วยการปกครองท้องถ่ิน (มาตรา 281-290) อาทิใน มาตรา 281 ก าหนดไว้ชัดเจนว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน…” อันเป็นผลบังคับให้รัฐต้องให้
ความสนใจต่อองค์กรปกครองท้องถ่ิน (อปท.) ท้ังน้ีประเทศไทยได้ก าหนดให้การปกครอง
ท้องถ่ิน เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามของหลักการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (มาตรา 4) กล่าวคือ 
นอกจากจะมีการบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้ว ยังมีการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน อันเป็นผลพวงมาจากความพยายามของรัฐบาลหลายยุคด้วยกัน ในการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและความต้องการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ผ่านการปกครองท้องถ่ิน  

ในปัจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน 4 รูปแบบน่ันคือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลและองค์กรปกครองท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ซ่ึงปัจจุบันมีสองแห่งน่ันคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ท้ังน้ีหากพิจารณา
ความเก่าแก่ของรูปแบบองค์กรปกครองท้องถ่ินที่มีอยู่ในปัจจุบัน คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงการ
ปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล ซ่ึงเทศบาลในประเทศไทย ได้ถือก าเนิดข้ึนอย่างเป็นทางการ 
เม่ือมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน โดยความส าคัญของกฎหมาย
ฉบับน้ี คือ การประดิษฐ์หรือสร้างท้องถ่ินไทยข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นหน่วยทางกฎหมาย ที่แยกตัวออก
จากหน่วยธรรมชาติหรือท้องถ่ินธรรมดาและเป็นหน่วยที่แยกตัดขาดออกจากสุขาภิบาลที่ด ารงอยู่
แต่เดิม ไม่ใช่เป็นพัฒนาการที่สืบเน่ืองหรือต่อเน่ืองกับหน่วยสุขาภิบาล (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 
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2542ข: 38,40; อลงกรณ์ อรรคแสง, 2547: 54-55) ดังที่มีการอธิบายและขยายความข้ึนมาใน
ภายหลัง ท้ังน้ีจุดที่ส าคัญของเทศบาลเป็นกิจการที่ประชาชนน้ัน ได้ด าเนินการตามเจตจ านงของ
ประชาชนหรือเป็นการปกครองท้องถ่ินโดยประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบ  

ท้ังน้ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันน้ัน ได้แบ่งประเภท
เทศบาลออกเป็นสามรูปแบบ น่ันคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ในการ
ก่อก าเนิดเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
จัดต้ังแต่ประการใด คงจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่ารัฐบาลในขณะน้ันมีความต้องการที่จะยกฐานะ
สุขาภิบาลที่มีอยู่แต่เดิม ข้ึนเป็นเทศบาลอันเป็นการน าร่องในการใช้รูปแบบเทศบาลเป็นคร้ังแรก 
การปกครองในรูปแบบของเทศบาลน้ัน รัฐบาลคณะราษฎรมีความต้ังใจหรือมีเจตนารมณ์ที่จะ
กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน ให้เกิดการปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476 ซ่ึงมีความพยายามปฏิรูปท้องถ่ินให้สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ จน
ได้มีการเร่ิมต้นจะยกฐานะสุขาภิบาลจ านวน 35 แห่งที่มีอยู่แต่เดิมของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ข้ึนเป็น
เทศบาล โดยจุดมุ่งหมายของคณะราษฎรมุ่งหมายที่จะพัฒนาการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเดียวคือ 
เทศบาล ขณะน้ันมีต าบลท่ัวประเทศ จ านวน 4,800 แห่ง รัฐบาลหวังที่จะยกฐานะต าบลให้เป็น
เทศบาล (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 137) โดยในเร่ืองน้ี ปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า 
(สันติสุข อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2542ข: 40) “เราจะได้ยกต าบลทุกๆต าบลให้มี
สภาพเป็นเทศบาลข้ึน มีการปกครองท้องถ่ิน...โดยวิธีน้ีราษฎรในท้องถ่ินจะได้ท าประโยชน์แก่
บ้านเมืองได้เต็มก าลัง” 

หลายทศวรรษที่ผ่านมามีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ท้ังน้ีหากพิจารณาพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงฐานะอบต.เป็น
เทศบาลต าบลอาจพบว่าเร่ิมต้นจากคล่ืนลูกแรก คือภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 
2475 ที่นับว่าเป็นการยกฐานะเป็นเทศบาลคร้ังแรกของประเทศไทย ซ่ึงภายหลังก็มีการเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง แม้จะมีไม่มากนักก็ตาม กล่าวคือในปี พ.ศ. 2476-2535 มีการจัดต้ังหรือยกฐานะ
เทศบาลเพียง 134 แห่ง (ปี พ.ศ. 2535) และในบางช่วงเวลาก็มิได้มีการจัดต้ังเทศบาลนาน
ติดต่อกันหลายปี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 75) คล่ืนลูกที่สอง คือการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 อันเป็นกาลอวสาน
รูปแบบสุขาภิบาลในประเทศไทย โดยได้เกิดเทศบาลข้ึนท้ังส้ิน 1,129 แห่ง โดยมีเทศบาลต าบล
ถึง 1,031 แห่ง (กรมการปกครอง อ้างถึงใน ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ์ กุลพานิชและชุลีพร เดช
ข า, 2543: 75) ซ่ึงก่อนหน้าน้ีในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมีเทศบาลเพียง 149 แห่งเท่าน้ัน 
(กรมการปกครอง อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 192) โดยในจ านวนน้ีมีเทศบาลต าบล
เพียง 51 แห่ง และคล่ืนลูกที่สาม คือหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล        (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546  อันเป็นการเปลี่ยนสาระส าคัญของการจัดต้ังเทศบาลจากเดิมที่การยกฐานะจาก
อบต.ข้ึนเป็นเทศบาลน้ัน ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่กฎหมายก าหนดให้ตราเป็นประกาศ
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กระทรวงมหาดไทย ในทางกฎหมายแล้วการจัดท าประกาศกระทรวงมีความสะดวกและรวดเร็วใน
กระบวนการยกร่างมากกว่า ซ่ึงในการยกฐานะองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในปัจจุบันก็
ยังคงใช้ตามพระราชบัญญัติฉบับข้างต้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีเทศบาลท้ังส้ิน 2,006 แห่ง ซ่ึง
เทศบาลต าบลมีจ านวนถึง 1,841 แห่งและหากพิจารณาในความต่อเน่ืองระหว่างปี 2543-2551 
มีการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลถึง 485 แห่ง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2551ข: 28) การเพ่ิมข้ึนของเทศบาลดังกล่าวน้ันถือเป็น
พัฒนาการที่มีความต่อเน่ืองอย่างเป็นพลวัตร ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบที่เกิดข้ึนมาภายหลังจากเทศบาล ก็มีจ านวนมากถึง 5,770 แห่ง (ปี 
พ.ศ. 2552) ถึงจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองแต่ก็ยังมีจ านวนมากพอสมควร ท้ังน้ีสามารถ
พิจารณาได้จากภาพที่ 1.1 

 
 

 
 
ภาพที่ 1.1  จ านวนอบต.ต่อเทศบาลต าบล พ.ศ. 2549-2552 

 
อย่างไรก็ตามแม้แนวทางในเชิงกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ค่อนข้างที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลได้ง่ายข้ึน แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างที่จะประสบปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาใน
มิติการเมืองระดับชาติ จนท าให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลในช่วงปี พ.ศ. 2552 ประสบปัญหาและเกิดความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงฐานะ
อย่างมาก แม้เจตนารมณ์ทางกฎหมายจะเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะอย่างรวดเร็วก็ตาม 
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมาชิกและผู้บริหาร หมดวาระในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 และขอเปลี่ยนแปลงฐานะไม่สามารถด าเนินการเลือกต้ังใด้ภายใน 45 วัน (ตามพรบ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 8) เพราะต้องรอประกาศการ
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เปลี่ยนแปลงฐานะจากกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีการด าเนินการที่ล่าช้าและขยายเวลาการเลือกต้ัง
ออกไปถึง 3 คร้ัง (เป็นเวลาถึง 135 วัน) (มติชน, 2552: 10) อันส่งผลต่อการตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพราะอบต.ส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีการจัดท าข้อบัญญัติดังกล่าว เพราะรอประกาศในการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
กระทรวงมหาดไทย อีกท้ังยังมีอีกหลายอบต.ในหลายพ้ืนที่ขอท าการเลือกต้ังสมาชิกและผู้บริหาร
อบต.ไปพลางก่อน เพราะทนรอกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ ซ่ึงสร้างความสับสนแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและประชาชนเป็นอย่างมาก ในขณะที่มีการรับสมัคร สมาชิกสภา.อบต.และนายกอบต.
กลับได้รับแจ้งจากทางคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ว่ากระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติเป็น
เทศบาลแล้ว จึงต้องมีการยุติการด าเนินการดังกล่าวและเตรียมด าเนินการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีแทน (มติชน, 2552: 8; ปรีชา หย่ังทะเล, 2552: 41) 

จะเห็นว่าความล่าช้าที่กระทบต่อการบริหารงานท้องถ่ิน จนถึงข้ันมีการรวมตัวกันของอดีต
นายกอบต.และปลัดอบต.กว่า 200 แห่ง เพ่ือทวงถามความคืบหน้าเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มิติชน, 2552: 8) จากความเคล่ือนไหวของการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลดังกล่าว ประกอบกับช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ที่ผ่าน
มาพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจกล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงฐานะอบต.เป็นเทศบาล
ต าบลในปีงบประมาณ 2552 จ านวน 59 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552, กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน) และในปีงบประมาณ 2553 เพ่ิมข้ึนถึง 320 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน  2553, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) และหากนับรวมเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ฐานะของอบต.เป็นเทศบาลต าบลจากปี พ.ศ. 2552-2553 มีเทศบาลต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะ
มาจ านวนท้ังส้ิน 379 แห่ง แต่การด าเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงฐานะยังขาดความชัดเจน
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆอยู่มาก อีกท้ังยังมีข้อกังวลจากองค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะ แต่ไม่ได้เป็นเทศบาลแม้จะผ่านประชาคมของประชาชนแล้วก็ตาม  

 จากที่กล่าวมาการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะอบต.ที่อยู่ใน
ชนบท ที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงฐานะอย่างต่อเน่ือง แต่ในระยะหลังไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาบาง
ประการได้ ดังน้ันการศึกษาเพ่ือทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
ผลกระทบที่จะตามมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงและจะเป็น
ประโยชน์เพ่ือเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีอยู่ในอนาคต เพราะแนวโน้มต่อไปคงจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลได้
ยาก อาทิ ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย เร่ือง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง
อ านาจ ที่ได้แถลงในวันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2554  ว่า “ในอนาคต ควรยกระดับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีอยู่ให้เป็นเทศบาล” 

ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากจะพิจารณาถึงปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ
แล้ว ยังศึกษาผลกระทบท้ังในมิติการบริหารภายในองค์การเทศบาล และมิติภายนอกองค์การ
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เทศบาลในสี่มิติคือด้านการเมืองท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดบริการสาธารณะ 
และมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเทศบาลต าบลเขตชนบท 
เม่ือมีการปรับเปลี่ยนฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
โดยเฉพาะการด าเนินการตามบทบาทภารกิจในฐานะที่เป็นเทศบาลได้เพียงใด สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่หรือไม่ เพราะเทศบาลต าบลถือเป็นองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินที่ได้รับความคาดหวังจากประชาชน ถึงศักยภาพในการบริหารงาน อีกท้ังยังเป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากรูปแบบหน่ึง การทราบปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนน้ัน น่าจะเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต  
 

1.2  ค าถามในการวิจัย 

 
1.2.1  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เทศบาลต าบลเป็นอย่างไร  
1.2.2  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล

ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง 
 

1.3  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1.3.1  เพ่ือศึกษาปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นเทศบาลต าบล 
1.3.2  เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน

เป็นเทศบาลต าบล 
 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยจะขอน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบไปด้วย ขอบเขตด้าน

เน้ือหา ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา รวมท้ังระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาซ่ึงจะได้น าเสนอตามล าดับ
ดังน้ี 
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1.4.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการศึกษาปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นต่างๆจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท าให้ได้ประเด็นและขอบเขตท้ังผลกระทบภายในและผลกระทบภายนอก
องค์การเทศบาล ซ่ึงในส่วนที่เป็นผลกระทบภายใน ได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อฝ่ายบริหาร ผลกระทบ
ที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ และผลกระทบในด้านการก ากับดูแล จะพิจารณาเฉพาะประเด็นหลักที่เห็น
ว่าเกิดผลกระทบและมีความน่าสนใจภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ใน
ส่วนผลกระทบภายนอกก็จะพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ การจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังประเด็นการเมืองท้องถ่ิน
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เป็นส าคัญ 

 
1.4.2  ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา 

1.4.2.1  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเทศบาลต าบลซ่ึงพิจารณาจากตัวแสดงในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นหลัก น่ันคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชน ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ) และราชการส่วนกลาง
โดยเฉพาะผู้มีอ านาจลงนาม 

1.4.2.2  ผลกระทบภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
1)  ผลกระทบภายในหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลหลัง

มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงจะพิจารณาใน 3 มิติหลัก
ภายในองค์การเทศบาล น่ันคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และการก ากับดูแลของเทศบาลต าบล
ได้ดังน้ี 

(1)  ศึกษาผลกระทบที่มีต่อฝ่ายบริหารใน 3 ประเด็นหลักดังน้ี 
(1.1)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่  
(1.2)  การบริหารการคลังในเทศบาล 
(1.3)  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

(2)  ศึกษาผลกระทบที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
              (3)  ศึกษาผลกระทบด้านการก ากับดูแล 

2)  ผลกระทบภายนอกที่เกิดข้ึนหลังจากมีการยกฐานะอบต.ข้ึนเป็น
เทศบาลต าบล ซ่ึงจะเน้นที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

(1)  ผลกระทบในมิติด้านการเมืองท้องถ่ิน 
(2)  ผลกระทบในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(3)  ผลกระทบในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะ 
(4)  ผลกระทบในมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 
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ท้ังน้ีผู้วิจัยขอน าเสนอกรอบประเด็นที่ใช้ในการศึกษาตามภาพที่ 1.2 ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.2  ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา 

 

1.5  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 เท่าน้ัน เน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ึน
ของเทศบาลจ านวนมากและช่วงเวลาดังกล่าวมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ประกอบกับระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลงฐานะผ่านมาไม่นานนักน่าจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในคร้ังน้ี 
        อน่ึงการศึกษาน้ีอาจสะท้อนหรืออธิบายถึงเฉพาะผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบล ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากอบต.เป็นเทศบาลต าบลในระยะแรกเท่าน้ัน 

กระบวนการ 

ยกฐานะ อบต. 
 

เทศบาล

ต าบล 

มิติด้านการ
จัดบริการสาธารณะ 

ผลกระทบ 

มิติด้านการเมือง
ท้องถ่ิน 

 

มิติด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและผู้น าท้องท่ี 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

-โครงสร้าง/อ านาจหน้าท่ี 
 

 

 

ภายในองค์การ

เทศบาล 

ภายนอกองค์การ

เทศบาล 

มิติด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ฝ่ายบริหาร 
-โครงสร้าง/อ านาจ
หน้าท่ี 
-การบริหารการคลัง 
-การบริหารงานบุคคล 

 

การก ากับดูแล 
 

- การก ากับดูแลโดยตรง 
- การก ากับดูแลโดย
อ้อม 

 

ปัญหาและ
อุปสรรค 



8 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.6.1  ท าให้ทราบปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นเทศบาลต าบลและน าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ัน 
1.6.2  ท าให้ทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เทศบาลต าบล ท้ังผลกระทบมิติภายในองค์การเทศบาล ที่เกิดข้ึนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
อบต.เป็นเทศบาลต าบล และผลกระทบในมิติภายนอกองค์การเทศบาล ที่เกิดข้ึนหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะอบต.ข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ท้ังผลกระทบในมิติด้านการเมืองท้องถ่ิน 
ผลกระทบมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลกระทบในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะและ
ผลกระทบในมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 

ซ่ึงการได้ทราบผลกระทบดังกล่าว น่าจะเป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคต อีกท้ังยังจะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคตอีกด้วย 

 

1.7  นิยามศัพท์ 

 
1.7.1  การเปลี่ยนแปลงฐานะ หมายถึง การแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงฐานะจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบลเท่าน้ัน อน่ึงนอกจากค าว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะที่
ใช้เป็นทางการแล้ว ยังมีอีกค าหน่ึงที่ช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึนน่ันคือ การยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล  

1.7.2  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนจริง ในกระบวนการด าเนินการตามข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล โดยพิจารณาจากตัวแสดงในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นหลัก น่ันคือ ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล ราชการส่วนภูมิภาค
(จังหวัด อ าเภอ) และราชการส่วนกลางโดยเฉพาะผู้มีอ านาจลงนาม 

1.7.3  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงฐานะ หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ท้ังมิติภายในองค์การเทศบาลซ่ึงจะพิจารณาท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลต าบล 
เช่น โครงสร้างอ านาจหน้าที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารการคลัง เป็นต้น ส่วนมิติภายนอก
องค์การเทศบาล ก็จะพิจารณาในประเด็นการเมืองท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
จัดบริการสาธารณะ รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ (ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน) 

1.7.4  การจัดบริการสาธารณะ หมายถึง การที่เทศบาลต าบลมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
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1.7.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมใน
กิจการต่างๆของเทศบาลอย่างกว้างขวางไม่เพียงเฉพาะการเลือกต้ังเท่าน้ัน อาจด้วยวิธีการรับรู้
ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ รวมท้ังร่วมในการตรวจสอบและ
การตระหนักหรือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลต าบล 

1.7.6  การเมืองท้องถ่ิน หมายถึง สภาพการแข่งขันทางการเมืองภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการชนะการเลือกต้ังของกลุ่มการเมือง ลักษณะความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ 
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถ่ิน 

1.7.7  ความสัมพันธ์กับชุมชน ในงานวิจัยฉบับน้ีหมายถึง สภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลต าบลในฐานะหน่วยการปกครองถ่ินที่มีการประสานหรือสร้างความร่วมมือกับ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น  น้ันมีแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ 

2.1  แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1.1  แนวคิดว่าด้วยการจัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
2.1.2  การยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาล 
2.1.3  วาทกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
2.1.4  ข้ันตอนการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
2.1.5  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
2.1.6  การเมืองเร่ืองการยกฐานะ 
2.1.7 การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านมา 

2.2  แนวคิดว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.3  แนวคิดว่าด้วยเทศบาลต าบล  
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5  บริบทของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา  

          ซ่ึงจะขอน าเสนอตามล าดับดังน้ี  
 

2.1  แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
การยกฐานะหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน มีความ

เคล่ือนไหวที่เปรียบเสมือนคล่ืนที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในที่น้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดว่าด้วยการ
จัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ิน การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ซ่ึงจะเป็นการ
ช้ีให้เห็นถึงจุดเร่ิมต้นของเทศบาลโดยวีธีการเปลี่ยนแปลงฐานะว่า เดิมทีน้ันการเปลี่ยนแปลงฐานะ
มีหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอย่างไรบ้าง รวมถึงวาทกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงฐานะ
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เป็นเทศบาลต าบล ที่ค่อนข้างมีความสับสนและมีการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย อีกท้ังผู้วิจัยจะ
น าเสนอข้ันตอนตามตัวบทกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลในปัจจุบันว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการอย่างไร นอกจากน้ียังพิจารณาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะและประเด็นทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบล และสุดท้ายจะได้กล่าวถึงแนวคิดในการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่าน
มาที่เป็นอย่างไร ซ่ึงจะขอน าเสนอตามล าดับกล่าวคือ 

 
2.1.1  แนวคิดว่าด้วยการจัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองท้องถ่ินถือเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองท้องถ่ินคือประชาธิปไตยท้องถ่ิน (ประหยัด หงษ์ทองค า, 2519: 6; ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 
2535: 114; ปธาน สุวรรณมงคล, 2548: 363; สถาบันพระปกเกล้า, 2551ง: 4; วุฒิสาร     
ตันไชย, 2552: 111; เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552ก: 2) การจัดต้ังหรือการยกฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันจึงมีความน่าสนใจในการจัดการปกครองของรัฐสมัยใหม่ที่จะช่วยสร้าง
รากฐานส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย ดังที่ บุญรงค์ นิลวงศ์ (2522: 13-14) ประทาน 
คงฤทธิศึกษากร (2534: 11) ประหยัด หงส์ทองค าและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2529: 107) รวมถึง
วุฒิสาร  ตันไชย (2547: 1) ที่ให้ความหมายของการปกครองท้องถ่ินไปในท านองว่า รัฐเป็นผู้ให้
ก าเนิดการปกครองท้องถ่ิน หรือ การปกครองท้องถ่ินเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลเน่ืองมาจาก
การกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จึงเกิดการจัดต้ังหรือให้มีองค์กรปกครองท้องถ่ินข้ึน 
ซ่ึงในระยะแรกการจัดต้ังหน่วยในการปกครองตนเอง มีหน้าที่ส าคัญที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชน แต่ในปัจจุบันท้องถ่ินมีบทบาทมากข้ึนใน
การพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในพ้ืนที่  

อย่างไรก็ตามแนวทางที่เป็นจุดก าเนิดในการปกครองท้องถ่ินหรือการให้มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน้ัน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547: 15-17) ได้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินว่ามีแนวคิดที่อธิบายความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีแนวทาง
หลักๆ 2 แนวทางด้วยกัน กล่าวคือ 

แนวคิดแรก คือ แนวคิดแบบจารีตนิยมหรือประเพณีนิยม (Traditionalist Perspective) 
ซ่ึงมีความคิดความเช่ือที่เห็นว่าการปกครองท้องถ่ินของทุกประเทศมีความเป็นมาต้ังแต่สมัย
โบราณและอาจมีมาต้ังแต่สมัยโบราณและอาจมีมานับต้ังแต่มนุษย์ได้ก่อต้ังสังคมการเมืองข้ึนใน
โลก เช่นมีมาต้ังแต่สมัยกรีก สมัยโรมันหรือก่อนหน้าน้ัน ในกรณีประเทศไทยก็อาจอธิบายว่าการ
ปกครองท้องถ่ินมีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนสมัยสุโขทัย เช่น การปกครองระดับหัวเมือง 
ระบบเวียง วัง คลัง นา เป็นต้น แนวคิดในกลุ่มน้ีจะเน้นการปกครองที่ไม่เป็นทางการซ่ึงเกิดข้ึน
และกระจายท่ัวทุกสังคม มีลักษณะเป็นการปกครองตนเอง (Self Government) 
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แนวทางคิดที่สอง เป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวทางแรก ซ่ึงเช่ือว่าการปกครองท้องถ่ิน
เป็นผลผลิตของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) หรือแนวคิดส านักสมัยใหม่นิยม (Modernist 
Perspective) ซ่ึงถือก าเนิดข้ึนมาไม่นาน คาบเกี่ยวกับช่วงที่ประชาธิปไตยได้รับความส าคัญ 
แนวคิดน้ีจะเน้นไปที่บทบาทที่ส าคัญของรัฐว่าเป็นองค์กรที่มีอ านาจสูงสุดและเป็นผู้จัดให้มีการ
ปกครองท้องถ่ิน น่ันคือหากไม่มีรัฐบาลกลางเกิดข้ึนก็ไม่มีการปกครองท้องถ่ินตามมาเช่นเดียวกัน 
หากรัฐสมัยใหม่ไม่ได้ให้การรับรองสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ินที่มีมา
แต่เดิมก็จะมีสถานะไม่เป็นทางการหรือเป็นการปกครองท้องถ่ินที่ไม่เป็นทางการซ่ึงด ารงอยู่ใน
รัฐสมัยใหม่เท่าน้ัน สอดคล้องกับบุญรงค์ นิลวงศ์ (2522:  15-16) รวมถึงประหยัด หงส์ทองค า
และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2529: 237) ได้กล่าวถึงหลักแนวคิดการปกครองท้องถ่ินว่า รัฐเท่าน้ันที่
ก่อก าเนิดการปกครองท้องถ่ิน หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า “Local Government Is a Creature of the 
State” น่ันเอง 

ฉะน้ันการที่จะให้ท้องถ่ินมีอ านาจอิสระโดยส้ินเชิงจากรัฐหรือรัฐบาลย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้า
เป็นเช่นน้ันแล้วจะกลายเป็นการก่อให้เกิดข้ึนเป็นรัฐซ้อนรัฐ เป็นประเทศซ้อนประเทศข้ึนมา หาก
ท้องถ่ินเป็นอิสระโดยส้ินเชิง ปราศจากการควบคุมจากรัฐ เพราะรัฐเท่าน้ันที่มีอ านาจสูงสุดหรือที่
เรียกว่า “อ านาจอธิปัตย์” (Sovereignty) ภายในประเทศ ส่วนท้องถ่ินมีอ านาจอิสระ (Autonomy) 
แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการควบคุมหรือการมอบอ านาจจากรัฐเท่าน้ัน ซ่ึงจะเห็นว่าแนวคิด
ดังกล่าวให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อรัฐ หากไม่มีรัฐก็ไม่สามารถก่อให้เกิดท้องถ่ินได้ เช่นเดียวกับ 
Wit, Deniel (1967: 3) ที่เห็นว่าการปกครองท้องถ่ินว่าเป็นเร่ืองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือการ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถ่ิน อีกท้ังยังเป็นการให้โอกาสกับประชาชนในท้องถ่ิน
ได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน เช่ือว่าหากอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว 
รัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน ดังน้ันการปกครองท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมี
องค์กรเป็นของตนเอง ซ่ึงองค์กรดังกล่าวหาไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง โดยองค์กร
ปกครองท้องถ่ินมีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถ่ินในเขตอ านาจของตน 
ภายใต้หลักการปกครองตนเอง (Local-Self Government) 

ดังน้ันปรัชญาในการจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถ่ิน จึงมีความส าคัญที่ต้องมีความ
ชัดเจนในเร่ืองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะเป็นตัวก าหนดบทบาทรูปแบบการบริหารและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 6-9) 
ช้ีให้เห็นถึงการจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถ่ินว่า มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดต้ังและพัฒนา
รูปแบบ โครงสร้างองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวคือ ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านการเมือง ท้ังน้ีขอขยายความ
เพ่ิมเติมดังน้ี 

ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ท้องถ่ินเกิดข้ึนได้ด้วยประวัติศาสตร์ซ่ึงจะปรากฏใน
ปัจจุบันว่า รัฐบาลกลางได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานท้องถ่ิน อันสืบเน่ืองจาก
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พันธนาการที่เกิดจากการเคยรวมศูนย์อ านาจของส่วนกลาง จนธเนศวร์ เจริญเมือง 
(2551ก: 9) กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการกระจายอ านาจที่ล่าช้าเป็นอย่างมาก 

ปัจจัยด้านสังคม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณาถึง จ านวนประชากร 
ลักษณะประชากร สภาพพ้ืนที่และชุมชน ที่จะสะท้อนถึงรูปแบบการปกครองท้องถ่ินที่จ าแนกแจก
แจงตามสภาพความสลับซับซ้อนของสังคม ซ่ึงอาจพิจารณาได้หลายลักษณะ กล่าวคือ สังคมเมือง
ที่มีประชากรหนาแน่น มีอาชีพที่หลากหลายและมีโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจดี  สังคมชนบท ซ่ึง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมก่ึงเมือง
ก่ึงชนบทเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมเมือง จนมีสภาพบางส่วนเป็นเมืองและยังมีบางส่วนที่
เป็นสังคมชนบทอยู่มาก และลักษณะสังคมประการสุดท้ายคือ สังคมที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงแตกต่าง
จากสามกลุ่มที่กล่าวข้างต้นและมีความพิเศษในด้านความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองและ
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังน้ันการจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถ่ินจึงมักให้ความส าคัญ
กับลักษณะของพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ท้องถ่ินใดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก ย่อมมีรายได้มากใน
การพัฒนาท้องถ่ินและความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงสามารถวัดจากรายได้หรือภาษี
ที่จัดเก็บในพ้ืนที่ จ านวนธนาคาร จ านวนสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นปัจจัยที่
มีความส าคัญในการแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ ซ่ึงความเจริญทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ย่อมเกี่ยวพันกับรูปแบบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีกด้วย 

ปัจจัยด้านกายภาพ คือการก าหนดขนาดของพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองท้องถ่ินต้อง
รับผิดชอบ ซ่ึงมีหลายแนวคิดด้วยกันกล่าวคือ แนวคิดแรก การเสนอให้แบ่งเขตโดยมีจ านวน
ประชากรใกล้เคียงกัน แนวคิดที่สองเร่ืองความสะดวกในการบริหารที่มีพ้ืนที่ไม่ใหญ่โตเกินไป 
แนวคิดที่สามคือการค านึงถึงเขตในความรับผิดชอบที่ไม่ใหญ่มากเกินไป จนอาจท าให้ประชาชน
ขาดความผูกพันกับท้องถ่ิน แนวคิดที่สี่คือองค์กรปกครองท้องถ่ินต้องมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่
ชัดเจนและเหมาะสม 

ปัจจัยด้านการเมือง เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากในการจัดต้ังและยกฐานะหน่วย
การปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะการที่รัฐกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองท้องถ่ิน หากรัฐยัง
ควบคุมท้องถ่ินอยู่มาก ก็จะเป็นการปกครองท้องถ่ินโดยรัฐ (Local-State Government) มากกว่า
การปกครองตนเองโดยประชาชน (Local-Self Government) ท้ังน้ีการให้อิสระแก่การตัดสินใจ
แก่ท้องถ่ิน และการมีทรัพยากรที่เพียงพอ ซ่ึงในแต่ละรัฐก็จะมีลักษณะที่ต่างกัน ตามสภาพ
ทางการเมือง สังคมและประวัติศาสตร์และนโยบายของรัฐที่จะเข้ามาบริหารประเทศ การเร่งสร้าง
ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน และการให้ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่รัฐต้องกระท าควบคู่กันไป 
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ภาพที่ 2.1  ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดต้ังและยกฐานะองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2551ก) ได้ให้หลักการและเหตุผลในการ
จัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่า 
 

...การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยวิธีการจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลจัดต้ังเป็นเทศบาล...ย่อมท า
ให้ท้องถ่ินน้ันๆมีอ านาจหน้าที่ตลอดจนรายได้ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้เพ่ิมข้ึน 
ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะส่งเสริมความเข้าใจ
และสร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีโอกาสปรับปรุง
โครงสร้าง โดยวิธีการจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม     
 
กล่าวโดยสรุป การยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ัวไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

หน่วยงานปกครองท้องถ่ินน้ัน ได้มีอ านาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะ รวมถึงพัฒนาท้องถ่ิน
ได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากข้ึนด้วย อีกท้ังมีทรัพยากรการบริหาร
เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม รวมถึงสร้างการปกครองท้องถ่ินให้เป็นการปกครองโดยประชาชนจะเห็นได้ว่า
แนวคิดการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีลักษณะพหุมิติ (Multi-Dimensional)         
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ซ่ึงหมายความว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยและการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
จ าเป็นต้องค านึงถึงแง่มุมต่างๆ ในทุกมิติและเป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ
สังคม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึน ที่ส าคัญคือมีขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2537: 10) ได้สรุปเกณฑ์ในการจัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ินจึงควรค านึงถึง
ปัจจัยในด้านต่างๆน่ันคือ รายได้ จ านวนประชากร และขนาดพ้ืนที่ ท้ังน้ีรัฐควรให้ความเป็นอิสระ 
(Autonomy) และแนวทางในการเพ่ิมทรัพยากรทางการบริหารแก่ท้องถ่ิน ไม่ใช่เพียงแค่การยก
ฐานะท้องถ่ินเพ่ือเป็นเพียงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเท่าน้ัน หากแต่ต้องให้ท้องถ่ินมีบทบาทใน
การจัดบริการสาธารณะ อีกท้ังท้องถ่ินเองก็พึงสังวรและตระหนักในความรับผิดชอบ 
(Accountability) ต่อประชาชนในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของท้องถ่ินอีกด้วย เพ่ือน าไปสู่
เป้าประสงค์ส าคัญในการปกครองท้องถ่ิน คือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถ่ินน่ันเอง 

2.1.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะหน่วยในการจัดบริการสาธารณะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญมากที่สุดในด้านการ

จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และกอบกุล รายะนาคร, 2552: 3)     
ค ากล่าวน้ีเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะที่ผ่านมาบทบาทและภารกิจของท้องถ่ินภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท้ังฉบับ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ.2550 ได้มีความพยายามใน
การถ่ายโอนภารกิจต่างๆให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน อันเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในหน่วยปกครองขนาดเล็กโดยเฉพาะเทศบาลต าบล ที่มีส่วนได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
เช่นกัน ซ่ึงภายใต้แนวคิดการจัดบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนน้ีสิ่งที่มีความต้องการให้
เกิดข้ึนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโดยผลสัมฤทธิ์สุดท้ายคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีน่ันเอง
(สถาบันพระปกเกล้า, 2547ก: 5) 

แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในรายละเอียดแล้วอาจพบว่าภาระหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะแม่บ้าน เช่น การจัดเก็บและก าจัดขยะ     
ท าความสะอาดถนน ซ่อมบ ารุงถนนหนทางส่วนงานพัฒนาส าคัญๆมักจะเป็นการด าเนินการโดย
ส่วนกลางและภูมิภาค จึงท าให้ประชาชนมองว่าการจัดบริการของส่วนกลางดีกว่าท้องถ่ินจึงท าให้
ประชาชนไม่ตระหนักถึงบทบาทขององค์กรปกครองท้องถ่ินในการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนมากนัก (อรทัย ก๊กผล, 2546: 3) ท้ังน้ีหากพิจารณาความหมายของการจัดบริการ
สาธารณะแล้ว ถวิลวดี บุรีกุล (2548:  875) ได้อธิบายถึง การบริการสาธารณะว่าเป็นกิจกรรมที่
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆต้องรับผิดชอบต่อประชาชนซ่ึงมีหลายวิธี ไม่ใช่เพียงการออก
กฎระเบียบหรือให้งบประมาณไปด าเนินการ แต่เป็นการบริการเพ่ือคนจ านวนมาก เป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน ภาครัฐมีการให้บริการแก่
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ประชาชนท้ังที่เป็นรายบุคคลและท้ังชุมชน โดยรัฐบาลกลางให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง 
ขณะที่ท้องถ่ินให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถ่ินตน การบริการที่จัดให้คือ การบริการด้าน
สุขภาพอนามัย สวัสดิการ ความปลอดภัย การศึกษา การรักษาวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  ดังน้ันคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องค านึงถึง (จรัส สุวรรณมาลา, 2542:  76) น่ันคือการจัดบริการที่มีต้นทุนการ
จัดบริการต่อหน่วยของหน่วยบริการ โดยสามารถรักษาคุณภาพบริการสาธารณะไว้ได้อย่าง
สม ่าเสมอทุกหน่วยของบริการ โดยหน่วยจัดบริการแต่ละประเภทจะต้องมีจ านวนประชากร
เป้าหมายหรือจ านวนชุมชนเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ในการให้บริการเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริการ
ประเภทน้ันไม่มากเกินไป (เพราะจะท าให้ต้นทุนการจัดบริการไม่สามารถรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ของการจัดบริการต่อหน่วยสูงเกินไป) และไม่น้อยเกินไป (เพราะจะท าให้ต้นทุนการจัดบริการต่อ
หน่วยสูงเกินไป)  อาจกล่าวได้ว่าจ านวนหน่วยจัดบริการจะต้องมีจ านวนไม่มากจนเกินไปเม่ือ
เทียบกับจ านวนประชากรหรือพ้ืนที่เป้าหมายในการให้บริการ 

ท้ังน้ีในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับภารกิจที่ถ่ายโอนจากส่วน
ราชการต่างๆให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.จ านวน 6 ด้าน หรือถือได้ว่า
เป็นกรอบส าคัญในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงบริการสาธารณะที่ท้องถ่ินต้องด าเนินการ
โดยรวมแล้วมีดังน้ี 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส าหรับการจัดบริการสาธารณะข้างต้นมีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
ที่ด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ อีกท้ังยังเป็นต้นแบบแก่การ
บริหารจัดการสาธารณะที่ท้องถ่ินอื่น ควรศึกษาเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการสาธารณะภายใต้ข้อจ ากัดทางการคลัง เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้น าท้องถ่ิน การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคส่วนอื่นโดยเฉพาะภาคเอกชน (Private Sector) รวมถึงภาคประชาสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับรัฐบาลภายใต้บริบทการกระจายอ านาจด้วย              
(Vries, Reddy and Haque, 2008: 1) ซ่ึงท้องถ่ินท้ังหลายสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับ
ใช้ในการบริหารงานของท้องถ่ินซ่ึงในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงการบริหารจัดการที่ดีหรือการ
จัดการที่มีธรรมาภิบาล การสร้างนวัตกรรมท้องถ่ิน รวมท้ังการแสวงหา Best Practices           
ขององค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นอย่างมากดังที่มีการสนับสนุนการริเร่ิมและนวัตกรรมใหม่ๆจาก



17 
 

  

หน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลพระปกเกล้าของสถาบันพระปกเกล้า รางวัลท้องถ่ินที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นต้น 

นอกจากน้ีอรทัย ก๊กผล (2546: 12-25) ได้อธิบายว่าภายใต้บริบทใหม่ของการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารถูกท้าทายให้เพ่ิมบทบาท ไม่ใช่เป็นเพียงผู้บริหารที่
ยึดบทบาทตามกฎหมายเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นผู้บริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ ท างานเชิงรุก      
เพ่ิมบทบาทเพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ ท้ังน้ีผู้บริหารและองค์กรปกครองท้องถ่ินมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารขององค์กรอย่างน้อย 4  มิติดังน้ี 

1)  ความสามารถในการพัฒนาท้องถ่ิน กล่าวคือการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และมุ่งการพัฒนาที่สมดุล เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การรักษาระบบนิเวศ 

2)  ความสามารถด้านการพัฒนาองค์กรโดยการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลัก ยึดประชาชนเป็นส าคัญเน้นการกระจายอ านาจ และการท างานเชิงรุกมากกว่าป้องกัน 
การพัฒนาองค์กรเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้ึนอยู่กับโครงสร้างภายในและกระบวนการท างาน 
การบริหารงานบุคคล และภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถ่ิน  

3)  ความสามารถด้านการบริหารการเงินการคลัง โดยการมุ่งเน้นให้เกิด
การพ่ึงตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

4)  ความสามารถด้านการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
เป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ที่ความสามารถในการจัดการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

จากการให้ความเห็นที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ จะเห็นได้ว่าค าว่าบริการ
สาธารณะน้ันมีจุดส าคัญดังน้ี ประการแรกต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าโดยส่วน
ใหญ่หรือเกือบท้ังหมดต้องเป็นองค์กรของรัฐ ในทุกระดับรวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
จะต้องจัดท าบริการสาธารณะด้วย ประการที่สองการจัดบริการสาธารณะจะต้องจัดท าเป็นการ
ท่ัวไปไม่เฉพาะเจาะจงที่ตัวบุคคลโดยต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ประการที่สามการ
จัดท าบริการสาธารณะต้องมุ่งประโยชน์ที่ประชาชนหรือสังคมโดยส่วนรวมเป็นหลักโดยไม่มุ่งผล
ก าไรแต่มุ่งไปที่คุณภาพและประโยชน์ที่ตกกับประชาชนและประการสุดท้ายคือการจัดบริการ
สาธารณะที่ดีได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วน และต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ 

กล่าวโดยสรุปในเร่ืองการจัดบริการสาธารณะน้ัน เป็นภารกิจหลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะเทศบาลต าบลที่ยกฐานะข้ึนใหม่ เป็นที่คาดหวังแก่ประชาชนอย่าง
มากในการได้รับบริการสาธารณะที่ดีมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองแก่ความต้องการ
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ของประชาชนได้ ดังน้ันในส่วนน้ีผู้วิจัยจะพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลว่าให้
ความส าคัญไปที่การจัดการประเภทใดมากกว่ากัน และนอกจากน้ียังจะพิจารณาจากมุมมองของ
ประชาชนว่า ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะจากเทศบาลต าบลอย่างไร น่ันคือการที่เทศบาล
ต าบลมีความสามารถของเทศบาลต าบลในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการแก่
ประชาชน ซ่ึงจะพิจารณาจากภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่ันคือ บริการสาธารณะ
ที่ท้องถ่ินต้องด าเนินการเป็นส าคัญ 
 

2.1.2  การยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาล 
ในอดีตการยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาลเป็นเร่ืองที่น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยความต้ังใจหรือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
รัฐบาลคณะราษฎรแล้ว มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินให้เกิดการปกครองตนเอง
โดยความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 น้ันได้ระบุชัดเจนถึงเทศบาลใน 3 
รูปแบบคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซ่ึงได้เร่ิมต้นที่จะยกฐานะสุขาภิบาล 
35 แห่ง ที่มีอยู่แต่เดิมอันเป็นมรดกของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ข้ึนเป็นเทศบาล แล้วจัดต้ังเพ่ิมเติม
อีกซ่ึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะและการจัดต้ังรูปแบบเทศบาลเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย
ท้ังน้ี จุดมุ่งหมายของคณะราษฎรมุ่งหมายที่จะพัฒนาการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเดียว คือ 
เทศบาล ขณะน้ันมีต าบลท่ัวประเทศ จ านวน 4,800 แห่ง รัฐบาลหวังที่จะยกฐานะต าบลให้เป็น
เทศบาล (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 137) 

ท้ังน้ีหากพิจารณาในอดีตกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0413/ว 1408 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2528 เร่ืองการพิจารณายกฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ังเทศบาลต าบลไว้ดังน้ี           
(อ้างถึงในประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2529: 4) 1) มีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาต้ังแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 2)  มีประชากรต้ังแต่ 7,000 คนข้ึนไป 3)  ความ
หนาแน่นของประชากรต้ังแต่ 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรข้ึนไป 4)  ได้รับความเห็นชอบ
จากราษฎรในท้องถ่ินน้ัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
033113/ 1788 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ข้างต้นและใช้หลักเกณ์ใหม่    
ในเร่ืองของงบประมาณ โดยมีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาต้ังแต่ 12 
ล้านบาทข้ึนไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 25) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซ่ึงแตกต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ที่มิได้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนต้ังแต่
เร่ิมต้นมีเทศบาลในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 
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2.1.3  วาทกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
ในเร่ืองหลักเกณฑ์ในการจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มีนักวิชาการ

ที่กล่าวอ้างถึงว่ามีหลักเกณฑ์ในการจัดต้ังที่ชัดเจน อาทิ งานของ สนิท จรอนันต์ (2549: 38-39) 
โกวิทย์ พวงงาม (2552: 191) จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2551: 226) รวมถึงมานิตย์ จุมปา     
(2548: 175-176)  ที่ได้กล่าวถึงว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงซ่ึง
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) 
การจัดต้ังเทศบาลกระท าได้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยการจัดต้ังเทศบาลต าบลใช้เกณฑ์
รายได้เป็นตัวก าหนด คือพ้ืนที่ใดจะจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลจะต้องมีรายได้ไม่ต ่ากว่า 12 ล้าน
บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มีจ านวนประชากรจ านวน 7,000 คนข้ึนไป อยู่กันหนาแน่นไม่ต ่ากว่า 
1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรและได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถ่ินน้ัน  

การใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313/ว2966 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2540 เร่ืองการยกฐานะสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลต าบล ยกฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองและยกฐานะเทศบาลเมืองเป็น
เทศบาลนคร ซ่ึงการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบลน้ันเป็นเพียงการใช้
เทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ข้างต้น ซ่ึงมีเกณฑ์ที่พิจารณาสองประการคือ ประการแรก รายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่แล้วมาต้ังแต่ 12 ล้านบาทข้ึนไป และประการที่สอง คือเร่ืองจ านวน
ประชากรที่ต้องมีต้ังแต่ 7,000 คนข้ึนไป (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2546: 1) 

อย่างไรก็ตามในการจัดต้ังเทศบาลต าบลน้ัน ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ว่า จะต้องมี
ประชากรเท่าใด มีความหนาแน่นมากน้อยเพียงใดซ่ึงก็ปรากฏใน พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับ
แรก กล่าวคือ หากย้อนกลับไปพิจารณาพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ก็พบว่า
ในหมวดหน่ึงที่ว่าด้วยเทศบาลต าบลมาตรา 4 บัญญัติอย่างชัดเจนว่า “ต าบลใดมีบทพระราช
กฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบลแล้ว ให้มีสภาพเป็นทะบวงการเมือง พระราชกฤษฎีกาน้ัน
จะได้ก าหนดเขตต์และนามของเทศบาลไว้ด้วย” 

การกล่าวถึงกฎหมายเทศบาลฉบับแรก (พ.ศ. 2476) เพ่ือต้องการช้ีให้เห็นว่านับแต่
สยามประเทศ ได้เร่ิมมีกิจการเทศบาลมาอย่างเป็นทางการน้ัน ในด้านหลักเกณฑ์ในการยกฐานะ
เทศบาลต าบล ก็มิได้มีความชัดเจนมาต้ังแต่เร่ิมต้นจวบจนถึงปัจจุบัน ก็นับได้ว่ายังคลุมเครือ
พอสมควร ซ่ึงต่างจากเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน ว่ากรณี
เทศบาลเมืองต้องเป็นที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง หรือท้องที่ที่มีประชากรต้ังแต่หน่ึงหม่ืน
คนข้ึนไป มีความหนาแน่นไม่ต ่ากว่าสามพันคนต่อหน่ึงตารางกิโลเมตร มีรายได้เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ส่วนเทศบาลนครน้ันต้องประกอบด้วยประชากรห้าหม่ืนคนข้ึนไปจึง
จะมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนครได้ (คณะกรรมการด าเนินงานฉลอง 50            
ปีเทศบาล, 2527: 3) ซ่ึงในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงล าดับศักดิ์กฎหมายจาก
พระราชกฤษฎี เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล                  
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(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 น่ันเอง สอดคล้องกับชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2517: 20-21) กล่าวถึง    
การจัดต้ังเทศบาลว่ามีหลักเกณฑ์ คือ ถ้าท้องถ่ินมีความเจริญพอที่จะต้ังเป็นเทศบาลได้ กล่าวคือ 
เจริญกว่าสุขาภิบาลและมีพลเมืองหนาแน่น มีรายได้พอที่จะท าหน้าที่ตามกฎหมายได้ 
กระทรวงมหาดไทยก็เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (ซ่ึงปัจจุบันเป็น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย) ต้ังเป็นเทศบาลต าบลได้เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนดแน่ชัดว่า 
เทศบาลต าบลจะต้องมีประชากรเท่าใด มีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน อันแตกต่างกับการ
จัดต้ังเทศบาลในรูปแบบอื่น  

อย่างไรก็ตามนันทวัฒน์ บรมานันท์ (2552: 32) ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2552: 84) 
ประยูร กาญจดุล (2545: 30) และสมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547: 6) ได้ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 น้ันไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด ส าหรับท้องถ่ินที่จะ
จัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล กล่าวคือ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ือง จ านวนประชากร ความ
หนาแน่นหรือรายได้ของท้องถ่ินแต่ประการใด ซ่ึงนับได้ว่าค่อนข้างจะคลุมเครือมากพอสมควร   
ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงแตกต่างจากนักวิชาการกลุ่มแรกที่พยายาม
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลโดยมักกล่าวต่อท้ายว่าเทศบาลต าบลเกิดจาก พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นท้องถ่ินที่มีความเจริญ และมีเกณฑ์ตามที่กล่าวอ้างแล้วข้างต้น     
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นด้วยอย่างย่ิงกับนักวิชาการกลุ่มหลังน้ี เพราะการเปลี่ยนฐานะหรือการจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน ไม่ได้มีเกณฑ์อย่างชัดเจนต้ังแต่ต้น และในปัจจุบันก็เป็นเช่นน้ัน ซ่ึงจะ
แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล กลับมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนดังที่
กล่าวแล้วในหัวข้อ 2.1.2 

ท้ังน้ีเม่ือมาพิจารณาถึงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล ตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
การเปลี่ยนช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการ
รวมและยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การรับรวมและแยกพ้ืนที่บางส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มปป: 1) กระทรวงมหาดไทย ที่ใช้
ในการเป็นหลักเกณฑ์ ในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ัวประเทศ โดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 
 
 มาตรา 42 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย การเทศบาล อาจจัดต้ังองค์การ
บริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดต้ังเป็นเทศบาลตามวรรคหน่ึง ให้พ้น
จากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ังให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดต้ังข้ึนเป็นเทศบาลเป็น
ต้นไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี พนักงานส่วน

ต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง ให้โอนไปเป็นของ
เทศบาลที่จัดต้ังข้ึนน้ัน 
 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเร่ืองใดอยู่

ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติในเร่ืองน้ันข้ึนใหม่ 
 
2)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 

ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดต้ังเทศบาลต าบลไว้ในมาตรา 9 ดังน้ี 
 
มาตรา 7 เม่ือท้องถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดต้ังท้องถ่ิน
น้ันๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีและ

กฎหมายอื่น  
 มาตรา 9 เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันให้ระบุช่ือและเขต
ของเทศบาลไว้ด้วย  
 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 

2547 เร่ือง แนวทางปฏิบัติการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมมา ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากฎหมายและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานจริงของ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินน้ัน มิได้มีกฎหมายฉบับใดเลยแม้แต่น้อย ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน             
ในรายละเอียดในการยกฐานะหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็น
เทศบาลต าบล ซ่ึงในกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องน้ันเน้นหนักเฉพาะในเร่ืองความเหมาะสมที่
สมควรจะยกฐานะเป็นเทศบาลเท่าน้ัน 

ดังน้ันพอสรุปได้ว่า ส าหรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงฐานะที่นักวิชาการเสนอว่ามีจ านวน
ประชากร ความหนาแน่นของประชากร รายได้ ที่กล่าวอ้างถึงน้ัน ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ เพ่ือการยก
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ฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลแล้ว เน่ืองจากหลักเกณฑ์ที่ยกมาน้ันเป็น
หลักเกณฑ์ส าหรับ การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล แต่วิธีการที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์เท่าน้ัน แต่ไม่ได้ยึดเป็นเกณฑ์ตายตัว
แต่อย่างใด ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงขอยึดหลักการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบล ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กล่าวคือในการยก
ฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน ให้ค านึงเพียงว่า มีความเหมาะสมของ
จ านวนประชากร มีรายได้ที่พอจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และได้รับ
ความเห็นชอบจากประชาชน ซ่ึงในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเทศบาล     
พ.ศ. 2496 ยังมีความคลุมเครือและขาดความชัดเจนอยู่มากดังได้น าเสนอแล้วข้างต้น  

 
2.1.4  ข้ันตอนการด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดจะด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการดังน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, มปป: 11-12) 
2.1.4.1  องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องรายงานขอจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล

ผ่านความเห็นชอบ ของอ าเภอและจังหวัดตามล าดับมายังกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน) ท้ังน้ี ต้องมีข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามนัย มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 พร้อมท้ังส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาขอยกฐานะ ดังน้ี 

1)  แบบส ารวจข้อมูลการขอจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากอ าเภอและจังหวัด ตามล าดับ  

2)  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลได้  

3)  ค าบรรยายแนวเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอจัดต้ังเป็น
เทศบาลต าบลตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ท้ังน้ี โดยเทียบเคียงแนวเขตตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอ... จังหวัด... อันเป็นที่ต้ังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ันที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4)  แผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ขอจัดต้ังเป็นเทศบาล
ต าบล โดยต้องตรวจสอบช่ือสถานที่ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ ในกรอบแผนที่ให้ถูกต้องตรง
กับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ี โดยจะต้องให้นายอ าเภอแห่งท้องที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารท้องถ่ินข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันท้ังหมด เป็นผู้ลงนาม
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รับรองแนวเขตตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ ว 2067 ลงวันที่ 10 กันยายน 
2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ ว 1048 ลงวันที่ 30 เมษายน 2545 

5)  แบบส ารวจความเห็น/รายงานการประชุมของประชาชน ซ่ึงถือว่า
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 

6)  กรณีที่ประสงค์จะจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลและพร้อมไปกับการ
เปลี่ยนช่ือ ซ่ึงจะขอใช้ช่ือ ไม่ตรงกับช่ือเดิม ให้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่มา
ประกอบด้วย โดยถือปฏิบัติ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204/ ว 695 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2520 มาใช้โดยอนุโลม 

โดยเอกสารตามข้อ 1) 2) 3) 4) 5) และ 6) จะต้องจัดส่งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 30 ชุด 

2.1.4.2  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินตรวจพิจารณาหลักฐานเอกสารตามข้อ 
1 ประกอบ ข้อกฎหมาย เหตุผลและความจ าเป็นในการขอจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 

2.1.4.3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
พร้อมแผนที่ท้าย ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบัญชา กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลขอเปลี่ยนช่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการขอ
เปลี่ยนแปลงช่ือจังหวัด อ าเภอและต าบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของ
กระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาก่อน เม่ือที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงเสนอต่อ คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา 

2.1.4.4  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย จะ
ก าหนดการประชุมตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้ายร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยเชิญ ผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้าร่วมช้ีแจงด้วย แล้วจึงแจ้งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ดังน้ี 

กรณีที่ 1 หากมีรายละเอียดที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องสมบูรณ์ตามความเห็น
ของที่ประชุมแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือรับไปแก้ไขและด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเสียก่อน แล้วจึงน าเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย อีกคร้ังหน่ึง 

กรณีที่ 2 หากที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้าย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่เสนอ จะแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบมติที่
ประชุม และให้พิจารณาด าเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป 

2.1.4.5  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดต้ังเทศบาลต าบล....พ.ศ. ... เพ่ือให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้



24 
 

  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดต้ังเทศบาลต าบล... 
พ.ศ. ... 

2.1.4.6  เม่ือประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบและพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นข้ันตอนหลักๆในการด าเนินการ เพ่ือขอด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล กล่าวคือ อาจพิจารณาหลักพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง
ฐานะโดยพิจารณาที่การด าเนินการของท้องถ่ินและการขอความร่วมมือท้องถ่ินและท้องที่ใกล้เคียง
ที่มีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากน้ียังต้องให้
ความส าคัญกับการด าเนินการของราชการส่วนภูมิภาคและการด าเนินการของราชการส่วนกลาง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย) อันเป็นเส้นทางของตัวแสดงที่ส าคัญใน
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่มีการวาง
ไว้อันเป็นการสะท้อนถึงอ านาจของรัฐที่สถาปนาการปกครองท้องถ่ินตามแนวคิดของรัฐสมัยใหม่ 
(Modern State) น่ันเอง 
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ภาพที่ 2.2  ข้ันตอนการเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน     
แหล่งที่มา:  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, มปป.:  7. 
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2.1.5  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
หลักเกณฑ์หรือแนวทางหน่ึงในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นเทศบาลต าบลคือ แบบส ารวจความเห็นหรือรายงานการประชุมของประชาชน ซ่ึงถือว่าเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมักจะออกมาในหลาย
รูปแบบแต่รูปแบบที่ถือได้ว่าอยู่กับสังคมไทยมานาน คือ เร่ืองการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือ
ต าบล แต่ภายหลักกระแสการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ิน ได้เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่
ช่วยเป็นเวทีให้ประชาชนเป็นผู้เล่นมากข้ึน แต่ในบางกรณีอาจพบว่าห่างไกลกับเจตนารมณ์ที่ควร
จะเป็นอยู่มาก  

การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องมีการจัดประชุมประชาคม เพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาชนว่าท าไมจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงฐานะหรือมีแนวทางหรือเหตุผลอะไร ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ซ่ึงการ
ที่ประชาชนทราบในข้อเท็จจริง หรือมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางแล้วจะช่วยให้
ประชาชนเข้าใจและยอมรับที่จะจ่ายภาษีตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือแม้กระท่ังการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแต่ความเหมาะสมกับจังหวะ
เวลาและโอกาส ท้ังน้ีหากจะพิจารณาในมิติทางกฎหมายโดยเฉพาะที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 282 ได้บัญญัติว่า “...รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ิน
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน” ซ่ึงเป็นการสะท้อน
ความส าคัญของเจตนารมณ์ของประชาชนในการปกครองตนเอง ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังน้ันในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การด าเนินการของ
อบต.เพ่ือขอความเห็นของประชาชนน้ันจะด าเนินการในลักษณะที่เรียกกันว่า การประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน-ต าบล 

กรณีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะของอบต.เพ่ือเป็นเทศบาลต าบลน้ันการประชาคมต าบลน้ัน
ก็จะท าในศูนย์กลางของต าบลโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมากกว่า เพราะเม่ือ
พิจารณาสถานที่จัดประชุมประชาคมต าบลแล้วมีพ้ืนที่ไม่กว้างขวางมากนัก ซ่ึงเป็นที่ประชุมสภา
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ย่อมหมายความว่าเป็นไปได้ยากที่จะให้ประชาชนจ านวนมากท้ัง
ต าบลเข้าร่วมประชุม ซ่ึงการประชุมประชาคมในความหมายที่ท าน้ันน่าจะเป็นการเชิญผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน รวมไปถึงต าแหน่งอื่น เช่น ตัวแทนประชาคมจากหมู่บ้านต่างๆใน
พ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมรับทราบแนวทางการด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นอกจากน้ีปธาน สุวรรณมงมล (2552: 150) ยังได้กล่าวถึงเร่ืองกลไกส าคัญส าหรับประชาสังคม
ในการเมืองท้องถ่ิน โดยเฉพาะเร่ืองการท าประชาคม เป็นการรวมตัวของประชาชนในท้องถ่ิน   
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะ
ผู้ปกครองซ่ึงการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ก็เป็นพ้ืนที่ทางการเมืองหน่ึงที่จะให้โอกาส
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ประชาชนในการพบปะกับผู้ปกครองท้องถ่ินอีกวาระหน่ึงเช่นกัน ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม
ต าบลน้ันมีความรู้สึกร่วมกันประการหน่ึงว่าเป็นคนของพ้ืนที่หรือต าบลน้ีอยู่แล้ว ส่วนการท าอะไร
ร่วมกันคือการประชุมประชาคมร่วมกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะน้ันก็คงเป็นธรรมชาติของประชาชน
ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เห็นว่าน่าจะดีกว่าจากเดิมที่เป็นอยู่เพราะโดยเร่ืองเง่ือนไขทางภาษา
แล้วค าว่าเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยกฐานะน้ันย่อมท าให้มีอารมณ์หรือความรู้สึกไปในทางบวกเสีย
มากกว่า 

การได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก็คือการแสวงหา การมีส่วนร่วมจากประชาชนซ่ึงถือ
เป็นกระบวนการ เป้าหมาย รวมถึงหัวใจที่ส าคัญในการปกครองท้องถ่ินเพราะการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ิน รวมถึงแสดงความคิดเห็น ความต้องการ 
น่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถ่ินและยังถือเป็นการปกครองตนเอง               
(ประหยัด หงษ์ทองค า, 2519: 95) อีกท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยสะท้อนความเห็น
ของประชาชนในการปกครองตนเองแต่หากมีข้อจ ากัดในด้านน้ีก็เป็นที่น่าเสียดายนักส าหรับ
ประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามในการผลักดันและการเปิดช่องทาง
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ ต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ได้มีการบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหลายประการ ดังน้ี  

1)  การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังและการถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (มาตรา 284 และมาตรา 285) มาตรา 285 ที่ว่า 

 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเห็นว่าสมาชิกสภา
ท้องถ่ินคณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้ใดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ันไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถ่ินคณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้น้ันพ้นจาก
ต าแหน่ง ท้ังน้ี จ านวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ การตรวจสอบ
รายช่ือ และการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

2)  การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนถ่ิน อาทิ 
การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น (มาตรา 56-57) 

 
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถ่ิน...ท้ังน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว... 
 
3)  การให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ตามความในมาตรา 

286 ที่ว่า 
 
มาตรา 286 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ินเพ่ือให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินได้ จ านวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมท้ังการ
ตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
4)  การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน ก่อนการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงการลงประชามติ
ท้องถ่ิน (มาตรา 287) “ มาตรา 287 (วรรคหน่ึง) ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการ
ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย…” ในขณะที่มาตรา 287 วรรคสามบัญญัติว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

ท้ังน้ีอาจพิจารณาได้จากภาพที่ 2.3  
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ภาพที่ 2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 

 
แต่ในความเป็นจริงยังพบว่าที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินนับได้ว่ายัง

ประสบปัญหาอยู่มากหรือหากจะกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมยังเป็นนามธรรมที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ระเบียบ กฎหมายหรือการบัญญัติไว้ในเชิงโครงสร้างมากกว่า ที่จะเป็นการสนใจ
หรือการมีส่วนร่วมที่เห็นท้องถ่ินเป็นองค์กรที่ของประชาชนและยังห่างจากวัฒนธรรมการเมือง
แบบมีส่วนร่วมอยู่มาก ดังที่พระมหาณรงค์ เช้ือบัวเย็น (2553: 84) และนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
(2542ก: 150) ได้ช้ีให้เห็นว่า ประชาชนยังชินกับการสั่งการจากเบ้ืองบน อันเป็นผลมาจากการ
รวมศูนย์อ านาจมาอย่างยาวนานของรัฐไทย จึงเป็นการปกครองท้องถ่ินของรัฐ                
(Local Government) มากกว่าการปกครองที่เน้นการปกครองตนเอง (Local Self Government) 
ประกอบกับท้องถ่ินและชาวบ้านเองยังขาดทักษะในการท างานลักษณะกลุ่มและเครือข่ายท าให้การ
มีส่วนร่วมในท้องถ่ินจึงไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ท าให้ประชาชนมักถูกโน้มน้าวชักจูงได้ง่าย ประกอบ
กับประชาชนมักรอรับบริการมากกว่า ส่วนในด้านการติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนยังประสบปัญหาอยู่มาก เพราะประชาชนไม่ต้องการเข้าไป
เกี่ยวข้อง อีกท้ังผู้บริหารท้องถ่ินมักตอบสนองแก่นักการเมืองระดับชาติ มากกว่าประชาชนใน
ท้องถ่ิน นอกจากน้ียังส่งผลให้การปกครองท้องถ่ินไทยขาดการสร้างความรัก ความผูกพันและการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552ข: 34)  
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ซ่ึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นน้ีมีความสอดคล้องอย่างย่ิงกับธเนศวร์ เจริญเมือง        
(2548: 124) รวมถึงเอกวิทย์ ธีรวิโรจน์ (2553: 120) ที่กล่าวถึงปัญหาประการหน่ึงของ
เทศบาลว่าคือ ประชาชนขาดความสนใจทางการเมืองอยู่มาก ขาดบทบาทในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่สนใจใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง ไม่สนใจติดตามการท างานของเทศบาล รวมถึงไม่มีบทบาทในการควบคุมการท างาน
ของนักการเมืองท้องถ่ิน เม่ือเป็นดังน้ีจึงเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารแสวงหาประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
โดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับท้องถ่ินและประชาชน ซ่ึงประชาชนยังมองว่าการเมืองยังเป็น
เร่ืองไกลตัวและดูเหมือนว่าประชาชนจะให้ความส าคัญกับการเมืองในระดับชาติมากกว่าระดับ
ท้องถ่ินท้ังที่ท้องถ่ินอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ตาม นอกจากน้ีอลงกรณ์ อรรคแสง (2554: 1781) 
ยังสะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นเพียงมายาคติที่สร้างข้ึนมาเป็น
เคร่ืองมือของผู้มีอ านาจในการบดบัง เบี่ยงเบนหักเหความสนใจของประชาชนออกจากอ านาจที่
แท้จริง และการมีส่วนร่วมของประชาชนยังคงจ ากัดอยู่เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากน้ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นภาษาแห่งอ านาจ ที่สุดท้ายอ านาจท้ังหลายยังคงอยู่กับ
ข้าราชการและนักการเมืองมากกว่าประชาชน 

นอกจากน้ีการศึกษาของพรชัย เทพปัญญา (2541: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเร่ืองการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและสุขาภิบาล โดย
ใช้ชุมชนในเทศบาลและสุขาภิบาลอย่างละสองแห่งเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงพบว่า ประการแรก
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถ่ินเพราะการปกครอง
ท้องถ่ินเป็นเพียงตัวแทนในการบริหารงานของรัฐเท่าน้ันไม่ใช่ตัวแทนของชุมชน ประการที่สอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองส่วนใหญ่คือการเลือกต้ังตัวแทนท้องถ่ินเท่าน้ัน ส่วนการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในระดับล่าง เพ่ือผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท า
ตามความประสงค์ของประชาชนมีน้อยมาก ประการที่สามคือกลุ่มการเมืองท้องถ่ินที่มีบทบาท
ส าคัญเข้ามามีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือสุขาภิบาล โดยส่วน
ใหญ่มีกลุ่มหลักเพียงกลุ่มเดียว ในขณะที่กลุ่มทางการเมืองในการแข่งขันแทบจะไม่มีความชัดเจน 
และประการที่สี่พรรคการเมืองในระดับชาติมีความสัมพันธ์น้อยมากกับกลุ่มการเมืองท้องถ่ินและ
กิจกรรมทางการเมืองท้องถ่ิน ท้ังน้ีสาเหตุหน่ึงอาจเป็นเพราะพรรคการเมืองไม่ต้องการเสียฐาน
คะแนนเสียงเลือกต้ัง ถ้าสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่างเปิดเผย  

ดังน้ันหากจะพิจารณาถึงองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล ที่มีวิวัฒนาการที่เกิด
จากนโยบายของรัฐท้ังการจัดต้ัง ปรับปรุง การแก้ไข ดังน้ันองค์กรปกครองท้องถ่ินจึงผูกพันธ์อยู่
กับระบบราชการอยู่มากย่ิงท าให้ประชาชนในท้องถ่ิน ไม่มีประสบการณ์ในการปกครองตนเอง อีก
ท้ังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ตามหลักการปกครองตนเอง 
(นคร พันธ์สวัสดิ์, 2544: 31) และเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ ก็มุ่งที่จะให้ประชาชนได้
พัฒนาศักยภาพของตนและเปิดโอกาสหรือพ้ืนที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน        
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(สถาบันพระปกเกล้า, 2547ข: 18-19) หากแต่ยังคงพบประเด็นปัญหาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจากการศึกษาวิจัยจ านวนมาก  

ดังน้ันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงเป็นมากกว่าการที่รัฐกระจายอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ท้องถ่ินมีการจัดบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานเท่าน้ัน หากแต่
เป้าประสงค์ส าคัญคือการสร้างให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของชุมชน และมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นในการดูแลชุมชนร่วมกัน อันสะท้อนถึงการด ารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยท้องถ่ินอัน
จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของประชาธิปไตยในระดับชาติด้วย (อรทัย ก๊กผล, 2551: 87-88) 
อย่างไรก็ตามเร่ืองแม้ในทางทฤษฎีอาจปฏิเสธแนวคิดดังที่กล่าวมาได้ยากแต่ในทางปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมน้ันจ าเป็นต้องพิจารณาทรัพยากรต่างๆ (Resource Model of Political Participation) 
อันเป็นเง่ือนไขหรือข้อพิจารณาที่มีความส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือเร่ืองของเงิน
(Time) เวลา (Money) และทักษะของประชาชน (Civic Skills) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ต่างกัน ก็มีส่วนต่อรูปแบบในการมีส่วนร่วมที่ต่างกัน ท้ังน้ีในส่วนของทักษะประชาชนน้ันไม่
จ ากัดเฉพาะเร่ืองสถาบันทางการเมืองเท่าน้ันอาจรวมไปถึงวิถีชีวิตของประชาชนในที่ท างาน หรือ
การปฏิบัติศาสนกิจอื่นด้วย (Brady, Verba and Schlozman,  1995: 271) โดยรวมก็คือการมี
ส่วนร่วมที่กลายเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นหน่ึงในวิถีชีวิตของผู้คนในกิจกรรมต่างๆของสังคม ชุมชน
ซ่ึงไม่จ ากัดเฉพาะเร่ืองในทางการเมืองน่ันเอง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่พบในชนบทมากกว่าเขตเมืองและหากประชาชนไม่
รู้สึกถึงความจ าเป็นในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมก็จะเป็นเพียงในนามเท่าน้ัน นอกจากน้ีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนยังถูกครอบง าจากรัฐบาลและองค์กรปกครองท้องถ่ินบางแห่งที่ต้องการ
สร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือความชอบธรรมในโครงการที่ก าหนดไว้แล้วเท่าน้ัน (สถาบันพระปกเกล้า, 
2551ก: 99-100) ซ่ึงการกระท าลักษณะน้ีเป็นอันตรายอย่างย่ิง เพราะไม่ได้เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง หากเกิดปรากฏการณ์อย่างน้ีก็เท่ากับว่าการมีส่วนร่วมเป็นเพียงแค่
เชิงสัญลักษณ์ ที่สร้างความชอบธรรมให้การกระท าบางอย่างหรือการช้ีน าจากผู้ที่ได้ประโยชน์
ต่างๆจากแนวทางที่ได้ เสมือนหน่ึงเป็นการหลอกประชาชนแต่เป็นการหลอกที่อยู่ภายใต้ระเบียบ
หรือแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายซ่ึงอันตรายมาก 

นอกจากน้ีธเนศวร์ เจริญเมือง (2551ข: 277) ได้ช้ีให้เห็นการมีส่วนร่วมซ่ึงมีสองมิติ
หลักด้วยกันกล่าวคือ มิติแรกพิจารณาเฉพาะการเลือกต้ังและการให้ความส าคัญกับการเลือกต้ัง 
อันเป็นการที่ประชาชนน้ันมอบอ านาจและบทบาทให้แก่ผู้แทนที่ได้รับการเลือกต้ัง ท าให้ประชาชน
มีส่วนร่วมที่จ ากัดเฉพาะการเลือกต้ังหรือที่เรียกกันว่า “ประชาธิปไตยแบบผู้แทน” 
“ประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกต้ัง” หรือ “การเลือกต้ังธิปไตย” (Electocracy) และในมิติที่สอง
คือเน้นการมีส่วนร่วมรอบด้านและต่อเน่ือง ดังน้ันระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวจึงเป็นแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วมซ่ึงแสดงออกอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ 
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1)  การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองและกิจการสาธารณะท้ังหลาย 
2)  การเข้าร่วมฟังการปราศัยหาเสียง 
3)  การเข้าร่วมอภิปรายหรือรับฟังการประชุมทางการเมือง 
4)  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
5)  การช่วยหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครบางคน 
6)  การลงสมัครรับเลือกต้ัง 
7)  การซักถามหรือเสนอนโยบายหรือการขอแก้กฎหมายและนโยบายของ

ผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้แทนหรือฝ่ายบริหาร 
8)  การติดตามตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของผู้แทนและฝ่ายบริหาร เช่น 

การออกกฎหมาย การคัดค้านกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณและโครงการต่างๆ 
9)  การผลักดันให้มีการยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนโครงการ เรียกร้องให้มี

การประชาพิจารณ์หรือถอดถอนผู้แทนหรือฝ่ายบริหาร 
10)  การผลักดันให้รัฐส่งเสริมหรือยอมให้มีบทบาททางการเมืองของประชาชน

มากข้ึนในระดับท้องถ่ิน เช่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินและการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการ
ปกครองตนเองในระดับท้องถ่ิน 

 ท้ังน้ีโดยหลักการแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบ
วงจรต้ังแต่ต้นจนถึงส้ินสุดไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมคร้ังเดียว ตัวอย่าง เช่น ในการ
แก้ปัญหาของชุมชนควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่ต้นจนจบ (อรทัย ก๊กผล, 2552: 18-19) 
ดังน้ี 1)  เร่ิมต้ังแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วน
หน่ึงของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 2)  ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชนมี
สาเหตุมาจากอะไรและจะจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไรและควรที่จะจัดการกับ
ปัญหาใดก่อนหลัง 3)  ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรจะแบ่ง
งานกันอย่างไรใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็น
ผู้ดูแลรักษา 4) ร่วมด าเนินงานประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจเต็มก าลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 5) ร่วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 6)  ร่วมรับผลประโยชน์ประชาชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันซ่ึงอาจไม่จ าเป็นที่จะต้อง
อยู่ ในรูปของเงินวัตถุสิ่งของแต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
ก็ได้ 

ท้ังน้ีในการท างานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดังที่กล่าวมาน้ันจ าเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องค านึงถึงเง่ือนไขหรือหลักการที่ส าคัญ 3 ประการกล่าวคือการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความ
เต็มใจและความต้ังใจที่จะเข้าร่วมเพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแก้ไข
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ปัญหาหรือการตัดสินใจในเร่ืองน้ันๆ กระบวนการมีส่วนร่วมน้ันต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมต้องต้ังอยู่
บนพ้ืนฐานของเสรีภาพและอิสรภาพที่จะตัดสินใจว่า จะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ 
ข้อส าคัญคือการมีส่วนร่วมน้ันต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า 

Del Furia and Wallace-Jones (2000 อ้างถึงใน Lockie, Franetovich, Sharm and 
Rolfe,  2008) ได้ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Public Participation) โดยมีหลายปัจจัยด้วยกัน กล่าวคือจ าเป็นต้องพิจารณากลุ่มคน
ที่เข้าร่วมให้มีความหลากหลายเท่าที่จะสามารถท าได้ ท้ังน้ีอาจไม่ได้เป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ (Interest Groups) ประกอบกับต้องมีความเช่ือม่ันในความสามารถของประชาชนใน
กระบวนการประเมินผลกระทบและการตัดสินใจ (Impact Assessment and Decision-Making 
Processes) อีกท้ังยังต้องให้โอกาสประชาชนในการมีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงส้ินสุดโครงการ
และควรมีความยืดหยุ่น (Flexible) ในการให้ประชาชนเข้าร่วมในการวางแผนและตัดสินใจไม่ใช่
เฉพาะเป็นการท าตามระเบียบแบบแผนหรือกฎหมายเท่าน้ัน ควรค านึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของประชาชนอีกด้วย  นอกจากน้ี เครย์ตัน, เจมส์แอล (2005: 21-24) เป็นนักวิชาการท่านหน่ึง
ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะช่วยเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ
ให้ดีข้ึน ลดค่าใช้จ่าย ลดความล่าช้าเม่ือการตัดสินใจน้ันได้รับการยอมรับ จะช่วยลดการเผชิญหน้า
และความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ สร้างความน่าเช่ือถือ อีกท้ังยังเป็นการ
ท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากข้ึน นอกจากจะพิจารณาการแสดงออกของประชาชน
ในฐานะปัจเจกบุคคลแล้วชุมชนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงฐานะด้วย 

2.1.5.1  ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

ชุมชนถือเป็นฐานรากที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ หลายทศวรรษที่ผ่านมามี
การกล่าวถึงการพัฒนาชุมชนกันอย่างกว้างขวางและในระยะหลังมาน้ี โดยเฉพาะช่วงหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีความพยายามสร้างชุมชนให้มีการ
รับรองสถานะตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้ชัดเจนเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ข้ึนโดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ค านิยามค าว่า“ชุมชน”ว่าหมายถึง กลุ่ม
ประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน
หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิกมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนา
แทนกลุ่มได้ หากจะกล่าวถึงชุมชนแท้จริงแล้วอาจหมายความรวมถึง การที่คนจ านวนหน่ึงมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการกระท าซ่ึงรวมถึงการติดต่อสื่อสารกันด้วย (ประเวศ วะสี, 2541: 35)  

จะเห็นว่าค าว่าร่วมกันน้ันมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อความเป็นชุมชน เพราะ
ลักษณะของชุมชนย่อมมีส่วนที่จะต้องด าเนินการร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน แต่ดูเหมือนว่า



34 
 

  

ที่ผ่านมาการร่วมกันของชุมชนจะประสบปัญหาโดยเฉพาะกระแสทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ได้เข้ามา
กระทบต่อความเป็นชุมชนดังที่ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544: 197-199) ได้ช้ีให้เห็นว่าปัญหา
การพัฒนาที่ขาดมิติทางวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชุมชนเมืองและท้องถ่ิน ที่ขาดความเป็นชุมชนมากข้ึนเร่ิมจากความไม่สนใจในการท ากิจกรรม
ร่วมกันของชุมชน มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ที่ส าคัญคือขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสมบัติส่วนรวม
ของชุมชน และขาดความผูกพันกับท้องถ่ิน ดังน้ันการพัฒนาจึงต้องค านึงถึงทางเลือกให้มากข้ึน
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินทางเดินของวิถีชีวิตตนเองมากข้ึนอันจะช่วยสร้างสรรค์
ต้นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่  

ดังน้ันเม่ือมีองค์กรปกครองท้องถ่ินเกิดข้ึนเสมือนหน่ึงเป็นการยกฐานะหน่วยการ
ปกครองที่มีแต่เดิมข้ึนเป็นทางการให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังน้ันองค์กรใหม่น้ีจะต้องแสดง
บทบาทในการติดต่อสื่อสารกับชุมชน ต้องเรียนรู้ร่วมกับชุมชนไม่แสดงบทบาทความเป็น
หน่วยงานของรัฐแล้วสร้างความเป็นอื่นให้กับชุมชน การกระท าดังกล่าวอาจส่งผลในทางอ้อมต่อ
การละเลยของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ การเอ้ืออาทร การด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถ่ินกับชุมชนจึงมีความส าคัญอย่างย่ิง ท้ังน้ีองค์กรปกครองท้องถ่ินมีข้อจ ากัด
เพราะเป็นองค์กรที่เน้นความเป็นทางการและมีความเป็นราชการสูง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ชุมชนและก านันผู้ใหญ่บ้านมีจุดแข็งด้านความคล่องตัว
ความไม่เป็นทางการและยังกลมกลืนไปกับชุมชน สามารถระดมความร่วมมือจากประชาชนและ
กลุ่มอาชีพต่างๆได้อย่างกว้างขวางสามารถใช้กลไกเชิงสังคมในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะใน
ชุมชนได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่ขาดทรัพยากรในการด าเนินงานและอ านาจตาม
กฎหมาย (จรัส สุวรรณมาลา, 2547: 5) 

นอกจากน้ีการเคล่ือนตัวของการเมืองแบบตัวแทนสู่การเมืองแบบสมาคมหรือที่
จรัส สุวรรณมาลา เรียกว่าเป็นการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในลักษณะ           
Co-optation คือการปรับเปลี่ยนสภาวะการแข่นขันการน าระหว่างองค์กรไปเป็นการร่วมมือ
สนับสนุนหรือเก้ือกูลกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรชุมชนซ่ึงการเมืองท้องถ่ิน
ในระบบสมาคมมีคุณสมบัติส าคัญ 3 ประการด้วยกันกล่าวคือ 

ประการแรกเป็นระบบการเมืองที่กระจาย ถ่ายโอน-แลกเปลี่ยนอ านาจ บทบาท
และทรัพยากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรชุมชนส่วนราชการภายใน-ภายนอก/
ภายนอกชุมชน 

ประการที่สองคือเป็นระบบการเมืองที่ไม่มีการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่สถาบัน
การเมืองใดๆเพียงแห่งเดียว ในระบบน้ีถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ใช่ศูนย์กลางทางการ
เมืองแต่เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงของระบบการเมืองท้องถ่ิน 

ประการที่สามเป็นระบบการเมืองท้องถ่ินที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่าง
สมดุล ในส่วนที่เป็นทางการคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีโครงสร้างอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน
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ซ่ึงต้องท าหน้าที่ในการเป็นแกนหลักในการตรากฎหมาย การจัดเวทีประชาคมการสนับสนุน
องค์กรชุมชนและส่วนราชการในการจัดบริการสาธารณะ และในส่วนที่ไม่เป็นทางการก็คือ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรชุมชน เวทีประชาคม  ส่วน
ราชการหน่วยงานภายนอกอื่นๆรวมท้ังการปฏิบัติการที่ใช้กลไกทางสังคมและอาสาสมัครต่างๆใน
การจัดท าบริการสาธารณะ การท างานลักษณะการประสานงานกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมน้ัน
ถือเป็นจุดเด่นที่ส าคัญขององค์กรที่ไม่เป็นทางการ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นที่จะต้อง
แสดงบทบาทในฐานะองค์กรของชุมชน ซ่ึงเป็นลักษณะส าคัญประการหน่ึงที่สถาบันพระปกเกล้า 
(2551ข: 4-6) ถือว่าเป็นธรรมชาติขององค์กรปกครองท้องถ่ินนอกจากจะเป็นองค์กรทาง
การเมืองและองค์กรทางการบริหารหรือราชการ หรือเข้าท านองที่ประเวศ วะสี (2552: 33) 
เสนอว่าท้องถ่ินควรเป็นท้องถ่ินแห่งความเป็นประชาสังคม ซ่ึงหมายถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะเป็นอ านาจรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีลักษณะเชิงประชาสังคมคือมีหลายคนหลายฝ่าย
มาร่วมด าเนินการบริหารงานของชุมชนท้องถ่ินน่ันเอง 

เม่ือเป็นดังน้ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสดงศักยภาพได้อย่างเต็ม
ความสามารถก็ควรลดความเป็นราชการลงและเห็นความส าคัญกับการประสานงานกับชุมชนและ
ผู้น าท้องที่มากข้ึน ที่ส าคัญคือควรบริหารเชิงพ้ืนที่ร่วมกันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีในการร่วมมือกัน
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินไปพร้อมกัน โดยอาศัยจุดแข็งของท้ังสองส่วน เพ่ือสร้างพลังในการ
ขับเคล่ือนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็มี
ความจ าเป็นที่ต้องปรับบทบาทจากการปกครองท้องถ่ิน (Government) ที่เน้นความเป็นสถาบัน
และมีลักษณะสั่งการหรือประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ไปสู่การบริหารจัดการท้องถ่ิน (Governance) 
ที่เน้นภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความส าคัญกับภาคสังคมหรือการประสานงานกับ
องค์กรชุมชน (Community Organization) กลุ่มหรือเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน 
ซ่ึงใช้หลักที่เน้นการตัดสินใจร่วมกัน (Collective Decision Making) จากฐานรากข้ึนสู่บน
(Bottom-up) อันจะท าให้ทุกภาคส่วนในท้องถ่ินมีความรู้สึกผูกพันและหวงแหนท้องถ่ิน      
(Shah, 2006: 2; Saito, 2008: 7; Henry, 2007: 41; Vries, Reddy and Haque, 2008: 1; 
ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553: 44-45 และอุดม ทุมโฆสิต, 2552: 204-208)  

กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินรวมถึงการท างานเน้น
การประสานงานกับภาคชุมชนและส่วนอื่นๆเช่นเดียวกันกับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงฐานะและกิจกรรมอื่นในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันเป็นกระบวนการที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงว่าอ านาจเป็นของ
ประชาชนซ่ึงการเมืองที่เน้นฐานที่ประชาชนน้ัน จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าใจและสามารถ
ปกครองตนเองได้ อันเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของการปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงการมีส่วนร่วมอาจ
พิจารณาความหมายที่ง่ายแก่ความเข้าใจซ่ึงจะยึดตามความหมายของ ศาสตราจารย์ธเนศวร์    
เจริญเมือง (2551ข: 277) น่ันคือการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการที่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจการต่างๆของเทศบาลอย่างกว้างขวางไม่เพียง
เฉพาะการเลือกต้ังเท่าน้ัน และเพ่ิมเติมรายละเอียดการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวคือ 1) การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังและการถอดถอน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (มาตรา 284 และมาตรา 285) 2) การเปิด
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนถ่ิน อาทิ การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การ
ให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (มาตรา 56-57) 3) การให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ (มาตรา 286) 4) การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
รวมถึงการลงประชามติท้องถ่ิน (มาตรา 287) การรับรู้ข่าวสารของท้องถ่ิน การร่วมแสดงความ
คิดเห็นรวมถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือการ
ตระหนักหรือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
น่ันเอง  

นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมีความจ าเป็นในการประสานกับชุมชน
หรือผู้น าท้องที่น้ันก็มีส่วนส าคัญเพราะการท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายหรือการให้
ความส าคัญกับภาคสังคมจะช่วยให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองแก่กลุ่มอื่นๆไม่ได้จ ากัดเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าน้ัน ซ่ึงประเด็นเร่ืองความสัมพันธ์กับชุมชนก็จะเน้นถึงการท างาน
ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลกับกลุ่มองค์กรต่างๆโดยเฉพาะก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่มีบทบาท
ภารกิจที่มีความเก้ือกูลกันในการปฏิบัติงาน 

 
2.1.6  การเมืองเรื่องการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เม่ือพิจารณาวิธีการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นเทศบาลต าบล ในเชิงนิตินัยแล้วหากเป็นไปตามข้ันตอนหรือแนวทางที่เคยมีการก าหนดไว้ ก็
น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถ่ินท้ังหลายในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ 
หากแต่ในทางปฏิบัติดังที่ได้พบกับกระแสข่าวจ านวนมาก อาทิ เร่ืองของการจ่ายค่าจัดท าเอกสาร 
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะของท้องถ่ินบางแห่ง รวมท้ังกระแสการทุจริตเร่ืองการขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาล ความพยายามหาที่พ่ึงของนักการเมืองและข้าราชการท้องถ่ินกับอ านาจของ
ราชการส่วนกลางที่ยังคงมีเหนือท้องถ่ินอยู่สูงมาก เพราะสามารถช้ีชะตากรรมแก่ท้องถ่ินต่างๆได้
ว่าจะมีทิศทางไปทางใด กล่าวคือจะอยู่ในฐานะเดิมคืออบต.หรือจะอยู่ในสถานะใหม่อันเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารและข้าราชการท้องถ่ินปรารถนา 

ท้ังน้ีการเมืองท้องถ่ินเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการก าหนดแนวทางของการ
บริหารท้องถ่ิน เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (2551: 66-67) เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายอ านาจจาก
ข้าราชการส่วนกลางไปสู่นักการเมืองท้องถ่ิน แม้จะเป็นกลุ่มทุนหรือผู้น าชุมชนก็สามารถเข้ามามี
ส่วนแบ่งทางอ านาจได้เช่นกัน หากในท้องถ่ินมีหลายกลุ่มทุน ก็จะท าให้เกิดการแข่งขันทาง
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การเมืองซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้มีตัวเลือกได้มากข้ึน นักการเมืองน่าจะค านึงถึงประโยชน์ท้องถ่ิน 
เพราะต้องการรักษาฐานอ านาจทางการเมืองไว้ ซ่ึงจะเห็นในหลาย ๆท้องถ่ิน ที่มีกลุ่มตระกูล
การเมือง เป็นต้น ซ่ึงโดยท่ัวไปการศึกษาการเมืองท้องถ่ินอาจมีหลายขอบเขต  

นอกจากน้ี อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2552: 49) ได้ศึกษาเร่ืองการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยได้ก าหนดประเด็นศึกษาในส่วนของสภาพการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกเป็น 5 ประเด็นหลักด้วยกันกล่าวคือ สภาพการแข่งขันทาง
การเมืองภายในพ้ืนที่  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกต้ังของกลุ่มการเมือง ลักษณะ
ความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถ่ิน และ
ประเด็นสุดท้ายคือผู้บริหารอปท.ที่มุ่งม่ันกับการพิสูจน์ตนเองผ่านทางรางวัล ท้ังน้ีหากจะกล่าวถึง
การเมืองเร่ืองการยกฐานะน้ัน มีส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับท้องถ่ินมีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่ือมโยงกับการเมืองระดับชาติ อีกท้ังยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองภายใน
ท้องถ่ินเอง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างการเมืองระดับชาติและ
ประชาชนหรือพลเมืองในระดับท้องถ่ินด้วยดังปรากฏในภาพที่ 2.4 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4  องค์ประกอบเชิงโครงสร้างของการเมืองท้องถ่ินในทัศนะของ คอฟแมน 
แหล่งที่มา:  Kaufman (1963 อ้างถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 471). 
 
ประเด็นการเมืองระดับชาติน้ันหมายถึงนักการเมืองในระดับชาติที่มีผลต่อกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังน้ีในเชิงโครงสร้างนับได้ว่าเป็นเจตนารมณ์
แห่งรัฐที่ต้องส่งเสริมการกระจายอ านาจ การพิจารณายกฐานะอบต.เป็นเทศบาลต าบลน้ัน ไม่ได้มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนัก แต่จะพิจารณากว้างๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางการคลัง 
มิติด้านประชากร มิติด้านความส าคัญทางการเมืองความสามารถในการพัฒนาท้องถ่ินและที่ส าคัญ

พลเมืองท้องถ่ิน 

การเมืองระดับชาติหรือเหนือระดับ

ท้องถ่ิน 

การเมืองในอปท. 
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คือ ต้องได้รับความเห็นชอบของประชาชนซ่ึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มิได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดต้ังเทศบาลไว้เป็นการเฉพาะโดยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐบาล ที่จะพิจารณา
ตามแต่สมควรแก่กรณีของแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมเป็นหลัก และท้ังน้ีภาย
หลังจากการได้รับการยกฐานะก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน นอกจากน้ี
หากพิจารณาเง่ือนไขทางกฎหมาย ที่เอ้ืออ านวยในการจัดต้ังและการส่งเสริมการยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบล เน่ืองจากก่อนปี พ.ศ. 2546 การเปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต.ข้ึนเป็นเทศบาลน้ัน
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมคร้ังที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 9 บัญญัติว่า “เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถ่ินซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันให้ระบุช่ือและ
เขตเทศบาลไว้ด้วย”  

ซ่ึงในทางกฎหมายแล้วการจัดท าประกาศกระทรวงมีความสะดวกแก่การจัดท ามากว่าและ
ยังมีความรวดเร็วเน่ืองจากข้ันตอนต่างๆส้ินสุดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นการ
ง่ายในการส่งเสริมการยกฐานะองค์กรปกครองท้องถ่ินโดยฝ่ายการเมือง ซ่ึงพ่ึงมีการแก้ไขในปี
พ.ศ. 2546 จากเดิมทีที่ในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลจ าเป็นต้องตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา 

ท้ังน้ีหากจะพิจารณาในรายละเอียดของล าดับศักดิ์กฎหมายแล้ว จะเห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างกระบวนการร่างพระราชกฤษฎีกาและประกาศกระทรวง ซ่ึงจะขอกล่าวถึงในรายละเอียด
เพ่ือให้เห็นความชัดเจนว่าเง่ือนไขทางกฎหมายมีผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลของอบต. ดังที่หยุด แสงอุทัย (2548: 79-80) ได้กล่าวถึงพระราชกฤษฎีกา ว่าคือ
กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราข้ึน โดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี โดยพระราชกฤษฎีกามี
ประเภทเดียวน่ันคือ พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น อาทิ 
พระราชบัญญัติ หรือพระราชก าหนดได้มีบทบัญญัติมอบให้ฝ่ายบริหาร คือคณะรัฐมนตรีไปถวาย
ค าแนะน าพระมหากษัตริย์ให้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดรายละเอียด เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดน้ันๆแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีหากพิจารณา
กระบวนการในการร่างพระราชกฤษฎีกาแล้วจะต้องเร่ิมต้นดังน้ี (หยุด แสงอุทัย, 2548: 79-80) 

ผู้มีสิทธิในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ได้แก่รัฐมนตรีที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดที่บัญญัติให้ออกพระราชกฤษฎีกาน้ันๆ ส่วน
พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ านาจ ทรงตราโดยไม่ขัดต่อกฎหมายผู้เสนอ
ได้แก่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือเจ้าของเร่ืองน้ัน  โดยสรุปผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา 
คือ คณะรัฐมนตรี  ผู้มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกาคือ พระมหากษัตริย์ ท้ังน้ีการบังคับใช้เป็น
กฎหมายได้ต่อเม่ือมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 



39 
 

  

อน่ึงในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลในช่วงปี
พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท าคู่มือการจัดต้ังยกฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในหน้าค าน า (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2546: ค าน า) ได้แสดงค าปรารภว่า 

 
ด้วยที่ผ่านมาการจัดต้ังยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหาร
ส่วนต าบล,เทศบาล) มักด าเนินการไปด้วยความล่าช้า โดยมีสาเหตุส าคัญหลาย
ประการ เช่น การจัดท าค าบรรยายแนวเขตพร้อมแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาไม่
ถูกต้อง ขาดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน เช่น ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานกฤษฎีกา รวมท้ังเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีความเข้าใจในข้ันตอนการจัดต้ังยกฐานะดังกล่าว 

 
จากค าปรารภในค าน าของคู่มือการจัดต้ังยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพอที่จะเห็น

ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พอสมควร  โดยเฉพาะความล่าช้า
ในการตราพระราชกฤษฎีกา และข้อผิดพลาดทางเทคนิคบางประการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ท าการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ รวมถึงล าดับข้ันการติดต่อกับราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
กับการตราพระราชกฤษฎีกาซ่ึงเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากพอสมควรในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ อีกท้ังยัง
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจส่วนกลางในการให้ก าเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สาเหตุบาง
ประการที่กล่าวมาน้ีเองที่น่าจะเป็นมูลเหตุส าคัญในการเปลี่ยนแปลงระดับศักดิ์ของกฎหมายให้อยู่
ในระดับที่ต ่ากว่าพระราชกฤษฎีกา น่ันคือการตรากฎหมายใหม่น่ันคือ พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 12 พ.ศ. 2546 อันท าให้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงจากพระราชกฤษฎีกาเป็นประกาศกระทรวง จึงช่วยเป็นการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เกิดความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ท้ังน้ีประกาศกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง
กระทรวงมหาดไทย  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเหมือนกับพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องประกาศในราชกิจานุเบกษาจึงจะมีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได้ 
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบการร่างพระราชกฤษฎีกาและประกาศกระทรวง 

 

ประเด็น พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง 

ผู้มีอ านาจพิจารณา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ผู้มีอ านาจตรา พระมหากษัตริย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การบังคับใช้เป็นกฎหมาย การประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

การประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
กล่าวโดยสรุปการเมืองท้องถ่ินมีความหมายหรือขอบเขตที่หลากหลาย แต่ในที่น้ีผู้วิจัยขอ

พิจารณาและปรับปรุงจากงานของอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2552: 49) โดยจะเน้นประเด็นการเมือง
ท้องถ่ินในเร่ือง สภาพการแข่งขันทางการเมืองภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกต้ัง
ของกลุ่มการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถ่ิน ลักษณะความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองระดับชาติ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงน่าจะพอเป็นแนวทางในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลได้ 
 

2.1.7  การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล มีนักวิชาการ 

ข้าราชการได้กล่าวถึงอย่างต่อเน่ืองอาทิ ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2550: 123) ได้กล่าวถึงว่า ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเน้นการพัฒนาปฏิบัติภารกิจโดยยึดรูปแบบมาตรฐานคือ เทศบาล 
หากองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีมาตรฐานเป็นที่พอใจหรือมีมาตรฐานสมควรปรับเปลี่ยนไปเป็น
รูปแบบเทศบาล เป็นต้นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพ
ภายในสองปี สามารถพัฒนารูปแบบเป็นเทศบาลในทางตรงกันข้าม หากพัฒนาไม่ได้ตาม
มาตรฐานสมควรมีการปรับควบให้หลายๆ อบต.เพ่ือแปลงรูป (Transform) สู่รูปแบบเทศบาล 
ซ่ึงจะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวต้องการที่จะเห็นความเติบโตของท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล อีกท้ังยังได้
กล่าวสนับสนุนการควบรวมอบต.ข้ึนเป็นเทศบาล ในกรณีที่อบต.ยังไม่มีความพร้อมอีกด้วย จึงนับ
ได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพอีกท้ังยัง  
สอดคล้องกับสาโรช คชมาตย์ (2541: 23) รองอธิบดีกรมการปกครองในขณะน้ัน ได้บรรยาย
เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดต้ังและโครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกล่าวถึง
ข้ันตอนในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงต้องก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยจะเปิด
โอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถที่จะก้าวเติบโตต่อไปเป็นเทศบาลหรือรวมตัวกับหน่วย
ปกครองท้องถ่ินใกล้เคียงรูปแบบอื่น เช่นเดียวกับประยูร กาญจนดุล (2544: 47) ได้กล่าว
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ปาฐกถาเร่ือง การปกครองท้องถ่ินไทย โดยสรุปเห็นว่าควรปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทย ด้วยการใช้ระบบเทศบาลเพียงระบบเดียวเป็นหลัก  

การจัดระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ังหมดและยกฐานะให้เป็นเทศบาลต าบลท้ังหมด ซ่ึงจะเห็นได้ว่าพลังในการขับเคล่ือนอบต.
เป็นเทศบาลยังมีอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง จนเกิดการยกฐานะในระยะเวลาต่อมา ท้ังน้ีจากการ
ประชุมแกนน านายก อบต.ท่ัวประเทศ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)          
(มติชน, 2553: 8) มีข้อเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลต าบล 
(เทศบาลชนบท) เพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใหม่ โดยไม่กระทบกับ
โครงสร้างของสมาชิก อบต.ที่มีอยู่เดิมในแต่ละต าบล เพ่ือให้การแบ่งงบประมาณประเภทอุดหนุน
มีความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม นายไพร พัฒโน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) กล่าวว่า (มติชน, 2553: 8) “การยกฐานะ (เป็นเทศบาลชนบท-ผู้วิจัย) เพ่ือให้ได้รับ
เงินอุดหนุนเพ่ิมข้ึนเป็นเร่ืองปลายเหตุ หากเป็นไปได้อบต.ท่ัวประเทศควรยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลท้ังหมดจะเหมาะสมกว่า (เทศบาลชนบท-ผู้วิจัย)” (เทศบาลชนบทเป็นข้อเรียกร้องของ
สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรร
งบประมาณระหว่างอบต.กับเทศบาล โดยให้เหตุผลว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนควรได้รับการ
ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน) 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็มีความส าคัญอยู่มาก เพราะเทศบาล
ต าบลเป็นรูปแบบที่มีอ านาจหน้าที่ ที่มีความส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินและใกล้ชิดกับประชาชน ซ่ึงถูกท้าทายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบอบต.ท่ัว
ประเทศ ในประเด็นความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ ในขณะที่นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
(2546: 93) ก็ได้เคยกล่าวให้เห็นเป็นภาพรวมว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีการกล่าวถึงเร่ือง การ
ปรับปรุงรูปแบบองค์กรปกครองท้องถ่ินที่มีอยู่ โดยมีการเสนอหลายแนวคิด เช่น การลดจ านวน
อบต. ที่มีอยู่ให้น้อยลงโดยการยุบรวมอบต.เข้ากับอบต.หรือ ข้อเสนอยุบอบต.แล้วยกฐานะเป็น
เทศบาล รวมถึงอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2548: 56) ที่เห็นด้วยกับแนวทางในการยุบรวมองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีประสิทธิภาพในการปกครองตนเอง เพ่ือรวมตัวกันจัดต้ังเป็นอบต.ขนาด
ใหญ่หรือการยุบรวมกับเทศบาลข้างเคียงเพ่ือให้เกิดความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  จากที่กล่าวมาพอจะเห็นว่าแนวคิดเร่ืองการยกฐานะมีการกล่าวถึงอย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็นับได้ว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่มาก 

ส าหรับประเทศไทยนับจากช่วงเวลา พ.ศ. 2476-2535 มีการจัดต้ังหรือยกฐานะ
เทศบาลเพียง 134 แห่ง (ปี พ.ศ. 2535) และในบางช่วงเวลาก็มิได้มีการจัดต้ังเทศบาลเลย นาน
ติดต่อกันหลายปี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 75) ท้ังน้ีข้อมูลในปี พ.ศ. 2537 ได้
มีการจัดต้ังและยกฐานะเทศบาล มีจ านวน 136 แห่ง ท้ังน้ีประกอบไปด้วยเทศบาลนคร 1 แห่ง 
(เทศบาลนครเชียงใหม่) เทศบาลเมือง 84 แห่ง และเทศบาลต าบล 51 แห่ง ส่วนสุขาภิบาลมี



42 
 

  

จ านวนถึง 972 แห่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 2) จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา
สองปี คือในปี พ.ศ. 2535-2537 ได้มีการจัดต้ังหรือยกฐานะเทศบาลเพ่ิมข้ึนเพียง 2 แห่ง
เท่าน้ันในปี พ.ศ. 2541 ก่อนมีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลน้ันมีจ านวนเทศบาลท้ังส้ิน 
149 แห่ง (ข้อมูลจากกรมการปกครอง อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2552:  192) แบ่งเป็น
เทศบาลนคร 12 แห่ง เทศบาลเมือง 86 แห่ง และเทศบาลต าบล 51 แห่งและเม่ือพิจารณา
เทศบาลต าบล ภายหลังจากรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ส่งผลให้การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลเป็นอันส้ินสุดลง 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิมจ านวน 980 แห่ง (โกวิทย์ พวงงาม,  
2552:  248) เป็นเทศบาลต าบลท้ังหมดโดยในปี 2542 มีจึงท าให้ประเทศไทยมีเทศบาลจ านวน
ท้ังส้ิน 1,129 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนครจ านวน 12 แห่ง เทศบาลเมืองจ านวน 86 แห่ง และ
เทศบาลต าบลที่เพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดดถึง 1,031 แห่ง ท้ังน้ีสามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 
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ภาพที่ 2.5  จ านวนเทศบาลไทย จากปีพ.ศ. 2529-2552 
 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2552 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและยกฐานะเทศบาลต าบลเป็น
เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง (เทศบาลเมืองส าโรงใต้) และได้ท าการยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบลอีกจ านวน 59 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2552 ส่วนวิจัยและ
พัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง ส านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน) ในปีงบประมาณ 2553 ได้ท าการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลจ านวนท้ังส้ิน 319 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2552 ส่วนวิจัยและพัฒนา
ระบบรูปแบบและโครงสร้าง ส านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถ่ิน) ณ ปัจจุบัน (วันที่ 15 ธันวาคม  2552) ประเทศไทยจึงมีเทศบาลจ านวน 2,006  แห่ง 
ท้ังน้ีสามารถแบ่งได้เป็นเทศบาลนคร 23  แห่ง เทศบาลเมือง 142  แห่ง เทศบาลต าบลมากถึง 
1,841  แห่ง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล ก็มีจ านวนมากถึง 5,770 แห่งเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยใน
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้เกิดความเป็นเมือง (Urbanization) ขยายตัวออกไปสู่ท้องถ่ินมาก
ข้ึน ท้องถ่ินที่เป็นเขตเมือง (Urban Area) มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ย่อมเกี่ยวพันกับการจัดต้ังและการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเลี่ยงไม่ได้         
เพ่ือก่อให้เกิดความเหมาะสมแก่สภาพทางสังคมและสามารถตอบสนองแก่ประชาชนอีกด้วย  
 

2.2  แนวคิดว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

2.2.1  ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหรืออบต. ถือก าเนิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2499 ด าเนินการ

จัดต้ัง 59 แห่ง ก็ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาปี พ.ศ. 2537 จึงได้จัดต้ังอบต.ข้ึนใหม่
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (สมพันธ์ เตชะอธิก, 
2546: ฌ) องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหน่ึง โดยยกฐานะจากสภาต าบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วง
มา ติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท (หรือตามที่กฎหมายก าหนด) 
ประกาศจัดต้ังเป็นอบต.โดยตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยในประกาศจะต้องระบุช่ือและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ (พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40) ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลจะท าหน้าที่
ดูแลประชาชนในเขตชนบท (อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 509) แต่ก็นับได้ว่าอบต.มีความส าคัญต่อ
ท้องถ่ินเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินที่มีขนาดเล็กที่สุด (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 
2547: 9) และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบท ซ่ึงอบต.เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับต าบล หมู่บ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย (โกวิทย์ พวงงาม, 2547: 1-2) 

ปัจจุบันการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ยึดตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายฉบับด้วยกันดังน้ี 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
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 2.2.2  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2.2.1  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

          โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน กฎหมายก าหนดให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน และใน
กรณีมีเพียง 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 3 คน ซ่ึงสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีก าหนดวาระคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง (มาตรา 45) ในการบริหารกิจการ
สภา องค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภา 1 คนและรองประธานสภา 1 คนซ่ึงเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 48) ท้ังน้ีอ านาจ
หน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องรับผิดชอบดังน้ี (มาตรา 46) 

1)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

ท้ังน้ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในขณะที่รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฎิบัติการตามหน้าที่
และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ท าซ่ึงหาก
ประธานสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เองได้ ก็ให้รองประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพ่ือท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับ
การประชุมในคร้ังน้ัน (มาตรา 52) 

ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่
อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ภายใน 15 วัน หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ (มาตรา 53) 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เม่ือเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องย่ืนต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ 
ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

2.2.2.2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้มีนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 1 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ซ่ึงปัจจุบันพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง (มาตรา 58/2) ซ่ึงเดิมเคยก าหนดว่าจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ท้ังน้ีผู้ที่จะสามารถรับสมัครเลือกต้ังเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังน้ี (มาตรา 58/1) 

1)  มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
2)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ

เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
3)  ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภา

ต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับ
สมัครเลือกต้ัง 

ท้ังน้ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 59 ดังต่อไปน้ี  

ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
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1)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2)  แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3)  วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

4)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
5)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี (พรบ.อบต.)

และกฎหมายอื่น 
นอกจากน้ีนายกอบต.ยังต้องควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 60) ท้ังน้ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) กรณีที่ไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยให้
ล่าช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ (มาตรา 58/5 ) 

จะเห็นได้ว่าอบต. มีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผู้ใช้
อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ มีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการ
แบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่ง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง           
ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา ส่วนการโยธา เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.6  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล  

แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2552. 
 

2.2.3  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน 

ต าบล พ.ศ. 2537 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2546) โดยภาพรวมแล้วองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)             
และด าเนินการดังปรากฏในตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

หน้าที่ต้องท า ตามมาตรา 67 หน้าที่ที่อาจท า ตามมาตรา 68 

1) จัดให้มีและบ ารุงทางน ้าและทางบก 
2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า 
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุและพิการ 
7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน 
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ
มอบหมาย 

1) ให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร  
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน ้า  
4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การ
พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์  
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
12) การท่องเที่ยว  
13) การผังเมือง 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537. 
 

2.2.4  การคลังอบต.: รายได้และรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ในมาตรา 82 

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ดังต่อไปน้ี 
1)  รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2)  รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3)  รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
5)  เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
6)  รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
7)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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8)  รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลยังสามารถกู้เงินได้โดยอาศัย มาตรา 83 ที่เอ้ือให้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรมองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้เม่ือ
ได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลการกู้เงินและจะต้องเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ในมาตรา 85 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 

1)  เงินเดือน 
2)  ค่าจ้าง 
3)  เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ 
4)  ค่าใช้สอย 
5)  ค่าวัสดุ 
6)  ค่าครุภัณฑ์ 
7)  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
8)  ค่าสาธารณูปโภค 
9)  เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
10)  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ 

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
 

2.2.5  การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
รูปแบบในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมีสองรูปแบบด้วยกัน      

(อนุชา ฮุนสวัสดิกุล, 2548: 4-5) กล่าวคือ รูปแบบแรกคือ การก ากับดูแลโดยตรง โดยพิจารณา
จาก  1) การก ากับดูแลตัวบุคคล เช่น การถอดถอนจากต าแหน่ง 2) การก ากับดูแลเหนือองค์กร 
เช่น การยุบสภาท้องถ่ิน 3) การก ากับดูแลเหนือการกระท า ได้แก่ การให้ความเห็นชอบ        
การอนุญาต อนุมัติ หรือการสั่งเพิกถอนหรือการระงับยับย้ังนิติกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินกระท าไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการด าเนินการแทนการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่ด าเนินการตามหน้าที่และผู้ก ากับดูแลได้เตือนไว้แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยัง
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามองค์กรผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลสามารถด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ประการที่สองคือ การก ากับดูแลโดยอ้อม  ซ่ึงพิจารณาได้จาก    
1) การใช้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการก ากับดูแล และ 2) การใช้สัญญามาตรฐานเป็น
มาตรการในการก ากับดูแล สัญญามาตรฐานคือ สัญญาที่ผู้ใช้อ านาจก ากับดูแลกระท าข้ึนให้องค์กร
ปกครองท้องถ่ินน าไปใช้จึงเท่ากับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถูกจ ากัดอ านาจและการริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการก าหนดรายละเอียดของสัญญา  

ท้ังน้ีในส่วนของนายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติการ              
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ซ่ึงนายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและ
เอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได้ 

หากนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอได้ช้ีแจงแนะน า
ตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ให้นายอ าเภอมีอ านาจ
ออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้แล้ว
ให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ต้องแสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย เม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนใหม่
ภายใน 45 วัน นอกจากน้ี หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ นายอ าเภอต้องด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนจริง            
ให้นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ท้ังน้ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด        
ท้ังน้ีสามารถพิจารณาอ านาจในมิติต่างๆส าหรับการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล ดังแสดง
ในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  แสดงการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
มิติที่ใช้ 

ในการก ากับ 

 

อ านาจในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวบุคคล 1) การส่ังให้นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. หรือรองประธานสภาอบต. 
พ้นจากต าแหน่ง โดยการเสนอของนายอ าเภอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

2) การวินิจฉัยกรณีสงสัยว่านายกอบต. หรือรองนายกอบต. หรือสมาชิกภาพของสภา
อบต. ส้ินสุดลงหรือไม่ โดยนายอ าเภอเป็นคนวินิจฉัยและถือเป็นท่ีส้ินสุด 

องค์กร 1) การยุบสภาอบต. กรณีเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ซ่ึงต้องท าการเลือกต้ัง
ใหม่ภายใน 45 วัน 

2) การยุบสภาอบต.เน่ืองจากไม่อาจจัดประชุมสภาอบต.คร้ังแรกได้หรือไม่อาจเลือก
ประธานสภาอบต.ได้การจะยุบสภาอบต.ได้ต้องมีการเสนอรายงายจากนายอ าเภอ
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังยุบสภาอบต. 

การกระท า 1) อ านาจในการให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติอบต. 
2) อ านาจในการควบคุมการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.ในการปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าท่ีของนายอ าเภอ ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได้  เม่ือนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอได้ช้ีแจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติ
ตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอช้ามิได้ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าส่ัง
ระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ 
แล้วให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
วินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว 

ทางการคลัง 1) อบต.จะต้องด าเนินการต่างๆอาทิ การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 
และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยจะต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบการคลังการบัญชีหรือการเงินอื่นๆของ อบต. 

 

 

แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.  
และวุฒิสาร ตันไชย, 2552. 
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กล่าวโดยสรุปองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีฐานะนิติ
บุคคล โดยได้รับอ านาจจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช 2537 ซ่ึงได้รัฐกระจายอ านาจการปกครองให้ท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการ ให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ โดย อบต.มีหน้าที่ที่ต้องท าและอาจจะท าได้
ตามที่กฎหมายก าหนดดังที่ได้กล่าวแล้วในรายละเอียดข้างต้น ซ่ึงหน้าที่ต่างๆน้ันล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังในทางตรงและทางอ้อม โดยที่การกระจาย
อ านาจน้ันมีส่วนส าคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไปในขณะเดียวกันด้วย จึงนับว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรการ
ปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีความคล่องตัวสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่และทันต่อสถานการณ์ จึงเป็นการปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริง 

 

2.3  แนวคิดว่าด้วยเทศบาลต าบล 

 
2.3.1  ความหมายของเทศบาล 
เทศบาลคือหน่วยการบริหารท้องถ่ินของรัฐรูปแบบหน่ึงที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ซ่ึงมี

กฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยได้บัญญัติให้เทศบาลเป็นทบวง
การเมือง จึงท าให้เทศบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลสามารถท านิติกรรมสัญญา
ได้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยเทศบาลแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภา (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2546: 15) ซ่ึงภาพลักษณ์ของความเป็น
เทศบาลคือเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินส าหรับพ้ืนที่เจริญในเขตเมือง (Urban) หรือชุมชน
เมือง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538: 15; อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 509; กฤษ เพ่ิมทันต์
จิต, 2552: 37-38; โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 190) ท้ังน้ีการปกครองระบบเทศบาลของไทยนับ
แต่ พ.ศ.2476 น้ันเป็นการจ าลองรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา (ในขณะน้ันใช้รูปแบบสภา-
นายกเทศมนตรี) ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้เป็นหลักในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 
การจัดให้มีการปกครองท้องถ่ินลักษณะน้ี ก็โดยมุ่งหมายที่จะให้เทศบาลเป็นสถาบันข้ันต้นส าหรับ
ประชาชนจะได้มีโอกาสฝึกฝน เพ่ือความช านาญในการปกครองรูปแบบน้ี อันเป็นประโยชน์แก่การ
ปกครองต่อประเทศ (มาลัย หุวะนันท์, 2502: 2)  

นอกจากน้ีประทาน คงฤทธิศึกษากร (2534: 133) กล่าวถึงเทศบาลต าบลว่าเป็นท้องถ่ิน
ซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกา (ปัจจุบันเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย) ยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล 
โดยถือหลักเกณฑ์ว่าเป็นท้องถ่ินที่มีความเจริญ มีประชากรหนาแน่น และมีรายได้พอสมควร      
จะเห็นได้ว่าการวางหลักเกณฑ์กว้างๆดังกล่าวท าให้เทศบาลประสบกับปัญหา เป็นอันมากท้ัง
รายได้ที่ไม่เพียงพอ รวมท้ังบทบาทหน้าที่ของเทศบาลก็ไม่ได้เป็นแบบที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
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ร่วมเท่าที่ควร ในเร่ืองน้ี ศาสตราจารย์ชุบ กาญจนประกร (อ้างถึงในประทาน คงฤทธิศึกษากร, 
2534: 133) ได้วิเคราะห์ว่าการปกครองท้องถ่ินไทย ซ่ึงเร่ิมจัดต้ังเป็นเทศบาลข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
2476 น้ันมีข้อที่น่าสังเกตสองประการคือ ประการแรก การริเร่ิมกฎหมายของเทศบาลในระบบ
โครงสร้างข้าราชการ เป็นผู้ริเร่ิมข้าราชการก็ต้องเป็นผู้ควบคุม ประการที่สองคือ ประชาชนเป็น
ผู้รับเอาระบบการปกครองท้องถ่ินโดยข้าราชการหรือรัฐเป็นผู้หยิบย่ืนให้ 

เม่ือเป็นดังน้ีการควบคุมเทศบาลโดยประชาชน ก็แทบจะไม่ปรากฏคงมีแต่การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคร้ังคราวเท่าน้ัน แต่ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ท าให้เทศบาลจากเดิมที่เคยใช้รูปแบบ
สภา-นายกเทศมนตรี เปลี่ยนมาเป็นการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงหรือเป็นแบบ
นายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form) อันเป็นการให้สิทธิและอ านาจของประชาชน
ในท้องถ่ินให้สามารถเลือกผู้น าท้องถ่ินของตนได้อย่างเต็มที่ 
 

2.3.2  ความเป็นมาของเทศบาลไทย 

 เทศบาลมีความเป็นมาที่น่าสนใจและยังเป็นที่ถกเถียงของกลุ่มนักวิชาการในประเด็นที่มา
ของเทศบาลอยู่มากโดยแนวคิดหน่ึงเช่ือว่า เทศบาลได้พัฒนามาจากสุขาภิบาลและอีกแนวคิดหน่ึง
เช่ือว่าเทศบาลคือเทศบาลที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซ่ึงกลุ่ม
หลังน้ีมองว่าสุขาภิบาลไม่ใช่การปกครองท้องถ่ินที่แท้จริงเพราะสุขาภิบาลไม่เป็นไปตามหลักแห่ง
การกระจายอ านาจ เพราะมีกรรมการสุขาภิบาลมาจากการแต่งต้ัง ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง ดังน้ัน
เทศบาลจึงเป็นท้องถ่ินที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดแทนที่จะเป็นสุขาภิบาล การ
จัดต้ังเทศบาลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงกลายเป็นองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเต็มรูปแบบประเภทแรกของไทย (มรุต วันทนากร, 2547: 2-3) ท้ังน้ีหากพิจารณา
เหตุผลส าคัญในการจัดต้ังเทศบาลข้ึนในประเทศไทย มรุต วันทนากร (2547: 3-5) ได้ให้เหตุผล
ว่ามี 3 สาเหตุด้วยกันคือ ประการแรก การจัดต้ังเทศบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับการเมืองการ
ปกครองในระดับชาติที่เป็นประชาธิปไตยและมีการจ าลองโครงสร้างของการเมืองระดับชาติมาไว้
ในเทศบาล โดยเทศบาลเป็นองค์กรทางการเมืองแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินปกครอง
ตนเองตามหลักการกระจายอ านาจ ประการที่สอง เทศบาลจัดต้ังข้ึนเพ่ือแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล 
เน่ืองจากภาระงานของรัฐบาลมีมากอีกท้ังไม่อาจดูแลได้ท่ัวถึงและทันต่อสถานการณ์ จึงมีการ
จัดต้ังเทศบาลข้ึน อีกท้ังยังมีแรงสนับสนุนทางการเมือง เพราะเน่ืองจากประชาชนได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็วและมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลที่ให้โอกาสแก่ประชาชนในการปกครองตนเอง และ
ประการที่สาม การจัดต้ังเทศบาลเพ่ือเป็นสถาบันฝึกประชาธิปไตยให้กับประชาชนเพราะเน่ืองจาก
ในขณะน้ันพ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพียง 1 ปี ประชาชนก็ยังไม่เข้าใจต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากนัก 
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ซ่ึงจะเห็นว่าการจัดต้ังเทศบาลในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความม่ันคงทางการ
เมืองระดับชาติมากกว่าการมีเทศบาลเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตาม
หลักการปกครองท้องถ่ินในปัจจุบัน 
   

2.3.3  ประโยชน์ของเทศบาล 

เทศบาลน้ันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
รวมถึงให้บริการประชาชน ในเขตชุมชนเมือง (อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 509) ซ่ึงเสรี เวชชาชีวะ
(2502: 7) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเทศบาลว่ามีประโยชน์หลายประการดังน้ี 

ประการแรก ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของท้องถ่ินอยู่ในระดับสูง
เน่ืองจากประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร หากบริหารงานไม่ดี ประชาชนสามารถถอดถอนได้ 
การเลือกต้ังจึงเป็นการคัดกรองคนดีเข้าไปท างาน หากไม่ดีก็ถอดถอน ท าให้นักการเมืองจ าเป็นที่
ต้องท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้มีโอกาสได้รับเลือกต่อไปในอนาคต 

ประการที่สองคือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยปกติท้องถ่ินที่เป็นเทศบาลจะมี
รายได้ซ่ึงสามารถเล้ียงตนเองได้ ดังน้ันค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการและการบริการสาธารณะที่
ท้องถ่ินจัดท าก็เอาจากรายได้ท้องถ่ิน ได้แก่การจัดเก็บภาษี ราษฎรเป็นผู้เสียภาษีและเป็นเจ้าของ
ท้องถ่ิน 

ประการที่สามคือ เป็นองค์การส าหรับการศึกษาของราษฎรในท้องถ่ิน เพราะ
ราษฎรมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของท้องถ่ิน ท าให้มีความรู้และเกิดความคุ้นเคยในกิจการท้องถ่ิน 

ประการสุดท้ายคือ เป็นการแบ่งเบาภาระจากการบริหารงานส่วนกลางได้มาก 
ประเทศที่ไม่ให้อิสระในการปกครองท้องถ่ินย่อมต้องรับภาระในการด าเนินกิจการต่างๆ ท่ัวท้อง
อาณาเขตของประเทศ ซ่ึงเป็นภาระหนักและยุ่งยากมาก การด าเนินการอาจไม่ประสบความส าเร็จ
เน่ืองจากไม่รู้สภาพปัญหาในพ้ืนที่ ผู้ที่รู้ดีคือบุคคลที่อยู่ในท้องถ่ิน ดังน้ันหากมีการจัดการ
ปกครองในรูปแบบเทศบาลก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐและเกิดการบริหารที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อีกด้วย เช่นเดียวกับบุญรงค์ นิลวงศ์ (2522: 179-
180) กล่าวถึงว่าเทศบาลจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ประการแรก เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินได้ปกครองตนเองสามารถด าเนินการใดๆให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
ประการที่สอง เพ่ือให้เทศบาลเป็นหน่วยงานแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะในกิจการ
บางอย่างที่รัฐไม่อาจจัดบริการประชาชนได้ท่ัวถึงและรวดเร็ว และประการที่สาม เป็นการสนับสนุน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ เน่ืองจากเทศบาลเป็นระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถ่ินเม่ือท้องถ่ินม่ันคง ชาติก็ม่ันคงด้วย 
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2.3.4  โครงสร้างของเทศบาลต าบล 
 องค์การเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย
สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2.3.4.1  สภาเทศบาลต าบล 
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน โดยสภา
เทศบาลมีประธานสภาหน่ึงคน และรองประธานสภาหน่ึงคน ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 

ท้ังน้ีอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถ่ินโดยเฉพาะสภาเทศบาลน้ันมีบทบาทส าคัญอย่าง
น้อยสามประการด้วยกัน กล่าวคือ อ านาจหน้าที่ด้านการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติ นอกจากน้ียังต้องมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและมีความสัมพันธ์กับประชาชน
ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอีกด้วย อาจพิจารณาได้จากภาพที่ 2.7 
 

 

 

ภาพที่ 2.7  บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน 
แหล่งที่มา:  สถาบันพระปกเกล้า, 2551ค: 12. 
 

 ท้ังน้ีหากพิจารณาในรายละเอียดเร่ืองอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน        
(สถาบันพระปกเกล้า, 2551ค: 12-17) สามารถขยายความเพ่ิมเติมได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) บทบาทด้านนิติบัญญัติ คือการเสนอพิจารณากล่ันกรองและให้
ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติท้องถ่ิน ท้ังน้ีสามารถแยกข้อบัญญัติออกได้เป็นสองลักษณะ
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คือ ข้อบัญญัติเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและข้อบัญญัติอื่นๆ
เรียกว่าข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการ
ด าเนินการตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด ส่วนข้อบัญญัติท้องถ่ินอื่นๆจะเป็นผลมาจาก
การตกลงร่วมกันระหว่างประชาชนในองค์กรปกครองท้องถ่ินในเร่ืองต่างๆโดยข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแม่บทและต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
      กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดว่าผู้บริหารท้องถ่ิน 
สภาท้องถ่ินและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ โดยร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ินต้องได้รับความเห็นชอบของสภาท้องถ่ินและผู้ว่าราชการจังหวัด ดังน้ันในกรอบ
แห่งอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถ่ินที่สามารถด าเนินการได้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ จึงได้แก่       
การเสนอร่างข้อบัญญัติ การพิจารณากล่ันกรอง ร่างข้อบัญญัติที่เสนอโดยผู้บริหารท้องถ่ินและ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในท้องถ่ินและการให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติ 

2)  บทบาทในระบบความสัมพันธ์ในการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาท้องถ่ินกับฝ่ายบริหารน้ันสามารถพิจารณาได้สองประการด้วยกันกล่าวคือ ประการแรกการ
ควบคุมการบริหารงาน ซ่ึงประกอบด้วย 

(1)  การรับทราบค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน กฎหมาย
จัดต้ังอปท.ได้ก าหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท้องถ่ินจะเข้าสู่ต าแหน่ง ประธานสภาต้องเรียกประชุมสภา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ิน โดยต้องจัดท านโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือแจกให้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการลงมติ               
อีกท้ังผู้บริหารท้องถ่ินต้องจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา
ท้องถ่ินเป็นประจ าทุกปี  

(2)  การต้ังกระทู้ถาม การต้ังกระทู้ถาม เป็นการถามค าถามที่
สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนเพ่ือถามผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะผู้บริหารท้องถ่ินเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
หรือนโยบายเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถ่ิน แต่ท้ังน้ีผู้บริหารท้องถ่ินมีสิทธิที่จะไม่ตอบ
กระทู้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(3)  การขอให้เปิดอภิปรายท่ัวไป เป็นการด าเนินการปรึกษา
พิจารณาแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินและเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินได้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน ท้ังน้ีกฎหมายก าหนดว่าในการเปิด
อภิปรายท่ัวไปน้ันจะต้องไม่มีการลงมติ ซ่ึงการเปิดอภิปรายท่ัวไปถือเป็นการถ่วงดุลไม่ให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจเกินขอบเขต 

(4)  การต้ังคณะกรรมการสามัญ - คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือ
เป็นการแบ่งเบาภาระงานของสภาท้องถ่ินในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถ่ิน การวินิจฉัยปัญหาหรือ
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การกระท ากิจกรรมต่างๆสภาท้องถ่ินสามารถแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญคือกลุ่มสมาชิกสภา
ท้องถ่ินที่ สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนมาเพ่ือด าเนินการต่างๆอาทิ การสอบสวน การศึกษาเร่ืองต่างๆซ่ึงอยู่
ในวงงานของสภาท้องถ่ินและสามารถแต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและบุคคลอื่นๆเป็น
คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญท้ังน้ีต้องรายงานต่อสภา
ท้องถ่ินทราบ 

ประการที่สองการให้ความเห็นในเร่ืองส าคัญ แม้ว่าการจัดโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยจะแบ่งออกเป็น สองส่วนคือฝ่ายบริหารและสภา ซ่ึงแต่ละส่วนก็มี
บทบาท อ านาจหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารและพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองท้องถ่ินเปิดโอกาสให้สภาท้องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถให้ค าปรึกษาหารือแก่ฝ่ายบริหารได้ 

ประการที่สามการสนับสนุนหรือให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารในเร่ืองที่ถูกต้อง
เหมาะสมและจ าเป็น สภาท้องถ่ินมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการหรือการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาทิ กรณีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะกู้เงิน
จากกระทรวงทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาท้องถ่ินก่อน
หรือในเร่ืองของการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินก่อนเป็นต้น  

3)  บทบาทในระบบความสัมพันธ์กับประชาชน สภาท้องถ่ินนับได้ว่า
เป็นพ้ืนที่หรือเวทีในการสะท้อนปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่สุด เน่ืองจากผู้แทนของประชาชนในท้องถ่ินจะเข้ามาท าหน้าที่ในฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามในฐานะที่สภาท้องถ่ินเป็นองค์กรศูนย์รวมสมาชิกสภาท้องถ่ิน ดังน้ัน
บทบาทหน่ึงของสมาชิกสภาท้องถ่ิน คือการสะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ินและความคิดเห็นของตนเองในฐานะตัวแทน ของประชาชนในท้องถ่ินไปยังฝ่ายบริหาร 
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ริเร่ิมด าเนินโครงการอันเป็นการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชน 

นอกจากน้ีสภาท้องถ่ินยังเป็นจุดเช่ือมทางการสื่อสาร การกระจายข้อมูล
ข่าวสารระหว่างประชาชน ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การสื่อสารกับประชาชนซ่ึงสภา
ท้องถ่ินในฐานะตัวแทนของประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการจะท า
ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การแสดงบทบาทในความสัมพันธ์กับ
ประชาชนซ่ึงเป็นที่คาดหวังจากประชาชนว่า ตัวแทนของประชาชนในระดับท้องถ่ินจะสามารถ
สะท้อนปัญหาและก ากับดูแลผู้บริหารท้องถ่ินหรือสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน
ภาพรวมของการพัฒนาท้องถ่ิน 
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ในการพิจารณาเร่ืองอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถ่ินในฐานะที่เป็น
ผลกระทบภายในต่อสภาท้องถ่ินการศึกษาคร้ังน้ีจะเน้นศึกษาถึงความส าคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือสภาท้องถ่ินในฐานะที่เป็นผู้แสดงบทบาทด้านนิติบัญญัติคือการเสนอพิจารณากล่ันกรองและ
ให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติท้องถ่ินและในประเด็นบทบาทในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างสภาท้องถ่ินกับฝ่ายบริหารก็เป็นบทบาทหน่ึงที่มีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาในฐานะต้อง
ท าหน้าที่ส าคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารท้องถ่ิน ท้ังน้ีในส่วนของบทบาท
ของสภาท้องถ่ินในระบบความสัมพันธ์กับประชาชนที่ช่วยสะท้อนปัญหา ความต้องการและความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญน้ันจะได้กล่าวถึงในประเด็นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
และผู้น าท้องที่ซ่ึงเป็นประเด็นที่จะช่วยให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาท้องถ่ิน
และประชาชนในพ้ืนที่ 

2.3.4.2  นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนท้ังน้ีส าหรับองค์กร

ปกครองท้องถ่ินไทย เกิดพลวัตรทางการกระจายอ านาจที่ส าคัญภายหลังจากการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 น าไปสู่การตรากฎหมายอนุบัญญัติหลายฉบับ 
นอกจากน้ียังมีแก้ไขกฎหมายของท้องถ่ินแต่ละประเภท เพ่ืออนุวัตรตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 อีกท้ังยังมีการก าหนดให้มีการเลือกต้ังทางตรงโดยประชาชน อันเป็นการก าหนด
รูปแบบการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเดียวท่ัวประเทศ คือ ผู้บริหารเข้มแข็ง (Strong Executive 
System) (Achakorn Wongpreedee and Chandra Mahakanjana, 2011: 66) ซ่ึงครอบคลุม
ท้องถ่ินทุกประเภททุกองค์กรปกครองท้องถ่ินในปี พ.ศ 2546 อันประกอบด้วยพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)         
พ.ศ. 2546 ส าหรับกรุงเทพมหานครมีการก าหนดให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เม่ือปี พ.ศ. 2528 แล้ว ส่วนเมืองพัทยามีการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาโดยตรงต้ังแต่ปี         
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ท้ังน้ีในส่วนของเทศบาลต าบลน้ันนายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังรอง
นายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

เทศบาลต าบล ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 
เทศบาลเมือง ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 
เทศบาลนคร ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยสามารถแบ่งได้ดังน้ี 
ในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งต้ังได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 2 คน  
ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งต้ังได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 3 คน  
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ในกรณีเทศบาลนครให้แต่งต้ังได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 5 คน 
ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างของเทศบาลได้ดังปรากฏในภาพที่ 2.8 

ส าหรับบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินและต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 

1)  มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
2)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
3)  ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

4)  เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินซ่ึงถูกให้พ้นจาก
ต าแหน่งเน่ืองจาก กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ท้ังน้ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 ในมาตรา 
48 อัฏฐารส ได้ก าหนดเร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การเทศบาลไว้กว้างๆกล่าวคือ        
มีส านักปลัดเทศบาล และส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ีคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศ
ก าหนดการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการในเทศบาลน่ันคือ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 114-115) 
1) ส านักปลัดเทศบาล 2)  กองหรือส่วนราชการที่มีช่ือเรียกอย่างอื่น ซ่ึงประกอบด้วย 1)  ส่วน
ราชการที่เป็นส านักหรือกองดังต่อไปน้ี ส านักหรือกองการคลังส านักหรือกองการช่าง ส านักหรือ
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักหรือกองการศึกษาส านักหรือกองวิชาการและแผน 
ส านักหรือกองการประปา ส านักหรือกองการแพทย์ ส านักหรือกองการช่างสุขาภิบาล ส านักหรือ
กองสวัสดิการสังคม 2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นอกจากน้ีประกาศดังกล่าวยังได้ก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนราชการไว้เพ่ิมเติมดังน้ี 

1)  เทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงส่วนราชการต่างๆ (ส านักหรือกอง) ได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของเทศบาล ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการกลางเทศบาลก าหนด 

2)  ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไป
ของเทศบาลและราชการที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ 
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3)  ส านัก กอง หรือส่วนราชการให้มีหน้าที่ตามที่เทศบาลก าหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 

4)  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลัด ส านัก กอง หรือส่วนราชการ
ให้ก าหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) 

5)  การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวมหรือยุบส่วนราชการให้เทศบาล
พิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตราก าลัง การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 
 

ภาพที่ 2.8  โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล  

 
 

 
 

พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาล 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาและ
เลขานุการนายกเทศมนตรีดังน้ี 
เทศบาลต าบล ให้แต่งต้ังรองนายกได้ 2 คน 
เทศบาลเมือง ให้แต่งต้ังรองนายกได้ 3 คน 
เทศบาลนคร ให้แต่งต้ังรองนายกได้ 5 คน 
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2.3.5  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดให้ เทศบาลต าบลมีหน้าที่

ต้องท าและอาจจัดท าในเขตเทศบาลดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

 

หน้าที่ต้องท า อ านาจที่อาจจัดท าได้ 

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน  
และที่สาธารณะ รวมท้ังการก าจัด มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล 

1) ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคน
เจ็บไข้ 
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดย
วิธีอื่น 
8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้า 
9) เทศพาณิชย์ 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496.  
 

ท้ังน้ีในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ            
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการน้ันและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ยังได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงเทศบาล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง
ตามมาตรา 16 ดังน้ี 
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1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  
2)  การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน ้า และทางระบายน ้า  
3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ  
5)  การสาธารณูปการ  
6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
9)  การจัดการศึกษา  
10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส 
11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน 

ดีของท้องถ่ิน 
12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
13)  การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
14)  การส่งเสริมกีฬา  
15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  
17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสีย  
19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
20)  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
21)  การควบคุมการเล้ียงสัตว์  
22)  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  
23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง 

 มหรสพ และสาธารณะสถานอื่นๆ 
24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25)  การผังเมือง  
26)  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
28)  การควบคุมอาคาร  
29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ 
 รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

31)  กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ 
 ประกาศก าหนด 

 
 2.3.6  การบริหารการคลัง : รายได้-รายจ่ายของเทศบาลต าบล 

ในการบริหารงาน งบประมาณนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการส่งผลต่อ
ความส าเร็จของ กิจการโดยเฉพาะเทศบาลต าบลอันเป็นหน่วยการปกครองที่ต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนเช่นเดียวกับหน่วยการปกครองท้องถ่ินอื่นๆท้ังน้ีเทศบาลต าบลอาจมี
รายได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาลดังต่อไปน้ี 

1)  ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
2)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
3)  รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
4)  รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
5)  พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
6)  เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
7)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8)  เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
9)  รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

การกู้เงินตามข้อ 6 เทศบาลจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงปัจจุบันก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วนอกจากการที่เทศบาลต าบลจะมีรายได้แล้วก็ต้องมีรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลซ่ึงเทศบาลต าบลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1)  เงินเดือน 
2)  ค่าจ้าง 
3)  เงินตอบแทนอื่นๆ 
4)  ค่าใช้สอย 
5)  ค่าวัสดุ 
6)  ค่าครุภัณฑ์ 
7)  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
8)  เงินอุดหนุน 
9)  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
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ท้ังน้ียังรายได้ที่เป็นงบอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
ซ่ึงในภาพรวมสามารถพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.9  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แหล่งที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
(อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ, 2552: 71). 

 
ท้ังน้ีในปี พ.ศ. 2552 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศมีรายได้จัดเก็บเองเพียง 

38,754.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เท่าน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ที่รัฐจัดเก็บและแบ่ง
ให้ จ านวน 211,092.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 ส่วนเงินอุดหนุน มีจ านวน 150,500 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.6 ซ่ึงก็มากพอสมควร แต่เม่ือรวมส่วนที่รัฐมีอ านาจจัดเก็บมีจ านวน
มากถึง 361,592.79 ล้านบาทซ่ึงเป็นจ านวนที่มากถึงร้อยละ 90 อาจกล่าวสรุปได้ว่า ย่ิงมีการ
กระจายอ านาจแก่ท้องถ่ินมากเท่าใดรัฐก็ใช้กลไกทางการคลังเพ่ือควบคุมท้องถ่ินมากข้ึนเท่าน้ัน ซ่ึง
ปรากฏการณ์น้ี ย่ิงจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามล าดับ แทนที่ท้องถ่ินจะมีรายได้ที่จัดเก็บเองมากข้ึน 
เพ่ือความเป็นอิสระทางการคลัง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาลต าบลก็ไม่อาจเลี่ยงได้เช่นเดียวกัน นอกจากน้ีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
อปท.ยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมและเกิดความเหล่ือมล ้า เพราะอบต.ได้รับเงินอุดหนุนต่อหัว

เงินอุดหนุนทั่วไป
(100%) 

 

อบจ.
(10%) 

50% หลักจัดสรรแบบเท่าเทียม 
20% หลักจ านวนประชากร 
10% หลักของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
20% หลักของพ้ืนท่ี 

เทศบาล 
(40%) 

 

50% ตามจ านวนประชากร 
50% แบ่งเท่ากันทุกแห่ง 

อบต. 
(50%) 

 

30% หลักจัดสรรแบบเท่าเทียม 
40% หลักจ านวนประชากร 
30% หลักจ านวนหมู่บ้าน 
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น้อยเกินไป หากการจัดสรรงบประมาณยังคงเป็นอยู่เช่นน้ี เน่ืองจากกติกาในการจัดสรรภาษีแบ่ง
และเงินอุดหนุนยังคงมีลักษณะที่ไม่เป็นระบบและต้องยอมรับความเป็น อบต.และเทศบาลมีที่มา
ต่างกัน เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนเทศบาลและอบต.
ยังมีอคติที่เอ้ือต่อเมืองมากกว่าชนบทอยู่ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553: xxv,177,201;         
อุดม ทุมโฆสิต, 2550: 291-292) 

 

 
   

ภาพที่ 2.10  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2536-2552 

แหล่งที่มา:  ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อ้างถึงใน สุนทรชัย ชอบยศ, 2554: 67). 

 
 2.3.7  การบริหารงานบุคคลเทศบาล 

ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550               
ซ่ึงมีเจตนารมณ์ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังปรากฏในมาตรา 283 
ที่มีเน้ือความที่สะท้อนว่าองค์กรปกครองท้องถ่ินท้ังหลาย ย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องขอการพัฒนาจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
นอกจากน้ีในมาตรา 288 ยังได้บัญญัติอีกว่า  

การแต่งต้ังและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้น
จากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถ่ิน 
โดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีมาตรฐาน
สอดคล้องกัน และอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันได้ รวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ินก่อน...  
    
โดยสรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

เร่ืองการบริหารงานบุคคลท้องถ่ินคือ ประการแรกเป็นการเปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากพนักงานเป็นข้าราชการ ประการที่สองมีการจัดต้ังองค์กรพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของข้าราชการท้องถ่ิน เพ่ือคุ้มครองให้การบริหารงานบุคคลด าเนินการด้วย
คุณธรรม และประการที่สามมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ินจากเดิม 3 
ฝ่ายประกอบด้วย ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเปลี่ยนเป็น 4 ฝ่าย คือ ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถ่ินและผู้ทรงคุณวุฒิ 

นอกจากน้ีในระหว่างที่ยังไม่ได้มีกฎหมายการบริหารงานบุคคลฉบับใหม่ที่ต้องอนุวัตร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ินข้ึน 3 ระดับด้วยกันกล่าวคือ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ินระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) ท้ังน้ีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา
ให้เห็นได้ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11  โครงสร้างการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน, 2542. 
 

ท้ังน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 288) ได้ก าหนดให้เปลี่ยน
ช่ือ “พนักงานส่วนท้องถ่ิน” เป็น “ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน” เปลี่ยนหลักการในการแต่งต้ังและการ
ให้พ้นจากต าแหน่งจาก “ตามความต้องการและความเหมาะสม” เป็น “ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น” มีการเปลี่ยนช่ือ “คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ิน” เป็น “คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน”  โดยเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเพียงองค์กรเดียว การ
บริหารงานบุคคลมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันได้ และยังก าหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
บริหารงานบุคคลท้องถ่ินซ่ึงมีความสอดคล้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอีกด้วย 

ในการเปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็นเทศบาลต าบลน้ัน อาจพิจารณาจากระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ที่มีการก าหนดแนวทางในการบริหาร

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) 

คณะกรรมการกลาง(ก.กลาง) 

กจ. กท. ก.อบต. 

คณะกรรมการระดับจังหวัด(ก.จังหวัด) 

กจจ. กทจ. ก.อบต.

จังหวัด 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ทรัพยากรบุคคลภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล มีการพิจารณาถึงการ
ก าหนดขนาดและปรับระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลเป็นพนักงานเทศบาล เน่ืองจากการ
ต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลซ่ึงส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์การปรับระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลเป็นพนักงาน
เทศบาลเน่ืองจากการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาล ฉบับลงวันที่  20  
พฤศจิกายน  2546  โดยมีสาระส าคัญ  ดังน้ี (พิจารณาเพ่ิมเติมจากตารางที่ 2.5) 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้หรือเงินอื่นใด
ในปีงบประมาณผ่านมาต้ังแต่ 20  ล้านบาทข้ึนไปให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง 

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินอื่นใด
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาน้อยกว่า  20  ล้านบาทให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 

3)  การก าหนดระดับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลให้น าหลักเกณฑ์การก าหนด
ขนาดของเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม 

4)  ให้เทศบาลปรับแผนอัตราก าลัง 3 ปีเดิมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้
จัดต้ังเป็นเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 

5)  การจัดพนักงานลงในกรอบอัตราก าลังของเทศบาลมีแนวทางดังน้ี 
(1)  ต าแหน่งสายงานผู้บริหารให้จัดพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหารเป็น

พนักงานเทศบาลต าแหน่งบริหาร โดยมีระดับเท่าเดิม ตามตารางเปรียบเทียบต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารจากพนักงานส่วนต าบลเป็นพนักงานเทศบาลภายใต้เง่ือนไข  ดังน้ี 1)  ต้องมีคุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 2)  กรณีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 6 ไม่มี
คุณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากองระดับ 6 หรือหัวหน้าฝ่ายระดับ 6 ของ
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 6 ในสายงานเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคุณวุฒิตรง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 3) ต าแหน่งใดที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ให้ถือว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 

(2)  ต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ให้จัดพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งและสายงานเดิม กรณีที่ไม่สามารถจัดลงในต าแหน่งและ
สายงานเดิมให้จัดลงในต าแหน่งที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งเดิม
ตามแผนอัตราก าลัง 

6)  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้หรือเงิน
อื่นใดในปีงบประมาณที่ผ่านมาน้อยกว่า 20  ล้านบาท แต่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการระดับ  7 หรือ 8 ให้ด ารงต าแหน่งในระดับน้ันต่อไป ท้ังน้ีหากบุคคลดังกล่าว
พ้นจากต าแหน่งไป  ต้องปรับระดับต าแหน่งให้เป็นไปตามขนาดของเทศบาล 
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ตารางที่ 2.5  แสดงการเปรียบเทียบต าแหน่งสายงานผู้บริหารจากพนักงานส่วนต าบลเป็น 
         พนักงานเทศบาล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
1) ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.8) 
2) ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.7) 
3) รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.7) 
4) ปลัด  อบต. รองปลัด 6 (นักบริหารงาน อบต.6) 
5) ผอ.กองระดับ  7 (นักบริหารงาน...) 
6) หน.ส่วน ระดับ 7 (นักบริหารงาน...) 
7) หน.ส่วน ระดับ 6 (นักบริหารงาน...) 

1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 
2) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 
3) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 
4) ปลัดเทศบาล  หรือรองปลัด  6 (นักบริหารงาน 
    เทศบาล 6) 
5) ผอ.กอง ระดับ  7 (นักบริหารงาน...) 
6) หน.ฝ่าย ระดับ  7 (นักบริหารงาน...) 
7) หน.กอง หน.ฝ่าย  ระดับ 6 (นักบริหารงาน...)
โดยมีเง่ือนไขว่า 

     7.1) ต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

     7.2) กรณีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนระดับ 6 ไม่มีคุณวุฒิตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งหน.กองระดับ 
6  หน.ฝ่ายระดับ 6 ของเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 6  ในสายงาน
เดิมไปพลางก่อน 

     7.3) กรณีต าแหน่งท่ีได้รับการยกเว้น
คุณสมบัติตามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ถือว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาล 

 
แหล่งที่มา:  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.), 2546. 
หมายเหตุ:  1) ต าแหน่งที่  5  ถึงต าแหน่งที่  7  ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม  

      2) กรณีที่มีการก าหนดระดับต าแหน่งแล้วไม่ตรงกับระดับต าแหน่งผู้ครองต าแหน่ง  
เดิมให้ผู้ครองต าแหน่งเดิมรักษาการในต าแหน่งน้ันไปก่อนจนกว่าจะพ้นจาก
ต าแหน่งน้ัน 

 
นอกจากน้ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ตราประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาล เร่ืองหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดเทศบาล (เพ่ิมเติม) ฉบับลงวันที่  20  
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พฤศจิกายน  2546 อันเป็นการอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(9) ประกอบมาตรา 24  
วรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และข้อ 1 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลในการประชุมคร้ังที่ 8/2546  เม่ือวันที่  20 กันยายน  2546  ซ่ึงเป็นมติที่เห็นชอบให้
ปรับปรุงเพ่ิมเติมกรอบระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้บริหารตามขนาดของเทศบาล
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของ
เทศบาล  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  2545 และให้ถือปฏิบัติตามกรอบระดับต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลต าแหน่งผู้บริหารตามขนาดของเทศบาลดังปรากฏในตารางที่ 2.6 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2.6  กรอบระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้บริหารตามขนาดของเทศบาล 
  

ขนาดของเทศบาล 
 

ระดับต าแหน่ง 

ใหญ่ 
(ข้ัน  1 เดิม) 

จ านวน  48  แห่ง 

กลาง 
(ข้ัน  2 –6 เดิม) 

จ านวน  434  แห่ง 

เล็ก 
(ข้ัน  7 เดิม) 

จ านวน  647 แห่ง 

1) ปลัดเทศบาล 10/9 8 7 6 
( 3-5 เดิม ให้รักษาการ
ในต าแหน่งไปก่อน) 

2) รองปลัดเทศบาล 9 หรือ 8 หรือ 7 
(จ านวน 2-4  คน 
โดยมี  7 ไม่เกิน  1  

คน) 

8  หรือ 7 
(จ านวน 2-3 
คน) 

7 หรือ 6 
(จ านวน  1-2) 

ไม่มีการก าหนดต าแหน่ง
รองปลัดเทศบาล 

3) หัวหน้าส่วนราชการระดับ
ส านักงาน 

9 - - - 

4) หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  
ระดับส่วนในส านักหรือ
เทียบเท่า 

8 8 7 6 

5) หัวหน้าฝ่ายในกองหรือ
เทียบเท่า 

7 หรือ 6 7 หรือ 6 7 หรือ 6 - 

 
แหล่งที่มา:  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล, 2546. 

หมายเหตุ:  1) ปลัดเทศบาล (3-5) ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันแต่งต้ังให้รักษาการใน
ต าแหน่งไปก่อน เม่ือบุคคลดังกล่าวได้รับการเล่ือนและแต่งต้ังเป็นปลัดเทศบาล( 6) 
แล้วให้ถือว่าต าแหน่งเทศบาล (3-5) เดิมถูกยกเลิกไป 
2) ปลัดเทศบาล (10) ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท. โดยก าหนดเป็นการเฉพาะ
แห่ง  ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ท่ี  ก.ท. ก าหนด 
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2.3.8  การก ากับดูแลเทศบาลต าบล 
การบริหารงานและการก ากับดูแลเทศบาลต าบลน้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่

ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ัง
มีอ านาจหน้าที่ช้ีแจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติ
ใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวน
ก็ได้ 

ในส่วนของนายอ าเภอก็มีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบล
ในอ าเภอน้ัน ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายและยังมีอ านาจหน้าที่ช้ีแจง
แนะน าตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจาก
เทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวน
เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

หากนายอ าเภอ เห็นว่านายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลในอ าเภอ
น้ัน ปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ
และนายอ าเภอ ได้ช้ีแจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอ นายอ าเภอมีอ านาจที่จะสั่ง
เพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ แล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนด 15 วัน
นับแต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร  

หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติ
ในทางจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการให้เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล 
หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นที่สุด 

นอกจากน้ีเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือยุบสภาเทศบาลก็ได้โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย เม่ือมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่า
มีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลแล้ว ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลข้ึน
ใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลภายใน 45 วัน ท้ังน้ีสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในการก ากับดูแลเทศบาลต าบล ในตารางที่ 2.7 ดังน้ี 
 
 



72 
 

  

ตารางที่ 2.7  แสดงการก ากับดูแลเทศบาล 
 
มิติที่ใช้ใน

การก ากับ 

 

อ านาจในการก ากับดูแลเทศบาล 

 
ตัวบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กร  
 

 
1)  หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี 
หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล
หรือแก่ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้
ดุลพินิจส่ังให้พ้นจากต าแหน่งได้ และค าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็น
ท่ีส้ินสุด 

2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วหากมีข้อสงสัยว่าความเป็น
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม หรือกระท าการฝ่าฝืนฯหรือมีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
ส้ินสุดเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามและค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เป็นท่ีสุด 

3)  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่ังให้
นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างพระราชบัญญัติท่ี
คณะกรรมการหาข้อยุติเก่ียวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภา
เทศบาลภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือยุบสภาเทศบาลก็ได้หากเห็นว่าการยุบสภาเทศบาลเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ซ่ึงต้องท าการเลือกต้ังใหม่ภายใน 45 วัน 

2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าส่ังยุบสภาเทศบาล 
กรณีสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัติน้ัน 

3)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าส่ังยุบสภาเทศบาล
หากสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลา หรือมีการประชุม
สภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ 
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ตารางที่ 2.7  (ต่อ) 

มิติที่ใช้ใน

การก ากับ 

 

อ านาจในการก ากับดูแลเทศบาล 

 
การกระท า 

 
1)  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ในกรณีท่ี
เทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ เพ่ือส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา (อ านาจในการให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ) 

2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด โดยสามารถให้ค าแนะน า 
ข้อช้ีแจง ตักเตือนเทศบาล ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจาก
เทศบาลมาตรวจ รวมท้ังสามารถเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจง
หรือสอบสวนก็ได้ (อ านาจในการควบคุมการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล) 

3)  เม่ือนายอ าเภอเห็นว่านายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีด าเนินการอันใดอันอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่เทศบาลและได้ด าเนินการตักเตือนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม นายอ าเภอ
สามารถท่ีจะใช้อ านาจส่ังเพิกถอนหรือส่ังให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ 

การคลัง 1)  กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการ
จ้างเหมาเพ่ือให้เทศบาลถือปฏิบัติได้ 

2)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ
การเงินอื่นๆของเทศบาลปีละคร้ังเพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงาน
ของเทศบาล 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496., 2552. และวุฒิสาร ตันไชย, 2552: 173-17. 
 

อย่างไรก็ตามในประเด็นการก ากับดูแลตัวบุคคลน้ีได้มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายเพ่ือ     
อนุวัตรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมีร่างกฎหมายฉบับหน่ึงน่ันคือ ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย
ท้องถ่ิน พ.ศ... โดยเฉพาะฉบับของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการก ากับดูแล โดยเฉพาะการก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินต้องถูกควบคุมจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ และยังให้สิทธิผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอ าเภอปลดผู้บริหารท้องถ่ินออกจากต าแหน่งได้ โดยผู้บริหารท้องถ่ินไม่มีสิทธิร้องต่อศาล
ปกครอง ประเด็นดังกล่าวน้ีสร้างความอึดอัดใจให้กับคนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการ
เข้ามาควบคุมท้องถ่ินโดยไม่เป็นธรรม นอกจากน้ีก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ขัดกับนโยบายการ
กระจายอ านาจ 
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นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย         
ได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายท้องถ่ินว่า มีหลายประเด็นที่คณะกรรมการ
สมาคมอบต.แห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับร่างประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ิน ที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเฉพาะประเด็นการก ากับดูแล ที่นายอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัด สอบสวนว่าผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภากระท าการฝ่าฝืนความไม่สงบ ไม่กระท าตามหน้าที่ หรือกระท าการไม่ชอบด้วยหน้าที่ 
ผู้ก ากับดูแลสามารถสั่งให้พ้นจากต าแหน่งได้ โดยผู้ก ากับไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง        
น่ันหมายความว่าข้อพิพาทจะไม่อยู่ในศาลไทย (ปรีชา หย่ังทะเล, 2553: 41) ซ่ึงเป็นเร่ืองการ
พิจารณาถึงมาแห่งอ านาจ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
ในขณะที่ข้าราชการท้ังนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดล้วนเป็นผู้ที่มาตามระบบราชการคือการ
สอบแข่งขันตามระบบของข้าราชการพลเรือน ใช้อ านาจในการสอบสวนและพิจารณาว่าผู้บริหาร
ท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานสภาหรือรองประธานสภากระท าการฝ่าฝืนความไม่สงบ    
ไม่กระท าตามหน้าที่ หรือกระท าการไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือไม่ หรือการสั่งให้ข้าราชการการเมือง
ท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่ง แล้วผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่มีสิทธิร้องต่อศาลปกครอง 
ซ่ึงองค์กรปกครองท้องถ่ินไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเร่ืองความเหมาะสมและการใช้อ านาจในการถอด
ถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ส าคัญคือผู้บริหารท้องถ่ินไม่สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ ถือเป็น
แนวทางที่น่าสนใจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ให้ความสนใจและต่อรองรวมท้ังแสดง
ความเห็นต่อประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะที่กระทบต่อ
ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน นับเป็นการขับเคล่ือนในช่วงที่หน้าต่างนโยบายได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้วิพากษ์วิจารณ์ อันจะเป็นแนวทางที่หลายฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ และจุดยืนท้ังน้ี
ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผ่านร่างกฎหมายคือสภานิติบัญญัติ ซ่ึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบ
ด้านในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองท้องถ่ินน่ันเอง 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเร่ืองกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยขอบข่ายส่วนใหญ่จะกล่าวถึง
เฉพาะกรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ท้ังน้ีผู้วิจัยพยายามประมวลเพ่ือให้เห็น
ถึงแนวทางในการศึกษาท้ังในเร่ืองหลักเกณฑ์ และปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองท้องถ่ินซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 101) ได้ท าศึกษาเร่ือง เกณฑ์ในการพิจารณา
จัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ินโดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเกณฑ์ใน
การยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงพบว่าการยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ันมี
เจตนารมณ์ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การอ านวยบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น และการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน โดยต้องมีทรัพยากร
การบริหารที่เพียงพอและมีอิสระในการบริหารงานในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐ ท้ังน้ีโครงการวิทยาลัยการเมือง ได้เสนอเกณฑ์ในการยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
กล่าวคือ ต้องพิจารณาถึงเร่ือง รายได้ เป็นรายได้จริงย้อนหลัง 3 ปีไม่รวมเงินอุดหนุน          
เร่ืองจ านวนประชากร มีจ านวนที่เหมาะสมกับหน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน และเร่ืองขนาดพ้ืนที่ที่
มีขนาดพ้ืนที่ติดต่อกันคิดเป็นตารางกิโลเมตร 

นอกจากน้ีสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ (2542: 104) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลต่อการบริหารงานของเทศบาลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลต าบล : ศึกษาเฉพาะเทศบาลต าบลในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าคณะผู้บริหารเทศบาล
ส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานท้ัง 4 ด้านคือ ด้านโครงสร้างและระบบงาน 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารการคลังและงบประมาณ และการบริหารพัสดุอยู่ใน
ระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก เน่ืองจากลักษณะสุขาภิบาลและเทศบาลมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพียง
เปลี่ยนสถานะตามกฎหมายและผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นกรรมการสุขาภิบาลมาก่อน ปัญหาจึงไม่
รุนแรงมากนักหากผู้บริหารได้ศึกษาและท าความเข้าใจในบทบาทของเทศบาล  

ในงานศึกษาของนคร พันธุ์สวัสดิ์ (2544: 150-162) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลการ
น านโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาล ของสุขาภิบาลในจังหวัดศรีสะเกษ  ซ่ึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลของการน านโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ และ
วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมท้ังวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลและ
เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยงานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการ
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น านโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติได้แก่ โครงสร้างของ
หน่วยงาน อ านาจและอิสระในการตัดสินใจ ความเพียงพอของทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนกลุ่มต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการน านโยบายฯไปปฏิบัติ 2) ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทางการพัฒนาและการเมืองอยู่ในระดับน้อย ปัจจัยที่มีต่อการมีส่วนร่วมคือ 
อาชีพของประชาชน การด ารงต าแหน่งในชุมชน การเป็นสมาชิกในกลุ่มชุมชน และทัศนคติต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาล 3) ระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับน้อย 4) ปัญหาและอุปสรรคคือ มีกลุ่มการเมืองเดียวท าให้ฝ่าย
นิติบัญญัติไม่เข้มแข็ง การขาดแคลนบุคลากรและอาคารส านักงาน การบริหารงบประมาณ
เทศบาล อีกท้ังยังพบว่าเทศบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 วิโรจน์ ไชยมาลา (2545: 81) ได้ศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลต าบล กรณีศึกษาจังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ัวไป ศึกษา
สภาพปัญหาหลักในการด าเนินการในด้านต่างๆและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล ซ่ึงการศึกษาใช้วิธีศึกษา
เอกสารและการวิจัยเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกันในปัญหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของเทศบาลต าบล กล่าวคือ ด้านอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองการ
จัดการขยะ ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลอันเป็นปัญหาในการบริหารงานบุคคลภายใต้หลัก
คุณธรรม ปัญหาด้านงบประมาณและการคลังคือปัญหาเร่ืองการใช้แผนที่ภาษี ปัญหาด้านการ
ควบคุมจากส่วนกลางและภูมิภาค และปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังทุกระดับ ส่วนข้อเสนอแนะน้ันได้เสนอว่าควรเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน บริหารงานด้วยความโปร่งใส รัฐควรเน้นความร่วมมือและประสานงานมากกว่า
การควบคุม  
 ชาสันต์ คงเรือง (2544: 139) ศึกษาเร่ืองพัฒนาการปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะ
กรณีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลพบว่า ปัญหาการด าเนินการของสุขาภิบาลที่ได้รับ
การยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เทศบาลถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐมากเกินไป โดยเฉพาะ
ทางกฎหมาย ท าให้เทศบาลมีอ านาจจ ากัด มีหน้าที่มากแต่งบประมาณไม่เพียงพอ นอกจากน้ียังมี
ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนระหว่างรัฐบาลกับเทศบาล ท าให้เกิดช่องว่างในทางปฏิบัติปัญหา
รูปแบบเทศบาล การท างานของฝ่ายบริหารถูกควบคุมโดยตรงจากสมาชิกสภาท้องถ่ิน แต่ในทาง
ปฏิบัติสมาชิกสภาเองไม่สามารถท าอะไรได้มากนัก นอกจากน้ีประชาชนเองก็ยังขาดการมีส่วนร่วม
และความสนใจต่อการเมืองท้องถ่ินอยู่มาก อีกท้ังยังไม่สนใจการติดตามการท างานของเทศบาล
และการท างานของนักการเมืองท้องถ่ิน 
          ธีรเดช สิริอ าไพรัตน์ (2551: 139-140) ได้ศึกษาเร่ือง การเมืองในกระบวนการยก
ฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การ
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บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชนที่มีต่อ
การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลว่าเป็นอย่างไร และยังศึกษาถึงข้อเท็จจริงใน
ด้านปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าท้องถ่ินกับกลุ่มผู้ปกครองท้องที่ ที่มีผลต่อการยกฐานะ
ข้ึนเป็นเทศบาลว่าเป็นอย่างไร ผลจากการศึกษาพบว่า ท้ังกลุ่มคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มผู้ปกครองท้องที่ และกลุ่มประชาชน ต่างก็
มีความคิดเห็นตรงกันที่ต้องการให้มีการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ผู้ปกครองท้องที่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากการยก
ฐานะข้ึนเป็นเทศบาลน้ันไม่ได้ท าให้ทางกลุ่มผู้ปกครองท้องที่สูญเสียอ านาจและผลประโยชน์แต่
อย่างใด เพราะว่ามีการเปลี่ยนถ่ายอ านาจจากผู้ปกครองท้องที่ไปสู่นักการเมืองในองค์กรใหม่คือ 
เทศบาล ซ่ึงสถานะของสมาชิกสภาเทศบาลหรือฝ่ายคณะผู้บริหารในเทศบาลมีสถานะที่สูงกว่าของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้ทางกลุ่มผู้ปกครองท้องที่ไม่ได้ออกมาแสดงอาการต่อต้านหรือ
คัดค้านในการยกฐานะ ดังน้ันเร่ืองปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าท้องถ่ินกับกลุ่มผู้ปกครอง
ท้องที่จึงไม่เกิดข้ึน เป็นผลท าให้การยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลจึงราบร่ืนไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคแต่
อย่างใด 

นอกจากน้ีไพรัช ตระการศิรินนท์และคณะ (2546: ข-ฉ) แห่งภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัญหาเทศบาลต าบล ที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลในภาคเหนือตอนบน โดยศึกษาเทศบาลต าบลจ านวน 4 แห่งซ่ึงน าเสนอ
ประเด็นปัญหาส าคัญโดยแบ่งออกเป็น 3 มิติหลักด้วยกันกล่าวคือ 1) ปัญหาในมิติทางการเมือง
และสังคม เช่น ภาคประชนยังไม่เข้มแข็งพอ 2) ปัญหาในมิติมุมมองเชิงกฎหมาย เช่น ท้องถ่ินยัง
ขาดความเป็นอิสระและถูกควบคุมโดยรัฐอยู่มากอีกท้ังกลไกที่ช่วยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมยัง
มีข้ันตอนที่ยุ่งยาก และ 3) ปัญหาในมิติทางการบริหารและการคลัง เช่น การจัดรูปแบบเทศบาลที่
ใช้รูปแบบเดียวกันท าให้เทศบาลขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อีกท้ังยังมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าและปัญหาทางการคลังที่ไม่มีความสมดุลกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ซ่ึงประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าวก็พิจารณาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลเปลี่ยนฐานะเป็น
เทศบาลเท่าน้ันซ่ึงปัจจุบันรูปแบบสุขาภิบาลได้ส้ินสุดลงแล้ว 

ส่วนเปรมศักดิ์ กีรานนท์ (2538: 100) ได้ศึกษาเร่ืองอุปสรรคและปัญหาการยกฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลซ่ึงเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆที่สุขาภิบาลประสบ
อยู่ ว่าเป็นปัญหาต่อการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลหรือไม่ ซ่ึงปัญหาต่างๆที่เกิด เช่น ปัญหา
โครงสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสุขาภิบาล เกณฑ์ในการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาการมีส่วนร่วมและการไม่สนใจ
ทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงเปรมศักดิ์ จะเน้นไปที่ปัญหาด้านประชาชนเป็นหลัก เช่น        
ด้านการศึกษาของประชาชน แต่ก็มีมิติการบริหารเช่นสุขาภิบาลยังใช้เงินอุดหนุนเพ่ือการ
บริหารงานเป็นหลัก 
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเร่ือง ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงฐานะ รวมท้ังความเห็นของผู้บริหารท้องถ่ินต่อการ
เปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าว ส่วนการศึกษาขอบข่ายที่เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล รวมถึงผลกระทบที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลง
ฐานะน้ัน ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนงานของ วิโรจน์ ไชยมาลา (2545) และ
ไพรัช ตระการศิรินนท์และคณะ (2546) น้ันก็เป็นการศึกษาปัญหาในช่วงหลังจากที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล งานของ ธีรเดช สิริอ าไพรัตน์ (2551) ก็มุ่งศึกษาประเด็นเร่ือง
การเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะโดยศึกษาความขัดแย้งและโครงสร้างทางอ านาจเฉพาะ
ในกรณีศึกษาซ่ึงอธิบายเฉพาะก่อนการเปลี่ยนแปลงฐานะ ส่วนงานของเปรมศักดิ์ กีรานนท์
(2538) ที่ศึกษาอุปสรรคและปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยศึกษาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆที่สุขาภิบาลประสบอยู่ว่าเป็นปัญหาต่อการยกฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลหรือไม่ อันเป็นการศึกษาสุขาภิบาลและยังเป็นการศึกษาสภาพปัญหาของสุขาภิบาลจาก
ท่ัวประเทศ ก็เท่ากับเป็นการศึกษาสภาพปัญหาของสุขาภิบาลที่เป็นอุปสรรคต่อการยกฐานะข้ึน
เป็นเทศบาล  

ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ีจึงเป็นงานที่จะช้ีให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ               
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลว่ามีอะไรบ้าง 
ซ่ึงน่าจะเป็นการช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงฐานะได้เตรียมรับมือกับ
ปัญหาที่จะเกิดข้ึน และที่ส าคัญหากด าเนินการแก้ไขได้ก็จะเป็นเร่ืองที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้มีการเพ่ิม
ศักยภาพทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ียังศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึน
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงการศึกษา
คร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาท้ังกระบวนการช่วงขอเปลี่ยนแปลงฐานะและผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงฐานะ อันเป็นการศึกษาท้ังผลกระทบภายในองค์การเทศบาลและภายนอก
องค์การเทศบาล เพ่ือช้ีให้เห็นว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลน้ันเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเทศบาลต าบลที่อยู่ในเขตชนบท อันเป็นการช่วยสร้าง
ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่วิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการมองภาพรวมในการ
ปกครองท้องถ่ินไทย เพราะเน่ืองจากห้วงทศวรรษที่ผ่านมามีการกล่าวถึงเร่ือง การเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลอย่างต่อเน่ือง นับได้ว่าประเด็นดังกล่าวกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในประเภท
ของท้องถ่ินอย่างย่ิงน่ันคือ เทศบาลมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะการทยอยการ
เปลี่ยนแปลงฐานะอบต.เป็นจ านวนมากซ่ึงในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 อีกท้ังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะอบต.ดังที่กล่าวมาส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตชนบทจ านวนมาก  
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เม่ือพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัยพบประเด็นที่มีการศึกษาน่ันคือ ด้านการ
คลังและการบริหาร ด้านการเมืองท้องถ่ิน การจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท้ังน้ีผู้วิจัยจะได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ มิติความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น า
ท้องที่ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะว่าเป็นอย่างไร เพราะชุมชนมีความส าคัญ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองท้องที่หรือก านันผู้ใหญ่บ้านกับเทศบาลต าบล เพราะเม่ือ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ชุมชนน่าจะเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่น่าจะได้รับผลกระทบ ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงก าหนดประเด็นในการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ข้ึนมา
ประกอบการศึกษาในคร้ังน้ีด้วย 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีน่าจะช่วยให้เข้าใจรวมท้ังทราบถึงปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ฐานะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล อันอาจจะน าไปสู่
ข้อสนเทศทางวิชาการที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะยกฐานะและเทศบาล
ต าบลที่ยกฐานะใหม่ ท้ังการบริหารงาน รวมท้ังการพัฒนาให้เทศบาลเกิดการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างการปกครองท้องถ่ินให้เป็นการปกครองของประชาชนต่อไป 
 

2.5 บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีอาจมีส่วนที่กระทบต่อบุคคลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้เป็น

กรณีศึกษา ดังน้ันเพ่ือเป็นการไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ให้ข้อมูลนักวิจัยจึงไม่สามารถ ระบุช่ือ
เทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่นและบุคคลที่ให้ข้อมูลที่เป็นกรณีศึกษาได้ ซ่ึงจะขอเรียกช่ือ
เทศบาลที่ใช้ในการศึกษาว่า เทศบาลต าบล ก. และเทศบาลต าบล ข. ซ่ึงข้อมูลพ้ืนฐานบริบทที่ใช้
ในการเป็นดังน้ี 

 
  2.5.1  เทศบาลต าบล ก. 

สภาพท่ัวไปของต าบล ก. มีเน้ือที่ท้ังหมด 22,900 ไร่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 
และเป็นเขตป่าสงวน ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
ท้ังน้ีต าบล ก. ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ในล าดับที่ 202 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539  
ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ได้ปรับขนาดจากอบต.ขนาดเล็กเป็นขนาดกลางเม่ือวันที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2551 ตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2551 ในปี    
พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนต าบล ก. เห็นว่ามีความพร้อมในเร่ืองการงบประมาณ ประกอบ
กับประชาชนมีความต้องการให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล อันเป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งรัฐธรรมนูญ ในการส่งเสริมเร่ืองการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้ด าเนินการเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะ โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองจัดต้ังองค์การบริหารส่วน
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ต าบล ก. อ าเภอ ก. จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบล ก. ลงวันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
โดยเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ซ่ึงเทศบาลต าบล ก. มีพ้ืนที่ 36.64 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
จ านวน 5,990 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 163 คน ในปัจจุบันทางเทศบาลต าบลก็
ได้ด าเนินการในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจของ
เทศบาลต าบล และก าลังด าเนินการสร้างศูนย์ราชการเทศบาลต าบลแห่งใหม่ข้ึน ณ ที่ราชพัสดุโนน
โคกน้อย  เพ่ือบริการประชาชนต่อไป ท้ังน้ีเทศบาลต าบล ก. มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด
ขอนแก่นเป็นระยะทาง 34 กิโลเมตร  

2.5.1.1  สภาพท่ัวไปของเศรษฐกิจต าบล ก. ยังเป็นชุมชนเกษตรกรรม กล่าวคือ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การท านา ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 85  ของประชากรท้ังหมด 
และมีอาชีพเสริมคือปลูกผัก ปลูกหม่อนเล้ียงไหม นอกจากน้ีมีการรับจ้างท่ัวไปร้อยละ 14     
และรับราชการคิดเป็นร้อยละ 1  จึงท าให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่เก็บได้ไม่เต็มที่ ท้ังน้ี
ประชาชนมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 20,000 บาท (องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 
2552: 17) หากพิจารณารายได้เป็นรายเดือนก็มีรายได้เฉลี่ยคนละ 1,666 บาท แต่ทางอบต.
สามารถเก็บอัตราภาษีได้เกือบทุกหลังคาเรือน คือการก าจัดขยะโดยอบต. ซ่ึงได้จัดบริการในทุก
ครัวเรือนก็ว่าได้ ในขณะเดียวกันการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ในลักษณะอื่นๆที่มีในต าบลที่
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. อันจะน ามาซ่ึงการจัดบริการ
สาธารณะที่ดีที่จะต้องยึดหลักความโปร่งใสในการจัดเก็บรายได้ โดยการเก็บรายได้จากสถาน
ประกอบการดังน้ีสถานบริการน ้ามัน จ านวน 1 แห่งป้ัมน ้ามันหลอดจ านวน 3 แห่ง ร้านค้าจ านวน 
50  แห่ง ร้านเสริมสวยจ านวน 1 แห่งโรงสีจ านวน  23 แห่ง ร้านซ่อมจ านวน 8  แห่ง ร้านรับซ้ือ
ของเก่าจ านวน 1  แห่ง 

2.5.1.2  ด้านสภาพทางสังคม เน่ืองจากสภาพสังคมไทยเคยผูกติดระบบ
การศึกษาไว้ที่ส่วนกลางโดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
โดยตรงถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินโดยเฉพาะการกระจายอ านาจด้านการจัดการศึกษา 
แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีการกล่าวถึงประเด็นน้ีอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มีบางโรงเรียนที่
พร้อมก็เข้าเป็นโรงเรียนในก ากับของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนโรงเรียนที่ไม่พร้อมก็ชะลอ
ไปก่อนแต่ก็มีในบางกรณีที่ อบต.ได้จัดบริการสาธารณะให้กับโรงเรียนถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในก ากับก็
ตาม เช่นการส่งเสริมการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดให้ทุนการศึกษา การส่งเสริมให้
นักเรียนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การกีฬา การจัดทุนอาหารกลางวัน 
ส่งเสริมทุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การดูแลเด็กอนุบาลโดยการบริการนมส าหรับเด็ก ซ่ึง
เทศบาลต าบล ก. ก็จัดบริการอยู่โดยมีโรงเรียนในพ้ืนที่บริการคือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ก.จ านวน 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา
จ านวน 4   แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
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นอกจากน้ีเทศบาลต าบล ก. ยังให้ความส าคัญกับการศึกษาและการติดตามข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลและของส่วนราชการต่างๆพร้อมกับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยโดยจัด
ให้มีที่บริการคือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จ านวน  11  แห่ง ท่ัวเขต
พ้ืนที่บริการ 

ในด้านการศาสนาประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก. ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ในการน้ีก็มีวัดวาอาราม ที่เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวของประชาชนซ่ึงมี วัด/ส านักสงฆ์จ านวน 13 แห่ง
ซ่ึงทาง อบต.ก็ต้องจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะเร่ืองของการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ซ่ึงสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือการจัดโครงการทอดเทียนต าบล  
ด้านการสาธารณสุขมีสถานีอนามัยต าบลซ่ึงปัจจุบันคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1  
แห่ง สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกจ านวน 2 แห่ง ส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
ที่พักสายตรวจ จ านวน 1 แห่งและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  84  คน 

เขตการปกครอง ต าบล ก. มีจ านวนท้ังส้ิน 10 หมู่บ้านท้ังน้ีจะเห็นว่าหมู่บ้านที่มี
ขนาดใหญ่เน่ืองจากมีจ านวนประชากรและมีครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึนน่ันคือ หมู่บ้านห้วย (ช่ือสมมุติ)  
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 และอีกหมู่บ้านหน่ึงคือบ้านโนน (ช่ือสมมุติ) คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ 10 ท้ังน้ี
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลแล้วก็มีการ จัดเขตเลือกต้ังใหม่จากเขตหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกต้ังสองเขต ตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

2.5.1.3  การเมืองและการบริหารองค์การเทศบาลต าบล ก. ในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบล ก. ก็มีการแบ่งโครงสร้างตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                  
ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบล ก. มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ก. 
โดยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและอดีตก านันต าบล ก. ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน
เม่ือวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2553 และรับรองผลการเลือกต้ังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังเม่ือ
วันที่ 27 มกราคม 2553  

ส าหรับฝ่ายสภาเทศบาลน้ัน มีสมาชิกเทศบาลต าบล ก. จ านวนท้ังส้ิน 12 คน ซ่ึง
มาจาก 2เขตเลือกต้ัง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี การได้มาของสมาชิกเทศบาลต าบล ก. น้ัน 
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 
2553 และรับรองผลการเลือกต้ังจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในวันที่ 27 มกราคม 2553  

ท้ังน้ีหากพิจารณาถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ก่อนการขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือจัดบริการ
สาธารณะ การเอ้ืออ านวยบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. 3 ปีย้อนหลังอย่างชัดเจนดังตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8  งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลก ก. 3 ปีย้อนหลัง 
 

รายการ ปีงบประมาณ(หน่วย : บาท) 
2549 2550 2551 

1)  รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 9,520,900.49 9,080,933.29 9,087,232.78 
2)  รายได้จริงรวมเงินอุดหนุน 19,672,054.54 17,791,402.29 20,919,384.85 
3)  รายจ่ายจริง 16,667,763.38 15,347,976.38 20,415,133.53 
4)  เงินสะสม na na 2,610,940.88 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2551: 3.  
 

ส าหรับความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงฐานะน้ัน จากสภาพการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจ านวนมากในช่วงปีงบประมาณ 2551-2552 น้ันส่วนหน่ึงเป็นความจ าเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ต้องการได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ             
เพราะงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมักกล่าวว่างบประมาณมีน้อยไม่ค่อย
เพียงพอต่อการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ของท้องถ่ิน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพท าการเกษตรกรรม เช่น กรณีชุมชนในเทศบาลต าบล ก.ที่ประกอบอาชีพท านาคิดเป็นร้อย
ละ 85 ของประชากรท้ังหมด และมีอาชีพเสริมคือ ปลูกผัก ปลูกหม่อนเล้ียงไหมซ่ึงประชาชนมี
รายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 20,000 บาท (องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2552: 17) 
การที่ประชาชนมีสภาพทางเศรษฐกิจดังกล่าวก็ย่อมส่งผลต่อ ความสามารถในการเสียภาษีของ
ประชาชน จึงท าให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่เก็บได้ไม่เต็มที่นัก ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงหวังพ่ึงงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือใช้ในการบริหารงานในภาวะที่
เศรษฐกิจตกต ่าและรายได้ของท้องถ่ินไม่อาจเพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
กระบวนการในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเป็นความหวังขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ในการยกฐานะทางการคลังไปในตัวด้วยเช่นกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าความจ าเป็นทางการคลังน้ีเอง
ที่เป็นปัจจัยหน่ึงในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล อย่างไรก็ตาม
สภาพความเป็นชุมชนชนบทสูงซ่ึงอาจพิจารณาได้จากการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม 
การที่ชาวบ้างยังสามารถพ่ึงพาอาศัยกันอยู่มากแม้กระท่ังหากครัวเรือนไหนไม่มีข้าวเพียงพอใน
ครัวเรือนก็สามารถหยิบยืมจากเพ่ือนบ้านได้ และต้องมีการใช้คือหรืออาจเป็นการขอแรงเพ่ือช่วย
ในกิจกรรมทางการผลิตก็ได้ สภาพการณ์ที่เป็นเช่นน้ีวาทกรรมเร่ืองความเหล่ือมล ้าในการพัฒนา 
ท าให้หลายท้องถ่ินแสวงหาวิธีการบางประการ เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน การกระจายอ านาจ
ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมามีความส าคัญอย่างมากที่ท าให้ท้องถ่ินเป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ในระบอบ
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ประชาธิปไตยแก่ประชาชน ท้ังน้ีส่วนที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนที่เป็นแรงผลักดันส าคัญในการขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะ คือ เร่ืองงบประมาณของท้องถ่ิน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ท้ังน้ีรายได้ของแต่ละท้องถ่ินก็มีความแตกต่างกันไปตามสภาพความเจริญของแต่
ละท้องถ่ิน กล่าวคือพ้ืนที่ที่มีความเจริญมากหรือเป็นย่านเศรษฐกิจหรือเป็นแหล่งจ้างงานเมือง
อุตสาหกรรมหรือเมืองแห่งการท่องเทียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้
แต่ละประเภทได้มากในทางกลับกันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นพ้ืนที่ชนบทห่างไกลรายได้ที่
จัดเก็บเองก็มีน้อย ดังน้ันความหวังของท้องถ่ินประเภทหลังน้ีจึงเน้นที่เงินอุดหนุนจากรัฐเป็น
ส าคัญ แต่การที่จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมข้ึนน้ัน หน่ึงในวิธีการดังกล่าวคือ การขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลน่ันเอง 
  

 2.5.2  เทศบาลต าบล ข. 
ต าบล ข. มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เทศบาลต าบล ข. ต้ังอยู่ในเขต

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เทศบาลต าบล ข. มีเน้ือที่ 19.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
12,393.75 ไร่ เทศบาลต าบล ข. เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการยกฐานะเม่ือปีงบประมาณ 2553 
(วันที่ 27 ตุลาคม 2552) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอพระยืน ประมาณ  
10  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 31 กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศของ
ต าบล ข. เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า มีน ้าชีไหลผ่านหลายหมู่บ้านและมีหนองน ้าสาธารณะขนาดใหญ่ที่
เป็นแหล่งน ้าส าคัญ ซ่ึงปัจจุบันใช้เป็นแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคในบ้านพระบาง (ช่ือสมมุติ)     
บ้านพระหนา (ช่ือสมมุติ) และบ้านหมุน (ช่ือสมมุติ) ในด้านประชากรเทศบาลต าบล ข. มี
ประชากรจ านวน 3,100 คนและมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 692 คน ถือเป็น
เทศบาลต าบลขนาดเล็กและมีหมู่บ้านในเขตต าบลท้ังส้ิน 8 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 
2552  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)  

2.5.2.1  สภาพทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เทศบาลต าบล ข. น้ันประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและรองลงมาคือรับราชการ ทอเสื่อ ค้าขายพริกป่น เล้ียงวัว 
ฯลฯ ท้ังน้ีหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลมีธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง โรงเย็บผ้า 3 แห่ง อู่ซ่อมรถ 
จ านวน 4 แห่ง ป้ัมน ้ามัน จ านวน 2 แห่งร้านเสริมสวยจ านวน 5 แห่ง ร้านขายวัสดุก่อสร้างจ านวน 
1 แห่งร้านอาหารจ านวน 7 แห่งร้านขายของช าจ านวน 37 แห่ง และโรงสีข้าวจ านวน 15 แห่ง 

2.5.2.2  ด้านสภาพทางสังคม ในส่วนของการศึกษา เทศบาลต าบล ข. มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจ านวน 2  แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 2 แห่ง โรงเรียน
มัธยมศึกษาจ านวน 1 แห่ง ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนาน้ันมีส านักสงฆ์จ านวน 4 แห่ง 
โบสถ์จ านวน  2 แห่ง ศาลเจ้าจ านวน 1 แห่ง ด้านขนบธรรมเนียมที่ส าคัญนอกจากจะยึดหลักฮี
ตสิบสอง คองสิบสี่แล้วยังมีงานประเพณีฉลองศาลเจ้าปู่หอค า ศาลเจ้าปู่บ้านโจดน้อย ศาลเจ้าปู่
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บ้านโพธิ์ขุมดิน (ช่ือสมมุติ) ในด้านการสาธารณสุขมีสถานีอนามัยต าบลจ านวน 1 แห่ง ส่วนด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสถานีต ารวจชุมชน จ านวน 1 แห่งและอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  82  คน 

2.5.2.3  การเมืองและการบริหารองค์การเทศบาลต าบล ข. เทศบาลต าบล ข. 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานว่า “ข.น่าอยู่ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจ
เด่น  เน้นการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน” ท้ังน้ีในด้านการบริหารองค์การของเทศบาลต าบล ข. 
ก็มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กล่าวคือมีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
เทศบาล ตามรูปแบบสภานายกเทศมนตรีเข้มแข็ง 

ท้ังน้ีในการบริหารงานขององค์การเทศบาลของเทศบาลต าบล ข. น้ันมี
นายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยการตรวจสอบจากสภาเทศบาลและมีปลัดเทศบาลให้การ
ช่วยเหลืองานด้านการบริหารและกิจการสภาซ่ึงปลัดเทศบาลจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
เทศบาล 

อน่ึงหากพิจารณาถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. ก่อน
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ที่ถือว่ามีความส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือจัดบริการ
สาธารณะ การเอ้ืออ านวยบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงการบริหารด้านงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ข. 3 ปีย้อนหลังดังปรากฏในตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  แสดงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. 3 ปีย้อนหลัง 

 

รายการ ปีงบประมาณ(หน่วย : บาท) 
2549 2550 2551 

1)  รายได้จริงไม่รวมเงิน
อุดหนุน 

8,259,739.39 7,913,680.24 7,674,118.91 

2)  รายได้จริงรวมเงิน
อุดหนุน 

14,129,164.87 16,271,022.32 16,718,630.39 

3)  รายจ่ายจริง 11,311,874.68 15,240,316.31 14,828,454.25 
4)  เงินสะสม na na 2,025,094.11 

 

แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนต าบล ข., 2551: 3. 
 

จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล ก. และเทศบาลต าบล ข.น้ัน 
สามารถสรุปเพ่ือให้เห็นภาพรวมของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาซ่ึงรายละเอียดสามารถพิจารณาได้จาก
ตารางที่ 2.10 
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ตารางที่ 2.10  ลักษณะโดยรวมของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
 

ประเด็น เทศบาลต าบล ก. เทศบาลต าบล ข. 
 
1) สภาพพ้ืนที่ 

มีพ้ืนที่ 36.64 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรจ านวน 5,990 คน มี
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 
163 คนระยะห่างจาก จ.ขอนแก่น 
34 กม. 

มีพ้ืนที่ 19.89 ตารางกิโลเมตรมีประชากร
จ านวน 3,100 คนและความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ย 692 คนห่างระยะห่าง
จากจ.ขอนแก่น 31 กม. 

2) จ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน 
3) สภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ 

การขาดแคลนแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร เกษตรกรท าได้เฉพาะนา
ปี ไม่สามารถเพาะปลูกช่วงหลังการ
ท านาได้ 

ปัญหาน ้าท่วมฤดูน ้าหลากเพราะพ้ืนที่ติด
ล าน ้าชีท าให้เกษตรกรได้รับปัญหาทุกปี 
การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
นอกจากน้ียังมีปัญหาน ้าเพ่ือการอุปโภค 
ในบางหมู่บ้านที่น ้าใช้ไม่ค่อยมีคุณภาพ 

4) สภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

5) สภาพสังคม ประชาชนยึดฮีตสิบสอง คองสิบสี่
อย่างเหนียวแน่น 

ประชาชนยึดฮีตสิบสอง คองสิบสี่อย่าง
เหนียวแน่น 

6) สภาพการเมือง มีกลุ่มการเมืองเดียวในการแข่งขัน
เลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

มีกลุ่มการเมืองที่แข่งขันในพ้ืนที่ถึงสาม
กลุ่มด้วยกัน 

7) รายได้จริงไม่
รวมเงินอุดหนุน
ปีพ.ศ. 2551 

 
9,087,232.78 บาท 

 
7,674,118.91 บาท 

8) รายได้รวมเงิน
อุดหนุนปีพ.ศ. 
2551 

 
20,919,384.85 บาท 

 
16,178,630.39 บาท 

 

หมายเหตุ:  สภาพสังคมเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวอีสาน / ปีของรายได้ 
พ.ศ. 2551 เพราะเป็นฐานข้อมูลในปีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะของปีงบประมาณ 
2552 
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บทท่ี 3 
   

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเร่ืองกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยเน้นศึกษา
ประเด็นปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบลและศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเป็นส าคัญ ท้ังน้ีผู้วิจัยศึกษา
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลที่ส าคัญจากหลายแหล่ง
ด้วยกัน อาทิ ระเบียบ กฎหมายต่างๆต ารา เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังท าการศึกษา
เพ่ือหาค าตอบในเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) รวมท้ังการสังเกตปรากฏการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเขตเทศบาลต าบล ซ่ึงวิธีการศึกษาสามารถพิจารณาในรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 
 

3.1  วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ท้ังภายในองค์การเทศบาลและผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจากภายนอกองค์การเทศบาล โดยใช้การศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังน้ีผู้วิจัย
อาศัยข้อมูลเพ่ือประกอบในการวิจัยคร้ังน้ีดังน้ี 

 
3.1.1  การค้นคว้าวิจัยผ่านเอกสาร (Documentary Research) อันประกอบไปด้วย 

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ รวมท้ังเอกสารต ารา  สิ่งพิมพ์ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ียังมีเอกสารอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์แก่การศึกษา อาทิ รายงานประจ าปีของเทศบาล รายงานหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ศึกษาในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ท้ังข้อมูลในเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท้ังน้ี
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังน้ี 

3.1.1.1  สืบค้นแหล่งข้อมูลด้านเอกสารซ่ึงได้จากการศึกษาในส านักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุด
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯลฯ  

3.1.1.2  ข้อมูลข่าวสาร บทความ ข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียัง
มีจากการสืบค้นทาง Internet 

3.1.1.3  น าข้อมูลดังกล่าวมาสรุป สังเคราะห์และวิเคราะห์ 
 
3.1.2  ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ได้จากการสัมภาษณ์จากฝ่าย

บริหาร คือนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและจากฝ่ายนิติบัญญัติ ท้ังจาก
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่การวิเคราะห์ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ รวมถึงผลกระทบในระยะเปลี่ยนผ่าน
ที่เกิดข้ึนภายในเทศบาลต าบล รวมท้ังการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับประชาชน ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) ในพ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนผลกระทบภายนอกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ท้ังน้ีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

1)  ติดต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือขอ
หนังสือแนะน าตัวเพ่ือขอข้อมูลจากเทศบาล และประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

2)  ติดต่อกับเทศบาลต าบลที่เป็นกรณีศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมท้ัง
ประชาชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการสัมภาษณ์ 

3)  ด าเนินการสัมภาษณ์แบบพบปะหน้า (Face to Face) 
4)  น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป 
 

3.1.3  การสังเกตการณ์ ดูผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงในเทศบาลต าบล รวมถึงภายในบริบท
ชุมชนต่างๆ ท้ังในมิติประชาชน การเมืองท้องถ่ิน การจัดบริการสาธารณะรวมถึงความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและผู้น าท้องที่ ของเทศบาลต าบลที่ท าการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงการสังเกตการณ์น้ีจะพิจารณา
ถึงประเด็นต่างๆที่ท าการศึกษา ท้ังน้ีครอบคลุมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ อาทิ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน การจัดบริการสาธารณะ สภาพทางการเมืองท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

3.2  พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1  พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
ในการตอบค าถามในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกแนวทางกรณีศึกษา โดยใช้เกณฑ์ในการ

เลือกพ้ืนที่ในการศึกษาดังน้ี หลักเกณฑ์ประการแรก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 ฉบับ
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แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะช่วงปีงบประมาณ 2553 ที่มีความเปลี่ยนแปลงในจ านวน
ของเทศบาลอย่างน่าสนใจที่ส าคัญคือ จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท้ังข้อมูลเอกสารและ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพราะพ่ึงผ่านการเปลี่ยนแปลงฐานะมาไม่นานนัก หลักเกณฑ์ที่สอง 
เร่ืองลักษณะชุมชน ซ่ึงพิจารณาจากเทศบาลต าบลในเขตชนบทเท่าน้ัน สองหลักเกณฑ์น้ีน่าจะช่วย
ท าให้เห็นภาพของเทศบาลต าบลที่อยู่ในชนบทและจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลที่
จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะ ท้ังน้ี Charas Suwanmala (2007) and Suchitra Punyaratabandhu 
(2007) (อ้างถึงใน วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2553: 5) ได้ช้ีให้เห็นว่า ลักษณะของชุมชนจะส่งผล
โดยตรงต่อทัศนคติและความสนใจของประชาชนที่มีต่อประเด็นสาธารณะ อันจะส่งผลต่อรูปแบบ
และความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม  

ท้ังน้ีในการเลือกพ้ืนที่ผู้วิจัยเลือกกรณีจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนเขตรอบ
นอกเทศบาล (อบต.ช่วงก่อนยกฐานะ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถ่ิน (Households Participating 
in Community Activities) ในระดับกลางๆกล่าวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถ่ินมากที่สุดจังหวัดที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จังหวัดนครพนม 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดยโสธร (ร้อยละ 100) ส่วนจังหวัดที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือจังหวัดหนองบัวล าภู (ร้อยละ 92.1) (UNDP, 2009: 102, 157) ท้ังน้ีจังหวัด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในระดับกลางๆ (ร้อยละ 96.0) ซ่ึงน่าจะสะท้อน
ให้เห็นถึงความสนใจทางการเมืองในท้องถ่ินและการรับรู้ของประชาชนในระดับหน่ึง อีกท้ัง
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงฐานะยังมีเง่ือนไขเร่ืองการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ เพราะเกิดประเด็นปัญหาและความล่าช้าในการ
ขอเปลี่ยนแปลงฐานะ ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นมีองค์กรปกครองท้องถ่ินครอบคลุมทุก
ประเภทยกเว้นท้องถ่ินพิเศษเท่าน้ัน โดยมีอปท.จ านวนท้ังส้ินจ านวน 225 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง ท้ังน้ีมีเทศบาล
ต าบล 62 แห่ง ซ่ึงในจ านวนเทศบาลต าบล 62 น้ันมีเทศบาลต าบลขนาดเล็กถึง 49 แห่ง และ
เทศบาลต าบลขนาดกลางเพียง 13 แห่ง (ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 6 แห่งและปีงบประมาณ 
2553 จ านวน 13 แห่ง) ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลมีมากถึง 158 แห่ง ซ่ึงในจ านวนน้ีมี
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมากถึง  156 แห่งและอบต.ขนาดกลางเพียง 2 แห่งเท่าน้ัน 
จะพบว่าจังหวัดขอนแก่นยังมีความหลากหลายทางมิติเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง น่ันคือมี
ความเจริญที่กระจุกอยู่ในตัวเมือง ส่วนพ้ืนที่ห่างไกลกับตัวจังหวัดยังเป็นชนบทและมีทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนชุมชนอยู่สูงมากกว่าในเขตเมือง   

ดังน้ันจึงมีเทศบาลที่เข้าข่ายในการเลือกจ านวน 13 แห่ง ท้ังน้ีในเบ้ืองต้นผู้วิจัยได้
ประสานกับเทศบาลและการลงพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาข้อมูลถึงการมีอยู่ของข้อมูล รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือของเทศบาลต าบล และในการศึกษาคร้ังน้ีอาจมีส่วนที่กระทบต่อบุคคลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ดังน้ันเพ่ือเป็นการไม่ละเมิดต่อผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยจึงไม่
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สามารถระบุช่ือเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นกรณีศึกษาได้ จึงท าให้เลือกเทศบาลต าบล
ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยเป็นเทศบาลต าบลที่อยู่ในชนบทจ านวน 2  แห่งซ่ึงได้รับผลกระทบ
จากความล่าช้าในการประกาศให้เป็นเทศบาลต าบลดังน้ี 

3.2.1.1  เทศบาลต าบล ก. เดิมทีน้ันคือองค์การบริหารส่วนต าบล ก. อ าเภอ ก. 
จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการยกฐานะเม่ือปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 12 
ตุลาคม 2552) มีลักษณะเป็นชนบทสูง และมีวัฒนธรรมชุมชนที่เหนียวแน่นสูง ท้ังน้ีพิจารณาจาก
การธ ารงรักษา จารีตประเพณีท้ังสิบสองเดือนของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่)  
อีกท้ังประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซ่ึงเทศบาลต าบล ก. มีพ้ืนที่ 36.64 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน 5,990 คน และความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 163 
คน ถือเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็กและมีหมู่บ้านในเขตต าบลท้ังส้ิน 10 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 
15 ธันวาคม 2552) และมีข้อมูลที่น่าสนใจคือประชาชนเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงฐานะถึงร้อย
ละ 100  

3.2.1.2  เทศบาลต าบล ข. เดิมคือองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ต้ังอยู่ในเขต
อ าเภอ ข. จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการยกฐานะเม่ือปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 
27 ตุลาคม 2552) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอประมาณ  10  กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 31 กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศของต าบล ข. เป็นที่
ราบลุ่มแม่น ้า มีน ้าชีไหลผ่านหลายหมู่บ้านและมีหนองน ้าสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน ้า
ส าคัญ โดยเทศบาลต าบล ข. มีพ้ืนที่ 4.48 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน 3,100 คนและ
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 692 คนถือเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็กและมีหมู่บ้านใน
เขตต าบลท้ังส้ิน 8 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552) 

ดังน้ันการเลือกพ้ืนที่เทศบาลต าบล ก. และเทศบาลต าบล ข. ในฐานะที่เป็นเทศบาล
ต าบลที่มีความเป็นชนบท ซ่ึงน่าจะช่วยให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลที่อยู่ใน
เขตชนบท ซ่ึงเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์แก่การท าความเข้าใจ ในประเด็นปัญหากระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงฐานะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล อีกท้ังยัง
เป็นสารสนเทศส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะ ซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนมีลักษณะเป็นอบต.ขนาดเล็กและค่อนข้างมี
ความเป็นชนบทน่ันเอง 
 

3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเน้นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก

จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) อันจะเป็นการตอบโจทย์ในการวิจัย ซ่ึงในที่น้ีผู้ที่จะให้
ข้อมูลได้ประกอบด้วยสามกลุ่มด้วยกันคือ 



90 
 

กลุ่มนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ิน อาทิ นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลรวมท้ังสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลรวมท้ังพนักงานหรือข้าราชการของเทศบาล 

กลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้น าในท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ส.อบต.) 

กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาคและข้าราชการส่วนกลาง เพ่ือให้เห็นมุมมองในปัญหาที่เกิดข้ึน
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
 
ตารางที่ 3.1  จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน/คน 
 

1)  กลุ่มนักการเมืองและข้าราชการท้องถ่ิน   

     นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี 
     ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล 
     ปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนท้องถ่ิน 

2 
8 
4 

 

2)  กลุ่มประชาชน 
     ผู้น าท้องที่(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 
     ผู้น าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
     อดีต ส.อบต. 

 
 

8 
5 
2 

 

3)  กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาคและข้าราชการส่วนกลาง 
     ปลัดอ าเภอ/นายอ าเภอหรือท้องถ่ินอ าเภอ/ข้าราชการ ระดับจังหวัด 
     ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 
3 
2 

รวม 34 

 

3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงในมิติภายในองค์การ
เทศบาลน้ัน ผู้วิจัยจะเน้นศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก แต่ท้ังน้ีก็จะมีการสัมภาษณ์
ประกอบในบางประเด็น ดังน้ันเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
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3.3.1 แบบบันทึกข้อมูลเอกสาร (Documentary) ซ่ึงได้จากการศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ รวมท้ังเอกสารต ารา ข่าวสารต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกฐานะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ียังมีเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา อาทิ 
รายงานประจ าปีของเทศบาล รายงานหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังหลังเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบล เป็นต้น  

 
3.3.2  แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structured) โดยผู้วิจัยจะวางโครงร่างการ

สัมภาษณ์ไว้คร่าวๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ท้ังน้ีจะมีการสัมภาษณ์ในประเด็นอื่นๆ
หากประเด็นที่พูดคุยน้ันเป็นประโยชน์ แก่การศึกษาในงานวิจัยช้ินน้ี โดยในแบบสัมภาษณ์จะเน้น 
เร่ืองปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังจาก
การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ท้ังน้ีครอบคลุมท้ังประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การเทศบาลและการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การเทศบาล ซ่ึงแบ่งเป็น 4 
มิติ ได้แก่ มิติด้านการเมืองท้องถ่ิน มิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติด้านการจัดบริการ
สาธารณะ และมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 
          ท้ังน้ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามที่ก าหนด
ไว้ตามแบบสัมภาษณ์ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ซ่ึงด าเนินการดังน้ี 

1)  แนะน าตนเองและช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์คร้ังน้ี 
2)  ผู้สัมภาษณ์ขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ์ 
3)  ผู้สัมภาษณ์ เร่ิมสัมภาษณ์ด้วยประเด็นท่ัวไป เพ่ือให้เกิดความเป็นกันเองใน

การสัมภาษณ์ 
4)  ผู้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ในประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซ่ึง

ในขณะสัมภาษณ์ สามารถถามประเด็นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ได้ ถ้าประเด็นน้ันมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเน้ือหาที่ต้องการทราบ ตามความมุ่งหมายของการวิจัยในคร้ังน้ี 

5)  เม่ือการสัมภาษณ์เสร็จส้ินลง เก็บอุปกรณ์ต่างๆ กล่าวขอบคุณและกล่าวอ าลา 
6)  ในขณะสัมภาษณ์มีการสังเกตอากัปกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย ว่า

แสดงออกอย่างไร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อีกคร้ังหน่ึง 
          ท้ังน้ีได้ก าหนดประเด็นเพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังจะได้
น าเสนอในภาคผนวก 
 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังจากการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมท้ังการสังเกตแล้วน้ัน จะได้น าข้อมูลที่ได้มาสรุปสังเคราะห์และวิเคราะห์



92 
 

ตามประเด็นที่ศึกษา ด้วยการสร้างข้อสรุปโดยใช้หลักตรรกวิทยา โดยวิธีการแบบอุปนัย  
(Induction) (ชาย โพธิสิตา, 2552: 59; สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 205, 2552: 17) กล่าวคือ
การอ้างเหตุผล หรือการหาข้อสรุป ที่เร่ิมต้นด้วยความรู้หรือข้อสังเกต ที่ได้จากการสังเกตคน 
พฤติกรรม ปรากฏการณ์ ฯลฯ ที่จ าเพาะเจาะจงเพียงจ านวนหน่ึงแล้วจึงน าไปสู่การหาข้อสรุปที่
อาจเป็นหลักหรือเกณฑ์ท่ัวไป ประกอบกับการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ซ่ึงจะ
ได้พิจารณาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษาดังน้ี 

 
3.4.1  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เทศบาลต าบล  
ซ่ึงพิจารณาจากตัวแสดงส าคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน ราชการส่วน

ภูมิภาค และการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
 
3.4.2  ผลกระทบภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะ 

3.4.2.1  ผลกระทบภายภายในหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบล ซ่ึงจะ
พิจารณาใน 3 มิติหลักภายในองค์การเทศบาล คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และการก ากับดูแล
ของเทศบาลต าบลดังน้ี 

1)  ศึกษาผลกระทบที่มีต่อฝ่ายบริหารใน 3 ประเด็นหลักดังน้ี 
(1)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่  
(2)  การบริหารการคลังในเทศบาล 
(3)  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

2)  ศึกษาผลกระทบที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติในด้านโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ 

3)  ด้านการก ากับดูแล 
3.4.2.2  ผลกระทบภายนอกที่เกิดข้ึนหลังจากมีการยกฐานะอบต.ข้ึนเป็นเทศบาล

ต าบล ซ่ึงจะเน้นที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
        1)  ผลกระทบในมิติด้านการเมืองท้องถ่ิน 
         2)  ผลกระทบในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          3)  ผลกระทบในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะ 
          4)  ผลกระทบในมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 
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บทท่ี 4 
 

กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
จากอบต.เป็นเทศบาลต าบล 

 
ในบทน้ีผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลการศึกษา เพ่ือตอบค าถามในการวิจัยสองประการกล่าวคือ

ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลว่ามี
ปัญหาลักษณะอย่างไร และภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลแล้วก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยจะได้อรรถาธิบายเป็นล าดับดังน้ี 
 

4.1  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

  
การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน ผู้วิจัยจะได้

อภิปรายให้เห็นถึงปัญหาในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลว่า ในข้ันตอนใดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ จนท าให้เกิดความล่าช้าและเป็นประเด็นทางการเมือง ซ่ึงจากการลงพ้ืนที่ใน
การวิจัยเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ข้าราชการส่วนภูมิภาคและข้าราชการ
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล พบว่าประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลมีลักษณะดังน้ี 
 

4.1.1  ปัญหาจากอบต.ที่ขอเปลี่ยนแปลงฐานะและอปท.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะของตนมีความจ าเป็นที่

ต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรใหม่ ความพร้อมดังกล่าว อาจพิจารณาจาก
ความพร้อมด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความพร้อมด้านบุคลากรโดยเฉพาะช่วง
ของการด าเนินการเพ่ือขอยกฐานะ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะ
มีความส าคัญมากเพราะเป็นการด าเนินการด้านเทคนิค การจัดการด้านเอกสารเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณา กรณีที่ก่อให้เกิดความล่าช้าแก่การขอด าเนินการเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะน้ันในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง 
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การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการ
จัดท าค าบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมีความส าคัญเพราะเป็นเอกสารที่แสดงแนว
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอันจะเป็นพ้ืนที่ในการใช้อ านาจหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ
เชิงพ้ืนที่ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ โดยค าบรรยายแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล ต้องมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน ท้ังน้ีจะมีวิธีการเทียบเคียงแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การก าหนดเขต
ต าบลในท้องที่อ าเภอและจังหวัดที่จะขอยกฐานะ อันเป็นที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน ที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันท้ังน้ีลักษณะปัญหาที่พบคือ  

4.1.1.1  การขาดความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอาณาเขต
ติดต่อกัน 

          เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงท้องที่ใกล้เคียงต้องมีการลงนาม
รับรองแนวเขต ว่าเป็นของท้องถ่ินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจริงหรือไม่ การไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือดู
แนวเขตด้วยกันของพ้ืนที่ข้างเคียงปล่อยให้พ้ืนที่ที่มีการขอยกฐานะด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว พอ
ถึงเวลามีการรับรองก็ก่อให้เกิดปัญหาในการลงนาม เพ่ือรับรองแนวเขตดังค ากล่าวของ
ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ว่า 

 
ในส่วนของค าบรรยายแนวเขต ลักษณะปัญหาคือพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่ออกไปดูแนว
เขตด้วยกัน พอเวลาจะให้ลงช่ือในแบบค าบรรยายแนวเขต กลับมีปัญหาเร่ืองการ
เซ็นช่ือเพราะมีพ้ืนที่ข้างเคียงไม่ยอมรับ มีการแก้ไข 3-4 คร้ัง ...เป็นการแก้ไข
เร่ืองค าบรรยายซ่ึงเป็นการเขียนที่ไม่เป็นภาษาทางกฎหมายเช่นค าว่าจดที่นาอะไร
อย่างน้ี เราต้องยอมรับและแก้ไขเพราะต้องการเป็นเทศบาลต าบล  

 
กรณีเทศบาลต าบล ก. ก็ต้องผสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนที่

ข้างเคียงแต่อาจมีข้อดีอยู่ประการหน่ึงที่อบต.ข้างเคียงก็ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ
เช่นเดียวกันจึงท าให้การขอความร่วมมือง่ายข้ึนเพราะท้ังสองท้องถ่ินต้องมีการรับรองแนวเขตอัน
เป็นการรับรอง เพ่ือให้การยอมรับแนวเขตในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน การด าเนินการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะ
ท าให้มีการอ านวยความสะดวกต่อกัน เข้าท านองต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือได้รับการยกฐานะ
ไปพร้อมกัน ดังค ากล่าวของปลัดเทศบาลต าบล ก. (2554) ที่ว่า “การขอความช่วยเหลือกับอบต.
ข้างเคียงไม่มีปัญหาเพราะเขาก็ขอเปลี่ยนแปลงฐานะเช่นกัน ก็เลยมีการร่วมกันพิจารณาแนวเขต 
การประสานงานก็ผ่านไปด้วยดี”  

ดังน้ันเม่ือค าบรรยายแนวเขตมีความส าคัญต่อการพิจารณา เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะแล้วศิลปะในการประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง รวมถึง
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ข้าราชการส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะอ าเภอ ก็มีความส าคัญย่ิงหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมี
สายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา ในทางตรงข้ามหากพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใดไม่มีการประสานงานกันที่ดีหรือไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะเป็นปัญหาต่อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวคือการฉุดร้ังในตัวกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลจากพ้ืนที่ใกล้เคียงอันท าให้ข้ันตอนในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะล่าช้าออกไป ซ่ึง
อาจไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานของอบต.ที่จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบล 

4.1.1.2  แนวเขตกับข้อเท็จจริงอาจไม่สอดคล้องกันในบางพ้ืนที่ 
เร่ืองแนวเขตหรือค าบรรยายแนวเขตขององค์กรปกครองท้องถ่ินน้ัน มี

ความส าคัญและเป็นประเด็นที่ต้องมีความชัดเจนในเขตอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ินน้ัน การ
ด าเนินการที่มักเป็นปัญหาของเร่ืองน้ีคือ แนวเขตกับข้อเท็จจริงอาจไม่สอดคล้องกันในบางพ้ืนที่ 
ดังที่ข้าราชการระดับจังหวัด (2555) ที่ปฏิบัติงานด้านการยกฐานะเทศบาลต าบลท่านหน่ึงได้
สะท้อนปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลว่า ประเด็นส่วนหน่ึงที่ถือว่า
ส าคัญมากในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะคือเร่ืองการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวเขต
หรือค าบรรยายแนวเขตของเทศบาลต าบลดังค ากล่าวที่ว่า 
 

การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันปัญหาที่มีความส าคัญคือ ปัญหา
เร่ืองการก าหนดแนวเขตถ้าไม่ผ่านการรับรองแนวเขตจาก ท้องถ่ินข้างเคียง เร่ือง
การยกฐานะก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมีการยึดถือแนวเขตคนละฉบับ 
เป็นฉบับก่อนที่จะมีท้องถ่ินเกิดข้ึนอันเป็นเขตต าบลตามท้องที่น้ันๆ สภาพแนว
เขตอาจเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าให้ไม่
สามารถระบุแนวเขตได้ชัดเจน 

 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน(1) 

(2555) ที่เป็นผู้ดูแลเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่พบส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีปัญหาในการยกฐานะซ่ึงได้สะท้อนให้เห็นไปในท านองเดียวกันว่าประเด็นปัญหา
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะด าเนินการขอยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันโดยท่ัวไป
เป็นเร่ืองแผนที่และค าบรรยายแนวเขตดังค ากล่าวที่ว่า 
 

แนวเขตการปกครองที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่าเขตต าบล พูดง่ายๆว่าถูก
บังคับด้วยกฎหมายค่อนข้างที่จะล้าสมัย เราเอาเขตท้องถ่ินประเภท อบต.ไปผูก
ติดกับกฎหมายท้องที่ ซ่ึงกฎหมายท้องที่ประกาศไว้แค่ไหน ก็จะเป็นไปได้แค่น้ัน 
เช่น ปี 2541 ท าแนวเขตไว้เท่าใด เม่ือจะขอยกฐานะในปี 2555 ก็ต้องย้อนกลับ
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ไปดูรายละเอียดในปี 2541 ซ่ึงอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง...อาจเกิดความเข้าใจไม่
ตรงกันระหว่างข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง กล่าวคือในเขตอ านาจความเป็นจริง
ประชาชนเข้าใจว่าตนอยู่ในเขตพ้ืนที่หน่ึง แต่พอจะขอยกฐานะมาดูแนวเขตแล้ว
ไม่ได้เป็นไปตามความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่น้ัน หากด าเนินการ
ประกาศแนวเขตน้ันไปประชาชนที่เคยอยู่ภายในพ้ืนที่ปกครองก็จะไม่มีสิทธิใน
การเลือกต้ังเพราะยึดตามแนวเขตใหม่ 

 
ท้ังน้ีการพิจารณาเร่ืองแนวเขตมีความส าคัญมากในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ในการ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน อีกท้ังยังเป็นแหล่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเป็น
แหล่งรายได้ในการจัดเก็บภาษีได้เช่นกัน มีบางพ้ืนที่ที่ขัดแย้งกันเพราะแนวเขตเน่ืองจากจุดเช่ือม
โยงเขตการปกครองอาจมีแหล่งทรัพยากรเกิดข้ึนใหม่ อย่างไรก็ตามกรณีเทศบาลต าบล ก. แม้จะ
มีปัญหาอยู่บ้างในเร่ืองแนวเขตแต่เน่ืองจากพ้ืนที่ข้างเคียงก็ขอเปลี่ยนแปลงฐานะเช่นกันจึงท าให้
ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนกันเพ่ือเป็นเทศบาลปัญหาเลยลดระดับลงโดยอัตโนมัติ 
 
 4.1.2  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะ  
          การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็มีความต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนในการ
ก าหนดความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ท้ังน้ีลักษณะปัญหาที่พบคือ 

4.1.2.1  การยกฐานะ : ความต้องการของนักการเมืองท้องถ่ินมากกว่าประชาชน 
เน่ืองจากการด าเนินการเพ่ือขอความเห็นกับประชาชนยังมีข้อจ ากัดอยู่หลาย

ประการด้วยกันกล่าวคือ ในความเป็นจริงแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและปลัดอบต. ซ่ึงจะต้องท าหน้าที่ในการน าเจ้าหน้าที่ออกพบปะกับประชาชน
ตามหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมประชาคมในระดับต าบล ซ่ึงพบว่าการน าเสนอข้อมูลของ
การออกประชาคมคร้ังน้ันจากการสัมภาษณ์พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะพยายามเสนอ
ประเด็นต่างๆ ที่เป็นส่วนที่ดีของการเป็นเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนเห็นด้วยกับการ
ขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล โดยมีการเลี่ยงที่จะกล่าวถึงประเด็นที่อ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของประชาชนในอันที่จะไม่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็
หมายความว่านักการเมืองท้องถ่ินไม่ได้ต้องการให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงอันจะสะท้อนความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซ่ึงการกล่าวอ้างที่มีความส าคัญในเวทีประชาคมมีสอง
ประเด็นหลักๆด้วยกัน กล่าวคือ 

ประเด็นแรกเป็นเร่ืองของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจะมีการ
กล่าวถึงในท านองว่าหากได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลแล้วจะท าให้มีรายได้โดยเฉพาะ
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึน ดังที่ปรากฏในการสนทนากับสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(1) 
(2554) “การประชาคมชาวบ้านไม่รู้อะไรหรอก บอกแค่เพียงว่าต้องการได้งบประมาณมากข้ึน 
ผมเป็นคนคัดค้านว่าจะไม่เอาเทศบาล แต่ชาวบ้านอยากได้เป็นเทศบาล งบประมาณจะเพ่ิมเป็น
สามสิบล้าน สมาชิกเองไม่รู้ว่าเงินจะมาอย่างไร...”  

ส่วนในประเด็นที่สองน้ันจะมีการกล่าวถึงกันมากอันเป็นประเด็นที่ต่อเน่ืองจาก
ประเด็นแรก คือเร่ืองของการพัฒนาในพ้ืนที่จะดีข้ึนรวดเร็วข้ึน  ท้ังน้ีการกล่าวถึงในประเด็นท้ัง
สองน้ันไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดว่าการจัดเก็บภาษีในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลจะ
เป็นอย่างไร การประมาณการรายได้ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลเอง ก็มีความส าคัญที่จะ
สามารถเป็นตัวพยากรณ์รายได้ในอนาคตของอบต.หากได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ต าบล เพราะสถานะทางการคลังของท้องถ่ิน ก็มีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล 
เพราะหากรายได้ที่จัดเก็บได้เองไม่สามารถเพียงพอต่อการใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กระทรวงมหาดไทยก็ไม่อาจพิจารณาให้ผ่านเป็นเทศบาลได้เช่นกัน แต่
ในเน้ือแท้ของการประชาคมหมู่บ้านและต าบลแล้ว ความชัดเจนเร่ืองที่มาที่ไปของภาษีและ
ผลกระทบอื่นๆที่จะตามมาภายหลังการเป็นเทศบาลต าบล ประชาชนโดยท่ัวไปยังมีข้อจ ากัดใน
ข้อมูลส่วนน้ีอยู่มาก แต่ที่รู้กันโดยท่ัวไปคือสองประเด็นหลัก ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นน่ันเอง 

การประชาคมหมู่บ้านและการประชาคมต าบลเสมือนหน่ึง เป็นเพียงสัญลักษณ์
ทางการเมือง เพ่ือให้ผ่านข้ันตอนตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลเท่าน้ัน ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดก็อาจพบว่ายังคงมีลักษณะคล้ายกับอ านาจเบ้ืองบน
สั่งมาหรือ Top-Down อยู่มากเพราะว่าประชาชนเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นชอบในความชอบธรรม
ต่อข้อมูลที่ทางอบต. เตรียมไว้เสนอต่อประชาชนก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเท่าน้ัน แม้ในทาง
ทฤษฎีต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และที่
ส าคัญอันเป็นเจตจ านงสูงสุดทางการเมืองคือ การให้ประชาชนท าหน้าที่ในการปกครองตนเอง แต่
จากสภาพที่เป็นอยู่ประชาชนยังเป็นผู้ตามอยู่มาก โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ซ่ึงนายกอบต.
และปลัดอบต.เอง ยังคงเป็นผู้น าตามที่กฎหมายก าหนดหรือเป็นผู้น าท้ังในเชิงนิตินัยและพฤตินัย 
ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากในพ้ืนที่ อีกท้ังยังคงมีอิทธิพลทางความคิดต่อประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นอยู่มาก ในบางกรณีหากประชาชนไม่เข้ามาร่วมก็จะด าเนินการข้ันสุดท้ายคือการขอ
ลายมือช่ือจากประชาชนโดยเดินตามครัวเรือน เพ่ือให้ลงช่ือในแบบลงช่ือดังค ากล่าวของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล ก.(1) (2554) ท่านหน่ึง ที่กล่าวว่า “กระบวนการประชาคมประชาชนไม่ค่อย
เข้าร่วม แต่เห็นจะเป็นการล่ารายช่ือ ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ แต่คนส่วนมากก็เห็นด้วยกับการยก
ฐานะ” ซ่ึงก็เป็นวิธีการหน่ึง เพ่ือให้ได้ความเห็นชอบจากประชาชน หากแต่มีข้อพิจารณาว่า
ประชาชนเองอาจลงช่ือโดยปราศจากการพิจารณาไตร่ตรอง หรืออาจไม่ทราบรายละเอียดว่าลงช่ือ
เร่ืองอะไร จะมีผลกระทบอย่างไรหรืออาจทราบเพียงคร่าวๆว่าเป็นการลงลายมือช่ือเพ่ือให้อบต.
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ยกฐานะเป็นเทศบาล แต่โดยรายละเอียดเน้ือหาสาระที่แท้จริงอาจไม่ได้รับทราบในส่วนที่
ประชาชนควรรู้และน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล น้ันเป็นผลพวง
มาจาก ความต้องการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันมาจากกลุ่มคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้น าที่มี
ความชอบธรรมตามกฎหมาย มากกว่าที่จะมาจากพลังของการประชาคมหมู่บ้านหรือการ
ประชาคมต าบล ที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระของการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบล ที่ส าคัญควรจะเป็นเจตนารมณ์ที่มาจากความต้องการของประชาชนในการก าหนด
ทิศทางขององค์กรปกครองท้องถ่ินของตน ซ่ึงโดยหลักการแล้วประชาชนต้องเป็นผู้ก าหนดทิศ
ทางการปกครองตนเอง มิใช่แต่เพียงการส่งผ่านให้ผู้แทนในระดับท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการเพียง
เท่าน้ัน ข้าราชการส่วนกลาง(2) (2555) ที่ท างานด้านการยกฐานะของท้องถ่ินได้สะท้อนปัญหา
อีกประการหน่ึงที่ค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ของประชาชนในการก าหนดรูปแบบการปกครองท้องถ่ินในพ้ืนที่ของตน ดังค ากล่าว
ที่ว่า “...รายงานการประชุมที่ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชน อาจเป็นปัญหาเพราะประชาชนเข้าร่วมน้อย ท้ังน้ีการยกฐานะต้องมีเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ความเห็นของสภาท้องถ่ินจึงจะท าการยกฐานะได้” นอกจากน้ีในการพิจารณาเอกสาร
ทางจังหวัดยังต้องดูความสมเหตุสมผลของการยกฐานะและจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโดยรวมว่า
สามารถสะท้อนเจตนารมณ์คนส่วนใหญ่ของต าบลได้จริงหรือไม่ ซ่ึงเป็นประเด็นที่มีการพิจารณา
ประกอบการยกฐานะ 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับเอกสารการพิจารณาเพ่ือขอยกฐานะที่เทศบาลต าบล 
ก.ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณา เพราะเม่ือพิจารณาการตอบกลับให้ด าเนินการ
ท าเอกสารใหม่จะเป็นเร่ืองการลงลายมือช่ือของประชาชนซ่ึงอาจเป็นการเขียนเอาเอง เพราะ
ลายมือช่ือเป็นลายมือเดียวกัน น่ันหมายความว่า สุ่มเสี่ยงว่าอบต.อาจไม่ได้เข้าหาประชาชนอย่าง
แท้จริง หรืออาจเป็นการปลอมลายเซ็น ซ่ึงก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นความลักล่ันในความต้องการ
ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินที่ต้องการให้ยกฐานะมากกว่าความต้องการที่จะสะท้อน
ข้อเท็จจริงของการปกครองรูปแบบเทศบาลแก่ประชาชนอย่างจริงใจ เพ่ือให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
อย่างอิสระและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง 

ท้ังน้ีมูลเหตุที่ต้องมีการเร่งด าเนินการเพ่ือเป็นเทศบาลต าบลเพราะฝ่ายบริหาร
ท้องถ่ินค่อนข้างที่จะมีส่วนส าคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนองค์กรให้สามารถเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ ฝ่ายการเมืองเองก็เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ จึงมีความจ าเป็นที่ฝ่ายข้าราชการท้องถ่ินในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
นโยบายอย่างเต็มที่ เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวน้ีก็เป็นผลสะท้อนกลับของแนวคิดส านักสมัยใหม่
นิยม ซ่ึงเม่ือรัฐก าหนดเองว่าเป็นผู้มีอ านาจในการให้จัดให้มีการปกครองท้องถ่ิน เม่ือเป็นดังน้ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็จ าต้องขอให้รัฐรับรองสถานะทางกฎหมายขององค์การเทศบาล ด้วย
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วิธีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล แต่ท้ังน้ีการที่รัฐจะประกาศหรือรับรองให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน ก็จ าต้องพิจารณาความเหมาะสมขององค์การที่ขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะว่าจะสามารถด าเนินการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลได้มากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะก็มีส่วนส าคัญใน
การพิจารณาจากรัฐเพราะการมีฐานะทางการคลังที่ดีจะช่วยให้เทศบาลต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะ
ใหม่ๆ มีงบประมาณในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และบริการประชาชนได้อย่างเหมาะสม ท้ังน้ีหาก
เทศบาลต าบลมีงบประมาณจ ากัดก็จะเป็นปัญหาทางการบริหารจัดการ ดังความเห็นของ
ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่กล่าวว่า 
 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญในการยก
ฐานะเป็นเทศบาล นโยบายผู้บริหารมีส่วนในการผลักดันอย่างมากท้ังที่พ้ืนที่อาจ
ไม่เหมาะสมนัก แม้ในปัจจุบันรถประจ าของส านักงานเทศบาลเองยังไม่มีเลย 
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นนโยบายของผู้บริหารเพราะเขามองว่าเทศบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะในพ้ืนที่ข้างเคียงมีงบประมาณเยอะ แต่ผู้บริหารท้องถ่ินไม่ได้
ดูข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้าน้ีเทศบาลเหล่าน้ันมีงบประมาณเท่าไหร่ เทศบาลของเรา
พอยกข้ึนมาน่าจะเหมือนกับเทศบาลต าบลข้างเคียง แต่พอยกฐานะข้ึนมาในปี
แรกเร่ืองของงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน ้าแก้ไข
ภัยแล้งเราก็ต้องการได้เหมือนกับเทศบาลอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ เม่ือ
เป็นนโยบายของฝ่ายบริหารเราเป็นข้าราชการก็ต้องสนอง มีการจัดท าเวที
ประชาคมให้ มีการบอกกล่าวชาวบ้านว่าเม่ือเป็นเทศบาลแล้วท้องถ่ินเราจะมี
รายได้เพ่ิมข้ึน ชาวบ้านก็เช่ือว่าเช่นน้ัน... 

 
นอกจากน้ีในประเด็นที่ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) สะท้อนออกมาน้ียังแสดง

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความพยายามที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลน้ันมาจาก
นักการเมืองท้องถ่ินเป็นส าคัญ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่เกิดข้ึนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
ด้วยการบริหารงานที่ผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถ่ินเป็นผู้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  
ดังน้ันจึงถือได้ว่าผู้บริหารท้องถ่ินมีความส าคัญอย่างมากต่อการขับเคล่ือนเพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล ถึงแม้ว่าข้าราชการประจ าจะยังคงพิจารณาว่าองค์กรท้องถ่ินของตนยังมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณหรือปัญหาในด้านอื่นๆก็ตาม 

4.1.2.2 อบต.รับรู้ข้อก าหนดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงฐานะไม่ท่ัวถึง 

การมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการแสดง
ถึงความเห็นของประชาชนในการรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงฐานะและที่ส าคัญคือเสมือนหน่ึงกลไกที่
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ส าคัญที่ต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องรับฟังประชาชนหรือการแสดงความต้องการ
ของประชาชน แต่การแสดงความเห็นของประชาชนจะเข้าร่วมมากน้อยเพียงใดกฎหมายไม่ได้ระบุ
เอาไว้ชัดเจน ขอแต่เพียงว่าให้มีการประชุมประชาคม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในการยกฐานะเป็น
เทศบาลเป็นเจตจ านงที่มาจากประชาชนในพ้ืนที่ ดังที่ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ได้กล่าวว่า 
 

เร่ืองการประชาคมไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วนในการมีส่วนร่วมของประชาชน
เอาไว้ ประชาชนก็เข้าร่วมไม่มากนัก ก็นึกว่าเราประชาสัมพันธ์น้อยเกินไปหรือ
ชาวบ้านติดภารกิจ หรือชาวบ้านไม่เข้าใจกันแน่ เม่ือไม่ได้ก าหนดเปอร์เซ็นต์ก็เอา
เท่าที่มี แต่พอส่งเร่ืองไปที่จังหวัด ก็มีความพยายามในการตรวจสอบการประชุม
ประชาคมโดยเฉพาะเร่ืองการเซ็นช่ือของชาวบ้าน เฉพาะเร่ืองลายมือช่ือก็มีการตี
กลับหลายรอบพอสมควร 

 
การที่ปลัดเทศบาลต าบล ข.ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วนใน

การมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้ นับว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคล่ือนในแนวทางปฏิบัติจนเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติ น่ันย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในตัวกลไกของภาครัฐเองในการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับราชการส่วนกลาง เพราะเม่ือได้สนทนากับข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน(2) (2555) พบว่าในทางปฏิบัติแล้วกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้ก าหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการท่ัวไปภายในว่า ประชาชนต้องเห็นด้วย
กับการขอยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของประชาชนในพ้ืนที่ ดังค า
สัมภาษณ์ที่ว่า 
 

ที่เป็นปัญหาส่วนหน่ึงคือการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชน เพราะการยกฐานะ
ก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ดังน้ันต้องส ารวจเจตนารมณ์ของ
ประชาชนว่าเห็นควรจะยกฐานะหรือไม่ อย่างน้อยประชาชนต้องเข้าร่วมไม่น้อย
กว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันภายในยังไม่ถือเป็นระเบียบ
รองรับเป็นการประสานกันภายในแล้วแต่รัฐมนตรีในแต่ละช่วง ที่ผ่านมาเคยมี
การก าหนดว่าอย่างต ่าต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากร การส ารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญว่าอบต.ได้ไปส ารวจเจตนารมณ์ของ
ประชาชนมาแล้ว เกิดปัญหาในบางแห่งไม่ท าการส ารวจจริงหรือไม่ท าการ
ประชาคมท าแต่เอกสารมาให้ บางแห่งก็เคยมีการฟ้องร้องกันโดยเฉพาะกลุ่มคน
ที่เสียประโยชน์จากการยกฐานะ  

      



101 
 

ในกรณีของเทศบาลต าบล ก. น้ันก็มีการด าเนินการตามเง่ือนไขของกฎหมาย 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในการปกครองตนเองด้วยการจัดเวทีประชุมประชาคม ซ่ึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าประชาชนที่เข้าร่วมแม้จะมีเพียง 1,256 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 28.48 ของท้ังต าบล
ซ่ึงหากคิดบนพ้ืนฐานท่ัวไปคือประชาชนเข้าร่วมไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (แสดงใน
ตารางที่ 4.1) แต่ท้ังน้ีกลับพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมเร่ืองการขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มีมติเป็นเอกฉันท์ กล่าวคือประชาชนเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลร้อยละ 100 น่ันเอง 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมประชาคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น

ต าบล ของเทศบาลต าบล ก. 
 

วันที่ออก
ด าเนินการ 

จุดด าเนินการ จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 ตุลาคม 2551 หมู่ 3 ศาลาประชาคม 332 85 
2 ตุลาคม 2551 หมู่ 5 ศาลาประชาคม 348 85 
4 ตุลาคม 2551 หมู่ 2,10 ศาลาประชาคมหมู่ 2 921 247 
5 ตุลาคม 2551 หมู่ 4 ศาลาประชาคม 374 83 
6 ตุลาคม 2551 หมู่ 7 ศาลาประชาคม 478 133 
8 ตุลาคม 2551 หมู่ 9 ศาลาประชาคม 133 80 

9 ตุลาคม 2551 หมู่ 6,8 ศาลาประชาคมหมู่ 8 1,295 410 
13 ตุลาคม 2551 หมู่ 1 ศาลาประชาคม 529 133 
รวม  4,410(100) 1,256(28.48) 

 

หมายเหตุ:  จ านวนผู้เข้าร่วมพิจารณาจากจ านวนการลงลายมือช่ือในเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะ อบต. ก. 

 
ท้ังน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

ต าบล ของเทศบาลต าบล ข. น้ันในภาพรวมมีประชาชนเข้าร่วมลงช่ือเพียง 1,098 คน จาก
ประชาชน 4,197 คน ซ่ึงประชาชนที่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 26.16 ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของประชาชนใน
พ้ืนที่ แต่ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สามารถ
พิจารณาได้จากตารางที่ 4.2) แต่ท้ังน้ีในภาพรวมประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมเห็นด้วยกับ
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลถึงร้อยละ 90.89  
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ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมประชาคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบล ของเทศบาลต าบล ข. 

 

วันที่ออกด าเนินการ จุดด าเนินการ จ านวน

ประชากร 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

10 พ.ย. 2551 หมู่ 1,2 ศาลาการเปรียญ 1,990 547 
11 พ.ย. 2551 หมู่ 3,8 ศาลากลางบ้าน 1,238 269 
12 พ.ย. 2551 หมู่ 5 ศาลากลางบ้าน 340 118 
13 พ.ย. 2551 หมู่ 4,6,7 ศาลากลางบ้าน 629 137 
รวม  4,197(100) 1,098(26.16) 
 

นอกจากน้ีก านันต าบล ข. ในฐานะเป็นผู้ปกครองท้องที่ ซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในชุมชนอีกท้ังยังเป็นผู้ติดตามความเคล่ือนไหวขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็ทราบเร่ืองการด าเนินการของทางจังหวัดที่มีการตรวจสอบ
และส่งเอกสารกลับคืน แต่ประเด็นปัญหาคือเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุม
ประชาคม ที่ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนักแต่อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็สามารถจัดท าเอกสาร เพ่ือส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ ดังที่ก านันต าบล ข.
(2554) ได้กล่าวว่า 
   

การประชาคมต าบลและหมู่บ้าน ส.อบต.และทางอบต.ก็มีการท าประชาคมสัญจร 
โดยมีการเชิญประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน ไปรวมกันที่บ้านใหญ่ มีการยกมือคร้ัง
เดียวและมีการออกท าประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆด้วย แต่ก็มีการตีกลับเร่ือง
จากทางจังหวัดบ่อยมาก โดยเฉพาะเร่ืองจ านวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ต้องท าเร่ืองสองสามคร้ังถึงจะผ่าน  

 
 ท้ังน้ีจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

ต าบลน้ัน เป็นเพียงระดับการขอความเห็นจากประชาชน ซ่ึงเป็นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในข้ันการมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็นเท่าน้ัน ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ข้อมูล ความรู้สึก ความคิดเห็น ประกอบการตัดสินใจของ
ประชาชน ดังน้ันประชาชนมีบทบาทในการให้ข้อมูลและรับข้อมูลการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ใน
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเพียงความเห็นเท่าน้ัน การตัดสินใจข้ันสุดท้ายเป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังน้ันการลงพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็
เพ่ือเป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงฐานะ หรือมีการจัด
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ประชุมสาธารณะ หรือการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จึงเป็นการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับ
รับฟังความคิดเห็นตามตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าน้ัน 

ดังน้ันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบลที่ผ่านมา แทบจะ
ไม่มีเลยที่ประชาชนจะลุกข้ึนมาเสนอต่ออบต.ว่าประชาชนต้องการมีรูปแบบการปกครองแบบ
เทศบาลต าบล แม้แนวทางการปกครองโดยประชาชนในระดับท้องถ่ินต้องการให้ประชาชนเป็น
ฐานส าคัญในการปกครองตนเอง (Local Self Government) แต่ในทางพฤตินัยที่เกิดข้ึนดู
เหมือนว่าองค์กรปกครองท้องถ่ินจะมีความเข้มแข็งในฐานะองค์กรแห่งอ านาจที่มีความเป็น
ทางการสูง ในขณะที่ลักษณะเฉพาะดังกล่าวแม้จะเป็นผลดีในการบริหารตามอ านาจหน้าที่แต่กลับ
ท าให้ภาคประชาชน ที่ดูเหมือนว่าจะมีความห่างเหินท้องถ่ินเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ยังคงอิงอาศัยและยึดติดกับความเป็นระบบราชการ จนท าให้ประชาชนอาจไม่ได้แสดงเจตนารมณ์
ที่แท้จริงได้ 

 
4.1.3  ปัญหาการด าเนินการของราชการส่วนภูมิภาค 
แนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนของข้าราชการส่วนภูมิภาค 
การบริหารราชการแผ่นดินที่ด าเนินตามระบบราชการ อันเป็นระบบที่ถือได้ว่ามีความเป็น

ทางการสูง และปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็ถือเป็นราชการส่วนท้องถ่ินที่มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การติดต่อประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับส่วนกลางน้ัน มีราชการส่วนภูมิภาคที่เปรียบเสมือนหมุดเช่ือม
(Linking Pin) การท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับราชการส่วนกลาง การ
เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลก็มีส่วนที่จะต้องด าเนินการ
ประสานงานผ่านกลไกของระบบราชการ โดยเฉพาะอ าเภอและจังหวัด เพราะโดยท่ัวไปแล้วการส่ง
เอกสารต้องเป็นไปตามโครงสร้างของการบังคับบัญชา แม้จะมีความพยายามให้ราชการส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถ่ินซ่ึงในการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเช่น การเห็นชอบต่อเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติต าบล แต่ในส่วนของการด าเนินการ
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันทางองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องประสานผ่าน
อ าเภอและจังหวัด เพ่ือส่งผ่านเร่ืองไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แต่ก่อนเร่ืองจะส่งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก็มีการพิจารณาในระดับจังหวัดซ่ึงเป็นการพิจารณาความสมบูรณ์
ของเอกสารในเบ้ืองต้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีให้เห็นว่าเร่ืองที่มีการปรึกษาหารือกับทาง
จังหวัดมีความคาดเคล่ือนระหว่างการหารือแต่ละคร้ังแนวทางที่ให้ไม่ค่อยตรงกัน ดังที่
ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ได้กล่าวว่า 
 

ข้ันตอนการด าเนินการต่อส่วนราชการภูมิภาค ช้ามากการหารือต่อส่วนราชการใน
แต่ละรอบให้ค าแนะน าไม่เหมือนกัน ของอ าเภอไม่มีปัญหา ส่วนจังหวัดน้ันมี
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ความยุ่งยากโดยเฉพาะเร่ืองการมีส่วนร่วมมีการตรวจเร่ืองการลงลายมือช่ือ
ประมาณสามรอบในระดับจังหวัด  
 ผู้ว่าฯเซ็นให้เราก็เดินทางไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินถึง 3 
คร้ังเพ่ือประสานงาน ส่วนใหญ่จะแก้ไขเร่ืองแผนที่แนบท้ายซ่ึงจะเป็นเร่ืองมาตรา
ส่วน และการเดินทางไปกรุงเทพฯแต่ละทีต้องเสียงบประมาณมากและต้องรอ
พิจารณาพร้อมกับอบต.ที่ขอยกฐานะในภาคอื่นๆด้วย  

 
เทศบาลต าบลมีความเข้าใจว่าราชการส่วนภูมิภาคจ้องที่จะจับผิดการด าเนินการ เพ่ือขอ

เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล แต่หากมองในรายละเอียดการที่ส่วนภูมิภาค
โดยเฉพาะในระดับจังหวัดเข้มงวดเพราะต้องการให้เร่ืองเม่ือไปถึงกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหา แต่พอเร่ืองส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้วก็มีการ
แก้ไขรายละเอียดทางเอกสารประกอบการช้ีแจงเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลหลาย
คร้ัง ดังน้ันกว่าเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลค่อนข้างมีรายละเอียดและถูก
ตรวจสอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จนถึงคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และสุดท้ายต้อง
ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาจึงจะถือว่าเป็นเทศบาลต าบลและชอบด้วยกฎหมายในการจัดต้ัง 

อน่ึงปี พ.ศ. 2554 ก็มีการเร่ิมด าเนินการของอบต.หลายแห่งในพ้ืนที่เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล และอบต.ต่างๆมักจะสอบถามถึงแนวทางในการด าเนินการของเทศบาล
ต าบลที่ได้รับการยกฐานะซ่ึงเทศบาลต าบล ข. ก็ได้ให้ค าปรึกษาแก่องค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ
แต่ในปี พ.ศ. 2554 ในการด าเนินงานของจังหวัดเพ่ือส่งเร่ืองไปกรมการปกครองน้ันต้องมีการ
จ่ายค่าด าเนินการซ่ึงไม่ทราบว่าเป็นระเบียบการใหม่หรืออย่างไร อันท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องจ่ายเงินส่วนหน่ึงให้กับทางจังหวัด ดังค ากล่าวของปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ว่า 
 

ปีน้ี (2554) อบต. ที่จะขอยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลโทรมาถามว่าต้องจ่ายเงิน
ให้ทางจังหวัดไหม แต่เราไม่มีค่าใช้จ่าย เลยถามไปว่าจังหวัดขอค่าใช้จ่าย ปีน้ี
เท่าที่ฟังดูน่าจะมีค่าใช่จ่ายในระดับจังหวัด…เราเป็นราชการส่วนเล็ก อบต.หลาย
แห่งรวมตัวกันเพ่ือร้องขอต่อฝ่ายการเมือง สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าผ่านไปได้เพราะ
เหตุผลใด... 
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4.1.4  ปัญหาการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในทางกฎหมาย จากเดิมก่อนการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2546 น้ันการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเทศบาลต าบล ต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นอ านาจของฝ่าย
บริหารยกเว้นการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลในปี พ.ศ. 2542 เน่ืองจากการ
กระท าดังกล่าวเป็นการยกเลิกการปกครองในรูปแบบสุขาภิบาลท่ัวประเทศ จึงตราเป็น
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 อันเป็นอ านาจฝ่ายสภา
นิติบัญญัติ ที่ต้องเร่งปรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปท้องถ่ินและการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

อย่างไรก็ตามเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับของกฎหมายในการจัดต้ังรวมท้ังเปลี่ยนแปลง
ฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปี พ.ศ. 2546 ให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาความเหมาะสม ตามศักยภาพของท้องถ่ินที่ร้องขอให้มีการ
ปรับระดับองค์การ ดังน้ันปรากฏการณ์ที่มีความชัดเจนจนน าไปสู่ความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลง
ฐานะกล่าวคือ 

4.1.4.1  การใช้อ านาจลงนามของนักการเมืองระดับชาติเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ทางการเมือง 

อ านาจของนักการเมืองระดับชาติที่ดูแลกระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจดุลพินิจ
ในการอนุมัติหรือลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย จึงไม่แปลกใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนที่
มีความพยายามของฝ่ายการเมืองในการดึงเร่ืองให้ช้าลง หรือแม้กระท่ังการเลี่ยงเวลาในการลง
นาม จนการประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะล่าช้าออกไปมาก ปลัดเทศบาลต าบล ก. (2554) ก็
ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากการเล่นเกมทางการเมืองของพรรคการเมืองที่มีอ านาจใน
กระทรวงมหาดไทย ดังค ากล่าวที่ว่า “ถ้าไม่โดนเล่นทางการเมืองการยกฐานะเป็นเทศบาลก็คงจะ
เร็วกว่าน้ี เสนอเร่ืองไปต้ังนานกว่าจะได้รับการตอบรับ นึกว่าจะไม่ได้เป็นเทศบาลเสียแล้ว” แม้
ปลัดเทศบาลต าบล ก.จะกล่าวท านองน้ีแต่ก็นับว่าสามารถด าเนินการได้สะดวกกว่าเทศบาลต าบล 
ข.อยู่มาก 

ซ่ึงกรณีเทศบาลต าบล ข. ที่มีความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลซ่ึงพบว่าข้ันตอนที่มีความล่าช้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังที่อดีตนายกอบต.ข. 
(2554) กล่าวอย่างชัดเจนว่า “รัฐมนตรีลงนามล่าช้ามาก เพราะรัฐมนตรีไม่ยอมลงนาม จึงท าให้
เร่ืองช้า”และสอดคล้องกับปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ได้กล่าวว่า 

 
การลงลายมือช่ือของรัฐมนตรีล่าช้ามาก อบต. ข. ถือได้ว่าเป็นแห่งสุดท้ายของ
จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2552 ทางอบต.เราท้อแล้วว่าคงไม่ได้เป็นเทศบาล
ต าบลแน่ จนมีการประกาศกกต.ให้รับสมัครเลือกต้ังส.อบต.แต่ พอจะถึงวันรับ
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สมัครวันแรกก็ได้รับแฟกซ์จากทางกกต.ว่าของ อบต.ข. ให้หยุดไว้ก่อนขณะน้ี 
เร่ืองการยกฐานะอยู่ในห้องรัฐมนตรี เราก็งงกันมาก เพราะเตรียมบุคลากร กาง
เต้นท์เพ่ือรับสมัครเลือกต้ังอบต.เรียบร้อยแล้ว กกต.ก็แจ้งมาอย่างด่วนมาก  

ย่ิงไปกว่าน้ันก่อนกระบวนการที่จะน าไปสู่การลงนามของรัฐมนตรีผู้มีอ านาจลง
นาม จ าเป็นที่ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายทางการเมืองที่สามารถติดต่อกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ดังที่ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ได้กล่าวว่า 
 

เราก็ไม่รู้จะท าอย่างไรเพราะก่อนหน้าเราก็รอมาตลอดว่าเม่ือไหร่จะประกาศให้
เป็นอบต.เราเป็นเทศบาล เราโทรไปที่กรม (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน-
ผู้วิจัย) บอกว่าได้ว่ิงหรือเปล่าละ เราก็ถามว่าจะไปว่ิงที่ใคร กรมฯก็แจ้งว่าคุณรู้จัก
นักการเมืองในพ้ืนที่ไหม? เราก็บอกว่าไม่รู้จักเลย กรมฯบอกว่าเป็นหน้าที่สส.
เขต เราก็โทรปรึกษากับสส.เขต และสุดท้ายเราอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหลาย
ข้ันตอนต่อ สส. (พรรคที่คุมกระทรวงมหาดไทย-ผู้วิจัย) เขาก็แจ้งว่ามันมี
เง่ือนไขเขาแจ้งว่าถ้าไม่ว่ิงก็ไม่ได้นะ แต่ปรากฏว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีท้ัง
สามกลุ่ม เขามีการว่ิงและผลักดันกับทางกรมฯ ท้ังสามคน เป็นลักษณะต่างคน
ต่างว่ิง แต่วัตถุประสงค์เดียวกันคือ การเป็นเทศบาลต าบล เพราะเขาก็ต้องการ
ให้เป็น 

   
การด าเนินการเพ่ือผลักดันอบต.ให้เป็นเทศบาลต าบล ของกลุ่มการเมืองภายใน

พ้ืนที่เทศบาลต าบล ข. น้ัน เป็นพลังของฝ่ายการเมืองท้องถ่ินที่มีความพยายามในการเข้าถึงแหล่ง
อ านาจทางการเมืองระดับชาติ เพ่ือส่งผ่านความต้องการของกลุ่มตนคือการที่ได้รับการเปลี่ยน
ฐานะเป็นเทศบาล หากแต่การเข้าถึงอ านาจทางการเมืองระดับชาติเพ่ือขอความช่วยเหลือน้ัน 
นักการเมืองท้องถ่ินท้ังสามกลุ่มไม่ได้เข้าไปหาศูนย์กลางทางอ านาจในจุดเดียว หากแต่เป็นการ
กระจายเข้าหาผู้มีอ านาจทางการเมือง อย่างกรณีกลุ่มอดีตนายกอบต.เองก็ต้องเข้าปรึกษาหารือ
อย่างใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2552) เพราะถือเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาดว่าจะสามารถจัดต้ังเป็นเทศบาลได้หรือไม่ 

ในขณะที่กลุ่มของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน ก็เข้าพบและขอความช่วยเหลือกับ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มนายสุพจน์ (ช่ือสมมุติ) ต้อง
ประกบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคการเมืองที่กุมอ านาจในกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ืออาศัยอ านาจ โดยให้ส.ส.เข้าต่อรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกคร้ัง 

การผสานประโยชน์ของกลุ่มการเมืองเพ่ือเร่งรัดและผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันจะเห็นได้ว่า แม้ในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลเอง
นักการเมืองผู้ที่คาดว่าจะลงรับสมัครเลือกต้ัง ก็มีความคาดหวังกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปกล่าวคือ 
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ความต้องการในการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซ่ึงความพยายามในการเข้าถึงอ านาจของ
ราชการส่วนกลาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน อาจเป็นเร่ืองที่ยากส าหรับบางองค์กรที่
ไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดีทางการเมือง อย่างไรก็ตามการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลน้ันกลุ่มการเมืองท้องถ่ินดังกล่าวก็มีส่วนผลักดันอย่างมาก จากการใช้ช่องทางหรือ
กลไกทางการเมืองเพ่ือให้ท้องถ่ินของตนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ท้ังน้ี
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ข. (2554) ได้กล่าวถึงเร่ืองการแบ่งกันท างานของกลุ่มการเมือง
เพ่ือเข้าหานักการเมืองในระดับชาติ น่ันคือ 
 

นายกฯต้องไปหานายใหญ่ รัฐมนตรีเพ่ือขอร้องให้รัฐมนตรีผลักดันเพราะมี
อ านาจเซ็น โดยเดินทางเข้าไปหารัฐมนตรีช่วย และผ่านกลไกทางสส.พรรคที่ดูแล
กระทรวงมหาดไทย ช่วงน้ันผมเข้าไปคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรี มีการแบ่งชุดกัน
ไปเพ่ือให้คุยเร่ืองยกฐานะเพ่ือให้เขาเซ็นให้  
     (นักการเมืองกลุ่มหน่ึง-ผู้วิจัย) ไปว่ิงที่ส.ส. (เป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคที่คุม
กระทรวงมหาดไทย) เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันเพราะถูกตัดสิทธิทางการ
เมือง หากยังเป็นอบต.อยู่จะไม่มีสิทธิในการลงรับสมัครเลือกต้ัง จึงต้องการ
ผลักดันเป็นเทศบาลต าบล 
     ช่วงสุดท้ายว่าจะได้ยกเป็นเทศบาลหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องเดินทางลงกรุงเทพฯ
เพราะประชากรและงบประมาณไม่ถึง กลไกทางการเมืองช่วยให้อบต.ยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลได้ อบต.อื่นๆงงว่าท าไมเราถึงได้  

 
4.1.4.2  การใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นฐานเสียงของการเมืองระดับชาติ  
การเจรจาต่อรองเป็นเร่ืองที่พบในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล

โดยเฉพาะความพยายามของรัฐมนตรีที่ควบคุมกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ัน (ปี พ.ศ. 2552) 
การอาศัยความเก้ือกูล ความรู้จักสนิทสนมกับนักการเมืองระดับชาติจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงานและการได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีความพยายาม
ด าเนินการตามค าแนะน าของจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเองก็ดี รวมท้ัง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ดังความเห็นของปลัดเทศบาลต าบล 
ข. (2554) ที่ว่า 
 

เทศบาลต าบลเรารัฐมนตรีมหาดไทยลงนามวันที่ 27 ตุลาคม (ปี พ.ศ. 2552-
ผู้วิจัย) แต่กรมฯ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน-ผู้วิจัย) แจ้งมาวันที่ 10 
พฤศจิกายน เป็นการลงนามย้อนหลังของรัฐมนตรี ท าไมเร่ืองการยกฐานะถึงได้
ยุ่งยากขนาดน้ี เอาอะไรเป็นตัวช้ีวัด ในเม่ือมติของคณะกรรมการประมาณ 30 
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คนที่ต้ังข้ึนมาเพ่ือตรวจเอกสารของเราผ่านหมดแล้ว เราไปเปิดดูเว็ปไซด์ว่าเราไม่
มีปัญหารอเพียงรัฐมนตรีลงนาม จนสุดท้ายได้รับค าแนะน าให้ว่ิง ระบบราชการ
มันอืดมาก เราถามอบต.หลายแห่งที่ยกฐานะก่อนหน้าว่าได้จ่ายเงินหรือไม่ หลาย
แห่งก็บอกว่าไม่ได้จ่าย แต่ข้ึนอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารท้องถ่ินที่มี
ความสัมพันธ์กับนักการเมืองโดยตรงจะได้เปรียบ แต่ก็มีการต่อรองเร่ืองการ
ขอให้ช่วยในการดูแลการเลือกต้ังในพ้ืนที่ 

 
ท้ังน้ีในภาพรวมของปัญหาแล้วข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

(2555) ได้สะท้อนถึงปัญหาในทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่า 
 

ความล่าช้าที่เกิดข้ึนจนท าให้หลายอบต.ประกาศรับสมัครเลือกต้ังนายกอบต.น้ี
เป็นเร่ืองทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง คือดึงเวลาในการเซ็น มีการเจรจาต่อรอง 
เพราะเม่ือยกไปแล้วก็ต้องเลือกต้ังภายใน 45 วันเพราะฉะน้ันระหว่างน้ีก็ยังย้ือได้
อยู่ แต่ถ้าประกาศเลือกต้ังก็ต้องเร่ิมกติกาใหม่ การเจรจาว่าถ้าเป็นแล้วจะให้อะไร
เขาไม่ดูเร่ืองผลประโยชน์ เขาดูเร่ืองฐานเสียง ประมาณว่านายกฯต้องช่วยพรรค
เอาส.ส.สักพันเสียง เพราะช่วงน้ันจะเป็นช่วงเลือกต้ังใหญ่ ก็เป็นการดึงเกมเอาไว้ 
เขาใช้ท้องถ่ินเป็นฐานเสียงทางการเมืองในอนาคต  

 
ท้ังน้ีหากพิจารณากระบวนการทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน อาจสรุปให้เห็นเป็นภาพที่ 4.1 ได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  ความสัมพันธ์ทางการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

การเมืองท่ีเหนือระดับท้องถ่ิน/ระดับชาติ 

การเมืองในระดับท้องถ่ิน 

การเมืองของประชาชน 

ผู้น าท้องท่ี นักการเมืองใน
ท้องถ่ิน 



109 
 

เม่ือพิจารณาภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าจากที่ได้มีการอธิบายถึงปรากฏการณ์ทาง
การเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลน้ัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดท าประกาศ
กระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจจึงเกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขทางการเมืองในการยกฐานะ กล่าวคือด้วยสภาพทางการเมืองที่มี
การแข่งขันกันเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะจ านวนมากประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว มีการชุมนุมทาง
การเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และมีการเจรจาทาง
การเมืองเพ่ือยุติปัญหาทางการเมืองและมีข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
จะยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกต้ังใหม่ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 หากทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินการ
ตามแผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลในขณะน้ัน  

ด้วยกระแสที่จะมีการเลือกต้ังใหม่คร้ังน้ันแม้ภายหลังจะไม่ได้เกิดข้ึนในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็ตาม แต่กระแสดังกล่าวท าให้นักการเมืองล้วนต่างพากันแสวงหาช่องทางที่จะได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชน เพ่ือกลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรได้อีกคร้ัง ในการน้ีช่องทางของการ
เปลี่ยนแปลงฐานะในช่วงปีงบประมาณ 2553 จึงเป็นจุดสนใจส าคัญของพรรคการเมืองที่ดูแล
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือดึงฐานเสียงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลาย เม่ือเป็นดังน้ีจึงไม่
แปลกใจว่าเหตุใดการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ังหลายจึงมีความล่าช้า มีการเจรจาต่อรองทางการเมืองระหว่างนักการเมืองและ
ข้าราชการท้องถ่ินกับนักการเมืองระดับชาติ เพ่ือให้นักการเมืองในระดับชาติมีความม่ันใจว่าตนจะ
ได้ฐานคะแนนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ เพราะกุมอ านาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะให้
เป็นเทศบาลไว้อยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงฐานะในช่วงปีงบประมาณ 2553 จึงค่อนข้างที่จะมีความ
ไม่เป็นธรรมชาติ หรือตามข้ันตอนหรือแนวทางที่ควรจะเป็น มีการย้ือเวลาเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่
พรรคการเมืองบางพรรคซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองเช่นน้ี เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความส าคัญต่อการก าหนดชะตากรรมของนักการเมืองระดับชาติในระดับ
หน่ึง ในขณะที่เร่ืองของการเปลี่ยนแปลงฐานะก็จะกลายเป็นเร่ืองที่นักการเมืองท้องถ่ินต้องรู้จัก
และท าตนให้รู้จักนักการเมืองระดับชาติเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการ ซ่ึง
อาจไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะ ดังน้ัน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมาก  

ในขณะที่กระบวนการทางการเมืองของท้องถ่ินในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลน้ัน ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองท้องที่โดยเฉพาะก านันผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือประสานเร่ืองการประชุมประชาคมในการขอรับฟังความเห็นของประชาชนในการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล กรณีเทศบาลต าบล ข. ก านันมีบทบาทอย่างมากต่อการขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะ อีกท้ังก านันเองยังช่วยด าเนินการประสานกับนักการเมืองระดับชาติอีกด้วย ซ่ึงสะท้อน
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบล ข. 

แต่กรณีของเทศบาลต าบล ก. ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองระดับชาติอยู่
แล้วน้ัน การด าเนินการในส่วนน้ีก็อาจด าเนินการไปอย่างราบร่ืน และค่อนข้างได้รับการอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ ในขณะที่การท างานร่วมกันระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นไปด้วยดี
แต่ก็มีบางคร้ังที่มักจะได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าท้ังสองฝ่ายท างานด้วยกันตามหน้าที่อาจ
ไม่ได้จริงใจต่อกันนัก แต่ความสัมพันระหว่างการปกครองท้องที่และการปกครองท้องถ่ินใน
เทศบาลต าบล ก. ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคล่ือนอบต.เพ่ือเป็นเทศบาลต าบลมากอย่างเช่น
กรณีของเทศบาลต าบล ข. เท่าใดนัก 
 

ตารางที่ 4.3  ระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
 
กรณี
เทศบาล 

สภา
เห็นชอบ 

ส ารวจ
ความเห็น

ประชาชน 

อ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

รมต.
มหาดไทย 

 

ก. 29 ส.ค. 
2551 

1-13 ต.ค.
2551 

21 พ.ย.2551 11ธ.ค.
2551 

19 ธ.ค.
2551 

12 ต.ค.
2552 

ข. 14 พ.ย. 
2551 

10-13 พ.ย.
2551 

2 ก.พ.2552 28 เม.ย. 
2552 

30 เม.ย.
2552 

27 ต.ค.
2552 

 
หมายเหตุ:  เทศบาลต าบล ก. ขอความเห็นชอบสภาอบต.ก่อนค่อยด าเนินการส ารวจความเห็น 

ประชาชน ในขณะที่เทศบาลต าบล ข. ด าเนินการส ารวจความเห็นประชาชนก่อนแล้ว    
ค่อยขอความเห็นชอบของสภาอบต. 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรณีเทศบาลต าบล ก. น้ัน

ค่อนข้างจะด าเนินการล่วงหน้าเป็นระยะเวลากว่าหน่ึงปี แต่ช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลานานที่สุดคือกว่า
ที่จะมีการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามน้ันใช้เวลากว่า 10 เดือน ในขณะที่
เทศบาลต าบล ข. ขอเปลี่ยนแปลงฐานะช้ากว่าเทศบาลต าบล ก. ประมาณ 3 เดือนและใช้เวลาใน
การพิจารณาจนกว่ารัฐมนตรีฯจะลงนามประมาณ 6 เดือน ในขณะที่ระยะเวลาเป้าหมายที่ปรากฏ
ในแนวทางปฏิบัติเม่ือได้รับเอกสารการแจ้งจากจังหวัดที่องค์กรปกครองท้องถ่ินน้ันต้ังอยู่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะพิจารณาด าเนินการไม่เกินสามเดือน (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน, มปป : 17) ในขณะที่ในทางปฏิบัติข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน(2) 
(2555) กล่าวในท านองว่ามีการก าหนดแนวทางว่าหากเร่ืองด าเนินการมาถึงกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินแล้วต้องด าเนินการเพ่ือให้รัฐมนตรีฯลงนามภายในเวลา  32 วัน ซ่ึงหากพิจารณา
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ท้ังที่ปรากฏแนวทางที่เป็นเอกสารและแนวทางปฏิบัติภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
แล้วจะเห็นว่าการด าเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่พบคือเร่ืองการใช้อ านาจทางการเมือง
เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากท้องถ่ินน่ันเอง 
 

4.1.5  ข้อสังเกตบางประการจากการขอจัดต้ังอบต.เป็นเทศบาลต าบล 
4.1.5.1  ความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงฐานะ 
หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นเทศบาลต าบลน้ันไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าที่ควร เป็นเพียงการเทียบเคียงแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล กล่าวคือ ตามหนังสือสั่งการของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313/ว2966 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2540 เร่ืองการยก
ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ยกฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองและยกฐานะเทศบาล
เมืองเป็นเทศบาลนคร ซ่ึงการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบลน้ันเป็น
เพียงการใช้เทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ข้างต้น ซ่ึงมีเกณฑ์ที่พิจารณาสองประการคือประการแรก 
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่แล้วมา ต้ังแต่ 12 ล้านบาทข้ึนไป และประการที่สอง
คือเร่ืองจ านวนประชากรที่ต้องมีต้ังแต่ 7,000 คนข้ึนไป (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 
2546: 1) ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจมีความเหมาะสมที่แตกต่างกัน กล่าวคือกรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ต้องการยกฐานะแต่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ใช้ในการเทียบเคียงก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็น
เทศบาลต าบลได้ ท้ังๆที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้เป็นเทศบาล  

การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน เป็นการค านึงแต่
เพียงว่า องค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน มีความเหมาะสมของจ านวนประชากร มีรายได้ที่พอจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ซ่ึงใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยังมีความคลุมเครือและขาด
ความชัดเจนอยู่มาก 

เม่ือเป็นดังน้ีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันหากพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาน้ี สามารถช้ีให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของความคลุมเครือของ
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงฐานะ ดังน้ี 

ส าหรับข้อเด่นน้ันเม่ือไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวก็เป็นการง่ายแก่การเสนอ เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะ เพราะมีหลักเกณฑ์กว้างๆอีกท้ังยังท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถใช้
สิทธิในการขอเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายได้ เป็นการเอ้ือต่อองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ที่
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและประชากรก็สามารถเปลี่ยนแปลงฐานะได้ถือว่าเป็นการให้โอกาส
และให้สิทธิแก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการยกระดับขององค์กรข้ึนช้ันเทศบาลได้ แต่รัฐต้อง
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พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการบริหารงานภายหลังเป็น
เทศบาลต าบล  

ส าหรับข้อด้อยของความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์คือ การมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนก็
เป็นช่องโหว่อีกทางหน่ึง ที่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆเช่น เร่ืองการจ่ายค่าเอกสาร การ
คอรัปช่ัน เพราะแนวทางในการปฏิบัติน้ันจ าเป็นต้องมีความชัดเจนให้ฝ่ายปฏิบัติโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการตามได้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 น้ันค่อนข้างที่จะ
เกิดปัญหาจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่หลักเกณฑ์มีความไม่ชัดเจนจนท าให้ การยกฐานะเป็น
เร่ืองของการเมืองล้วนๆที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ เหตุที่เป็นผลเสียเพราะองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ด าเนินการตามแนวทางแต่ขาดเส้นสายทางการเมือง เร่ืองที่ส่งไปให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก็เกิดปัญหาความล่าช้า ท าให้ท้องถ่ินไม่สามารถบริหารจัดการในช่วง
ระยะเวลาที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสูญญากาศทางการเมือง ปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ถึงกับ
กล่าวว่า “หลักเกณฑ์ไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าที่ควรนัก เราก็จ าเป็นต้องว่ิง (การติดต่อ
ประสานงานอย่างจริงจังกับกระทรวงมหาดไทย-ผู้วิจัย) เพ่ือให้เป็นเทศบาล” 

การว่ิงในที่น้ีก็คือการติดต่อหรือประสานงานอย่างจริงจังและเข้มข้นกับ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นกระบวนการทางการเมือง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องการเป็น
เทศบาลต าบลต้องด าเนินการเป็นการเฉพาะ เพ่ือสร้างความม่ันใจในการประกาศให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล นอกจากน้ีฝ่ายการเมืองในฐานะที่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็จ าต้องมีการติดต่อประสานงานกับนักการเมือง
ระดับชาติอย่างใกล้ชิดเช่นกัน เม่ือเป็นดังน้ีอบต.ใดที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองระดับชาติ 
ก็มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็จะได้เปรียบในการด าเนินการ ส่วนอบต.ใด
ที่ห่างเหินหรือมีสายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีทางการเมืองหรือไม่ค่อยติดต่อประสานงานกับ
นักการเมืองระดับชาติเร่ืองกระบวนการด าเนินการก็ช้าและมีการดึงเร่ืองไว้พิจารณา ดังค ากล่าว
ของข้าราชการส่วนกลาง(1) (2555) ที่กล่าวว่า “ท้องถ่ินที่ไม่ผ่านเพราะรัฐมนตรีไม่เซ็นไม่มีอย่าง
อื่นเลย เราท าตามข้ันตอนด าเนินการทุกประการ...การยกฐานะเป็นเร่ืองการเมืองล้วนๆ”  

นอกจากน้ีการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะน้ัน ก านันต าบล ข.ในฐานะ
เป็นผู้หน่ึงที่เฝ้ามองและช่วยอบต.ด าเนินการได้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะน้ันมีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบที่ต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความ
ประสงค์ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน การด าเนินการในช่วงที่มีการประสานงานอย่าง
เข้มข้นกับนักการเมืองระดับชาติ มีความล่าช้ามากจนต้องมีการประกาศเพ่ือรับสมัครสมาชิกและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จนสุดท้ายต้องยกเลิกเม่ือได้รับประกาศให้เป็นเทศบาลต าบลดัง
ค ากล่าวของก านันต าบล ข. (2554) ที่ว่า 
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เด็กเส้นนะถ้าไม่มีเส้นใช่ว่าจะได้ ส่งเร่ืองตรงถึงรัฐมนตรีถึงได้มา ต้องว่ิงหลายที่
ถ้าไม่ง้ันไม่ได้ ไม่อยากเป็นอบต.ก็ต้องว่ิง คร้ังแรกหมดอาลัยแล้วว่าจะไม่ได้ ส.ส.
หลายคนและสุดท้ายส้ินสุดที่รัฐมนตรี ต้องช่วยเขาว่ิงกลัวเขาไม่ได้เป็นเทศบาล
ต าบล จนจะมีการสมัครเป็นอบต.มีการถ่ายภาพเตรียมลงสมัครเลือกต้ัง...
หมู่บ้านขนาดเล็กไม่อยากเป็นเทศบาล เพราะสามหมู่บ้านรวมกันได้สมาชิกคน
เดียว  

 
อน่ึงในเร่ืองหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงฐานะน้ีในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ฉบับร่างที่ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี (สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2553) ได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 2 ว่าด้วยการจัดระเบียบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 10 ว่า “เทศบาลต าบลได้แก่ ท้องถ่ินที่มีความเจริญตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดและประชาชนในท้องถ่ินน้ันแสดงเจตนารมณ์ที่จะมีการ
ปกครองในรปแบบเทศบาลต าบล” ท้ังน้ีในมาตรา 13 บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดตามมาตรา 10 เม่ือได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วให้บังคับใช้ได้ ย่อมแสดง
ถึงแนวทางในอนาคตที่ต้องการสร้างหลักเกณฑ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงฐานะให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

4.1.5.2  การถาม-ตอบในเอกสารการประชุมประชาคมไม่ต่างกัน  
องค์การบริหารส่วนต าบลลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเวทีประชาคมเร่ืองการเปลี่ยนแปลง

ฐานะเป็นเทศบาลต าบล มีค าถามและค าตอบเหมือนกัน กล่าวคือในการประชุมประชาคมทุก
หมู่บ้านจะมีการเกร่ินน าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถึงข้อมูลท่ัวไปของต าบล รวมถึงความ
พร้อมและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล จากน้ันก็เป็นหน้าที่ของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องด าเนินการช้ีแจงเร่ืองความแตกต่างระหว่างอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ท้ังน้ีก็จะมีการตอบข้อซักถามซ่ึงเป็นค าถามเดียวกัน
ในทุกหมู่บ้านในเร่ืองต่างๆดังต่อไปน้ี 

ประการแรกคือเร่ืองความแตกต่างและผลดีของเทศบาลต าบลว่าเป็นอย่างไร 
ประการที่สองเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภาท้องถ่ินโดยมุ่งไปที่หากยก

ฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว สมาชิกสภาอบต.หมู่บ้านละสองคนจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
ประการที่สามเร่ืองสถาบันก านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลว่า เม่ือยกฐานะ

แล้วจะยังคงมีก านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหรือไม่ 
ประการที่สี่เร่ืองการจัดเก็บภาษีภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล

ว่าภาษีต่างๆจะเพ่ิมข้ึนหรือไม่ เป็นค าถามข้อเดียวที่ปลัดอบต.เป็นผู้ตอบ นอกน้ันนายกอบต.ตอบ
ข้อค าถามท้ังส้ิน 
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ประการที่ห้าคือเร่ืองของแนวนโยบายเม่ือเป็นเทศบาลต าบลว่าจะส่งเสริมในเร่ือง
การส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิต
อย่างไร 

นอกจากข้อซักถามที่เหมือนกันในทุกหมู่บ้านและการตอบค าถามก็เป็นแนว
เดียวกันน้ันถือได้ว่า เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจที่ประชาชนทุกหมู่บ้านคิดเหมือนกันและผู้ตอบก็ตอบ
ประโยคเดียวกัน จนส้ินสุดกระบวนการประชาคมในทุกหมู่บ้านซ่ึงเป็นเร่ืองที่น่าแปลกอย่างมาก 
นอกจากความเหมือนเร่ืองการถาม-ตอบในเขตพ้ืนที่ต าบลแล้วยังพบว่า ท้ังสองกรณีที่ใช้เป็น
พ้ืนที่ศึกษาก็ไม่ต่างกัน กล่าวคือท้ังเทศบาลต าบล ก. และเทศบาลต าบล ข. ประชาชนถามค าถาม
เดียวกัน การตอบค าถามของผู้เกี่ยวข้องก็เป็นแนวเดียวกันอีกด้วย 

4.1.5.3  นักการเมืองท้องถ่ินเห็นภาพลักษณ์ที่ดีกว่าของเทศบาล  
นักการเมืองท้องถ่ินมองว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสากล 

หรือมีภาพลักษณ์ขององค์กรดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังๆที่โดยท่ัวไปแล้วสภาพพ้ืนที่คือ
อบต.ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ว่า  “ภาพที่เป็นเทศบาลเป็น
สากล ภาพลักษณ์องค์กรดีกว่า ท้ังๆที่โดยท่ัวไปแล้วคือเป็นอบต.ล้านเปอร์เซ็นต์ ...อย่างงานพิธี
ส าคัญเทศบาลสามารถใส่ชุดปกติขาวได้แต่อบต.สวมชุดสีกากี ซ่ึงศักดิ์ศรีต่างกันมาก” และยัง
กล่าวสรุปภาพลักษณ์ของเทศบาลส้ันๆว่า “อบต.ถือว่าเป็นชาวนา เทศบาลถือว่าเป็นตลาด” 
ถึงแม้ความเป็นจริงสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล ข.น้ันไม่ได้เป็นตามลักษณะความเป็นชุมชน
เมืองอย่างที่เข้าใจ แต่ด้วยภาพลักษณ์ของค าว่าเทศบาลน้ัน ท าให้นักการเมืองท้องถ่ินมีความ
ภูมิใจในความเป็นเทศบาลต าบลอย่างมาก 

นอกจากน้ีประโยชน์อื่นๆยังมากกว่าอบต.โดยเฉพาะที่ส่งผลต่อนักการเมือง
โดยตรงคือ เร่ืองของเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาลต าบลที่สูงกว่าอบต.อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึง
อาจพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านการเมืองที่ท าให้เกิดแนวโน้มการแข่งขัน
ทางการเมืองที่รุนแรงข้ึน เน่ืองจากประโยชน์ตอบแทน ศักดิ์ศรี เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีความมุ่งหวังของ
นักการเมืองคือต้องการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมข้ึนจากรัฐ การเปลี่ยนแปลงฐานะจึงเป็น
ช่องทางหน่ึงให้องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับสถานะองค์กรเพ่ือเพ่ิมรายได้ ที่คิดว่าจะได้มากกว่า
ที่เป็นอยู่แต่อาจประสบปัญหาดังจะได้กล่าวในประเด็นเร่ืองการคลังเทศบาลภายหลังการยกฐานะ 

เม่ือพิจารณามุมมองจากข้อเท็จจริงเร่ืองประโยชน์ตอบแทนในส่วนของข้าราชการ
ก็เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เช่น สามารถขยายกรอบอัตราก าลังเพ่ิมข้ึน มีช่องทางในการพัฒนาสาย
งานอาชีพโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงฐานะย่อมเป็นช่องทางหน่ึงในการขยายองค์กร
ให้ใหญ่ข้ึน สามารถเพ่ิมกรอบอัตราก าลังตามหน้าที่ซ่ึงมีโอกาสขยายได้ตามเขตอ านาจของ
เทศบาล เช่น เร่ืองการทะเบียนราษฎร ที่ชัดเจนกว่าเร่ืองอื่นๆจากการยกฐานะ อีกท้ังเม่ือเป็น
เทศบาลหน่วยงานเองก็จะยกระดับ เช่น จากเดิมที่หน่วยงานภายในจะเป็นเพียงส่วนงาน เช่นส่วน
การคลัง ก็จะเป็นส านักหรือกองกองการคลังน่ันเอง 
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4.1.5.4  การให้ข้อมูลด้านเดียวแก่ประชาชน  
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าการยกฐานะเป็นเทศบาลน้ันมีการกล่าวในที่

ประชุมประชาคมว่า หากได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจะท าให้การพัฒนาดีข้ึนเน่ืองจากได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาน้ันจะได้จากทางใดน้ันเทศบาลต าบลที่จะขอยก
ฐานะไม่ได้กล่าวถึง และมักกล่าวอ้างถึงประเด็นเฉพาะว่า รัฐบาลจะให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง
ในช่วงประชุมประชาคมปลัดอบต. ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าในอนาคต อบต.ท่ัวประเทศเขาจะยก
ฐานะเป็นเทศบาลท้ังหมด จึงมาขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าจะคิดเห็นเป็นประการใด 
ซ่ึงการน าเสนอดูเหมือนจะมีเฉพาะประเด็นที่เป็นด้านดีและมีความพยายามในการเลี่ยงประเด็นที่
จะกระทบต่อประชาชน เช่น เร่ืองการจ่ายภาษี แหล่งที่มาของรายได้ของเทศบาลต าบล เป็นต้น 
 

4.2  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล 

  
การวิเคราะห์ผลการศึกษาในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร โดยเฉพาะกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช้ีให้เห็นถึงผลกระทบในภาพรวมที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบล ดังน้ันในส่วนของผลกระทบภายในองค์การเทศบาลต าบลที่ใช้เป็นพ้ืนที่ใน
การศึกษาน้ัน จะได้อธิบายให้เห็นโดยรวมในทางหลักการตามกฎหมายเป็นหลักเพราะในเชิง
โครงสร้างที่เทศบาลต าบลได้รับผลกระทบน้ันมีความคล้ายคลึงกันโดยหลักการ เพราะถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายฉบับเดียวกันน่ันเอง ท้ังน้ีในส่วนที่เป็นผลกระทบภายนอกองค์การเทศบาล
ต าบลน้ัน ผู้วิจัยจะได้พรรณาวิเคราะห์ผลกระทบทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
จัดบริการสาธารณะ และความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ที่เน้นประเด็น
ศึกษาเป็นหลักพร้อมกับอธิบายลักษณะที่พบในพ้ืนที่เพ่ือการอธิบายจะได้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน ซ่ึง
จะได้น าเสนอตามล าดับดังต่อไปน้ี 

 

4.2.1  ผลกระทบภายในองค์การเทศบาล 
4.2.1.1  ผลกระทบที่มีต่อฝ่ายบริหาร 
ในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อฝ่ายบริหารซ่ึงจะได้กล่าวถึงใน 3 ประเด็น

หลัก น่ันคือเร่ือง โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารเทศบาลต าบล การบริหารงานคลังและ
การบริหารงานบุคคลซ่ึงจะได้น าเสนอดังน้ี 

1) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
เทศบาลต าบลก็เป็นที่เข้าใจกันโดยท่ัวไปว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญ มี

ความหนาแน่นของประชากรพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามในทางการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ก็ย่อมต้องอาศัยผู้บริหารท้องถ่ินที่เป็นคนของท้องถ่ิน ซ่ึงปัจจุบัน
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน แต่ก่อนที่จะได้กล่าวถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปใน
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โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารว่าจะเป็นอย่างไรน้ัน ขออรรถาธิบายก่อนว่าเม่ือเป็น
เทศบาลต าบล แล้วน้ันคุณสมบัติผู้บริหารท้องถ่ินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

กล่าวคือเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล น้ันคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นรายละเอียดมากนัก เพียงแต่
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา
มาก่อน น่ันหมายความว่าหากเคยเป็นผู้บริหารหรือ สมาชิกสภาท้องถ่ิน แต่จบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก็สามารถสมัครเป็นผู้บริหารท้องถ่ินได้ และที่ส าคัญต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรม
ในทางทุจริต เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท า
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัคร ก็สามารถสมัครเป็นผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ปรากฏว่าจุด
เปลี่ยนส าคัญก็คือ เง่ือนไขทางการศึกษาของผู้ที่จะสมัครเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน จะต้องส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกรัฐสภามาก่อน น่ันยอมก่อให้เกิดผลในสองทางด้วยกัน กล่าวคือ  

ประการแรกเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่เช่ือได้ว่า เป็นผู้มีความรู้ตาม
คุณวุฒิการศึกษาช้ันปริญญาตรี ซ่ึงอาจเป็นอดีตครูในพ้ืนที่ หรืออดีตข้าราชการหรือคนรุ่นใหม่ที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีอันจะเป็นก าลังในการพัฒนาท้องถ่ิน หันมาให้ความสนใจ
ในเวทีการเมืองท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน เพราะด้วยเง่ือนไขดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสหรือช่องทาง
ให้แก่บุคคลดังกล่าว ใช้ช่องทางในการเลือกต้ังเข้าสู่การบริหารองค์กรระดับเทศบาลได้ อย่างกรณี
เทศบาลต าบล ก.และเทศบาลต าบล ข. นายกเทศมนตรีล้วนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงก็
ถือเป็นภาพสะท้อนความต้องการคนมีความรู้เข้ามาท าหน้าที่ในระดับที่สูงข้ึนกว่าเม่ือคร้ังเป็น
อบต. 

ประการที่สองในทางกลับกันก็อาจท าให้เป็นการปิดก้ันประชาชน
โดยท่ัวไป หรือผู้น าตามธรรมชาติคนอื่นๆ ที่ไม่จบปริญญาตรีหรือไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาท้องถ่ินมาก่อนหน้า ไม่อาจเข้าสู่ต าแหน่งบริหารได้ในระยะแรก น่ันย่อมท าให้เป็นการเห็น
ลางๆแล้วว่าพ้ืนที่ของท้องถ่ินน้ันจะวนเวียนแต่เฉพาะกลุ่มคนเดิมๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพราะประชาชนขาดตัวเลือกที่แท้จริงจากการแข่งขันในเวทีการเลือกต้ังท้องถ่ิน 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็มีความพยายามในการส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนบุคลากรท้องถ่ิน เพ่ือให้ศึกษาต่อในโครงการที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือให้ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันในระยะหลังๆมาน้ีจึงเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกเทศมนตรี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาต่อปริญญาโทจ านวนมาก 
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เพราะมีช่องทางที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการท้องถ่ินมีความรู้ทางวิชาการมากย่ิงข้ึน อัน
น่าจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน เพราะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในตัวผู้บริหารท้องถ่ินแม้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรเฉพาะก็ตาม แต่
อย่างน้อยก็เช่ือได้ว่า การบ่มเพาะทางวิชาการแก่ผู้บริหารท้องถ่ินน่าจะท าให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการ
บริหารการปกครองท้องถ่ินในที่สุด  

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าข้อจ ากัดของผู้น าที่ไม่เคยเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินมาก่อน จะเป็นการปิดก้ันผู้น าตามธรรมชาติอีกทางหน่ึง ประกอบการมี
การปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถ่ินซ่ึง จะท าให้ผู้น าท้องถ่ินมีโอกาสสูงที่จะได้กลุ่มคนเดิมๆในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังน้ีเพ่ือให้เห็นความชัดเจนเร่ืองคุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นฝ่ายบริหารหรือนายกเทศมนตรีกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ตารางที่ 4.4) 

เม่ือพิจารณาเร่ืองโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบลพบว่า มีโครงสร้างเดียวกัน กล่าวคือมีสภา-นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ท้ังน้ีในรูปแบบน้ีได้ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยทุกรูปแบบอีกด้วย ที่มา
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบลไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย 
 
ตารางที่ 4.4  เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครนายกอบต.และนายกเทศมนตรี 

 
ประเด็น เหมือนกัน ต่างกัน หมายเหตุ 

อายุของผู้มีสิทธิ
สมัคร 

  มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 

คุณวุฒิการศึกษา   

 
 

นายกเทศมนตรีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิก
รัฐสภา ส่วนนายกอบต.ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิก
รัฐสภา 

คุณสมบัติอื่นๆ  
 

 ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือรอง
ผู้บริหาร เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับอปท.ยังไม่ถึง 5 
ปีนับถึงวันรับสมัคร 
กรณีเทศบาลเพ่ิมมาอีก 1 ข้อคือ ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ินเน่ืองจากกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

  มีระยะการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกต้ัง  
(ไม่จ ากัดวาระ) 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496. 
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ท้ังน้ีมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง คือเร่ืองวาระการด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถ่ิน อันเป็นการปลดล็อกวาระของผู้บริหารอปท.ในทุกประเภทซ่ึงรวมถึง 
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย กล่าวคือในช่วง พ.ศ. 2552 สมาคมท้องถ่ิน
ต่างๆได้ผลักดันรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การน าของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ให้แก้ไข
กฎหมายท้องถ่ินหลายฉบับโดยเฉพาะกรณี การก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินสามารถด ารงต าแหน่ง
อย่างไม่จ ากัดวาระ ตราบเท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยมีกฎหมาย 4 ฉบับดังน้ี 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  ซ่ึงเดิม
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ซ่ึงอปท.ทุกประเภทพ่ึงจะเข้าเง่ือนไขการปลดล็อกวาระในปี พ.ศ. 
2552 น้ีเอง 
 

 ตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบโครงสร้างของอบต.และเทศบาลต าบล 
 

ประเด็น อบต. เทศบาลต าบล 
โครงสร้าง มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 
1) สภาเทศบาลต าบล 
2) นายกเทศมนตรี 

รูปแบบ สภา-นายกเทศมนตรีเข้มแข็ง
(เลือกต้ังนายกโดยตรง) 

สภา-นายกเทศมนตรีเข้มแข็ง
(เลือกต้ังนายกโดยตรง) 

จ านวนฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่านต าบล 
1) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชน  
2) วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อาจแต่งต้ัง 
4) รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ไม่เกิน 2 คน  
5)  อาจแต่งต้ังเลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

นายกเทศมนตรี 
1) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ 
ประชาชน 
2) วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
3) อาจแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ 
ไม่เกิน 2 คน 
4) อาจแต่งต้ังที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ได้ไม่เกิน 2 คน 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496. 
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เม่ือพิจารณาอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกเทศมนตรีผู้วิจัยขอแยกอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถ่ินออกเป็นสองประการด้วยกันน่ันคือ 
อ านาจทางการเมืองและอ านาจทางการบริหาร กล่าวคือ  

อ านาจทางการเมืองของผู้บริหารท้องถ่ินท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล
และเทศบาลต าบลล้วน ต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย การแต่งต้ัง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในท้องถ่ินที่เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ส่วนงาน
ทางการบริหารคือการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การ
วางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพ่ือให้งานของท้องถ่ินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การรักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถ่ินและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ที่
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะเห็นว่าอ านาจหน้าที่ของฝ่าย
บริหารน้ันแทบจะไม่ต่างกันเลย ท้ังน้ีอาจพิจารณาได้จากตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6  เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ของนายกอบต.กับนายกเทศมนตรี 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(มาตรา 59) นายกเทศมนตรี(มาตรา 48 เตรส) 
1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ 

2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
อบต.และกฎหมายอื่น 

1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เทศบัญญัติและนโยบาย 
2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ
เทศบาล 
3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี        
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมายอื่น 
 

 

แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  
พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496. 
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อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ อย่างกรณีการแต่งต้ังและถอดถอนรอง
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีน้ัน กรณีของเทศบาล
ต าบล ข. รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติตนไม่ค่อยตอบสนองนโยบายนายกเทศมนตรีมากนัก และ
ปฏิบัติตนที่เป็นข้อขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ แต่นายกเทศมนตรีก็ไม่ใช้อ านาจในการถอดถอน
แต่ประการใด หรือกรณีเทศบาลต าบล ก. ที่เลขานุการท างานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนายกเทศมนตรีก็
มักจะไม่ใช้อ านาจอย่างเต็มที่ เพราะความลงตัวทางการเมืองของพ้ืนที่ บางคร้ังนายกเทศมนตรี ก็
ไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้จาก นักการเมืองมากนักในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน นอกจาก
จะค านึงถึงฐานเสียงที่จะได้จากการได้ต าแหน่งทางการเมืองที่จัดสรรได้อย่างลงตัว 

2)  การบริหารการคลังในเทศบาลต าบล 
การคลังและการงบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญทางการบริหาร

ของทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยแล้วย่ิงมีความส าคัญย่ิง เน่ืองจาก
แหล่งที่มาของรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนในพ้ืนที่ น่ันหมายความว่าการคลังของ
เทศบาลเป็นกลไกส าคัญของการบริหารงานอย่างย่ิง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ิน ท้ังน้ีแหล่งที่มาของรายได้ของอบต.และเทศบาลต าบล (ตารางที่ 4.7) 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 42 ได้บัญญัติให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลว่า บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิม ให้โอนไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดต้ังหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะข้ึนใหม่ ส่วนบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเร่ืองใด
อยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้มีการข้อบัญญัติในเร่ืองน้ันข้ึน
ใหม่ แต่ในที่น้ีต้องการช้ีให้เห็นถึงภาพรวมรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543                 
(ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2546: 213) ได้
ระบุว่ารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีองค์ประกอบหลักสามส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย   

(1)  รายได้ที่อปท.จัดเก็บและหาเอง ท้ังที่เป็นภาษีท้องถ่ิน เช่น 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ รวมถึงอากรฆ่าสัตว์และรายได้อื่นๆ เช่น
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง เป็นต้น 

(2)  รายได้ที่รัฐจัดแบ่งหรือจัดสรรให้ อปท.รวมถึงรายได้ที่ 
อปท.จัดเก็บเพ่ิม  

(3)  รายได้ประเภทเงินอุดหนุน ท้ังน้ีเงินอุดหนุนน้ันจ าแนกเป็น
เงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเง่ือนไขซ่ึงต้องเสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
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อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาลต าบลอย่างละเอียด อาจพบในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 

 ตารางที่ 4.7  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
มาตรา 82 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจมีรายได้ดังต่อไปน้ี 
1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ 
ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
6) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐจัดสรรให้ 
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
8) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
      นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลยัง
สามารถกู้เงินได้โดยอาศัย มาตรา 83 

เทศบาลต าบลอาจมีรายได้ตามมาตรา 66 ดังต่อไปน้ี 
1) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่  
    จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
5) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนด
ไว้ 

6) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติ 
บุคคลต่างๆ 

7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด 

8) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
9) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
      
     การกู้เงินตามข้อ 6 เทศบาลจะกระท าได้ต่อเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. 
 

ในส่วนที่ 4 ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 47 บัญญัติว่า “ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ท้ังน้ี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
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ใดเม่ือได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
น้ัน...” 

จากมาตรา 47 พอจะเห็นได้ว่าอ านาจที่องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจในการจัดเก็บเองน่ันคือ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ 
ท้ังน้ีเม่ือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วภาษีที่จัดเก็บก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนัก 
ยังคงเป็นประเภทภาษีเดียวกับเม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  

รายได้หน่ึงที่มีความน่าสนใจระหว่างเทศบาลต าบลกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คือเร่ืองของอ านาจในการกู้เงิน กล่าวคือในมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆได้ การกู้เงินตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย” 

ท้ังน้ีในทางปฏิบัติการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ก็ไม่ได้มีการตราระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยเร่ืองการกู้เงินของ อบต.แต่ประการใด น่ันหมายความว่าอบต.ย่อมไม่
มีสิทธิที่จะกู้ยืมเงินได้แต่ประการใด ในขณะที่การกู้เงินของเทศบาลน้ันมีความชัดเจนว่า หากผ่าน
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
(มาตรา 66 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496) เทศบาลก็ย่อมสามารถกู้เงินได้ ความแตกต่าง
ประการน้ีอาจท าให้เทศบาลเกิดช่องทางในการหาเงินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อเทศบาลเอง นอกจากน้ี
ประเด็นเร่ืองความสามารถในการกู้เงินน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ด้วยเช่นกัน เพราะพอหลังยกฐานะแล้วก็มีความพยายามของผู้บริหารในการด าเนินการเพ่ือกู้ยืม
เงินจากแหล่งเงินกู้เพ่ือมาสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ ซ่ึงเทศบาลต าบลที่เป็นกรณีศึกษาก็จะใช้
สิทธิในการกู้มาเพ่ือสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่เช่นเดียวกัน 

นอกจากประเด็นเร่ืองการกู้ยืมแล้วในรายละเอียดเร่ืองภาษีที่เทศบาล
จัดเก็บเองน้ันอาจมีข้อพิจารณาส าคัญที่ประชาชน ไม่ทราบในช่วงการด าเนินการเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล กล่าวคือ เร่ืองภาษีบ ารุงท้องที่ ซ่ึงเดิมในขณะที่เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ัน ประชาชนที่มีที่ดินสามารถลดหย่อนภาษีได้ห้าไร่ ในขณะที่เม่ือเป็นเทศบาล
ต าบลแล้วพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 ได้บัญญัติว่า 

 
บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัด
เดียวกันและใช้ที่ดินน้ันเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เล้ียงสัตว์ของตนหรือ
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ประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่แต่จะน้อย
กว่าสามไร่ไม่ได้ ท้ังน้ีตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติจังหวัดหรือข้อบังคับต าบล
แล้วแต่กรณี 

(2) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อน
ได้ไม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ท้ังน้ีตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัติหรือข้อบังคับ… 

 
จะเห็นได้ว่าตามข้อกฎหมายมีความชัดเจนว่าหลักการโดยท่ัวไปน้ัน 

ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลน้ันได้รับการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 ไร่แต่จะน้อยกว่า 2 ตารางวา
ไม่ได้ ความรู้สึกของประชาชนภายหลังองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน เปลี่ยนไป
เม่ือประชาชนมีความรู้สึกว่า ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุจากการได้รับค่าลดหย่อนภาษีน้อยลง
น่ันเอง 

ข้อเท็จจริงน้ีไม่ได้กล่าวถึงเม่ือคร้ังมีการด าเนินการเพ่ือขอยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบล การจ่ายภาษีของประชาชนน้ันต้องให้ประชาชนได้มีส่วนในการรับรู้ เพราะจะท้อน
ถึงความจริงใจขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสื่อสารข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงฐานะกับ
ประชาชน การสร้างความเข้าใจทางข้อมูลของท้องถ่ินถึงที่ไปที่มาของการเปลี่ยนแปลงด้านภาษี
บ ารุงท้องที่ ก็จะท าให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึน อันเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นว่า
ต่อไปประชาชนจะต้องคาดหวังจากเทศบาลมากข้ึน และต้องดูแลการท างานของเทศบาลเพ่ิมมาก
ข้ึนอันเป็นการติดตามภาษีที่เก็บจากประชาชน อันจะท าให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจการปกครอง
ตนเอง การปิดบังข้อมูลส่วนน้ีของอบต.เม่ือประชาชนมาทราบภายหลังอาจมีความรู้สึกว่า ตนเอง
ถูกหลอกให้เห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงอาจไม่เป็นผลดีต่อเทศบาลต าบลและ
ย่ิงจะตอกย ้าถึงความไม่ไว้ใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยเช่นกัน 

อน่ึงในการช้ีแจงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงด าเนินการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มีการถามและตอบกรณี
ของการช าระภาษีเม่ือเป็นเทศบาลซ่ึงประชาชนถามว่า “เม่ือยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเทศบาลแล้วการจัดเก็บภาษีต่างๆจะเพ่ิมข้ึนหรือไม่” ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจึงช้ีแจง
ว่า (องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2551ก; องค์การบริหารส่วนต าบล ข., 2551)  

 
เม่ือยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลแล้วในการจัดเก็บภาษี
ต่างๆก็จะเหมือนเดิมโดยไม่มีการเพ่ิมหรือลดแต่อย่างใด เพราะมีกฎหมายไว้
ชัดเจน นอกจากจะมีการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติจากรัฐบาลข้ึนใหม่ 
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แต่ภายหลังการเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลแล้วประชาชนมีความรู้สึกว่า
ตนน้ันช าระภาษีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงดูจะไม่สอดคล้องกับค าช้ีแจงของปลัดท้องถ่ินในช่วงการขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ท้ังน้ีในเชิงโครงสร้างการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล เม่ือมีรายได้ก็จ าเป็นต้องบริหาร
จัดการงบประมาณที่ได้มาน้ัน เพ่ือตอบโจทย์ต่อการปกครองตนเองของประชาชน แต่ท้ังน้ีใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและพระราชบัญญัติเทศบาล ก็มีการ
บัญญัติเร่ืองรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถ่ินท้ังสองประเภทไว้ดังจะได้แสดงการเปรียบเทียบ
ให้เห็นในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  รายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
 

มาตรา 85 รายจ่ายอบต. มาตรา 67 รายจ่ายเทศบาลต าบล  

1) เงินเดือน 
2) ค่าจ้าง 
3) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ 
4) ค่าใช้สอย 
5) ค่าวัสดุ  
6) ค่าครุภัณฑ์ 
7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
8) ค่าสาธารณูปโภค 
9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
10) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

1) เงินเดือน 
2) ค่าจ้าง 
3) เงินตอบแทนอื่นๆ 
4) ค่าใช้สอย 
5) ค่าวัสดุ 
6) ค่าครุภัณฑ์ 
7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
8) เงินอุดหนุน 
9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496. 
 

ท้ังน้ีหากพิจารณาในรายละเอียดด้านการคลังของเทศบาลต าบล โดย
อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในเร่ืองของรายได้ของเทศบาลต าบล ก. และเทศบาลต าบล ข. น้ัน ผู้วิจัย
อธิบายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในช่วงภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลดังน้ี 
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(1)  กรณีการคลังในเทศบาลต าบล ก. 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ก่อนการขอเปลี่ยนแปลง

ฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน เม่ือพิจารณาจากรายงานทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
พบว่า รายได้จากภาษีอากรน้ันในปี พ.ศ. 2549 มีจ านวน 9,124,374 บาท ในปี พ.ศ. 2550 มี
รายได้จ านวน 8,465,769 บาท และในปี พ.ศ 2551 มีจ านวน 8,466,985 บาท การเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของการจัดเก็บภาษีในช่วงสามปีดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ระดับชาติที่กระทบไปท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามหากกลับมาพิจารณาเร่ืองเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
พบว่ามีสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้จากภาษีที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง กล่าวคือปี พ.ศ. 2549 มีจ านวน 
10,151,154 บาท ปี พ.ศ. 2550 มีจ านวน 8,710,470 บาท และในปี พ.ศ 2551 มีจ านวน 
11,832,152 บาท (ตารางที่ 4.9)  
 

ตารางที่ 4.9  รายได้จริงย้อนหลัง 3 ปีก่อนการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล  
 

รายการ รายได้จริง 3 ปีย้อนหลัง 

พ.ศ.2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

1)  หมวดภาษีอากร 9,124,374 8,465,769 8,466,985 
2)  หมวดค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต ค่าปรับ 

195,400 176,075 188,306 

4)  หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

38,922 45,023 43,376 

5)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 162,203 394,065 388,565 
6)  หมวดเงินอุดหนุน 10,151,154 8,710,470 11,832,152 

รวม 19,672,054 17,791,403 20,919,384 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2551ข: 30. 
 

นอกจากน้ีในเอกสารการช้ีแจงเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลของเทศบาลต าบล ก.น้ัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก. (ในขณะขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะ) ได้พยายามท าความเข้าใจถึงความแตกต่างในเร่ืองของงบประมาณที่จะได้รับ
จัดสรรเพ่ิมมากข้ึนจากรัฐบาลเม่ือเป็นเทศบาลต าบลกล่าวคือ ปลัดอบต.ได้ช้ีแจงดังน้ี (อบต.ก., 
2551ก: 58-59) ซ่ึงเป็นประโยคเดียวกับที่ปลัดเทศบาลต าบล ข.ช้ีแจงเช่นกัน (อบต.ข., 2552: 
28-29) 
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ปัจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทยมีประมาณเกือบเจ็ดพันแห่ง การ
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือจัดสรรตามจ านวน
ประชากรร้อยละ 40 จัดสรรตามจ านวนหมู่บ้านร้อยละ 30 แบ่งเท่ากันร้อยละ 
30 หรือประมาณไม่เกิน 400 บาทต่อคนต่อปีเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
ส าหรับในส่วนของเทศบาลซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีเทศบาลจ านวนพัน

กว่าแห่งการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในส่วนของเทศบาลจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือจัดสรรตามจ านวนประชากรร้อยละ 50 และจัดสรรเท่ากันอีกร้อยละ 50 
หรือประมาณ 500 บาทต่อคนต่อปี 
ฉะน้ันในส่วนของอบต.เทียบกับเทศบาลแล้วท าให้อบต.จะได้รับการ

จัดสรรงบประมาณน้อยกว่าเทศบาล ดังน้ันถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบล ก.
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วจะส่งผลให้มีรายได้ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากกว่าอบต.และสามารถพัฒนาในด้านอื่นๆได้ครอบคลุมปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินมากย่ิงข้ึนด้วย 

 
การถามและการตอบค าถามในเร่ืองการงบประมาณภายหลังการ

เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพยายามช้ีให้เห็นถึงสภาพที่เกิดข้ึนจริง หรือ
ข้อเท็จจริงของการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแนวค าถามหรือ
ค าตอบจะอยู่ในท านองเดียวกันยังพอที่จะเข้าใจได้ แต่ที่ปรากฏในเอกสารขอเปลี่ยนแปลงฐานะ
น้ัน เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกันเพียงเปลี่ยนแค่กรณีช่ือต าบลที่ขอเปลี่ยนแปลงฐานะเท่าน้ัน  

อย่างไรก็ตามภายหลังองค์การบริหารส่วนต าบล ก. เปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล ก. แล้วในปี พ.ศ. 2552 อันเป็นปีแรกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
พบว่า รายได้ของเทศบาลต าบลน้ันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จากเดิมในปี พ.ศ. 2551 มีรายได้
รวม 20,919,384 บาท และในปีงบประมาณ 2552 มีรายได้ 18,028,704 บาท ซ่ึงลดลงถึง 
2,890,679.1 บาท การเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณดังกล่าวปลัดเทศบาลต าบล ก. (2554) 
พยายามอธิบายว่า “งบประมาณปีแรกจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไรนัก ส่วนงบประมาณปีที่ 2 จะเพ่ิม
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์และในปีที่ 3 งบประมาณเพ่ิมข้ึนเท่าตัว” แต่ก็ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับ
งบประมาณรายได้จริงย้อนหลัง 3 ปีก่อนการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ดังที่ปรากฏ
แล้วในตารางที่ 4.9 

การแสดงทัศนะข้างต้นสะท้อนผ่านการประมาณการงบประมาณ 
ของเทศบาลต าบล ก.กล่าวคือ ได้มีการประมาณการรายได้ของเทศบาลต าบล ก. ในช่วงปี พ.ศ. 
2553-2554 ซ่ึงดูเหมือนว่าจะพยากรณ์งบประมาณที่เร่ิมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างน่าสนใจน่ัน
คือ 19,365,180 บาท และ 25,090,000 บาท ตามล าดับ หากมีรายได้เพ่ิมสูงข้ึนจริงตามการ
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ประมาณการก็คงจะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์การเทศบาลเพ่ิมข้ึน และสอดคล้อง
ตามความมุ่งหวังที่ต้องการได้รับภายหลังการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ อย่างไรก็ตามงบประมาณของ
เทศบาลต าบลก็ไม่ได้เป็นไปตามการประมาณการไว้ ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางการคลังของ
เทศบาลต าบลสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  รายได้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ก. 

 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

1)  หมวดภาษีอากร 100,239 100,740 110,400 

2)  หมวดค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต ค่าปรับ 

 
175,999 

 
242,570 

 
257,400 

3)  หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

 
28,678 

 
28,600 

 
27,200 

4)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
466,740 

 
470,000 

 
470,000 

5)  รายได้จากทุน 910 0.00 0.00 
6)  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
แบ่งให้ท้องถ่ิน 

 
8,568,861 

 
10,024,590 

 
10,725,000 

7)  หมวดเงินอุดหนุน 8,687,276 8,498,680 13,500,000 
รวม 18,028,704 19,365,180 25,090,000 

 
แหล่งที่มา:  เทศบาลต าบล ก.,  2553: 4. 
หมายเหตุ:  ปี พ.ศ. 2553-2554 เป็นรายได้ประมาณการ ซ่ึงเม่ือส้ินปีงบประมาณ 2553

เทศบาลมีรายได้ 19,742,227.32 บาท และเม่ือส้ินปีงบประมาณ 2554 เทศบาล
ต าบล ก. มีรายได้เพียง 22,896,235.81 บาท 
 

น่ันหมายความว่างบประมาณของเทศบาลต าบล ก. ในระยะแรก 
ยังคงต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวกับการเป็นเทศบาลต าบลใหม่ ดังน้ันการพัฒนาท้ังในเชิง
พ้ืนที่และการบริหารจัดการองค์กรเองในช่วงปีแรกยังคงไม่ราบร่ืนมากนัก การปรับตัวต่อ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณของเทศบาลต าบล ท้ังน้ี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3ก (2554) ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางการคลังเปรียบเทียบกับเม่ือคร้ังเป็น
อบต.อย่างน่าสนใจดังค ากล่าวที่ว่า 
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อบต.ไม่มีปัญหาเร่ืองเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการของหมู่บ้านแต่พอเป็น
เทศบาลมักเกิดปัญหา ท้ังที่ประชาคมหมู่บ้านได้เสนอเทศบาลต าบลไปแล้วแต่
มักจะมีปัญหาว่างบประมาณยังไม่มาบ้าง ท้ังที่ก่อนหน้าที่จะท าการยกฐานะเป็น
เทศบาลกล่าวอย่างชัดเจนว่างบประมาณจะเพ่ิมข้ึนแล้วจะเกิดการพัฒนาที่เร็วข้ึน 
แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่ดีข้ึนนัก 
 

อน่ึงหากพิจารณาในภาพกว้างของงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเพ่ิมมากข้ึนน้ัน ส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม กล่าวคือสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาค
ตะวันออก ได้ช้ีให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน เป็นผลท าให้
งบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนเทศบาลโดยรวมลดลง เข้าท านองงบประมาณคงที่แต่ตัวหารเพ่ิม
มากข้ึนท าให้เทศบาลได้รับงบประมาณน้อยลง (มติชน, 2554: 8) 

(2)  กรณีการคลังในเทศบาลต าบล ข. 
เทศบาลต าบล ข. เป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็กที่มีฐานะทางการ

คลังที่ไม่ค่อยดีนัก การที่ผู้บริหารมีแนวนโยบายที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะเร่ืองฐานะทางการคลัง เพราะผู้บริหารอบต. ข. ในขณะน้ัน เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว ท าให้การ
พัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีศักยภาพทางการบริหารที่โดดเด่น จึงท าให้ผู้บริหารอบต.
ในขณะน้ันต้องการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เพ่ือหวังว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่เพ่ิมข้ึนและจะท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน สามารถตอบสนองต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ อย่างไรก็ตามภายใต้บริบทความแตกต่างของพ้ืนที่เทศบาลต าบลใกล้เคียงที่
มีสถานประกอบการจ านวนมากท าให้มีรายได้จัดเก็บเองพอเล้ียงตนเองได้อยู่แล้ว ซ่ึงต่างจาก
เทศบาลต าบล ข. ที่มีปัญหาเร่ืองฐานะทางการคลังของเทศบาลอยู่แล้ว ท าให้รายได้ของเทศบาล
ต าบล ข. ในระยะแรกน้ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแม้ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 เป็นงบประมาณ
การ แต่ก็เป็นการทราบเบ้ืองต้นว่า ต้องมีการปรับตัวทางการบริหารการคลัง เพราะได้มีการ
ประมาณการรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2551 อย่างเห็นได้ชัดดังปรากฏในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  รายได้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ข. 
 

รายการ 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

1)  หมวดภาษีอากร 63,738 65,000 65,500 
2)  หมวดค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต ค่าปรับ 

 
184,228 

 
177,500 

 
239,100 

3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 19,029 20,000 20,000 
4)  หมวดรายได้อื่น 282,635 200,000 300,000 
5)  รายได้ที่รัฐจัดเก็บและ
จัดสรรให้ท้องถ่ิน 

 
7,386,385 

 
6,850,000 

 
7,650,000 

6)  หมวดเงินอุดหนุน 13,414,213 7,290,000 8,600,000 
รวม 21,350,230    14,602,500 16,874,600 

 

แหล่งที่มา:  เทศบาลต าบล ข., 2554: 2-3. 
หมายเหตุ:  ปี พ.ศ. 2553-2554 เป็นงบประมาณการ และเม่ือส้ินปีงบประมาณ 2554 มี

รายได้จริงเพียงประมาณ 12 ล้านบาทเท่าน้ัน/ผอ.กองคลังเทศบาลต าบล ข.: 
2555. 

 
โปรดพิจารณาการประมาณการรายได้ของเทศบาลต าบล ข. 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับเทศบาล
ต าบล ก. เน่ืองจากเทศบาลต าบล ก. มีการประมาณการรายได้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ในขณะที่เทศบาล
ต าบล ข. ประมาณการรายได้ลดลงจนเป็นที่กังวลในฐานะทางการคลังภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบล ข. มีรายได้ 21,350,230 บาทในขณะที่ปี พ.ศ.
2553-2554 ได้มีการประมาณการรายได้คือ 14,602,500 บาทและ 16,874,600 บาท 
ตามล าดับเท่ากับว่า เทศบาลต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ทางการคลังที่ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2552 อย่างชัดเจน ท้ังน้ีการคาดการณ์ของเทศบาลที่หวังว่าจะได้งบประมาณ
เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว และจะสามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่กลับต้อง
ชะลอลง เพราะเกิดจากปัญหาทางการคลังของเทศบาลต าบลภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ ดัง
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ว่า 

ผลกระทบด้านรายได้ของเทศบาลต าบลได้รับผลกระทบจากเดิมที่เป็นอบต.มี
รายได้ประมาณ 10 ล้าน รวมเงินอุดหนุนแล้ว ซ่ึงคาดว่าเม่ือเป็นเทศบาลจะได้งบ
เท่าตัวแต่ยังประสบปัญหาอยู่ในระยะแรก ปีน้ี (2554-ผู้วิจัย) ไม่มีงบประมาณ
เลย ด้วยข้อก าหนดว่ายังเป็นเทศบาลใหม่อยู่ ผู้บริหารต้องท าใจในเร่ือง
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งบประมาณและบริหารจัดการให้ได้ ปีสองปีงบประมาณยังไม่มา ยังเป็นการ
จัดสรรในสัดส่วนอบต.อยู่ ท าไมเป็นแบบน้ี ในเม่ือช่ือเราเป็นเทศบาลผู้บริหารไม่
มีงบบริหาร ท าให้ชาวบ้านต่อว่า ต้ังเงินไว้ซ้ือรถน ้าเพ่ือป้องกันภัยแล้ง ล้านกว่า
บาทปีน้ีเงินไม่เข้า ไม่มีงบก็ไม่ได้ซ้ือ เร่ืองความจ าเป็นพ้ืนฐาน คสล. การถมดิน ก็
ชะลอ ที่ยกมาเป็นเทศบาลต าบลประมาณปีเศษ ประชาชนยังไม่ได้อะไรมากนัก  

 

นอกจากจะประสบปัญหาทางการคลังเพราะเปลี่ยนแปลงฐานะมา
เป็นเทศบาลต าบลแล้วเทศบาลต าบลยังต้องเผชิญหน้ากับการที่รัฐบาล ดึงงบประมาณไปใช้ใน
โครงการหรือนโยบายของนักการเมืองในระดับชาติ จึงท าให้งบประมาณของเทศบาลต าบลที่มี
ปัญหาอยู่แล้วย่ิงเป็นการซ ้าเติมทางนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ท้องถ่ินต้องด าเนินการตาม
นโยบายที่รัฐบาลวางไว้อีกท้ังยังถือได้ว่าเป็นการตัดทอนงบประมาณอุดหนุนของท้องถ่ินเพ่ือให้กับ
งบประมาณในโครงการระดับชาติ โครงการดังกล่าวคือ โครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล (รัฐบาล
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) น่ันเองดังค ากล่าวของปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ว่า 

 

ด้วยเม็ดเงินที่ไม่มี อย่างน้อยต้องใช้งบประมาณ 4-5 ล้านแต่เราไม่มี ปีน้ี 
(2554-ผู้วิจัย) ต้ังงบประมาณรายรับไว้ 16 ล้านบาท แต่ได้จริง 12 ล้านบาทซ่ึง
อีกสามเดือนจะส้ินปีงบประมาณ เงินหายไปต้ัง 4 ล้านบาท ถามว่าหายไปไหนก็
ไปกับรัฐบาลโดยเฉพาะงบไทยเข้มแข็ง ท่านก็ดึงงบอุดหนุนเราไป เทศบาลต าบล
เราต้ังไว้ 8 ล้าน รัฐบาลก็เอาไป 4 ล้าน... 

 
ซ่ึงภายหลังส้ินปีงบประมาณ 2554 ก็พบว่าเทศบาลต าบล ข. ก็มี

รายได้เพียง 12 ล้านบาทเท่าน้ัน เพราะเทศบาลถูกตัดงบประมาณจากรัฐบาลไปมากจึงส่งผลต่อ
ภาวะทางการคลังท้องถ่ินที่ถดถอยลงจนเป็นที่น่าตกใจของเทศบาลต าบล ข. 

โดยรวมแล้วจะเห็นว่าเม่ือคร้ังที่เป็นอบต.ก็ได้รับการจัดสรรอย่าง
เหล่ือมล ้าไม่เป็นธรรมอยู่แล้วและเม่ือเป็นเทศบาลต าบล ความหวังว่าจะได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน
กลับต้องประสบปัญหาเร่ืองงบประมาณในการจัดการอย่างมากในระยะแรก 

3)  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
ในการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญเพราะการ

ขับเคล่ือนงานต่างๆโดยเฉพาะการจัดบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรของ
เทศบาลที่มีความรู้และความเข้าใจประชาชน จึงจะสามารถท างานในพ้ืนที่อย่างมีความสุขและเป็น
องค์กรของประชาชนได้อย่างแท้จริง ท้ังน้ีในการบริหารงานบุคคลเทศบาลน้ันอาจพิจารณาจาก
สองมิติด้วยกันคือ การบริหารงานบุคคลทางการเมือง และการบริหารงานบุคคลของฝ่ายประจ า
หรือข้าราชการท้องถ่ิน ซ่ึงผู้วิจัยจะได้อรรถาธิบายขยายความในรายละเอียดดังน้ี 
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(1)   การบริหารงานบุคคลของฝ่ายการเมือง 
เม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล มีอ านาจในการบริหารงานบุคคล คือ แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามความในมาตรา 59 (3) และเม่ือเป็น
นายกเทศมนตรี ก็มีอ านาจลักษณะเช่นเดียวกันกล่าวคือ มีอ านาจในการแต่งต้ังและถอดถอนรอง
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี เพียงแต่ว่าเม่ือเป็น
เทศบาลต าบลแล้วต าแหน่งทางการเมืองต าแหน่งหน่ึงที่เพ่ิมข้ึนมาอีกต าแหน่งคือ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ถือเป็นต าแหน่งใหม่ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็น
เทศบาลต าบล 

หัวใจส าคัญของอ านาจนายกเทศมนตรีคือการแต่งต้ังและถอด
ถอนต าแหน่งทางการเมืองซ่ึงในระหว่างการด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 4 ปี นายกเทศมนตรีอาจมี
การสับเปลี่ยนต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการนายกเทศมนตรีก็ได้ 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นเอกภาพซ่ึงสอดคล้องกับหลักการให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ ก็พบว่าในช่วงที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ก. นายกอบต.ก็ไม่ได้ใช้อ านาจน้ีแต่
อย่างใด ในขณะที่เม่ือเป็นนายกเทศมนตรีก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยต้องการใช้อ านาจน้ีมากเท่าใด
นัก ดังค าสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ก. (2554) ที่ว่า “เลขาก็ท างาน
อย่างไรไม่รู้ เอกสารก็ไม่เก็บเป็นที่เป็นทาง ท าหน้าที่เลขาก็เป็นเลขาจริงๆ งานอื่นไม่เอาเลย” แต่
การกล่าวถึงเลขานุการนายกเทศมนตรีท านองดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้น าไปสู่การเปลี่ยนตัวเลขา
นายกเทศมนตรีแต่อย่างใด เพราะเป็นเร่ืองทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษในต าแหน่งทางการเมืองของเทศบาลต าบลได้ ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายบริหาร
มีความเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างมาก ในการท างานรองนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 
แม้กระท่ังปรึกษานายกเทศมนตรี ก็ยังเรียกนายกเทศมนตรีว่า หัวหน้า เพราะถือเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุด อย่างไรก็ตามเม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกอบต. เลขานายกอบต. ก็
เรียกนายกอบต. ว่าหัวหน้าเช่นเดียวกัน เพราะอ านาจนายกอบต.กับนายกเทศมนตรีก็แทบจะไม่
ต่างกันเลยแต่ดูเหมือนว่าความเป็นเทศบาลจะมีศักดิ์ศรีมากกว่าความเป็นอบต. 

จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลในส่วนของ
การเมือง ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบลก็ไม่ต่างกัน ในประเด็นเร่ืองการ
แต่งต้ังและถอดถอน แต่ที่ต่างคือ การมีต าแหน่งทางการเมืองในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอนคือ 
ต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซ่ึงต าแหน่งดังกล่าวน้ีไม่ได้ต้ังข้ึนมา เพ่ือให้ค าปรึกษาอย่าง
เดียวเท่าน้ัน ยังเป็นต าแหน่งที่ได้รับการรองรับในกฎหมาย รวมไปถึงการได้รับค่าตอบแทนใน
ต าแหน่งน้ีอีกด้วย ซ่ึงต าแหน่งน้ีอาจเป็นต าแหน่งบรรณาการทางการเมืองก็เป็นได้ แต่ก็ถือเป็น
เร่ืองที่ดีที่เปิดโอกาสนายกเทศมนตรีมีที่ปรึกษาเพ่ือจะได้เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน 
ด้วยการต้ังที่ปรึกษาในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่ันเอง แม้ว่าจะมีการต้ัง
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ต าแหน่งที่ปรึกษามาก็ตามในทางปฏิบัติและในทางกฎหมายอ านาจในการตัดสินใจก็ยังคงอยู่ที่ 
นายกเทศมนตรีอยู่น่ันเอง 

(2)   การบริหารงานบุคคลฝ่ายข้าราชการท้องถ่ิน 
ในส่วนของการบริหารงานบุคคลภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ฐานะน้ันแน่นอนว่า มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังกัดหรือผู้ดูแลเร่ืองงานบุคคลของเทศบาล
เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จากเดิมที่ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล อย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติให้มีการแก้ไขเร่ืองการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กล่าวคือได้มีการ
ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ินพ.ศ...เดิมมีการใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  มีการปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผล
ที่ต้องการให้การบริหารงานบุคคลท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีองค์กร
บริหารงานบุคคล 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบายและก าหนดมาตรฐาน (ก.ถ.) ระดับจังหวัด 
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ินจังหวัด (อกถ. จังหวัด) ซ่ึงเดิมก าหนดให้มี
คณะกรรมการทุกประเภทในการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน เช่น ก.อบต. ก.อบจ. ก.ท ของ
ส่วนกลางและในแต่ละจังหวัดซ่ึงมีหลายคณะมาก ไม่ก่อให้เกิดมาตรฐานและความสอดคล้องใน
การบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน ถึงแม้จะมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถ่ินก็
ตาม นอกจากน้ียังก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) (คล้ายคลึงกับ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ดูแลข้าราชการพลเรือนท้ังระบบ) มีอ านาจโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถ่ินได้ท่ัวประเทศ  รวมท้ังสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ินใน
ระดับผู้บริหาร และพิจารณาอุทธรณ์ทางวินัย ประกอบกับก าหนดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเฉพาะ
เงินเดือนและค่าจ้าง ไม่รวมประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย ซ่ึง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายฉบับเดิม  

ในการเปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็นเทศบาลต าบลน้ัน อาจพิจารณา
จากระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ที่มีการก าหนด
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล มี
การพิจารณาถึงการก าหนดขนาดและปรับระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลเป็นพนักงาน
เทศบาล เน่ืองจากการต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลซ่ึงส านักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์การปรับระดับต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลเป็นพนักงานเทศบาล เน่ืองจากการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาล ฉบับลง
วันที่  20  พฤศจิกายน  2546  โดยมีสาระส าคัญประการหน่ึงคือ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้หรือเงินอื่นใดในปีงบประมาณผ่านมาต้ังแต่  20 ล้านบาทข้ึนไป
ให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้
หรือเงินอื่นใดในปีงบประมาณที่ผ่านมาน้อยกว่า  20  ล้านบาทให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
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กรณีของเทศบาลต าบล ก. ได้ด าเนินการขอปรับขนาดของ
เทศบาลจากเทศบาลต าบลขนาดเล็กเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลางต่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะประมาณหน่ึงปี แม้มีรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินอื่นใดในปีงบประมาณผ่านมาไม่ถึง 20  ล้านบาทก็ตาม 

ท้ังน้ีเทศบาลต าบล ก. มีรายได้ภายหลังการยกฐานะจาก
ปีงบประมาณ 2553 เทศบาลต าบล ก. มีรายได้ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ และรายได้ที่เป็นเงิน
อุดหนุนเพียง  19,742,227.32 บาท จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง อันมี
ผลท าให้ปลัดเทศบาลยังคงเป็นนักบริหารงานเทศบาล 7 และไม่ได้รับการปรับระดับต าแหน่งเป็น
นักบริหารงานเทศบาล 8 ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ก าหนด กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้หรือเงินอื่นใดใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาน้อยกว่า 20 ล้านบาท แต่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการระดับ  7 หรือ 8 ให้ด ารงต าแหน่งในระดับน้ันต่อไป ท้ังน้ีหากบุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งไปต้องปรับระดับต าแหน่งให้เป็นไปตามขนาดของเทศบาล นอกจากต าแหน่ง
ปลัดเทศบาลแล้วเม่ือปรับเป็นเทศบาลขนาดกลาง ซ่ึงปลัดเป็นนักบริหารเทศบาล 8 น้ันสามารถ
ก าหนดต าแหน่งรองปลัดเทศบาลได้จ านวน 2-3 คน อันเป็นการขยายอัตราก าลังพลด้านการ
บริหารของข้าราชการเทศบาลภายหลังการปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลางน่ันเอง  

นอกจากน้ีในส่วนของกรอบอัตราก าลังของการวางแผนการบริหาร
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ซ่ึงในเอกสารประกอบการช้ีแจงการจัดต้ังองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก. เป็นเทศบาลต าบล ก. ได้เขียนแผนงานด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจ
ของเทศบาล กล่าวคือในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะนอกจากจะมีงบประมาณเพียงพอแก่การปฏิบัติ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลแล้วยังต้องมีบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยทางเทศบาลต าบลขอเปิดกรอบอัตราก าลังพลเพ่ือ
บรรจุแต่งต้ังพนักงานหรือลูกจ้างเพ่ิมเติมดังน้ี (องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2551ข: 8) 

หัวหน้าส่วนการศึกษา   จ านวน 1 อัตรา 
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข            จ านวน 1 อัตรา 
นายช่างโยธา     จ านวน 1 อัตรา 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร           จ านวน 1 อัตรา 
นิติกร      จ านวน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานดับเพลิง  จ านวน 3 อัตรา 
กรณีของเทศบาลต าบล ข. มีความพยายามด าเนินการเพ่ือขอปรับ

ขนาดเทศบาลต าบลจากเทศบาลต าบลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง มีการน าเสนอเร่ืองต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.) แต่เน่ืองจากมีข้อติดขัดด้านรายได้และ
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ศักยภาพในการพัฒนา จึงท าให้เทศบาลต าบล ข.ไม่สามารถปรับขนาดเป็นเทศบาลต าบลขนาด
กลางได้ น่ันหมายความว่า ปลัดเทศบาลต าบล สามารถเป็นด ารงต าแหน่งได้เพียง นักบริหาร
เทศบาล 7 และยังมีการก าหนดต าแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6 จ านวนหน่ึง
อัตรา) ซ่ึงอาจไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองหลักเกณฑ์การ
ก าหนดขนาดเทศบาล (เพ่ิมเติม) ฉบับลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2546 เพราะการก าหนดระดับ
ปลัดเทศบาลขนาดเล็กก าหนดได้เพียงระดับ 6 เท่าน้ันส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลางสามารถ
ก าหนดระดับต าแหน่งของปลัดเทศบาลออกเป็นสองระดับคือ นักบริหารเทศบาล 7-8 อย่างไร  
ก็ตามแม้ว่าเทศบาลต าบล ข.จะยังไม่ได้รับการปรับให้เป็นเทศบาลขนาดกลางแต่ระดับต าแหน่ง
ของปลัดเทศบาลก็มีการปรับระดับข้ึนได้ เม่ือเทศบาลต าบล ข. เป็นเทศบาลขนาดเล็ก และมีการ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง    
กองช่าง และกองการศึกษา โดยได้มีการก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวน
ท้ังส้ิน 21 อัตรา (เทศบาลต าบล ข., 2553ข) เพ่ือเป็นบุคลากรในการแก้ปัญหาของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล ข. ท้ังน้ีในส่วนของกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 
จากปีงบประมาณ 2552-2554 ของเทศบาลต าบล ข. น้ันพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบ
อัตราก าลังแต่อย่างใดยังคงเป็นจ านวนเท่าที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
(ก.ท.จ.) ให้ความเห็นชอบ 

ท้ังน้ีเม่ือส้ินปีงบประมาณ 2554 มีการขยายกรอบอัตราก าลัง
เพ่ิมข้ึน กล่าวคือ มีรองปลัดเทศบาล 6 จ านวนหน่ึงอัตรา พนักงานขับรถหน่ึงอัตรา และคนงาน
ท่ัวไปอีกหน่ึงอัตรา ท้ังน้ีมูลเหตุที่สามารถเพ่ิมข้ึนได้เพียง 3 อัตราเพราะเป็นข้อจ ากัดทางการคลัง
ของเทศบาลอยู่แล้วน่ันเอง 

กล่าวโดยสรุปการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วท าให้กรอบ
อัตราก าลังเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันเม่ือเป็นเทศบาลต าบลแล้วก็จะสามารถปรับขนาดองค์กร 
เพ่ือให้สามารถปรับระดับต าแหน่งของข้าราชการท้องถ่ินให้สูงข้ึนอีกได้อีกด้วย กล่าวได้ว่าเม่ือเป็น
เทศบาลต าบลแล้วถือเป็นช่องทางในการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของพนักงาน
เทศบาลอย่างชัดเจน 

4.2.1.2  ผลกระทบที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในส่วนน้ีผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลต าบล 

อันมีขอบเขตในเร่ืองโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ อันเป็นประเด็นหลักดังที่จะได้อรรถาธิบายดังน้ี 
1)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
เม่ือมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะ

เป็นเทศบาลต าบล เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
น้ันส้ินสุดและพ้นจากต าแหน่งทันทีที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ (นับแต่วันที่ได้รับ
การจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป)  ในเร่ืองโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน ถือได้ว่า
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เป็นประเด็นที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน กล่าวคือเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
โครงสร้างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะผันแปรตามจ านวนหมู่บ้านที่มีในต าบล
หมู่บ้านละ 2 คน หรือกรณีที่มีเพียงหมู่บ้านเดียวก็สามารถมีสมาชิกอบต.ได้จ านวน 6 คน กรณีมี
เพียง 2 หมู่บ้านก็สามารถมีสมาชิกอบต. หมู่บ้านละ 3 คน  

กล่าวโดยสรุปในองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีสมาชิกข้ันต ่าอย่างน้อย 
6 คน อันมีหลักประกันเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลในกลไกการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่เม่ือได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล กฎหมายได้บัญญัติไว้
อย่างชัดเจนว่า ให้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจ านวน 12 คน และมาจากสองเขตเลือกต้ังในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบล ซ่ึงสมาชิกสภาไม่ได้ผันแปรตามจ านวนหมู่บ้านอีกต่อไป หากแต่จะเน้นไปที่
เร่ืองการแบ่งเขตของต าบล เพ่ือให้สมาชิกสภาเป็นผู้ดูแลจากเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ังในความ
รับผิดชอบที่ใหญ่ข้ึนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ซ่ึงในบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบล ก.พบว่า สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ลดลง กล่าวคือเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 20 
คน ท านองเดียวกับเทศบาลต าบล ข. ที่เดิมทีมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 คน แต่
พอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลท าให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลดลงโดยอัตโนมัติ น่ันคือ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจะมีเพียง 12 คนเท่าน้ัน ในกรณีของเทศบาลต าบล ก. เร่ืองโครงสร้าง
ของฝ่ายนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นน้ีก็ยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในช่วงขอเปลี่ยนแปลงฐานะอยู่มาก ส.อบต.รู้ว่าสมาชิกต้องลดลง แต่มีอดีต ส.อบต.
ท่านหน่ึงพยายามที่จะต่อรองหรือเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลว่า ให้มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหมู่บ้านละหน่ึงคน ดังค ากล่าวที่ว่า “ ตอนช่วงยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ผมก็ขอ
ปลัดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้มีสมาชิก หมู่บ้านละคน เพราะจะได้ดูแลประชาชนท่ัวถึง...แต่สุดท้าย
ก็ไม่ได้” (อดีตส.อบต.ก, 2554) 

การกระท าดังกล่าวสะท้อนถึงความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านน้ัน เพราะการไปต่อรองดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้
เพราะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ได้บัญญัติในมาตรา 15 (1) ว่า “สภาเทศบาล
ต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน” เว้นเสียจากว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายเท่าน้ันจึงจะ
สามารถท าได้ แต่เป็นเร่ืองที่มีความยุ่งยากมากเพราะต้องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา น่ัน
อาจสะท้อนข้อเท็จจริงอีกประการหน่ึงว่า การเห็นชอบร่วมกันของสภาอบต.ในการขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะภายใต้การช้ีน าของฝ่ายบริหาร จึงอาจท าให้สมาชิกสภามีความสับสนอยู่บ้าง ความสับสน
ดังกล่าวจนน ามาซ่ึงอคติภายหลังการเลือกต้ังเสร็จส้ิน กลุ่มการเมืองเดิมที่เคยด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาอบต.ถึงกลับกล่าวอย่างสรุปส้ันๆว่า “เป็นเทศบาลไม่ดีเท่าอบต.” สาเหตุที่กล่าวใน
ท านองน้ีเพราะเป็นกลุ่มคนผู้เสียประโยชน์ทางการเมืองภายหลังการเลือกต้ังของเทศบาลในคร้ัง
แรก แต่ช่วงการด าเนินการเพ่ือยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็มีการกล่าวถึง แนวคิดเร่ืองความเจริญ
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และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ แพร่สะพัดในการจัดเวทีประชุมประชาคมและการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังน้ันหากใครที่ขัดก็เท่ากับว่าไม่ต้องการเห็นต าบลหรือท้องถ่ินของตนพัฒนา 
การตัดสินใจจึงเข้าลักษณะอุปทานหมู่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คือเห็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องต้องกันน่ันเอง 

อน่ึงในเร่ืองโครงสร้างของสมาชิกสภาท้องถ่ินน้ี เป็นเร่ืองที่กลืนไม่เข้า
คลายไม่ออก เพราะกฎหมายระบุจ านวนอย่างคงที่ ไม่ได้แปรผันตามหมู่บ้านอาจท าให้ใน
ระยะแรกๆ ต้องมีการปรับตัวท้ังประชาชนและนักการเมืองท้องถ่ินเอง เพราะหากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะก็มีทางเลือกเดียว คือต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
เท่าน้ัน ข้อจ ากัดเช่นน้ีอาจเป็นเง่ือนไขทางการเมืองหน่ึง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหน่ึง 
ไม่ยอมขอเปลี่ยนแปลงฐานะเพราะจะกระทบต่อโครงสร้างของสภาท้องถ่ินได้ และเม่ือฝ่าย
การเมืองต่างสมประโยชน์การเปลี่ยนแปลงฐานะอาจไม่ได้เกิดข้ึนก็เป็นได้ ท้ังน้ีอาจพิจารณา
เปรียบเทียบ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลได้จากตารางที่ 4.12 
 

ตารางที่ 4.12  การเปรียบเทียบโครงสร้างของอบต.และเทศบาลต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จ านวนหมู่บ้านละ 2 
คน  
2) กรณีที่มี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกอบต.จ านวน 6 คน  
3) กรณีมีเพียง 2 หมู่บ้านให้มี ส.อบต. หมู่บ้านละ 3  
4) มีวาระคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง(มาตรา 45) 
5) ประธานและรองประธานสภาเลือกจากสมาชิกสภา
อบต. 
6) เลขานุการเลือกจากสมาชิกอบต.หรือปลัดอบต. 

1) สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชน  

2) มีการแบ่งเขตเลือกต้ังเป็น 2 เขตมี
สมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน 
รวม 12 คน 

3) มีวาระคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
4) สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และ
รองประธานสภาคนหน่ึง ซ่ึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496. 
 

สภาเทศบาลต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส าคัญใน
การ ก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารตามหลักการของการถ่วงดุลอ านาจ
(Check and Balance) ท้ังน้ีอ านาจของสภาท้ังสองก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยกล่าวคือ อ านาจหลักของ
สภาท้องถ่ินคือ การให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
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ร่างข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถ่ิน รวมไปถึงการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถ่ินดังปรากฏในตารางที่ 4.13 

 
ตารางที่ 4.13  การเปรียบเทียบอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาเทศบาล 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเทศบาลต าบล 

1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัต
องค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล 
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศ
บัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496. 
 

ในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็นที่เข้าใจโดยท่ัวไปว่า 
มีอ านาจหน้าที่ส าคัญอย่างน้อยสามประการด้วยกัน กล่าวคือ บทบาทด้านนิติบัญญัติ บทบาทด้าน
ความสัมพันธ์กับประชาชน และบทบาทในระบบความสัมพันธ์ในการบริหารท้ังน้ีผู้วิจัยขอ
อรรถาธิบายดังน้ี 

บทบาทด้านนิติบัญญัติ  
เป็นบทบาทหลักของฝ่ายนิติบัญญัติท้ังในระดับชาติและในระดับ

ท้องถ่ิน โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพ่ือ
พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติท้องถ่ินน้ัน ถือเป็นบทบาทส าคัญใน
การท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงข้อบัญญัติท้องถ่ินสามารถแยกข้อบัญญัติออกได้เป็นสอง
ลักษณะคือ ข้อบัญญัติเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
ข้อบัญญัติอื่นๆ ซ่ึงรวมกันเรียกว่าข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปี เป็นการด าเนินการตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด ส่วนข้อบัญญัติท้องถ่ิน
อื่นๆจะเป็นผลมาจากการตกลงร่วมกันระหว่างประชาชนในองค์กรปกครองท้องถ่ินในเร่ืองต่างๆ
โดยข้อบัญญัติท้องถ่ินต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแม่บทและต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในช่วงระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังเทศบาลต าบลบทบาทหลักของฝ่าย
นิติบัญญัติคือการด าเนินการในการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นส าคัญ 
ส่วนเทศบัญญัติอื่นๆที่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแทบจะไม่มีการร่าง หรือ
ด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ ซ่ึงก็เป็นเพียงการอาศัยข้อบัญญัติเก่าเม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไปพลางก่อนดังเช่นค ากล่าวของประธานสภาเทศบาลต าบล ก. (2554) ที่กล่าวว่า 
“เร่ืองเทศบัญญัติส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองงบประมาณส่วนเร่ืองอื่นๆก็ใช้ข้อบัญญัติต าบลไปพลาง
ก่อน” 

ท้ังน้ีในเทศบาลต าบล ก. มีข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และเทศบัญญัติที่มี
การบังคับใช้เพียง 6 ฉบับ ดังน้ี 

ข้อบังคับต าบลว่าด้วย การก าหนดอัตราเรียกเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิม พ.ศ. 2540 

ข้อบัญญัติต าบล เร่ือง การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2546 
ข้อบัญญัติต าบล ว่าด้วยตลาด พ.ศ. 2547 
เทศบัญญัติ เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 

2553 
เทศบัญญัติ เร่ือง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2553 
เทศบัญญัติ เร่ือง การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 

2553 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ เช่น กรณีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล ก็มีการเร่ิมด าเนินการอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่ตลาดซ่ึงสามารถใช้การได้
จริงประมาณสองสัปดาห์ ปัจจุบันแปรสภาพเป็นสถานที่เล้ียงวัวของชาวบ้าน เพราะที่ต้ังของตลาด
อยู่นอกเขตหมู่บ้าน ส่วนเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้วมีเพียงสามเร่ืองเท่าน้ัน 
คือ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข
ของเทศบาลต าบลที่ต้องมีเง่ือนไขลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่เพียงหน่ึงไร่น่ันเอง และการควบคุม
การโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 

ในขณะที่เทศบาลต าบล ข.ยังมิได้ด าเนินการปรับข้อบัญญัติเป็นเทศ
บัญญัติแต่อย่างใด (2555) ซ่ึง เดิมทีมีข้อบัญญัติท้องถ่ินอยู่ 4 ข้อบัญญัติ คือ 

ข้อบัญญัติต าบลเร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2547 
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ข้อบัญญัติต าบลเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขในการใช้น ้าประปาและ
อัตราค่าบริการ พ.ศ. 2548 

ข้อบัญญัติต าบลเร่ืองการควบคุมกิจการตลาดชุมชนต าบล ข. พ.ศ.
2550 

ข้อบัญญัติต าบลเร่ืองการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจาก
การเผา พ.ศ. 2551 

พึงสังเกตว่าข้อบัญญัติต าบล ออกตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซ่ึงปัจจุบัน (2555) ยังบังคับใช้โดยอนุโลม แต่จะเห็นว่าการด าเนินการทางนิติบัญญัติจะ
ล่าช้ามากกว่า สามปียังไม่ได้มีการด าเนินการแปลงให้เป็นเทศบัญญัติ อีกท้ังข้อบัญญัติท้องถ่ินก็มี
ลักษณะที่มีขอบเขตไม่ต่างกันเท่าใดนัก 

บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถ่ิน  
กรณีเทศบาลต าบล ก. 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถ่ิน

จ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นเร่ืองการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลรวมถึง
ประเด็นการให้ความเห็นในเร่ืองส าคัญและการสนับสนุนหรือให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารซ่ึง
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ดังน้ี 

(1)  การควบคุมการบริหารงาน 
วัฒนธรรมการเมืองท้องถ่ินภายหลังเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น

เทศบาลต าบล แม้ในระยะแรกจะมีความพยายามของสมาชิกสภาเทศบาลบางคนน าเสนอประเด็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการตรวจสอบและการถ่วงดุล (Check and Balance) ซ่ึงก็ได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากประชาชนจนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล แต่ระยะหลังเม่ือเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลแล้วก็ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมการท างานก็คงไม่ต่างจากการเป็น สมาชิกสภาอบต.นัก 
กล่าวคือวัฒนธรรมแบบประณีประนอม และมีความคล้อยตามฝ่ายบริหารอย่างเห็นได้ชัด 
กล่าวคือทุกเร่ืองที่เข้าสู่สภาต้องได้รับเสียงเห็นด้วย แทบจะเป็นเอกฉันท์ในทุกเร่ือง เสมือนหน่ึง
การท างานของสมาชิกสภาเทศบาลเป็น สภาตรายาง หากจะพิจารณามิติเชิงวัฒนธรรมที่ลงลึกไป
อีกก็พบว่าเป็นนิสัยส่วนหน่ึงของคนอีสานที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายน่ันเอง 

ดังน้ันเม่ือเข้าสู่การเมืองในระดับท้องถ่ินก็ดูเหมือนว่าจะมีความ
เรียบง่าย สมาชิกสภาที่แม้จะไม่ได้มาจากกลุ่มหรือทีมสมัครเดียวกัน หากแต่มาจากผู้สมัครอิสระ 
ซ่ึงก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีในวงสมาชิกสภารวมท้ังผู้บริหารในฐานะคนบ้านเดียวกัน (ต าบล
เดียวกัน) ดังน้ันการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายตรวจสอบของสภาจึงเป็นเร่ืองที่ไม่มีความกังวล
ส าหรับฝ่ายบริหาร  การเข้าใจกันของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาจะช่วยให้ การพิจารณาโครงการ
ต่างๆผ่านไปด้วยความราบร่ืน ซ่ึงก็นับเป็นเร่ืองที่ดีที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์กันในเวทีระดับ
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ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นความหวังสูงสุดต่อการเมืองในเวทีระดับชาติที่มีความขัดแย้งอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนานด้วย   

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารอาจเป็นเร่ืองที่มี
ความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถ่ิน เพราะการท างานร่วมกันก็คงมีลักษณะท่ัวไปที่เป็นกรอบใน
การด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภานิติบัญญัติ เช่น การรับทราบค าแถลง
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน การให้ความเห็นในเร่ืองส าคัญซ่ึงเป็นลักษณะของการสนับสนุนหรือ
ให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารเป็นส่วนใหญ่ 

(2)  การให้ความเห็นในเร่ืองส าคัญและการสนับสนุนหรือให้
ความเห็นชอบฝ่ายบริหาร 

การที่โครงสร้างการบริหารส่วนท้องถ่ินก าหนดให้มีสภาท้องถ่ิน
ข้ึนมาก็เพ่ือต้องการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองให้กับภาคประชาชนในการด าเนินการปกครองตนเอง 
เน่ืองจากประสบภาวะที่กล่าวในข้อ (1) ที่เรียกว่าสภาตรายางน้ัน หากพิจารณาในมุมกลับ อาจ
พบปัญหาส าคัญหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ 

ประการแรก พฤติการณ์ที่แสดงความเห็นด้วยทุกประการของ
สมาชิกสภาดังกล่าวมาในข้างต้นน้ัน อาจก่อให้เกิดความบกพร่องในกลไกการท างาน หรือเกิด
ความไม่สมดุลในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าอันมิชอบ
ได้ง่าย เพราะกลไกการตรวจสอบไม่สามารถท าหน้าที่ที่ควรจะเป็น ในฐานะองค์กรเพ่ือการ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารท้องถ่ิน 

ประการที่สอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไม่ได้ท าหน้าที่เต็ม
ความสามารถ เพราะติดขัดเร่ืองความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนอยู่มาก ข้อเท็จจริงน้ีค่อนข้าง
ที่จะประสบกับกับท้องถ่ินจ านวนมากโดยเฉพาะเทศบาลต าบลที่ยกฐานะข้ึนมาใหม่ก็มีลักษณะ
ปัญหาเช่นเดียวกันกล่าวคือ ในเวทีการเมืองท้องถ่ินที่มีลักษณะการเมืองแบบตัวแทนโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล (สท.) ค่อนข้างมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนน้อย อีกท้ังยังมี
ความรู้น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับฝ่ายบริหารของเทศบาล จึงเป็นข้อจ ากัดในการท างานเพ่ือการ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ หลายคร้ังที่ประธานสภาเทศบาล (2554) ช้ีให้เห็นว่า 
“สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมีความรู้น้อย ประมาณป.4 ก็คงไม่กล้าที่จะต่อล้อต่อเถียงกับฝ่าย
บริหาร เพราะฝ่ายบริหารหรือปลัดพูดอะไรมาก็มีเหตุผลและน ้าหนักมากกว่า” หรือ กรณีการ
อภิปรายในสภาเทศบาลต าบลเองก็จะมักไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ดังค า
กล่าวที่ว่า “การอภิปรายในสภาก็ไม่มีอะไรเลย ความสามารถก็ไม่มากนัก ผู้ที่เป็นสท.กล่าวได้ว่า
ไม่รู้อะไรเลยก็มี ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีผู้พูดแสดงความคิดเห็น ผมต้องเข้าไปแนะน าตลอด” 
(ประธานสภาเทศบาลต าบล ก., 2554) 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามในการส่งเสริมการศึกษาต่อ
ของนักการเมืองท้องถ่ิน ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลกลับไม่มีการไปเรียนต่อแต่อย่างใด ดังค า
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กล่าวของประธานสภาเทศบาลต าบล ก. (2554) ที่ว่า “ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีคนเรียนต่อปริญญา
ตรีเลย มีแต่ฝ่ายบริหารที่ไปเรียน ผมไม่ไปเรียนเพราะติดอาชีพหลักคือท างานไม่มีคนดูแล
ครอบครัว” 

ในขณะเดียวกันการบริหารของผู้บริหารของเทศบาล โดยเฉพาะ
นายกเทศมนตรียังถูกครอบง าจากฝ่ายข้าราชการประจ าโดยเฉพาะปลัดเทศบาลอยู่มาก กล่าวคือ
แนวทางในการพัฒนาท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ปลัดเทศบาลมีบทบาทในการช้ีน าสูงมาก 
เสมือนหน่ึงว่านายกเทศมนตรีมีหน้าที่เพียง เซ็นเอกสารเท่าน้ัน แม้ในทางกฎหมายจะก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด แต่ในบริบทพ้ืนที่กลับพบว่า ผู้ที่มีบทบาทที่แท้จริงคือ
ปลัดเทศบาล ซ่ึงปลัดเทศบาลต าบล ก. ท างานในพ้ืนที่กว่า 15 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การอยู่ในพ้ืนที่น้ีมายาวนานท าให้นักการเมืองแม้จะเป็น
คนในพ้ืนที่โดยก าเนิด แต่ก็ย่อมมีความเกรงใจต่อข้าราชการประจ าสูงมาก ดังน้ันแนวทางในการ
พัฒนาจึงตกแก่ฝ่ายข้าราชการเป็นส าคัญ ดังค ากล่าวของอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก. ซ่ึงปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4ก (2554) ที่ว่า 

 
ข้าราชการประจ าช้ีน าการท างานของนายกเทศมนตรีอยู่มาก ฝ่ายบริหารมีหน้าที่
เซ็นอย่างเดียวและอาศัยข้าราชการประจ าเป็นหลักสมาชิกสภาฯก็ขาดความรู้
ความเข้าใจอยู่มาก มีอะไรก็เฮโลตามกันหมด ต่างคนต่างสับสนในบทบาทหน้าที่
ของตน เขาว่าอย่างไรก็เอาตามกันไปหมด เป็นสภาที่ตามกันดีมาก แล้วการ
ตรวจสอบถ่วงดุลมันคืออะไร?... 
 

นอกจากน้ีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7ก (2554) ยังได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลต าบลและผู้บริหาร และยังได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงอาจท าให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ที่ต้อง
พ่ึงพิงและอิงอาศัยบารมีของฝ่ายบริหารในฐานะผู้กุมอ านาจในทรัพยากรทางการบริหาร 
พฤติการณ์ดังกล่าวอาจมีท้ังข้อเด่นและข้อด้อย ส าหรับข้อเด่นคือ การบริหารเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนรวดเร็วข้ึน แนวทางที่ฝ่ายบริหารเสนอสามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่ข้อด้อยก็อาจท าให้หน้าที่ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ไม่เป็นไปตามกลไกการ
ท างานระหว่างสภาและผู้บริหารหรืออาจสุ่มเสี่ยงต่อการบริหารงานที่ขาดความโปร่งใสเพราะขาด
การตรวจสอบ หรือไม่ค่อยตรวจสอบของสมาชิกสภาผู้ที่ต้องท าหน้าที่แทนประชาชนท้ังต าบล ใน
การเป็นผู้แทนของประชาชนในการดูแลประโยชน์และทุกข์สุขของประชาชน ซ่ึงผู้น าท้องที่ท่านน้ีได้
กล่าวว่า 
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เวทีชาวบ้านที่มีผู้น าคือผู้ใหญ่บ้าน ยังมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเทศบาล
หรืออบต.เพราะที่ผ่านมากว่าสิบปีพบว่า สมาชิกสภาท้ังอบต.และเทศบาลน้ัน มี
ความสอดคล้องเป็นเน้ือเดียวกันที่ส าคัญคือ สมาชิกสภาน้ันยังไม่มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน อีกท้ังยังไม่รู้และเข้าใจถึงบริบทชุมชนมากกว่าผู้น าท้องที่
นัก ซ่ึงจากสท. (สมาชิกสภาเทศบาล-ผู้วิจัย) ท้ัง 12 คน และฝ่ายบริหารอีก 5 
คนน้ันมีแนวโน้มท างานสอดคล้องกันอย่างชัดเจนเป็นเน้ือเดียวกันก็ว่าได้ สภาก็
กลายเป็นสภาตรายาง กลไกการตรวจสอบไม่ท างานฝ่ายบริหารกับสภา แม้ตอน
เลือกต้ังจะไม่ใช่ทีมเดียวกันแต่พอหลังการเลือกต้ังดูเหมือนว่าจะเป็นเสมือนว่า
เทศบาลมีฝ่ายบริหารถึง 17 คน โดยปราศจากฝ่ายตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ 
 

กรณีเทศบาลต าบล ข. 
การพิจารณาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้บริหารท้องถ่ินกับสภา

ท้องถ่ินน้ันอาจมีประเด็นที่ต้องค านึงถึงในการวิเคราะห์ คือ 
ประการแรกสมาชิกสภาที่มาจากหลายกลุ่มการเมืองอาจมีการขัดแย้ง

กันบ้างในบางคร้ัง โดยเฉพาะในช่วงการจัดท างบประมาณประจ าปีของเทศบาลต าบล ที่ต่างฝ่าย
ต่างต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือลงเขตพ้ืนที่ของตน ดังค ากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ข (2554) ที่เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการท างานของเทศบาลอย่างใกล้ชิดที่ว่า 
 

สภาแม้จะคนละกลุ่มแต่ก็ขัดแย้งกันบ้าง เช่น เร่ืองงบประมาณก็ต้องการดึง
งบประมาณลงในเขตของตน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เข้าร่วมเร่ืองงบประมาณ  ตอนท า
แผนก็มีการประชาคมก็มีการพูดคุยกับชาวบ้าน และเทศบาลจะลงมาอีกคร้ังเพ่ือ
มาถามความเห็นว่าชาวบ้านต้องการโครงการอะไรเร่งด่วน  

  
ในขณะเดียวกันที่ก านันต าบล ข. (2554) ได้สะท้อนให้เห็นถึงการ

ท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารท้องถ่ินกับฝ่ายสภาท้องถ่ินที่ดูเหมือนจะมีความสอดคล้องกับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ว่าการท างานร่วมกันของท้ังสองฝ่ายเน่ืองจากมีหลายฝ่ายทางการเมืองการ
บริหารงานจึงอาจไม่ราบร่ืนมากนักที่ส าคัญปัญหาที่พบคือเร่ืองสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่ค่อยรู้ใน
บทบาทหน้าของตนในการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถ่ิน ดังค ากล่าวที่ว่า 

 
สภากับฝ่ายบริหารไม่ค่อยถูกกัน มีหลายฝ่ายในสภา บางคนไม่รู้ว่าตนเป็น
สมาชิก ฝ่ายสภาอย่างหน่ึง ฝ่ายบริหารอย่างหน่ึง รองนายกฯมีสองคนแต่ก็ไม่
ค่อยเข้ากัน เขาอยากเอารองนายกฯคนหน่ึงออก เขาท างานดีนะแต่นายกไม่ค่อย
ชอบเท่าไหร่ ดูๆไปแล้วเทศบาลเป็นได้แต่ช่ือ คงอีกนานจึงจะพัฒนาได้เต็มที่  
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นอกจากน้ีในการท างานตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหารของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลถือเป็นเจตนารมณ์ส าคัญที่ต้องการให้มีผู้แทนเพ่ือการท าหน้าที่ถ่วงดุลการ
ท างานของฝ่ายบริหาร จนบางคร้ังการท างานแบบเอาจริงของฝ่ายสภาเทศบาลถูกขู่ว่าจะขอยุบสภา
เทศบาลเพราะมีการตรวจสอบการท าถนนที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญาที่มีการเขียนไว้ก่อนตกลง
ด าเนินการก่อสร้างดังที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(2) (2554) ได้สะท้อนว่า 
 

การบริหารงานก็มีการขู่ว่าจะขอยุบสภาเพราะมีเร่ืองไม่เข้าใจกัน เช่น การเจาะ
กลางถนนคสล.เพ่ือตรวจสอบว่าได้ 15 เซนติเมตรจริงหรือไม่ เพราะมีการเพ่ิม
ดินตรงกลางถนนให้สูงข้ึนเพ่ือให้ปริมาณปูนน้อยลง ส่วนที่เจาะถนนก็เจอว่าไม่ได้
ตามสัญญา แต่ก็มีการแก้ไขเฉพาะส่วนที่เจาะเพราะเดือดร้อนถึงนายอ าเภอ  
...กรณีบางเร่ืองก็มีปัญหาเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างถ้าผมพูดมากก็จะ

กลายเป็นแกะด าไป ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกลายเป็นว่าสท.มีความพยายามเป็น
ฝ่ายบริหารเพราะมีประโยชน์อื่นๆมาก 

 
กล่าวโดยสรุปเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสภาเทศบาลต าบลกับฝ่าย

บริหารเทศบาลน้ันเน่ืองจากกลไกที่ฝ่ายบริหารมีอ านาจมากตามรูปแบบฝ่ายบริหารเข้มแข็ง แม้ว่า
เรามีความต้องการให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลโดยอ านาจของสภาท้องถ่ิน แต่ในทางปฏิบัติการ
ด าเนินการในลักษณะการตรวจสอบจะมีน้อยมาก อีกท้ังสมาชิกสภาเทศบาลเองแม้จะมาจากคนละ
ทีมคนละฝ่ายก็มีความพยายามโน้มเอียงของสมาชิกท้องถ่ินที่จะสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับฝ่าย
บริหาร เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ดังน้ันการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนที่ประชาชน
ไว้วางใจในการช่วยสอดส่องดูและและตรวจสอบฝ่ายบริหารแทบจะเป็นกลไกที่ไม่ได้ใช้อ านาจ
ดังกล่าวมากนัก โดยท่ัวไปจะเป็น การให้ความเห็นในเร่ืองส าคัญและการสนับสนุนหรือให้ความ
เห็นชอบฝ่ายบริหาร มากกว่าการตรวจสอบที่แท้จริงโดยการค านึงประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่ที่
จะได้รับ 

4.2.1.3  ด้านการก ากับดูแล 
การก ากับดูแลเทศบาลต าบลภายหลังได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็นเทศบาล

ต าบลน้ันสามารถพิจารณาจาก การก ากับดูแลได้สองมิติหลักคือ เร่ืองการก ากับดูแลทางตรง อาทิ
เร่ืองของการก ากับดูแลตัวบุคคล การก ากับดูแลองค์กร เป็นต้น และเร่ืองที่สองคือการก ากับดูแล
ทางอ้อม โดยเฉพาะการใช้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการก ากับดูแลท้ังน้ีจะได้กล่าวถึงการก ากับ
ดูแลดังต่อไปน้ี 
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1)  การก ากับดูแลทางตรง 
ในการก ากับดูแลทางตรงขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ต าบลน้ัน อาจพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ในการก ากับดูแลทางตรงน้ันหมายถึง การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านการก ากับดูแลตัวบุคคล การก ากับดูแลองค์กร และการก ากับดูแลการ
กระท า ซ่ึงจะได้พรรณาถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.มาเป็น
เทศบาลในมิติการก ากับดูแลดังต่อไปน้ี 

(1)  ก ากับดูแลตัวบุคคล 
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประการแรกการสั่งให้นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภา

อบต. หรือรองประธานสภาอบต. พ้นจากต าแหน่ง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าที่ ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็วและกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามี
พฤติการณ์ ดังกล่าวจริงให้นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ค าสั่งของผู้ว่าราชการ
เป็นที่ส้ินสุด (มาตรา 92) 

ประการที่สองการวินิจฉัยกรณีสงสัยว่านายกอบต.หรือรองนายก
อบต.หรือสมาชิกภาพของสภาอบต.ส้ินสุดลงหรือไม่ โดยให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็ว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด (มาตรา 64 (2) ) 

ประการที่สามนายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ (มาตรา 87/1) 

กรณีเทศบาลต าบล 
ประการแรก การสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซ่ึงความ
เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้พ้นจากต าแหน่งได้ และค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่ส้ินสุด (มาตรา 73) 
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ประการที่สอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่สอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็วหากมีข้อสงสัยว่าความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงเน่ืองจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระท าการฝ่าฝืนฯหรือมีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาเทศบาลส้ินสุดเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามและค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด (มาตรา 48 ปัญจทศ (3)) 

ประการที่สาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง หาก
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัติที่คณะกรรมการหาข้อยุติเกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายต่อสภาเทศบาล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด (มาตรา 62 ตรี (5)) 

จะเห็นได้ว่าการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลจากเดิม
จะต้องถูกก ากับดูแลจากนายอ าเภอโดยตรง และหากนายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภา
อบต. หรือรองประธานสภาอบต.ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ นายอ าเภอจะสอบสวน
ข้อเท็จจริงและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด อาจด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ ซ่ึงค าสั่งของผู้ว่าราชการเป็นที่ส้ินสุด  

แต่เม่ือเป็นเทศบาลต าบลก็อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซ่ึงนายอ าเภอเป็นผู้ช่วยก ากับดูแลเทศบาลที่มีในเขตอ าเภอเท่าน้ัน นอกจากน้ีเทศบาล
ต าบลจะมีความใกล้ชิดกับราชการส่วนกลางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือกรณี
การสั่งให้ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาลพ้นจาก
ต าแหน่งโดยค าสั่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือกรณีการวินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ว่าส้ินสุดลงหรือ
ขาดคุณสมบัติหรือไม่ ก็เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงจากเดิมที่การก ากับดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างมากก็อยู่ในขอบเขตอ านาจที่ส้ินสุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลการบริหารจัดการต่างๆ ต้องถูกก ากับดูแลในระดับที่สูงข้ึน
ถึงข้ันราชการส่วนกลาง ซ่ึงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าต่อไปในอนาคต ความเป็นเครือข่าย
ระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลต าบล กับฝ่ายการเมืองในระดับชาติ ย่อมมี
ความสัมพันธ์ต่อกันมากข้ึนเช่นกัน ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติและ
นักการเมืองในท้องถ่ินก็มีความสัมพันธ์กันก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะอยู่แล้ว เพราะผู้มี
อ านาจในการลงนามประกาศให้องค์การบริหารส่วนต าบลใดเป็นเทศบาลต าบล ก็คือฝ่ายการเมือง
ระดับชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ภายหลังได้เป็นเทศบาลต าบลแล้วก็ไม่วายที่สอง
ฝ่ายจะเก้ือหนุนทางใดทางหน่ึงต่อกัน 
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ประเด็นน้ีสะท้อนให้เห็นแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจของราชการ
ส่วนกลาง ผ่านกลไกราชการส่วนภูมิภาค เองที่ต้องการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
รูปแบบเทศบาลต าบล การได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล แทนที่จะเป็นองค์การที่
เป็นอิสระในการบริหารจัดการมากข้ึนแต่กลับต้องผูกติดหรือพันธนาการกับราชการส่วนกลางเพ่ิม
มากข้ึน แม้เป็นข้อกฎหมายที่อาจจะไกลต่อความรู้สึกของเทศบาลต าบล แต่ก็เป็นแนวทางที่
เทศบาลต าบลต้องน้อมรับและปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของราชการส่วนกลางและภูมิภาคอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ ท้ังน้ีอาจพิจารณารายละเอียดการก ากับดูแลทางตรงผ่านการก ากับดูแลตัวบุคคลได้ดัง
ตารางที่ 4.14 
 

ตารางที่ 4.14  การก ากับดูแลทางตรงผ่านการก ากับดูแลตัวบุคคล 
 

ประเด็น อบต. เทศบาลต าบล หมายเหตุ 
ผู้เสนอ ผู้มีอ านาจส่ัง ผู้เสนอ ผู้มีอ านาจส่ัง 

1)  ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าท่ี 

นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
มหาดไทย 

กรณีอบต.ค าส่ังของผู้ว่า
ราชการเป็นท่ีส้ินสุด 
กรณีเทศบาลต าบลค าส่ัง
ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็น
ท่ีส้ินสุด 
(เป็นการส่ังให้นายกฯพ้น
จากต าแหน่ง) 

2)  การวินิจฉัยสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถ่ินว่า
ส้ินสุดลงเน่ืองจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม หรือกระท าการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ 

- นายอ าเภอ
สอบสวนและ
วินิจฉัย
โดยเร็ว 

- ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
สอบสวนและ
วินิจฉัยโดยเร็ว 

กรณีอบต.ค าวินิจฉัยของ
นายอ าเภอให้เป็นท่ีสุด 
กรณีเทศบาลต าบลค า
วินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นท่ีสุด 

3)  เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
ภายใน 7 วัน วันนับแต่
วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติ
จากนายอ าเภอ 

นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
มหาดไทย 

กรณีท่ีได้มีการต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือยุติความ
ขัดแย้งแล้ว 
(เป็นการส่ังให้นายกฯพ้น
จากต าแหน่ง) 

 

แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล,  2546.;  
พระราชบัญญัติเทศบาล, 2546.  
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(2)  การก ากับดูแลองค์กร 
การก ากับดูแลองค์กรในที่น้ีหมายถึง การก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในส่วนของสภาท้องถ่ิน โดยเฉพาะกรณีการให้มีการยุบสภาท้องถ่ิน ซ่ึงถือ
เป็นอ านาจของผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกล่าว คือ เม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลการยุบสภาอบต.สามารถกระท าได้ 3 กรณีซ่ึงนายอ าเภอมีอ านาจรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพ่ือด าเนินการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวคือ 

กรณีแรกคือ การยุบสภาอบต. กรณีเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะ
รายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ซ่ึงต้องท า
การเลือกต้ังใหม่ภายใน 45 วัน (มาตรา91) 

กรณีที่สองคือ การยุบสภาอบต.เน่ืองจากไม่อาจจัดประชุมสภา
อบต.คร้ังแรกได้หรือไม่อาจเลือกประธานสภาอบต.ได้การจะยุบสภาอบต.ได้ต้องมีการเสนอ
รายงานจากนายอ าเภอเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาอบต. (มาตรา 53) 

กรณีที่สาม คือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติน้ัน (มาตรา 87/2) 

การจะยุบสภาอบต.ได้น้ัน นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ซ่ึงต้องท าการเลือกต้ังใหม่ภายใน 
45 วัน (พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 91 (3))  

แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว เป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในสามกรณีเพ่ือด าเนินการยุบสภาเทศบาลดังกล่าวต่อไปน้ี 

กรณีแรก หากเห็นว่าการยุบสภาเทศบาลเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล ดังความในมาตรา 74 (1) ของพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ที่บัญญัติว่า “เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาเทศบาลก็ได้” 

กรณีที่สอง กรณีสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หรือมีมติ
ไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติน้ัน (มาตรา 62 ตรี)  

กรณีที่สาม หากสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรก
ตามก าหนดเวลาหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาฯได้ (มาตรา 24) 
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ท้ังน้ีหากมีการยุบสภาเกิดข้ึนไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามต้องท าการ
เลือกต้ังใหม่ภายใน 45 วัน (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 74 (3)) เช่นเดียวกัน
กับการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังน้ีสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  การก ากับดูแลองค์กรกรณีการยุบสภาอบต.และเทศบาลต าบล 
 

ประเด็น อบต. เทศบาลต าบล 
ผู้เสนอ ผู้มีอ านาจส่ัง ผู้เสนอ ผู้มีอ านาจส่ัง 

1)  ยุบสภาฯ กรณีเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชน 

นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
มหาดไทย 

2)  ไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรก
ได้ตามก าหนดเวลา หรือมีการ
ประชุมสภาฯแต่ไม่อาจเลือก
ประธานสภาฯได้ 

นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
มหาดไทย 

3)  ยุบสภาฯ กรณีสภาท้องถ่ิน  
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างเทศบัญญัติจากผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือมีมติไม่เห็นชอบให้
ตราเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติน้ัน 

 

นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
มหาดไทย 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2546.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2546. 
หมายเหตุ:  เม่ือมีการยุบสภาท้องถ่ินต้องท าการเลือกต้ังใหม่ภายใน 45 วัน 
 

(3)  การก ากับดูแลการกระท า 
การก ากับดูแลการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหมายถึง 

การที่ผู้ก ากับดูแลมีอ านาจในการยับย้ังการกระท าระงับหรือเพิกถอนการกระท าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถ่ิน รวมไปถึงอ านาจในการควบคุม
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก็มีการ
ก ากับดูแลการกระท ากล่าวคือ 
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ประการแรก การก ากับดูแลผ่านอ านาจในการให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 บัญญัติว่า 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย… 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎร
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ันใหม่หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล คืน
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน... 

 
ดังน้ันในประเด็นน้ีนายอ าเภอจึงมีอ านาจให้ความห็นชอบต่อร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังน้ีหากไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัติน้ัน คือแก่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติ เพ่ือให้สภา
อบต.พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติท้องถ่ินใหม่ 

เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามข้างต้นแล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ  
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แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันเป็นอันตกไป 

กรณีเทศบาลต าบลได้บัญญัติไว้ในมาตรา 62 ของพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ความว่า 

 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด
ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ
เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้เสร็จ
และส่งคืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
น้ัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค
หน่ึง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลคืนไป
ยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติน้ันให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับ
เป็นเทศบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่
ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัติน้ันเป็นอันตกไป 

 
จากที่ได้น าเสนอมาพอจะเห็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดคือ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติต่อไป 

ประการที่สอง การก ากับดูแลผ่านการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และ
การระงับการปฏิบัติหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ส่วนที่ 5 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลในมาตรา 90 ได้บัญญัติว่า  
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ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหน่ึง ให้

นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ...และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบล
มาตรวจสอบก็ได้ 
เม่ือนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่

อาจเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอได้ช้ีแจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้แล้วให้รีบรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว... 

 
ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ภายใต้การขับเคล่ือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันจะถูกก ากับดูแลโดยตรงจาก 
นายอ าเภอเป็นหลัก ซ่ึงนายอ าเภอจะเป็นผู้แนะน าหรือเสมือนหน่ึงเป็นพี่เล้ียง ที่ต้อง
ประคับประคององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างถูกกฎหมายไม่ขัดต่อ
ระเบียบของทางราชการ อีกท้ังนายอ าเภอมีอ านาจในการเรียกผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและ
เอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบได้อีกด้วย และนายอ าเภอยังมีอ านาจออก
ค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่เห็นสมควรได้แล้วและ
ต้องรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ ใน
กรณีที่นายกอบต.ปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เสียหายแก่ราชการ 

ในขณะที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2546 ส่วนที่ 6 การควบคุมเทศบาล ในมาตรา 71 ได้บัญญัติว่า   

 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ัน ให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการน้ีให้มีอ านาจหน้าที่
ช้ีแจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
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หรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ 
ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาล

ต าบลในอ าเภอน้ัน ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ใน
การน้ีให้มีอ านาจช้ีแจงแนะน าตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ 
 

น่ันหมายความว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว จะถูกก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงครอบคลุมเทศบาล
ท้ังหมดภายในจังหวัด ในขณะที่นายอ าเภอเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดเท่าน้ัน 
อย่างไรก็ตามนายอ าเภอเองก็สามารถแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆได้เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่โดยรวมการก ากับดูแล
เทศบาลภายในจังหวัดย่อมเป็นอ านาจอันชอบธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดน่ันเอง ท้ังน้ีในมาตรา 
72 ยังได้บัญญัติอีกว่า 
 

เม่ือนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอน้ัน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่
เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณีได้ช้ีแจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณีมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของ
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับ
แต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตาม
สมควร 
 

น่ันหมายความว่านายอ าเภอมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการ
ปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลน้ันไว้ก่อนได้แล้วรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันกล่าวคือ ต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควรอีกช้ันหน่ึง ดังน้ันหากการกระท าใดของเทศบาล
ต าบลอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการจึงเป็นอ านาจของราชการส่วน
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ภูมิภาคที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือทุเลาปัญหาที่จะกระทบต่อประชาชนโดยการสั่งระงับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีน่ันเอง 

 
ตารางที่ 4.16  อ านาจในการก ากับดูแลการกระท าของอบต.และเทศบาลต าบล 
 

ประเด็น อบต. เทศบาลต าบล หมายเหตุ 
นอภ. ผวจ. รมต. นอภ. ผวจ. รมต. 

1)  การก ากับดูแลผ่านอ านาจใน
การให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

       

2)  การก ากับดูแลผ่านการ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

กรณีอบต.นายอ าเภอ
เป็นหลัก กรณี
เทศบาลต าบลผู้ว่า
ราชการเป็นหลักโดยมี
นายอ าเภอเป็นผู้ช่วย 

3)  การระงับการปฏิบัติหน้าท่ี  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

กรณีอบต.นายอ าเภอ
ต้องรีบรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ
ภายใน15วันเพ่ือให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด
วินิจฉัยตามท่ี
เห็นสมควรโดยเร็ว 
กรณีเทศบาลต าบล
นายอ าเภอในพ้ืนท่ี
โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2546.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2546. 
 

(4)  การก ากับดูแลทางการคลัง 
การก ากับดูแลทางการคลังเป็นอีกมาตรการในการก ากับดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงการคลังท้องถ่ินถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความส าคัญในการ
ขับเคล่ือนการจัดบริการสาธารณะและการดูแลประชาชน ซ่ึงในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล
น้ันได้บัญญัติไว้ในมาตรา 69/1 ว่า 
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การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร... 
 

จะเห็นได้ว่าอบต.จะต้องด าเนินการต่างๆอาทิ การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับซ่ึงถูกก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยราชการส่วนกลางคือกระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลังการบัญชีหรือการเงินอื่นๆของ อบต.
(มาตรา 89) ท้ังน้ีในส่วนของเทศบาลต าบลน้ัน ได้มีการระบุเร่ืองการคลังไว้ในมาตรา 69 น่ันคือ 
“ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลัง รวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การ
รักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาข้ึนไว้”  

นอกจากน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละคร้ังตามอ านาจในมาตรา 70 ซ่ึง
บัญญัติว่า “โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การ
บัญชีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละคร้ัง” อันเป็นการสะท้อนถึงอ านาจของส่วนกลางคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการก ากับดูแลท้องถ่ินในระดับเทศบาลโดยตรง ซ่ึงต้องมี
การตรวจสอบการบริหารการคลังของเทศบาล อันเป็นกลไกการท างานของราชการส่วนกลางที่
สร้างการท างานที่มีการเช่ือมโยงและจะน าไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างการเมือง
ระดับชาติและการเมืองในระดับท้องถ่ินตามหลักการในเชิงนิตินัย ด้วยอ านาจเชิงนิตินัยดังกล่าวมา
น้ีท าให้เทศบาลเองพยายามหาช่องทางที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพฤตินัยเพ่ือสร้างความไว้
เน้ือเช่ือใจและให้การดูแลสนับสนุน เก้ือกูลกันเพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับท้ังสองฝ่ายน่ันเอง 

2)  การก ากับดูแลทางอ้อม 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทางอ้อมในที่น้ีหมายถึง การ

ที่รัฐก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่าน กลไกในการจัดสรรเงินอุดหนุนท้ังน้ีในแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 (ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ, 2546: 213) ได้ระบุว่า รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีองค์ประกอบส าคัญอาทิ รายได้ที่อปท.จัดเก็บและหาเอง ท้ังที่เป็นภาษีท้องถ่ินและ
รายได้อื่นๆ รายได้ที่รัฐจัดแบ่งหรือจัดสรรให้ อปท.รวมถึงรายได้ที่ อปท.จัดเก็บเพ่ิมและหน่ึงใน
น้ันคือรายได้ประเภทเงินอุดหนุน ท้ังน้ีเงินอุดหนุนน้ันจ าแนกเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรือเง่ือนไขซ่ึงต้องเสนอโครงการเพ่ือพิจารณา ท้ังน้ีหากพิจารณารายได้รวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแม้สัดส่วนรายได้ที่อปท.จัดเก็บและหาเองจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
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ภายหลังจากปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา (ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542) แต่เม่ือเทียบกับ
รายได้ที่รัฐจัดแบ่งหรือจัดสรรให้ อปท.และเงินอุดหนุนซ่ึงมีจ านวนมากพอสมควร  

ในบริบทของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาก็เข้าลักษณะการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้มาตรการทางการคลังเข้าก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กล่าวคือ กรณีของเทศบาลต าบล ก. น้ันสามารถจัดเก็บภาษีรวมท้ังค่าธรรมเนียมอื่นๆโดยเฉลี่ยได้
เองเพียงร้อยละ 3.96 เท่าน้ัน (จากปีงบประมาณ 2552-2554 เทศบาลต าบล ก. มีรายได้ที่
จัดเก็บเองเฉลี่ย 826,492.31 บาท) น่ันหมายความว่าแท้จริงแล้วในระดับพ้ืนที่ เทศบาลต าบล 
ก. มีรายได้จัดเก็บเองน้อยมากเพียงประมาณ 4 บาทเท่าน้ัน ในขณะที่รายได้ที่มาจากภาษีที่รัฐ
จัดเก็บและแบ่งให้และรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนมีมากถึงร้อยละ 96.04 (จากปีงบประมาณ 
2552-2554 เทศบาลต าบล ก. มีรายได้ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้และรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนเฉลี่ย 
20,001,469.33 บาท) อันเป็นบทสะท้อนถึงความไม่สามารถพ่ึงตนเองทางการคลังได้ และกล่าว
ได้ว่าการขาดความอิสระทางการคลัง แม้จะเป็นเทศบาลต าบลแล้วก็ตาม ยังคงต้องพ่ึงพิงเงินจาก
รัฐอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ 2552-2553 นโยบายไทยเข้มแข็งมีส่วนอย่างมากต่อ
การก าหนดงานของเทศบาลต าบล  

ท้ังน้ีอาจพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างรายได้ที่เทศบาลต าบล ก. 
จัดเก็บเองและรายได้ที่มาจากรัฐจัดเก็บและแบ่งให้ และรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนได้ใน ภาพที่ 4.2 
อันเป็นการสะท้อนความไม่เป็นอิสระของท้องถ่ินตามข้อสนเทศในระดับประเทศอีกด้วย
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รายได้รัฐจัดเก็บแบ่งให้และ
เงินอุดหนุน 
รวม 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  สัดส่วนรายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองและรายได้รัฐจัดเก็บแบ่งให้และเงินอุดหนุนของ
เทศบาลต าบล ก. 

หมายเหตุ:  พ.ศ. 2553-2554 เป็นรายได้ประมาณการ 
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ในขณะที่เทศบาลต าบล ข. ก็มีลักษณะที่ไม่ต่างกับเทศบาลต าบล ก. 
กล่าวคือ เทศบาลต าบล ข. น้ันสามารถจัดเก็บภาษีที่เป็นอ านาจในการจัดเก็บเองของเทศบาล
ต าบล อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ รวมท้ัง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆโดยเฉลี่ยได้เองเพียงร้อยละ 3.10 เท่าน้ัน (จากปีงบประมาณ 2552-2554 
เทศบาลต าบล ข. มีรายได้ที่จัดเก็บเองเฉลี่ยเพียง 545,576.66 บาท) น่ันหมายความแท้จริงแล้ว
ในระดับพ้ืนที่ เทศบาลต าบล ข. มีรายได้จัดเก็บเองน้อยมากเพียงประมาณ 3 บาทเท่าน้ัน ในขณะ
ที่รายได้ที่มาจากรัฐจัดเก็บและแบ่งให้ เช่น ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน เป็นต้น และรายได้ที่เป็น
เงินอุดหนุนท้ังที่เป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์น้ัน
รวมกันแล้ว มีมากถึงร้อยละ 96.90 (จากปีงบประมาณ 2552-2554 เทศบาลต าบล ข. มีรายได้
ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้และรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนเฉลี่ย 17,063,532.66 บาท) ท้ังน้ีสามารถ
พิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จากภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  สัดส่วนรายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองและรายได้รัฐจัดเก็บแบ่งให้และเงินอุดหนุนของ
เทศบาลต าบล ข. 

หมายเหตุ:  ปี พ.ศ. 2553-2554 เป็นงบประมาณการ 
 

กล่าวโดยสรุปการยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ัวไป มี
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ส าคัญเพ่ือให้หน่วยงานปกครองท้องถ่ินน้ัน ได้มีอ านาจหน้าที่
สามารถให้บริการสาธารณะ รวมถึงพัฒนาท้องถ่ินได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการ
บริหารงานมากข้ึนด้วย อีกท้ังมีทรัพยากรการบริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม รวมถึงสร้างการปกครอง
ท้องถ่ินให้เป็นการปกครองโดยประชาชน  
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หากแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ี ดูเหมือนจะมี
ความขัดแย้งกับเจตนารมณ์ต่อการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลอยู่มาก 
โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการให้ท้องถ่ินเป็นอิสระในการปกครองตนเองกล่าวคือ 

ประการแรกการก ากับดูแลทางตรง ด้านตัวบุคคล ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงนายอ าเภอ
เป็นผู้ช่วยก ากับดูแลเทศบาลที่มีในเขตอ าเภอเท่าน้ัน ท าให้เทศบาลต าบลจะมีความใกล้ชิดกับ
ราชการส่วนกลางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือกรณีการสั่งให้ ผู้บริหารท้องถ่ิน
ของเทศบาลพ้นจากต าแหน่งโดยค าสั่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการเสนอของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณีการวินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภา ว่าส้ินสุดลงหรือขาดคุณสมบัติหรือไม่ ก็เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณี
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน 
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งให้
นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอได้ 

การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมากก็อยู่ในขอบเขต
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล การบริหาร
จัดการต่างๆ ต้องถูกก ากับดูแลในระดับที่สูงข้ึนถึงราชการส่วนกลาง ซ่ึงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
ว่าต่อไปในอนาคต ความเป็นเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลต าบล 
กับฝ่ายการเมืองในระดับชาติ ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันมากข้ึนเช่นกัน 

ประการที่สองการก ากับดูแลทางตรง ด้านการก ากับดูแลองค์กร จะเห็น
ได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งยุบสภาเทศบาลต าบลได้ โดยการรายงานจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงมีสามกรณีด้วยกัน กล่าวคือ กรณีแรก หากเห็นว่าการยุบสภาเทศบาล
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล มาตรา 74(1) ของพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 กรณีที่สอง กรณีสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่
แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หรือมีมติไม่เห็นชอบ
ให้ตราเทศบัญญัติน้ัน (มาตรา 62 ตรี) และกรณีที่สาม หากสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการ
ประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลา หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
เทศบาลได้ (มาตรา 24) ท้ังน้ีหากมีการยุบสภาเกิดข้ึนไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามต้องท าการเลือกต้ัง
ใหม่ภายใน 45 วัน 

ประการที่สามการก ากับดูแลทางตรง ด้านการดูแลการกระท า เป็นการ
ก ากับดูแลผ่านอ านาจในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติ จึงจะถูกต้องตามกฎหมายในการก ากับดูแลส่วนน้ีมีนายอ าเภอเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส่วนกรณีที่สองคือการก ากับดูแลผ่านการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และการระงับการปฏิบัติ
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หน้าที่ ซ่ึงนายอ าเภอมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ แล้วต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควรอีกช้ันหน่ึง ดังน้ันหากการกระท าใดของเทศบาล
ต าบลอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการจึงเป็นอ านาจของราชการส่วน
ภูมิภาคที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือทุเลาปัญหาที่จะกระทบต่อประชาชนโดยการสั่งระงับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรี 

ประการที่สี่การก ากับดูแลทางตรงด้านการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยยังต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาล
ปีละคร้ังตามอ านาจในมาตรา 70 ซ่ึงบัญญัติว่า “โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละคร้ัง” อันเป็นการ
สะท้อนถึงอ านาจของส่วนกลางคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการก ากับดูแลท้องถ่ินใน
ระดับเทศบาลโดยตรง 

ประการที่ห้าการก ากับดูแลทางอ้อม รัฐก ากับดูแลเทศบาลต าบลผ่าน 
กลไกในการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่เทศบาลต าบลเพราะหากพิจารณาในภาพรวมท้ังประเทศแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องพ่ึงงบประมาณที่เป็นงบอุดหนุน หรือภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้
ถึงร้อยละ 90 ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแม้เจตนารมณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะคือต้องการให้เทศบาลต าบลได้รับงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน หากแต่งบประมาณ
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนน้ันยังคงต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่มาก กล่าวคือกรณีท้ังสองเทศบาลที่
เป็นกรณีตัวอย่างน้ีมีรายได้ที่จัดเก็บได้เองภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เพียง
ร้อยละ 2-3 เท่าน้ัน  

จะเห็นได้ว่าการยกฐานะเทศบาลต าบลเพ่ือรองรับงบอุดหนุนจาก
รัฐบาล ที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึน หมายความว่าแม้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการยกฐานะแล้วแต่
กลับต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นงบอุดหนุนมากข้ึน การใช้งบประมาณดังกล่าวเพ่ิมข้ึนคือ
การท างานให้กับส่วนกลางเพ่ิมมากข้ึนเพราะงบประมาณต้องพ่ึงพิงและอิงอาศัยจากการที่รัฐบาล
จัดส่งมาให้ในแต่ละปีงบประมาณ ย่อมวิเคราะห์ได้ว่าเม่ือเป็นเทศบาลต าบลแล้วก็ยังคงไม่ได้มี
อิสระทางการคลังอย่างแท้จริง เพราะงบประมาณกว่าร้อยละ 95 ต้องรอการจัดสรรและแบ่งให้
จากรัฐบาลและต้องท าตามแนวนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยโดยเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง พฤติกรรมการจัดสรรงบประมาณเช่นน้ีท าให้เทศบาลเป็น
ท้องถ่ินที่พร้อมท างานให้กับนโยบายระดับชาติมากข้ึน เม่ือพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ดังน้ันยกฐานะอบต.ข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ก็มิได้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ส าคัญ เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถ่ินน้ันมีอิสระในการบริหารงานมากข้ึน  และมี
ทรัพยากรการบริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม เพราะยังถูกพันธนาการกับอ านาจจากส่วนกลางและยังมี
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ข้อจ ากัดของแหล่งที่มาทางการคลังท้องถ่ิน การสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอิสระ    
น้ันยังห่างจากแนวคิดส าคัญในการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่มาก 

 
4.2.1  ผลกระทบภายนอกองค์การเทศบาล 
ผลกระทบภายนอกขององค์การเทศบาลที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การ

บริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบลในระยะแรกน้ัน ผู้วิจัยเน้นพิจารณาประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องอันเป็นมิติที่มีความส าคัญกับการพิจารณาพฤติกรรมทางการเมืองและการบริหาร
ภายหลังเป็นเทศบาลต าบลในระยะแรกซ่ึงมีประเด็นพิจารณาคือ ผลกระทบในมิติด้านการเมือง
ท้องถ่ิน  ผลกระทบในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลกระทบในมิติด้านการจัดบริการ
สาธารณะ และผลกระทบในมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 

4.2.2.1  ผลกระทบในมิติด้านการเมืองท้องถ่ิน 
ในการวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอในประเด็นผลกระทบในมิติด้านการเมืองท้องถ่ินน้ัน 

ผู้วิจัยขอพรรณาวิเคราะห์ตามลักษณะของการเมืองท้องถ่ินซ่ึงมีอยู่ หลายประการด้วยกันกล่าวคือ 
การแข่งขันทางการเมืองในการเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลต าบล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการ
เลือกต้ังของกลุ่มการเมือง และลักษณะความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ ซ่ึงขอน าเสนอ
ตามล าดับดังน้ี 

1)  การแข่งขันทางการเมืองในการเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลต าบล
ที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะข้ึน
ใหม่ ต้องจัดให้มีเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ ผู้บริหารท้องถ่ิน ภายใน 45 วันภายหลังจากการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ตราประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลบล ซ่ึงในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ผู้บริหารท้องถ่ินเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราว จนถึง
วันประกาศผลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน 

(1)  กรณีเทศบาลต าบล ก. 
เม่ือมีการเคล่ือนไหวเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

ต าบลก็มีกลุ่มการเมืองที่เร่ิมมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองก่อนคือ กลุ่มนักการเมืองท้องถ่ินซ่ึง
เป็น ส.อบต.สมัยล่าสุด เพราะกลุ่มน้ีทราบและเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองท้องถ่ินเป็นอย่าง
ดี อันเน่ืองมาจากกลุ่มการเมืองกลุ่มน้ีได้มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงเม่ือมีผลในทางกฎหมายแล้วสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ส าคัญคือ การรวมกลุ่ม
ของนักการเมืองท้องถ่ินเพ่ือเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกต้ังที่จะเกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ กล่าวคือ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะได้
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รวมตัวกันทางการเมือง หรือการจับกลุ่มกันทางการเมืองและหาเสียงก่อนการเลือกต้ังจริง
ประมาณหน่ึงปี 

ท้ังน้ีจะเห็นได้จากการจัดท าเส้ือเพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนในงาน
กีฬาประจ าต าบล ของกลุ่มรวมใจพัฒนา ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าต้องการกลับมา
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอย่างแน่นอนเพราะกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกด้วยกัน 6 คนพอดีกับจ านวน
สมาชิกต่อหน่ึงเขตการเลือกต้ังของเทศบาลต าบล ภูมิหลังสมาชิกแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่ม
ผู้น าในหมู่บ้านท้ังส้ิน กล่าวคือ นอกจากจะมีอดีต ส.อบต. แล้วยังมี อดีตก านันในพ้ืนที่ อดีต
ผู้ใหญ่บ้านและยังมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เม่ือมีการเลือกต้ังคร้ังแรกและนับเป็นคร้ังประวัติศาสตร์
ของการเมืองท้องถ่ินที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลส าหรับประชาชนในชนบทที่
จะมีโอกาสเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ซ่ึงกลุ่มการเมืองเดิมก็ลงรับสมัครเลือกต้ังด้วย
เช่นกัน ท้ังน้ีในการแข่งขันเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลกลุ่มรวมใจพัฒนาได้ชูค าขวัญเชิงนโยบาย
ของกลุ่มว่า ร่วมใจพัฒนา เอาประชาเป็นที่ต้ัง มุ่งหวังเพ่ือพัฒนา ถนนถึงนา ไฟฟ้าขยายเขต 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมือนเป็นการจ าลองประชาธิปไตยใน
ระดับชาติลงไปในระดับท้องถ่ิน นักการเมืองท้องถ่ินจากเดิมเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยมากก็เป็นการแข่งขันแบบอิสระ เพ่ือเป็นตัวแทนของหมู่บ้านและท าหน้าที่เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การรวมกลุ่มทางการเมืองในระดับท้องถ่ินท าให้นักการเมือง
ท้องถ่ิน ท้ังผู้บริหารและสมาชิกเร่ิมมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนฝ่าย
สมาชิกสภาท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน เพราะในอนาคตกลุ่มที่จะเข้ามาในสภาท้องถ่ิน หากเป็นกลุ่มการเมือง
เดียวกันกับนายกเทศมนตรี ก็จะง่ายแก่การบริหารจัดการ แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมทางการเมืองเช่นว่าน้ี เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเง่ือนไข
ทางกฎหมายที่มีการก าหนดเขตการเลือกต้ังออกเป็นสองเขตเลือกต้ัง การรวมกลุ่มดังกล่าวน้ีไม่ได้
มีผลตามกฎหมายน่ันหมายความว่าผู้สมัครจะสมัครแบบรวมกลุ่มหรือจะสมัครแบบผู้สมัครอิสระ
ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกต้ังจากที่เป็นอบต.จะยึดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง แต่เม่ือ
เป็นเทศบาลต าบลก็จะยึดตามการแบ่งเขตตามสัดส่วนความเหมาะสมของจ านวนประชากรเพ่ือ
แบ่งเขตเลือกต้ัง ซ่ึงเม่ือแบ่งเป็นเขตในลักษณะดังกล่าวก็จะมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
จ านวน 12 คนการก าหนดเขตการเลือกต้ังลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลคือ 

ประการแรกเน่ืองจากต าบล ก. มีหมู่บ้านจ านวน 10 หมู่บ้านน่ัน
ย่อมหมายความว่าเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ก. มีสมาชิกสภาอบต.จ านวน 20 คนแต่
พอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลท าให้มีสมาชิกสภาลดลงเป็น 12 คน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 15 (1) ที่บัญญัติว่า “สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนสิบสองคน” 
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ประการที่สอง มีความพยายามในการสร้างกลุ่มทางการเมืองเพ่ือ
แสดงบทบาทอาสาสมัครในการเป็นตัวแทนของประชาชนซ่ึงในระยะเร่ิมต้นมีความพยายามในการ
คัดสรรบุคลากรที่เป็นตัวแทนทุกๆหมู่บ้านในเขตเลือกต้ังของตนเพ่ือร่วมวงการเมืองด้วยกัน 
กล่าวคือการรวมกลุ่มกันในจ านวนหกคนล้วนมาจากสัดส่วนตัวแทนจ านวนหกหมู่บ้านน่ันเอง 

อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มดังกล่าวจะรวมตัวกันเป็นอย่างดีมีการหา
เสียงอย่างเป็นระบบแยกตามหมู่บ้านต่างๆในเขตการเลือกต้ัง แต่ผลลัพธ์คือประชาชนไม่ให้ความ
วางใจในการเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจึงท าให้ผู้ได้รับสมัครในเขต 1 ท้ังหมดเป็นผู้ที่มา
จากผู้สมัครอิสระท้ังส้ินเป็นที่น่าแปลกใจว่ามูลเหตุใดที่ท าให้กลุ่มการเมืองที่รวมตัวกันมาอย่าง
เน่ินนาน มีการติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมืองและมีข้อมูลข่าวสารที่ได้เปรียบกลุ่มการเมือง
อื่นอยู่แล้ว (เพราะเป็นสมาชิกสภาอบต.น่ันเอง) จึงไม่ได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เหตุการณ์จึงพลิกผันท าให้สมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกต้ังกระจุกตัวอยู่ในบางหมู่บ้านในขณะที่
บางหมู่บ้านไม่มีเลย 

จากการรวมกลุ่มทางการเมืองที่เกิดข้ึนจากที่ได้กล่าวในข้างต้นท า
ให้บรรยากาศในการแข่งขันทางการเมืองมีความรุนแรงข้ึน กล่าวคือเม่ือรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
การเมืองประกอบกับมีกลุ่มการเมืองที่อดีตนายกอบต.ให้การสนับสนุนย่ิงท าให้ความคาดหวังทาง
การเมืองสูงข้ึน แต่สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้คือในการเลือกต้ังทุกสนามคือ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังซ่ึง
มีการใช้จ่ายสูงพอสมควร กล่าวได้ว่าในช่วงเลือกต้ังน้ันเป็นช่วงที่เงินสะพัดในชุมชนก็ว่าได้ 
นอกจากจะใช้กลวิธีแบบธนกิจการเมืองแล้วยังต้องอาศัยกลไกอื่นอีกกล่าวคือ 

กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันโดยการเครือญาติของ
ผู้สมัครเองซ่ึงจะได้คะแนนอย่างแน่นอน ส่วนกลุ่มที่สองเป็น กลุ่มหัวคะแนนที่เป็นฐานเสียง เหตุ
ที่เกิดหัวคะแนนที่ดูเหมือนจะเป็นการจ าลองจากการเลือกต้ังระดับชาติ เพราะพ้ืนที่เป็นเขต
เลือกต้ังมีหลายหมู่บ้านจึงจ าเป็นต้องอาศัยหัวคะแนน ในเขตหมู่บ้านน้ันๆ 

นอกจากน้ียังมีวิธีการหว่านเม็ดเงินลงในบางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้าน
ขนาดเล็กโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนท้ังพ้ืนที่ก็พอจะสู้พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ได้ การแข่งขันทาง
การเมืองดังที่ได้กล่าวมาน้ีมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงข้ึนในอนาคตอันกระทบต่อ
ความสัมพันธ์กับคนชุมชนและระหว่างผู้สมัครเองกับประชาชนโดยท่ัวไปด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเครือ
ญาติ (ห่างๆ) หากไม่ให้การสนับสนุนก็อาจไม่คบค้าสมาคมกันไปเลยก็มี รวมถึงการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายผู้สนับสนุนทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน อันเป็นการจ าลองสภาพการณ์ทางการเมือง
ระดับชาติมาไว้ที่ท้องถ่ินโดยแท้ 

เม่ือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553 น้ันได้มีการจัดการเลือกต้ังข้ึน
คร้ังแรกในฐานะที่เป็นเทศบาลต าบลเป็นที่น่าสนใจว่าผลการนับคะแนนเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบล ก. ซ่ึงมีจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือ 4,514 คน ปรากฏว่ามีผู้
มาใช้สิทธิเลือกต้ังคิดเป็นร้อยละ 71 (3,205 คน) โดยนายกเทศมนตรีได้รับคะแนนสนับสนุนคิด
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เป็นร้อยละ 63.24 (2,027 เสียง) ของผู้มาใช้สิทธิในการเลือกต้ัง แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ
จ านวนบัตรไม่ลงคะแนนและบัตรเสียเม่ือรวมกันแล้วมีมากถึงร้อยละ 36.74 กล่าวคือมีไม่
ลงคะแนน 390 บัตรและบัตรเสีย 788 บัตร (ประกาศคณะกรรมการการนับคะแนนเลือกต้ัง 
ต าบล ก. อ าเภอ ก. จังหวัดขอนแก่น เร่ือง ผลการนับคะแนนเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบล ก. 
ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553) ในขณะที่ผลการนับคะแนนการเลือกต้ังของสมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 ซ่ึงมีผู้สมัครท้ังหมด 14 คนน้ันมีบัตรไม่ลงคะแนนเสียงเพียง 8 บัตร และบัตรเสียเพียง 
41 บัตรเท่าน้ัน ในขณะที่เขตเลือกต้ังที่ 2 ซ่ึงมีผู้สมัครท้ังส้ินจ านวน 13 คน แต่ก็พบว่าบัตรไม่
ลงคะแนนเสียงเพียง 5 บัตร และบัตรเสียเพียง 25 บัตรเท่าน้ัน ดังที่แสดงในตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ผลการนับคะแนนเลือกต้ังเทศบาลต าบล ก. 

 

ประเด็น นายกเทศมนตรี เขตเลือกต้ังที่ 1 เขตเลือกต้ังที่ 2 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือ 4,514(100) 2,327 (100) 2,178(100) 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ 3,205(71.00) 1,612 (69.27) 1,593(73.14) 
บัตรดี 2,027(63.24) 1,563 (96.96) 1,563(98.11) 
ไม่ลงคะแนนเสียง 390(12.16) 8  (0.49) 5(0.31) 
บัตรเสีย 788(24.58) 14(0.86) 25(1.56) 

 
การที่ผลคะแนนในการเลือกต้ังของนายกเทศมนตรีออกมาใน

ลักษณะที่จ านวนบัตรเสียและบัตรไม่ลงคะแนนจ านวนมากใช่ว่าประชาชนจะไม่เข้าใจในการ
ลงคะแนนเสียง เพราะเม่ือเทียบดูคะแนนที่ลงให้กับแต่ละเขตเลือกต้ังน้ันมีบัตรเสียน้อยมาก 
ปรากฏการณ์น้ีสามารถอธิบายได้ว่า การที่ประชาชนไม่มีตัวเลือกในผู้บริหารท้องถ่ิน ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่แสวงหาทางออกด้วยการเลือกที่จะไม่ลงคะแนน หรือท าเป็นบัตรเสียไปเลย 
ประกอบกับการที่ผู้ลงรับสมัครเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้เคยบริหารงานเม่ือคร้ังที่เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลมาแล้ว อาจท าให้ประชาชนประเมินแล้วเลือกตามความจ าเป็นดังผลที่
ปรากฏดังกล่าวมาน้ี ซ่ึงแทนที่การเลือกต้ังจะมีบัตรเสียมากในส่วนของการเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพราะมีจ านวนผู้ลงรับสมัครเลือกต้ังจ านวนมาก และบัตรเสียน่าจะมีน้อยในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถ่ินเพราะมีผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว  

น่ันย่อมแสดงให้เห็นถึงการต้ังใจท าให้บัตรเสียของประชาชน จาก
ผลงานการบริหารที่ผ่านมาก็ดี จากการที่ประชาชนไม่มีตัวเลือกจากผู้สมัครก็ดี ท าให้ประชาชน
กล้าตัดสินใจท าให้เป็นบัตรเสีย แม้จะมีช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ตาม การที่ประชาชน
ลงคะแนนให้พลาดน้อยที่สุดของการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลของท้ังสองเขตน้ัน 
ประชาชนต้องจดจ าหมายเลขผู้สมัครมาเป็นอย่างดี เพราะสามารถใช้สิทธิเลือกได้ถึง 6 คน ถ้า
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เลือกผู้สมัครเป็นทีมก็ไม่มีปัญหาเพราะหมายเลขเรียงกัน แต่ประชาชนเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่า
ทีม ย่อมสะท้อนให้เห็นความต้ังใจและความละเอียดอ่อนในการเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของตนในเวทีท้องถ่ิน ของประชาชนได้เป็นอย่างดี น่ันอาจเป็นเพราะประชาชนมีความเข้าใจและรู้
ว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนของตนในการเข้าไปจัดสรรประโยชน์ เพ่ือการจัดบริการสาธารณะซ่ึงเป็น
สิทธิของประชาชน ที่ต้องเลือกตัวแทนของตน เพ่ือเข้าไปรักษาประโยชน์ของประชาชน ตาม
หลักการของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) 

อน่ึงเน่ืองจากผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ก.มีผู้สมัคร
เพียงคนเดียว ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้ต้องได้คะแนนเลือกต้ังสนับสนุนจากประชาชนผู้มีสิทธิลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ซ่ึงหากไม่ได้ตามจ านวนที่กล่าวมาก็น าไปสู่การ
เลือกต้ังใหม่ ตามความที่บัญญัติในมาตรา 100 ความว่า 
 

ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถ่ินเท่ากับจ านวนผู้บริหาร ท้องถ่ินที่จะพึงมี
ในเขตเลือกต้ังน้ัน หรือในกรณีที่มี ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินน้อยกว่า หรือ
เท่ากับจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ิน ที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน ผู้สมัครจะได้รับ 
เลือกต้ังต่อเม่ือ ได้คะแนนเลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนน เลือกต้ัง น้อยกว่าร้อยละ
สิบ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ในเขตเลือกต้ังน้ัน ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่หรือให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ที่ยังขาดอยู่ในเขตเลือกต้ังน้ัน… 

 

ดังน้ันแม้ว่าการเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลต าบล ก. จึงค่อนข้าง
ที่จะมีบัตรเสียและบัตรไม่ลงคะแนนมากถึงร้อยละ 36.74 แต่ก็นับได้ว่าคะแนนเลือกต้ังที่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังก็มีมากถึงร้อยละ 63.24 จึงถือว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ ให้การรับรองการท าหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ก. 

(2)  กรณีเทศบาลต าบล ข. 
เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็นเทศบาล

ต าบล ความคาดหวังที่มีความส าคัญอย่างย่ิงของนักการเมืองท้องถ่ินคือ การได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่มากกว่าเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับค่าตอบแทนต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ของเทศบาลต าบลเม่ือเปรียบเทียบกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในช่วงปี พ.ศ. 2552 มีความแตกต่างกันมาก ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล ข. น้ันมีการ
แข่งขันทางการเมืองที่ถือว่ามีความรุนแรงพอสมควรเพราะมีสมัครเพ่ือชิงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีถึง 3 กลุ่มและภายหลังเลือกต้ังเสร็จส้ินมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการเลือกต้ังกันอีก
ด้วย ท้ังน้ีอาจพิจารณารายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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การแข่งขันทางการเมืองในการเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลต าบล
ดูจะมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน สภาพการแข่งขันทางการเมืองในพ้ืนที่เทศบาลต าบล ข. น้ัน กล่าวได้ว่า 
มีแนวโน้มของการแข่งขันทางการเมืองที่มีความขัดแย้งและรุนแรงของการเมืองในพ้ืนที่กล่าวคือมี
ความขัดแย้งภายหลังการประกาศผลการเลือกต้ัง มีการฟ้องร้องผู้สมัครหมายเลข 2 ซ่ึงเป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ข. ถึงกรณีที่มีการสุ่มเสี่ยงต่อการให้เงินแก่ประชาชน แต่สุดท้าย
เร่ืองก็ยุติลงเพราะการฟ้องร้องยังไม่ถึงช้ันศาล การมองปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนช่วงมีการแข่งขันทาง
การเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(2) (2554) อดีตส.อบต. ข. สมัยก่อนการยกฐานะเป็น
เทศบาลซ่ึงปัจจุบัน (2554) เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข. สมัยแรก ได้สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพการแข่งขันทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในบริบทของพ้ืนที่ ซ่ึงยังมีการ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันของท้องถ่ินกับการแข่งขันทางการเมืองในระดับชาติที่เร่ิม
มีความรุนแรง และแบ่งฝ่ายทางการเมืองดังเช่นการเมืองในระดับชาติอีกด้วย โดยเฉพาะการ
แข่งขันทางการเมืองที่ใช้ แบบธนาธิปไตย หรือการใช้เงินในการเลือกต้ัง เพ่ือสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ให้ได้รับเลือกต้ัง อาจถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่พบเห็นในทุกเวทีการ
เลือกต้ังดังค ากล่าวที่ว่า 

 
การแข่งขันทางการเมืองแข่งกันหนักพอสมควร สมัยก่อนเป็นอบต.ไม่มีการเสีย
เงินเสียทอง พอเป็นเทศบาลเล่นกันหนักมาก โดยเฉพาะผู้สมัครนายกฯไม่ว่า
ระบบการเมืองใหญ่หรือการเมืองท้องถ่ินการซ้ือเสียงเลี่ยงไม่ได้ คาดว่าประมาณ
สองล้านบาทต่อคนที่มีการจ่ายกัน เห็นการลงผู้ใหญ่บ้านในบางหมู่บ้านก็
เหมือนกันแข่งกันหมดประมาณ 7 ล้านบาทซ่ึงก็หนักพอสมควร หมดกันมาก
เหมือนกับการเล่นการเมืองในระดับชาติมันกลายเป็นแฟช่ันไปแล้ว (สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล ข.(2),  2554) 
 

นอกจากน้ีก านันต าบล ข. (2554) ในฐานะผู้น าท้องที่และมีความ
เข้าใจบริบทของพ้ืนที่ท้ังทางการเมืองและการบริหารเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลแหนบทองค า
จากกรมการปกครองในปี พ.ศ. 2554 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างเร่ืองการแข่งขันทาง
การเมือง ภายหลังการเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วซ่ึงกล่าวไปในท านองของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจน กล่าวคือมีความพยายามที่จะดึงมวลชนในเขตพ้ืนที่ของตนให้มาก
ที่สุดเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับกลุ่มการเมืองอื่นๆท้ังน้ีอาจพิจารณาเร่ืองการ
แข่งขันทางการเมืองได้จากค ากล่าวที่ว่า 
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...มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่ การหาเสียงมีความต่างกับอบต.เอาเป็นเอา
ตายโดยเฉพาะการแบ่งเป็นเขตสามคนก็สามพรรค ไม่ได้หลับได้นอน...ผู้สมัคร
มองหน้ากันแทบไม่ติด และเม่ือเลือกต้ังเสร็จยังมีการฟ้องร้องกันอีก (ผู้สมัคร
หมายเลข 1 ฟ้องผู้สมัครหมายเลข 2 ซ่ึงได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรี) 
กล่าวหาว่าไปบริจาคในงานอุปสมบท  200 บาทแต่ที่จริง คือแม่ไปบริจาคในงาน
บุญซ่ึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของการท าบุญอยู่แล้ว มีการฟ้องร้องต่อกกต.ต้องไป
เล้ียงข้าวเล้ียงน ้ากกต.หลายคร้ังเพ่ือให้การกล่าวหายุติลง สมาชิกสภาเทศบาลก็
ใช่จะเสียเงินน้อยกว่าจะได้เป็น… 

 
ท้ังน้ีหากวิเคราะห์ว่าปัจจัยหรือเง่ือนไขใดที่ท าให้นักการเมือง

ท้องถ่ินผลักดันเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะ และมีการกล้าลงทุนทางการเมืองอย่างหนัก 
อาจเป็นเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าหากได้มีโอกาสกลับเข้ามาท าหน้าที่ในสภาเทศบาลหรือเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะไปแล้วน้ัน ก็จะช่วยให้สมาชิกสถาท้องถ่ินได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงข้ึนกว่าเดิม จากเม่ือคร้ังที่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะในช่วง
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2554 เพราะในช่วงที่จะประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 น้ัน ความแตกต่างในอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของอบต.กับเทศบาลต าบลมีความแตกต่างกันอย่างมาก ท้ังน้ีอาจพิจารณา
รายละเอียดรายได้ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในช่วง
ก่อนการปรับอัตราค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  บัญชีอัตราเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น (อบต.) 
 

 

แหล่งที่มา:  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ
(ฉบับที่ 2), 2548. 

หมายเหตุ:  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา 
ท้ังน้ีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 

 
หากจะพิจารณาให้เข้าใจในบริบทพ้ืนที่มากข้ึนอาจพบว่ากรณี

องค์การบริหารส่วนต าบล ก.มีรายได้จัดเก็บเองไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ประมาณ 8-9 ล้านบาท น่ันย่อมหมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะมี
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,200 บาท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งอีก 1,600 บาท และเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษอีก 1,600 บาท โดยรวมนายกอบต.จะมีรายได้ต่อเดือนถึง 11,400 บาท  
ในขณะที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีเพียงเงินค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงกรณีน้ีจะมี
ค่าตอบแทน 4,900 บาท ส่วนประธานสภามีรายได้  8,200 บาท รองประธานสภามีรายได้ 
6,150 บาท ในท านองเดียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ที่รายได้จัดเก็บเองไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ประมาณ 7-8 ล้านบาท ซ่ึงค่าตอบแทนก็อยู่ในอัตราเดียวกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. เพราะคิดจากฐานเดียวกันคือ รายได้ของ อบต. เกิน 5-10 ล้าน
บาทน่ันเอง 

แต่พอขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลท าให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนสูงเป็นเท่าตัว กล่าวคือกรณีนายกเทศมนตรีจะมีค่าตอบแทนเดือนละ 16,500 บาท เงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งอีก 3,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก 3,000 บาท โดยรวม
นายกเทศมนตรีจะมีรายได้ต่อเดือนถึง 22,500 บาทในขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลจะมีเพียงเงิน

รายได้

ของ 
อบต. 

(ล้าน

บาท) 

เงินค่าตอบแทน

รายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง
(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทน

พิเศษ 
(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

นายก 

อบต. 

รอง

นายก 
อบต. 

นายก 

อบต. 

รอง

นายก 
อบต. 

นายก 

อบต. 

รอง

นายก 
อบต. 

ประธา

นสภา
อบต. 

รอง

ประธา
นสภา

อบต. 

สมาชิก

สภา 
อบต. 

เลขานุ 

การ
นายก 

อบต. 

เลขา 

นุการ
สภา

อบต. 
เกิน 50 

เกิน20-50 
เกิน10-20 
เกิน5-10 

เกิน3-5 
เกิน2-3 
เกิน1-2 

ไม่เกิน1 

9,200 

8,800 
8,500 
8,200 

7,900 
6,500 
4,800 

3,500 

5,050 

4,850 
4,650 
4,500 

4,350 
3,600 
2,650 

1,950 

2,000 

1,900 
1,750 
1,600 

1,450 
1,000 
800 

500 

1,000 

950 
875 
800 

725 
500 
400 

250 

2,000 

1,900 
1,850 
1,600 

1,450 
1,000 
800 

500 

1,000 

950 
875 
800 

725 
500 
400 

250 

9,200 

8,800 
8,500 
8,200 

7,900 
6,500 
4,800 

3,500 

6,900 

6,600 
6,380 
6,150 

5,950 
4,800 
3,600 

2,650 

5,500 

5,300 
5,100 
4,900 

4,700 
4,000 
3,000 

2,000 

6,600 

6,300 
6,000 
5,700 

5,400 
4,300 
3,200 

2,300 

6,400 

6,160 
5,950 
5,700 

5,500 
4,550 
3,400 

2,500 
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ค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงกรณีน้ีจะมีค่าตอบแทน 5,900 บาท ส่วนประธานสภามีรายได้  9,070 
บาท รองประธานสภามีรายได้ 7,420 บาท ซ่ึงจะเห็นได้ว่าฝ่ายบริหารของเทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน
สูงมากตามฐานรายได้ของท้องถ่ิน เช่นเดียวกับกรณีเทศบาลต าบล ข.ที่ผู้บริหารมีรายได้เพ่ิมข้ึน
เช่นเดียวกัน ตามฐานรายได้ของเทศบาลเกิน 7-9  ล้าน ท้ังน้ีสามารถพิจารณาฐานรายได้และ
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของเทศบาลได้ดังตารางที่ 4.19 
 

ตารางที่ 4.19  บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น (เทศบาล)  
    

 
แหล่งที่มา:  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ

แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ, 2547.   

หมายเหตุ:  รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ท้ังน้ีไม่รวมเงินกู้ 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 

 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่การเมืองระดับชาติ ก าลังแสดงบทบาท

ส าคัญก่อนการเลือกต้ัง ได้มีการข้ึนเงินเดือนให้กับผู้บริหารท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงก็เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวเช่นกันกล่าวคือก่อนที่จะประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 น้ันองค์การ

รายได้ของ 

เทศบาล. 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 

(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง
(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทน

พิเศษ 
(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

นายก 
เทศมน

ตรี 

รอง
นายก 

เทศมน 
ตรี 

นายก 
เทศ

มน 
ตรี 

รอง
นายก 

เทศมน
ตรี 

นายก 
เทศมน 

ตรี 

รอง
นายก 

เทศ
มน 

ตรี 

ประธาน 
สภาเทศ 

บาล 

รอง
ประธาน 

สภา
เทศบาล 

สมาชิก
สภา 

เทศบาล 

เลขานุ 
การ

นายก 
เทศมน 

ตรี 

ที่
ปรึกษา

นายกเท
ศมนตรี 

เกิน 300 
เกิน 100-300 
เกิน 50-100 

เกิน 25-50 
เกิน 10-25 
เกิน 9-10 

เกิน 7-9 
เกิน 5-7 
เกิน 3-5 

เกิน 1-3 
ไม่เกิน 1 

46,200 
37,500 
25,000 

24,000 
23,000 
16,500 

14,500 
13,000 
11,500 

9,600 
8,400 

25,450 
20,600 
13,750 

13,200 
12,650 
9,070 

8,000 
7,150 
6,300 

5,300 
4,600 

10,000 
9,000 
8,000 

6,000 
4,000 
3,000 

2,800 
2,650 
2,500 

2,300 
2,100 

7,500 
6,750 
6,000 

4,500 
3,000 
2,300 

2,100 
1,990 
1,875 

1,725 
1,575 

10,000 
9,000 
8,000 

6,000 
4,000 
3,000 

2,800 
2,650 
2,500 

2,300 
2,100 

7,500 
6,750 
6,000 

4,500 
3,000 
2,300 

2,100 
1,990 
1,875 

1,725 
1,575 

25,450 
20,600 
13,750 

13,200 
12,650 
9,070 

8,000 
7,150 
6,300 

5,300 
4,600 

20,230 
16,880 
11,250 

10,800 
10,350 
7,420 

6,550 
5,850 
5,180 

4,820 
3,780 

16,200 
13,130 
8,750 

8,400 
8,050 
5,900 

5,070 
4,550 
4,020 

3,360 
2,940 

16,200 
13,130 
8,750 

8,400 
8,050 
5,900 

5,070 
4,850 
4,850 

4,850 
4,850 
 

11,570 
9,380 
6,250 

6,000 
5,750 
4,130 

3,620 
3,250 
2,870 

2,400 
2,100 
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บริหารส่วนต าบลต้องยึด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีการก าหนดฐานรายได้ท้องถ่ินที่กว้างมากเร่ิมจาก
ไม่เกิน 1 ล้านไปจนถึงเกิน 50 ล้าน ดังตารางที่ 4.20 

อน่ึงตามระเบียบใหม่น้ีได้ก าหนดให้ฐานรายได้ของท้องถ่ินแคบลง 
คือเร่ิมต้นจากไม่เกิน 5 ล้านไปจนถึงเกิน 50 ล้าน ซ่ึงเม่ือเทียบกันแล้วระเบียบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 น้ัน ก าหนดให้อบต.ที่มีรายได้เกิน 5-10 ล้าน นายกอบต.จะมีค่าตอบแทนเดือนละ 
16,400 บาท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งอีก 1,600 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก 
1,600 บาท โดยรวมนายกอบต.จะมีรายได้ต่อเดือนถึง 19,600 บาท แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่า
เทศบาลต าบล ที่มีฐานรายได้เท่ากัน แต่การขยับฐานรายได้ท้องถ่ินให้ขยับลงมากว้างข้ึน ท าให้
อบต.ส่วนใหญ่รายได้ของนายกอบต.ก็ขยับข้ึนเช่นกัน ซ่ึงหลักเกณฑ์ในการปรับอัตราค่าตอบแทน
ใหม่น้ีฐานรายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 5-10 ล้าน มีรายได้มากกว่าฐานรายได้เกิน 50 ล้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ท้ังน้ีอาจพิจารณาค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ในตารางที่  4.20 
 

ตารางที่ 4.20  บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น (อบต.) 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 

 

แหล่งที่มา:  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
(ฉบับที่ 3), 2553. 

หมายเหตุ:  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา 
ท้ังน้ีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 

รายได้

ของ 

อบต. 

(ล้าน

บาท) 

เงินค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง

(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทน

พิเศษ 

(บาท/เดือน) 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

นายก 

อบต. 

รอง

นายก 
อบต. 

นายก 

อบต. 

รอง

นายก 
อบต. 

นายก 

อบต. 

รอง

นายก 
อบต. 

ประธาน

สภา
อบต. 

รอง

ประธาน
สภา

อบต. 

สมาชิก

สภา 
อบต. 

เลขานุ 

การ
นายก 

อบต. 

เลขา 

นุการ
สภา

อบต. 
เกิน 50 
เกิน25-50 

เกิน10-25 
เกิน5-10 
ไม่เกิน5 

18,400 
17,600 

17,000 
16,400 
15,800 

10,120 
9,680 

9,350 
9,020 
8,690 

2,000 
1,900 

1,750 
1,600 
1,450 

1,000 
950 

880 
800 
730 

2,000 
1,900 

1,750 
1,600 
1,450 

1,000 
950 
880 
800 

730 

10,120 
9,680 

9,350 
9,020 
8,690 

8,280 
7,920 

7,650 
7,380 
7,110 

6,600 
6,300 

6,000 
5,740 
5,530 

6,600 
6,300 

6,000 
5,740 
5,530 

6,600 
6,300 

6,000 
5,740 
5,530 
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โดยสรุปการแข่งขันทางการเมืองท้องถ่ินที่ดูจะมีความรุนแรงท้ัง
เร่ืองการใช้วิธีการซ้ือเสียงที่นักการเมืองมีความสามารถในการจ่ายเพ่ือใช้ในเวทีเลือกต้ังที่สูงข้ึน 
อาจเป็นเพราะเม่ือพิจารณารายได้ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแล้ว ค่อนข้างที่จะมี
ความแตกต่างกันมากในช่วงก่อนการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงฐานค่าตอบแทนของนายกเทศมตรี
และนายกอบต.มีความแตกต่างกันมาก นอกจากประเด็นน้ีจะเป็นผลให้มีการแข่งขันทางการเมือง
ท้องถ่ินสูงแล้ว ยังอาจเป็นเหตุผลหน่ึงในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นอกจากน้ียังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองของนักการเมือง
ในท้องถ่ินมากข้ึน ในการเลือกต้ังคร้ังประวัติศาสตร์ของเทศบาลต าบล ข. น้ัน ก็คงจะมีลักษณะที่
พิเศษโดยเฉพาะเร่ืองการรวมกลุ่มทางการเมืองของนักการเมืองในระดับท้องถ่ินเพ่ือร่วมชิงชัยใน
การเข้าเป็นฝ่ายบริหารท้องถ่ิน ก านันต าบล ข. (2554) ได้อธิบายถึงสภาพการเมืองภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลมีผู้สมัครเพ่ือลงแข่งขันด้วยกันมีกลุ่มการเมืองที่มีการ
แข่งขันกันอย่างหลากหลายกล่าวคือ 

กลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้สมัครหมายเลข 2 ซ่ึงได้รับการรับเลือกให้
เป็นนายกเทศมนตรี ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไม่เคยเล่นการเมืองท้องถ่ิน
มาก่อน แต่การที่ผู้สมัครหมายเลข 2 สามารถเข้ามาสมัครเพ่ือเป็นนายกเทศมนตรีได้น้ันเพราะ
อาศัยเง่ือนไขหน่ึงทางกฎหมายคือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเปิดที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ก่อนหน้าน้ีผู้สมัครหมายเลข 2 มีอาชีพท านาซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่
ของท้องถ่ินของตน จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นอดีตสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินก็ได้ 

กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้สมัครหมายเลข 1 ถือเป็นบุคคลส าคัญด้าน
การปกครองและศิลปวัฒนธรรมของต าบล ข. จนได้รับยกย่องจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล ข. 
ให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลส าคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล ข. อีกท้ังยังเคยเป็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบล ข. มาก่อนต่อมาได้ลงรับสมัครเลือกเป็นก านันต าบล ข. แต่แพ้การ
เลือกต้ังจึงลาออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพ่ือลงรับสมัครเป็นนายกนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ข. และได้รับชัยชนะในเวลาต่อมา ท้ังน้ีผู้น าหมายเลข 1น้ีเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก่อนที่ผู้น ากลุ่มที่สามจะได้รับเลือกในเวลาต่อมา 

จะเห็นได้ว่าเส้นทางทางการเมืองของผู้น าหมายเลข 1 จะเร่ิมต้น
ด้วยการเป็นผู้ปกครองท้องที่ แม้จะพ่ายแพ้การเลือกเป็นก านันแต่ก็มีความมุ่งม่ันในการเข้าสู่
ต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในขณะน้ัน ด้วยฐานทางการเมืองที่มีอยู่ส่วนหน่ึงจึง
มีการลงเพ่ือร่วมแข่งขันในเวทีการเมืองคร้ังประวัติศาสตร์ของเทศบาลต าบล ข. นอกจากน้ีการ
พ่ายแพ้ทางการเมืองของผู้สมัครหมายเลข 1 น้ีเป็นการพ่ายแพ้ด้วยคะแนนที่ไม่มากนัก        
(76 คะแนน) และผู้สมัครหมายเลข 2 มีการติดป้ายประกาศขอบคุณประชาชน และมีการสัญญา
ว่าจะกลับมารับใช้ประชาชนอีก 
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ส าหรับกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้สมัครหมายเลข 3 อดีตนายกอบต.ข. 
ผู้ท าหน้าที่ขับเคล่ือนให้ อบต.เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล และนับว่ายังเป็นคหบดีใน
พ้ืนที่มีการเปิดกิจการร้านค้าและสถานีบริการน ้ามันของต าบล ซ่ึงถือว่าผู้ที่มีความนับหน้าถือตา
ของประชาชนในพ้ืนที่พอสมควร และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 

ท้ังน้ีมีข้อสังเกตบางประการของการแข่งขันทางการเมืองในพ้ืนที่
เทศบาล ข. ผู้สมัครแต่ละกลุ่มมีทีมที่ลงรับสมัครเลือกต้ังและเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ลงสมัคร
นายกเทศมนตรีท้ังส้ิน ไม่มีผู้สมัครอิสระแต่ประการใด กล่าวคือผู้สมัครนายกเทศมนตรีแต่ละคน
จะมีทีมงานท้ังส้ิน 12 คน โดยมีผู้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คนต่อหน่ึงกลุ่ม
การเมือง ดังน้ันผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลจึงมีท้ังส้ิน 36 คนจากสามกลุ่มการเมืองในพ้ืนที่
เทศบาลต าบล ข. 

อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มทางการเมืองที่กล่าวมาน้ี ไม่ได้เป็นการ
รวมกลุ่มอย่างถาวรแต่ประการใด หากแต่เป็นเพียงกลุ่มที่เกิดข้ึนมาเพียงคราวเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการหาเสียงในช่วงเลือกต้ังเท่าน้ัน ซ่ึงการรวมกลุ่มทางการเมืองข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการ
เลือกต้ังภายหลังการเป็นเทศบาลต าบลมีการแข่งขันที่มีความแตกต่างกันกับเม่ือคร้ังที่เป็นอบต. 
ดังค ากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ข (2554) ที่กล่าวว่า “การแข่งขันทางการเมืองแตกต่างกันมาก มี
หลายกลุ่มการเมืองและมีหาเสียงเหมือนกับผู้แทนฯ เป็นการหาเสียงในวงกว้าง แต่อบต.หาเสียง
เฉพาะในหมู่บ้าน” ซ่ึงก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 13 การก าหนดเขตเลือกต้ัง ใน (3) ก าหนดให้ “การเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกต้ัง” ที่มีการแบ่งเขตเลือกต้ังแทนเขต
หมู่บ้านน่ันเอง 
 
ตารางที่ 4.21 ภาพรวมการลงคะแนนผู้บริหารและสภาเทศบาลต าบล ข. 

 

รายการ นายกเทศมนตรี เขตเลือกต้ังที่ 1 เขตเลือกต้ังที่ 2 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือ 3,329(100) 1,620 (100) 1,709(100) 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ 2,384(71.61) 1,167 (72.03) 1,217(71.21) 
บัตรดี 2,322(69.75) 1,140 (70.37) 1,175(68.75) 
ไม่ลงคะแนนเสียง 8(0.24) 2  (0.12) 2(0.11) 
บัตรเสีย 54(1.20) 25(1.54) 40(2.34) 

 

แหล่งที่มา:  ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบล ข., 2553. 
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พึงสังเกตว่าประชาชนเข้าร่วมในการเลือกต้ังในภาพรวมท้ังต าบล
สูงถึงร้อยละ 71.61 และในขณะเดียวกันประชาชนมีบัตรไม่ลงคะแนนไม่มากนักแต่จะไปพบที่
บัตรเสียที่มีประมาณร้อยละ 1 ซ่ึงก็สามารถสะท้อนความสนใจของประชาชนในการใช้อ านาจทาง
การเมืองประการหน่ึงเช่นกัน 

2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกต้ังของกลุ่มการเมือง 
จากการลงพ้ืนที่ศึกษาและท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ

ภาพรวมของการแข่งขันทางการเมืองพอที่จะประมวลสรุปประเด็นส าคัญที่ช่วยให้นักการเมือง
ท้องถ่ินได้รับชัยชนะในการเลือกต้ังดังต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเทศบาลต าบล ก.  
หากพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกต้ังของกลุ่ม

การเมืองอาจพบลักษณะต่างๆดังน้ี 
ประการแรกผู้บริหารที่ไม่มีคู่แข่งทางการเมือง ในพ้ืนที่ทาง

การเมืองที่มีข้อจ ากัดการแข่งขันเป็นปัจจัยส าคัญในการได้รับชัยชนะของนายกเทศมนตรี เพราะ
ถือว่าได้มีชัยชนะไปกว่าคร่ึงแล้วขอเพียงแค่ประชาชนมาใช้สิทธิในการเลือกต้ังและไม่มีข้อ
ร้องเรียนอื่นๆที่ท าให้การประกาศผลหยุดชะงักลงก็ไม่เป็นปัญหาต่อการได้รับการเลือกต้ัง การที่
ไม่มีคู่แข่งขันทางการเมืองอาจมาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันกล่าวคือ 

ข้อหน่ึงด้วยข้อจ ากัดด้านคุณวุฒิผู้รับสมัครเลือกต้ังซ่ึงกฎหมาย
เลือกต้ังท้องถ่ินก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีระดับการศึกษาอย่างน้อยระดับ
ปริญญาตรี จึงท าให้สามารถกีดกันผู้คนที่เป็นผู้น าตามธรรมชาติจ านวนมากในการเข้าร่วมชิงชัย
นายกเทศมนตรีเหมือนดังที่เคยมีการแข่งขันในช่วงของการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ข้อสองนอกจากคุณสมบัติด้านการศึกษาแล้วกฎหมายเปิดช่องว่าง
ให้เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา มาก่อนก็
สามารถสมัครเป็นนายกเทศมนตรีได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดของนักการเมืองในพ้ืนที่มีการประเมิน
ตนเองแล้วว่าไม่สามารถแข่งขันกับอดีตนายกอบต.ได้จึงไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 

ประการที่สองภาพลักษณ์ของผู้บริหารเทศบาล ซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงกับประเด็นแรกเพราะด้วยความที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน อดีตก านันซ่ึงเป็นที่รู้จักกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลจ านวนมากและในขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้จักในนามนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนแรกที่มาจากการเลือกต้ังทางตรงของพ้ืนที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีผู้น้ี
ได้รับทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน การข้ึนป้ายหาเสียงหรือการระบุใน
คุณสมบัติมีการระบุคุณวุฒิการศึกษาลงไปด้วย ท าให้ผู้น าท้องถ่ินแห่งน้ีค่อนข้างที่จะได้เปรียบท้ัง
ในการมีประสบการณ์ในการท างานจากการท างานท้ังในระดับท้องที่และระดับท้องถ่ิน และยังมี
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ความใกล้ชิดกับฝ่ายข้าราชการท้องถ่ินเป็นอย่างย่ิง แม้ประชาชนจะอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคลาย
ไม่ออก แต่ก็นับว่าคุณสมบัติและภาพลักษณ์ที่กล่าวมาน้ีส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้การ
สนับสนุนเช่นกัน 

ประการที่สามนโยบายของนักการเมืองท้องถ่ิน ในเวทีการแข่งขัน
ทางการเมืองย่อมมีการกล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ินที่จะปรากฏในการหาเสียงเลือกต้ัง
ของนักการเมืองท้องถ่ินที่จะลงรับสมัครเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน ในการเลือกต้ังคร้ังแรกของ
เทศบาลต าบล ก. ดูเหมือนจะเป็นผลดีแก่ทีมบริหารเพราะไม่มีคู่แข่งขันทางการเมือง ดังน้ันการ
แข่งขันทางการเมืองในสมัยแรกจึงดูเหมือนราบร่ืน ไม่มีอุปสรรคแต่ประการใด แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่าในการเลือกต้ังแนวนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของนายกเทศมนตรีจะมีความเป็นรูปธรรมมาก
ข้ึนกว่าเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวคือเม่ือคร้ังเป็นอบต.นายกอบต.ได้เสนอ
นโยบายในเชิงนามธรรมทางการบริหารโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แต่
ภายหลังที่ได้เรียนรู้งานในองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ใช้ประโยชน์จากการท างาน น าเสนอ
นโยบายที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการบริหารงานในหน้าที่ของเทศบาลต าบลมากข้ึน 
กล่าวคือผู้สมัครนายกเทศมนตรีได้เสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกต้ัง คร้ังแรกดังต่อไปน้ี 

(1)  นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจัดหา
อาชีพให้เกษตรกรในช่วงที่ว่างเว้นจากการท านา ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ การแปรรูปและการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าเกษตร ส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดระบบชลประทานให้เพียงพอ
ตามความต้องการ 

(2)  นโยบายด้านพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อันได้แก่การ
ส่งเสริมการท าความสะอาดภายในชุมชนเพ่ือลดแหล่งเพาะเช้ือโรค การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานทุกชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การจัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาให้
เป็นชุมชนสีเขียว 

(3)  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสังคม จะ
มีการต้ังศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและยากไร้ จัดสรรนมและอาหารกลางวันให้กับทุกโรงเรียน 
จัดต้ังที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดให้มีการอบรม
ศีลธรรม เพ่ือยกระดับจิตใจของเด็กและเยาวชนและบุคคลท่ัวไป ตู้ยามจุดตรวจในชุมชน ขยาย
เขตไฟฟ้า ป้ายเตือนจราจร เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของชุมชน 

(4)  นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน อันได้แก่
การก่อสร้างปรับปรุงการคมนาคมภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ก่อสร้างท่อระบายน ้า ปรับปรุง
สะพาน คอสะพานให้อยู่ในสภาพดี จัดหาน ้าสะอาดเพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รวมไป
ถึงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลแห่งใหม่ด้วย 
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(5)  นโยบายด้านการบริหารราชการและการบริการพี่น้อง
ประชาชน โดยการจัดให้มีการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลมีความ
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสในการให้บริการ การจัดให้มีการอบรมและส่งเสริมความรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร  

พึงสังเกตว่านโยบายในการบริหารที่ใช้ในการหาเสียงของ
นายกเทศมนตรีน้ัน คือแนวนโยบายที่เคยวางไว้แล้วก่อนที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะโดย
เฉพาะที่เห็นชัดเจน คือเร่ืองของการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ซ่ึงก็เป็นอ านาจหน้าที่ที่
ทางเทศบาลต้องท า รวมไปถึงเร่ืองการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ของทางเทศบาลต าบล อัน
เป็นแผนงานที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว จึงกล่าวได้ว่าการที่มีประสบการณ์เป็นนักการเมืองท้องถ่ิน
มาก่อนประกอบกับการรู้ความเคล่ือนไหวและที่ส าคัญคือความรู้จักกับข้าราชการในเทศบาลอยู่
แล้วก็เป็นประโยชน์ในการหาและเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกต้ัง ท้ังน้ีในการ
ด าเนินการเพ่ือหาเสียงของนายกเทศมนตรีก็จะใช้ประโยชน์จากแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์กร ซ่ึงอาศัยเง่ือนไขทางอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดก็ดี อาศัยแนวทางในการด าเนินงานมา
ช่วงก่อนหน้าที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ดี อาศัยฝ่ายนโยบายและแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก็ดี ล้วนเป็นผลในทางบวกที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีทางการบริหารแก่ผู้สมัครต าแหน่ง
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประการที่สี่ประโยชน์จากนโยบายที่เคยบริหาร เน่ืองจาก
นายกเทศมนตรีเป็นอดีตผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก่อนการด าเนินการตาม
นโยบายโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลอันเป็นภารกิจของท้องถ่ินที่ต้องด าเนินการ เช่น การจ่าย
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม้นโยบายดังกล่าวเป็นของรัฐบาลในระดับชาติแต่นักการเมืองใน
ระดับท้องถ่ินก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวได้ กล่าวคือ เม่ือมีการแจกเบ้ียยัง
ชีพ ก็จะมีการด าเนินการแจกจ่ายโดยผู้บริหารรวมถึงสมาชิกสภาท้องถ่ินจะลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนไปในตัว ในขณะที่เม่ือหมดวาระและด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เม่ือมีการจัดให้มีการเลือกต้ัง ก็มีการหาเสียงด้วย ท้ังน้ีมีการน าเอานโยบายจ่ายเบ้ียยังชีพมากล่าว
อ้างถึงด้วย ในขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เห็นภาพสะท้อนว่าได้เบ้ียยังชีพก็เพราะอดีตนายกอบต.จึงท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้ความไว้วางใจแก่นายกเทศมนตรีกลับมาบริหารงานอีก
คร้ัง 

ประการที่ห้าระบบเงินตราธิปไตยที่มีอยู่ในพ้ืนที่ การด าเนินการ
เลือกต้ังกับการซ้ือสิทธิเลือกต้ังนับว่าเป็นของคู่กันอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะในเวทีท้องถ่ินที่
นักการเมืองท้องถ่ินสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มใดหรือคุ้มใด ก็จะมีการ
ซ้ือเสียงเฉพาะกลุ่มที่คิดว่าได้คะแนนอย่างแน่นอน ในขณะที่กลุ่มที่คิดว่าจะไม่ได้คะแนนจะไม่มี
การซ้ือเสียงเลย ระบบเครือญาติ ระบบการรู้จักมักคุ้นสามารถใช้ได้ในเวทีการเมืองท้องถ่ิน บาง
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กรณีหากผู้สมัครเลือกต้ังไม่ให้เงินแก่ประชาชนที่รู้จัก ประชาชนที่รู้จักกับผู้สมัครก็ยังมีการไปขอ
เงินจากผู้สมัครด้วยซ ้า และให้สัญญาว่าจะเลือกผู้สมัครคนน้ัน 

การเลือกต้ังของเทศบาลคร้ังแรกมีการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร
ต่อกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้กลุ่มของตนสามารถได้รับเลือกเข้ามาท างานร่วมกันใน
เทศบาล การด าเนินการของสมาชิกในกลุ่มการเมืองเป็นที่น่าสนใจอย่างย่ิงคือ มีการลงขันกันเพ่ือ
ใช้จ่ายเงินในการเลือกต้ัง อันเป็นมิติใหม่ของผู้สมัครจากเดิมที่จ่ายเงินโดยใช้ฐานของผู้สมัครเอง 
แต่เม่ือเขตเลือกต้ังใหญ่ข้ึน การร่วมทุนเพ่ือซ้ือเสียงจึงเกิดข้ึน ระบบผู้ใหญ่ดีสู้ผู้ใหญ่มีไม่ได้ จึง
เกิดข้ึนในเวทีท้องถ่ิน ผู้น าประชาคมหมู่ 8ก (2554) ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “เงินเป็น
สิ่งส าคัญในการได้รับชนะเลือกต้ัง อาศัยพี่น้องก็อาจยังไม่ชนะ เงินนี่ละที่จะพาให้ชนะได้” 

น่ันหมายความว่าคนดีแต่มีเงินน้อยและไม่จ่ายเงินให้กับประชาชน อาจ
ไม่ได้รับเลือก ในขณะที่คนที่เข้ามาในเวทีท้องถ่ินที่มีเงินจ่ายถึงใจประชาชนก็จะได้รับเลือกโดย
อัตโนมัติ นอกจากน้ียังมียุทธศาสตร์ในการจ่ายเงินกับประชาชนโดยจะมีการประเมินสถานการณ์
หากคุ้มไหนหรือหมู่บ้านไหนไม่น่าจะได้คะแนนเสียงกลุ่มผู้สมัครจะไม่ลงทุนในเขตคุ้ม หรือ
หมู่บ้านน้ันเลย ในขณะที่พ้ืนที่คุ้ม หรือหมู่บ้านใดที่พอจะเป็นฐานเสียงส าคัญได้ก็จะมีลักษณะการ
ทุ่มเงินลงไปในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นการเลียนแบบทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติมาโดยแท้ 

(2)  กรณีเทศบาลต าบล ข. 
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับชัยชนะของกลุ่มการเมือง

ท้องถ่ิน กรณีเทศบาลต าบล ข. น้ันอาจเห็นว่า ปัจจัยส าคัญคือ เกิดจากตัวบุคคลกล่าวคือ
ภาพลักษณ์ส าคัญของนายกเทศมนตรีที่เป็นหนุ่มนักพัฒนาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี 
นอกจากน้ียังมีการสร้างฐานการเมืองจากนักการเมืองท้องถ่ินเดิมที่เป็นทีมร่วมในการบริหาร
เทศบาล ซ่ึงจะได้พรรณาวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

ประการแรก ภาพลักษณ์ส าคัญของนายกเทศมนตรีที่เป็นหนุ่ม
นักพัฒนาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี เป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
นักพัฒนาของผู้จบการศึกษาทางรัฐศาสตร์และยังมีความมุ่งม่ันในการเข้าสู่ต าแหน่ง ด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาตรีนอกจากจะสอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนดให้ มีเง่ือนไขทางการศึกษาของผู้ที่จะสมัคร
เป็นผู้บริหารท้องถ่ินระดับเทศบาลน้ันจะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี หรือเคย
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภามาก่อน อันเป็น
การเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่เช่ือได้ว่า เป็นผู้มีความรู้ตามคุณวุฒิการศึกษาช้ันปริญญาตรี ได้เข้าสู่เวที
ทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงกรณีของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ข. น้ัน ถือว่าเป็น
ปัญญาชนที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดแม้ความประสงค์ตอนแรกที่ต้องการเป็นปลัดอ าเภอจะไม่
ประสบความส าเร็จ แต่ก็สามารถผันตัวเองมาเล่นการเมืองในระดับท้องถ่ินจนสามารถเป็น
ความหวังของประชาชนได้ 
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ประการที่สองการสร้างฐานการเมืองจากนักการเมืองท้องถ่ินเดิมที่
เป็นทีมร่วมในการบริหารเทศบาล แม้ว่านายกจะมีคุณวุฒิปริญญาตรีแต่ในทางการเมืองก็ต้อง
อาศัยฐานอ านาจทางการเมืองจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินเดิม
กล่าวคือ ทีมบริหารของนายกเทศมนตรี (รองนายกเทศมนตรี) ล้วนมาจากผู้ที่เป็นนักการเมือง
ท้องถ่ินที่เคยมีบทบาททางการเมืองท้ังส้ิน การเล่นการเมืองมือใหม่และได้รับการสนับสนุนจาก
นักการเมืองเดิม ท าให้สามารถสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในการรับเลือกเป็นผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ซ่ึงถือว่าเป็นการร่วมกลุ่มทางการเมืองที่มียุทธศาสตร์ในการได้รับชัยชนะในการเลือกต้ัง 
แต่อย่างไรก็ตามจุดร่วมที่ส าคัญของทีมบริหารคือเป็นคนท้องถ่ินที่มีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตน 

ประการที่สามการด าเนินการด้วยระบบเงินตราธิปไตย เป็นที่
ทราบกันท่ัวไปว่าเม่ือมีการเลือกต้ังสิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาในการซ้ือสิทธิขายเสียงซ่ึงเม่ือเป็น
เทศบาลต าบลด้วยแล้ว การเปรียบเทียบรายได้ภายหลังการได้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใน
ท้องถ่ินและในขณะเดียวกันก็มีคู่แข่งขันทางการเมืองถึงสามกลุ่มด้วยกัน ท าให้มีการซ้ือเสียงกัน
ขนานใหญ่ในเวทีการเมืองท้องถ่ินซ่ึงมีความรุนแรงมากข้ึน กว่าเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการประมาณการกันว่ามีการใช้งบประมาณมากถึงคนละสองล้านบาทเลยทีเดียว เงินก็เป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ช่วยท าให้นักการเมืองท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังให้เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเร่ือง
การตอบแทนในสังคมอีสาน ความรู้สึกเป็นบุญคุณยังพบได้ในสังคมชนบทอยู่ดังน้ันการหว่านเม็ด
เงินเพ่ือสร้างฐานทางการเมืองในระยะส้ันก็ช่วยให้ได้รับการเลือกต้ังเช่นเดียวกัน 

นอกจากประเด็นต่างๆที่กล่าวมาน้ียังมีปัจจัยอื่นที่น่าสนใจ เช่น 
เม่ือเปรียบเทียบแล้วพบว่าผู้สมัครนายกเทศมนตรีท้ังสองคน ต่างมีเร่ืองที่เคยถูกฟ้องร้องมาแล้ว 
อาจท าให้ภาพลักษณ์เสียไป แต่อย่างไรก็ตามผลคะแนนการเลือกต้ังก็ค่อนข้างไล่เลี่ยกัน
พอสมควร กล่าวคือนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน ได้รับคะแนน 856 คะแนน ในและที่คนที่สองได้
คะแนนรองลงมาคือ 780 คะแนน และผู้สมัครคนสุดท้ายได้คะแนนถึง 686 คะแนน 

ท้ังน้ีเม่ือประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังแล้วผู้สมัครที่ไม่ได้รับ
เลือกน้ัน ได้ท าป้ายขอบคุณประชาชนและสัญญาว่าจะขอกลับมาอีกคร้ังในสมัยหน้าหากได้รับ
ความวางใจจากประชาชน ถือเป็นการเล่นการเมืองในท้องถ่ินที่มีการวางแผนในระยะยาว 

3)  ลักษณะความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ 
(1) กรณีเทศบาลต าบล ก. 
เป็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปส่วนหน่ึงว่าความสัมพันธ์ทางการเมือง 

ระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับนักการเมืองท้องถ่ินน้ัน ค่อนข้างที่มีความใกล้ชิดกันในระดับ
หน่ึงหากแต่ในบริบทของพ้ืนที่พบว่า ในช่วงที่มีการแข่งขันทางการเมืองในระดับเทศบาล
นักการเมืองระดับชาติมีบทบาทน้อยมากในการส่งเสริมหรือสนับสนุนในการแข่งขันทางการเมือง
ในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงแตกต่างไปจากการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรกที่ ผู้สมัคร



176 
 

นายกอบต.เปิดตัวอย่างเต็มที่ว่าเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย มีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ที่
ส าคัญมีการแสดงรหัสสมาชิกพรรคแสดงตราสัญลักษณ์พรรคการเมืองระดับชาติอย่างชัดเจน ซ่ึง
ค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างมากกับการเลือกต้ังภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลกล่าวคือ 

ประการแรก ไม่มีความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนจากนักการเมืองระดับชาติในการช่วยเหลือนักการเมืองท้องถ่ิน เพ่ือให้ชนะการเลือก
ต้ังแต่อย่างใด สาเหตุประการหน่ึงอาจเป็นเพราะมีกลุ่มการเมืองเดียวท าให้นักการเมืองระดับชาติ
ไม่ลงมาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นได้ และในทางปฏิบัตินักการเมืองท้องถ่ินเองก็ไม่ได้อ้างความเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองระดับชาติดังที่เคยปรากฏ เม่ือคร้ังลงรับสมัครนายกอบต.แต่อย่างใด ยังถือ
ว่านักการเมืองระดับชาติช่วยเหลือนักการเมืองท้องถ่ินน้อยมากส าหรับพ้ืนที่ในการศึกษาแห่งน้ี 

ประการที่สอง นักการเมืองท้องถ่ินมีความชัดเจนในการสนับสนุน
นักการเมืองระดับชาติ กล่าวคือในงานประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปีของต าบลซ่ึงมีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมที่ลานวัดในหมู่บ้านแห่งหน่ึงจ านวนมาก ซ่ึงอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นายกเทศมนตรีมีการเชิญสมาชิกสภา
จังหวัดท่านหน่ึงมาร่วมเป็นเกียรติในงาน ซ่ึงแน่นอนว่าผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมไม่มา
ปรากฏในงานแน่นอน เพราะอาจจะผิดกฎหมายเลือกต้ังได้ จึงเข้าท านองว่าส่งนอมินีมาแทน น่ัน
คือสมาชิกสภาจังหวัดหรือ สจ.เข้ามาร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีประจ าปีซ่ึงก่อนลงเวทีของสจ.
ท่านน้ันได้ยกผ้าสีแดง เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ว่าให้เลือกพรรคการเมืองหน่ึง ซ่ึงประชาชนที่มา
ร่วมงานต่างพากันส่งเสียงตอบรับไปตามๆกัน 

ประการที่สาม ท้องถ่ินเป็นฐานคะแนนส าคัญของนักการเมือง
ระดับชาติ ซ่ึงโดยลักษณะท่ัวไปแล้วส.ส.ในพ้ืนที่มักจะลงมาร่วมงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีการ เช่นบุญประจ าปีของต าบล เป็นต้น เพราะในช่วงที่เป็นส.ส.ค่อนข้างที่จะด าเนินการใด
สะดวกกว่าเม่ือคร้ังที่หมดวาระนอกจากน้ีการที่ ส.ส. เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินแล้ว 
นอกจากจะสร้างช่ือเสียงแก่ตนเองแล้วยังมีการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักการเมือง
ระดับชาติและนักการเมืองท้องถ่ินรวมถึงข้าราชการระดับสูงของท้องถ่ินน้ันๆ เป็นประตูสู่การ
ต่อรองอ านาจและผลประโยชน์จากส่วนกลาง เช่น การของบประมาณสนับสนุนพิเศษ หรือการ
ขอให้ช่วยผลักดันให้ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในขณะที่ท้องถ่ินเองก็เป็น
ฐานคะแนนส าคัญของนักการเมืองระดับชาติอีกด้วย 

ประการที่สี่ สายสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองที่เห็นได้จากค าพูด 
กล่าวคือ มักจะมีการกล่าวถึงกันระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับนักการเมืองท้องถ่ินที่มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันออกเวทีสาธารณะ เช่น กรณีประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปี นายกเทศมนตรี
กล่าวถึงสจ.ว่าเป็น “เสี่ยว” กัน ซ่ึงเสี่ยวในภาษาอีสานคือความเป็นเพ่ือนสนิทมิตรสหายที่สามารถ
ไว้ใจกันได้ ซ่ึงต่างฝ่ายต่างใช้เวทีสาธารณะในการสร้างภาพลักษณ์ในการสื่อสารทางการเมืองกับ
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ประชาชน ซ่ึงเป็นภาพที่สามารถท าความเข้าใจได้ว่า ประชาชนจะสามารถเช่ือใจท้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาจังหวัดในฐานะที่ท้ังสองคนรู้จักกันและสามารถประสานงานเพ่ือ
การพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกันได้ การใช้วาทกรรมว่า เสี่ยว ท าให้ชาวบ้านทราบซ้ึงลงลึกถึงความเป็น
วัฒนธรรมที่มีร่วมกันเป็นวิธีทางการเมืองที่ถือว่าแนบเนียนและส่งผลดีท้ังนักการเมืองระดับ
ท้องถ่ินและระดับที่เหนือกว่าได้ 

ประการที่ห้า ความสัมพันธ์เชิงตอบแทนของนักการเมืองระดับที่
เหนือกว่าท้องถ่ินที่ส่งผลต่อนักการเมืองท้องถ่ิน ภายหลังที่ได้รับชัยชนะการเลือกต้ังของ
นักการเมืองระดับชาติแล้ว เม่ือมีการเลือกต้ังเวทีทางการเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(8 มกราคม 2555) ส่วนที่เข้ามามีบทบาทคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมาให้การสนับสนุน
ทางการเมืองกับนักการเมืองท้องถ่ินในระดับจังหวัดบางคนอย่างชัดเจน เพราะก่อนหน้าน้ีก็มีการ
สนับสนุนกันอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ทางการเมืองระดับบนดังกล่าว ส่งผลอย่างชัดเจนต่อ
นักการเมืองในระดับท้องถ่ินระดับเทศบาลต าบล เพราะเม่ือมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองของ
กลุ่มคนเส้ือแดงแม้เทศบาลต าบลจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน แต่ในฐานะนักการเมือง
ท้องถ่ินก็มีการต้อนรับขับสู้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดและคณะของ
คณะกรรมการที่ลงพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมทางการเมือง การจัดท าพิธีเปิดหมู่บ้านและต าบลคนเส้ือ
แดง และมีการร่วมพิธีในการมอบป้ายหมู่บ้านคนเส้ือแดงกับนักการเมืองระดับชาติ ซ่ึงมีความ
ชัดเจนว่ามีการให้การสนับสนุนกับนักการเมืองระดับชาติอย่างชัดเจน 

(2)  กรณีเทศบาลต าบล ข. 
จากการลงพ้ืนที่หลังช่วงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        

(3 กรกฎาคม 2554) มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเก้ือกูลกันทางการเมืองของ
นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถ่ิน เน่ืองจากสภาพการเมืองท้องถ่ินและสถานภาพ
ของผู้บริหารท้องถ่ินที่มีฐานะเป็นนักการเมืองท้องถ่ินเต็มตัว ดังน้ันการสนับสนุนหรือการ
ช่วยเหลือทางการเมืองกับนักการเมืองระดับชาติจึงค่อนข้างมีความชัดเจนพอสมควร หากแต่
ในช่วงผู้บริหารท้องถ่ินคนก่อนก็ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับนักการเมืองระดับชาติ
เท่าใดนัก นอกจากน้ีในส่วนข้าราชการประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เทศบาลก็ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับนักการเมืองอย่างเหนียวแน่นกับนักการเมืองในระดับชาติแต่อย่างใด ท้ังน้ีอาจ
พิจารณาประเด็นส าคัญด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองกับนักการเมืองระดับชาติดังต่อไปน้ี 

ประการแรก การแสดงออกทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน
กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ินค่อนข้างมีความชัดเจนในการสนับสนุนทางการเมืองของนักการเมือง
ระดับชาติ ซ่ึงสังกัดพรรคการเมืองพรรคหน่ึงที่เคยควบคุมกระทรวงมหาดไทยในช่วงปี พ.ศ.  
2552 หรือจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือกลุ่มการเมืองท้องถ่ินน้ันเป็นหัวคะแนนทางการเมืองในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 น่ันเอง แสดงให้เห็นว่านักการเมือง
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ระดับชาติใช้ประโยชน์จากท้องถ่ินอย่างเต็มที่ในฐานะซ่ึงเคยช่วยเหลือทางการเมืองแก่เทศบาล
ต าบลในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

ประการที่สอง ความภูมิใจที่สามารถติดต่อกับนักการเมือง
ระดับชาติ การแสดงออกทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินต่อนักการเมืองระดับชาติน้ัน
นักการเมืองท้องถ่ินเห็นว่าเป็นเร่ืองของศักดิ์ศรีและเป็นเร่ืองเกียรติยศที่สามารถติดต่อหรือ
ประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติได้ เช่น กรณีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลต าบล ข.
น้ัน นายกเทศมนตรี มีความภาคภูมิใจมากกว่าตนสามารถด าเนินการติดต่อกับนักการเมือง
ระดับชาติจนสามารถท าให้ได้รับการพิจารณาเป็นเทศบาลต าบลถึงแม้ว่าด้วยลักษณะขององค์กร
อาจยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร และที่ส าคัญคือนายกเทศมนตรีคนแรกน้ี ไม่เคยด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองท้องถ่ินมาก่อนแต่ก็สามารถด าเนินการติดต่อกับนักการเมืองระดับชาติได้ แต่ก็เป็น
ภาวะที่ต้องด าเนินการซ่ึงด้วยลักษณะบุคลิกภาพของนายกเทศมนตรีอาจไม่ค่อยมีความสัมพันธ์
อันแนบแน่นทางการเมืองกับนักการเมืองระดับชาติมากนัก แต่สามารถด าเนินการติดต่อ
ประสานงานทางการเมืองเพ่ือต่อรองทางการเมืองได้  

ความสัมพันธ์กับนักการเมืองที่เหนือกว่าระดับท้องถ่ินของ
เทศบาลต าบล ข. อาจไม่มีความชัดเจนมากนักในปัจจุบัน เพราะด้วยภาพลักษณ์ของ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงจบการศึกษามาก็ไม่ได้คลุกคลีกับวงการการเมืองท้องถ่ินมากนักและเม่ือเข้า
มาแล้วก็ไม่ได้แสดงตนทางการเมืองกับนักการเมืองส่วนอื่นที่มีความชัดเจนมากนัก ความสัมพันธ์
กับนักการเมืองที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าน้ัน หากนักการเมืองท้องถ่ินสามารถเข้าถึงแหล่งอ านาจ
และสามารถติดต่อของบประมาณลงมาได้ก็จะเป็นที่ช่ืนชมของประชาชนในพ้ืนที่ เพราะสามารถ
ติดต่อของบประมาณมาได้ ผู้น าท้องที่หลายคนสะท้อนให้เห็นว่านายกเทศมนตรีคนปัจจุบันไม่
ค่อยเข้าหาผู้มีอ านาจ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ ซ่ึงกลุ่มชาวบ้านและผู้น าท้องที่ค่อนข้างที่จะ
เห็นความส าคัญของนายกฯที่สามารถติดต่อของบประมาณมาลงในพ้ืนที่ได้ แทนการรอ
งบประมาณจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว 

4.2.2.2  ผลกระทบในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการปกครองท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม

แม้จะมีความพยายามในการผลักดัน และการเปิดช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเมือง การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายประการ กล่าวคือการมีส่วนร่วมในการ
เลือกต้ังและการถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การเปิดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนถ่ิน อาทิ การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การให้
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น การให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ การให้
สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนการด าเนิน
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โครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงการลงประชามติท้องถ่ิน ท้ังน้ีในบริบท
พ้ืนที่พบลักษณะการมีส่วนร่วมดังจะกล่าวต่อไปน้ี 

1)  กรณีเทศบาลต าบล ก. 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินนับได้ว่ายังประสบปัญหาอยู่มาก

หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง การมีส่วนร่วมยังเป็นเพียงนามธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ระเบียบ 
กฎหมายหรือการบัญญัติไว้ในเชิงโครงสร้างมากกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดจากพลัง
ของพลเมืองหรือเกิดจากความต้ังใจจริงในการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ที่เห็นได้ชัดเจน
มากที่สุดกรณีเทศบาลต าบล ก. คือ การมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังของประชาชน
นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการแล้ว ประชาชนยังให้ความสนใจในการไปรับฟังการนับ
คะแนนการเลือกต้ังเป็นจ านวนมาก ณ หน่วยนับคะแนนนับการร่วมติดตามผลการเลือกต้ังอย่าง
เน่ืองแน่นของผู้คน ซ่ึงมีจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือ  4,514 คน ปรากฏว่ามี
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังคิดเป็นร้อยละ 71 (3,205 คน)  

กล่าวได้ว่าประชาชนให้ความส าคัญต่อการไปใช้สิทธิเลือกต้ังมาก
พอสมควร ถือเป็นเร่ืองการให้อ านาจประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองตนเอง ตาม
แนวทางของการปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทนในท้องถ่ิน ท้ังน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึง
มีความชัดเจนในเร่ืองการเลือกต้ัง แต่ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆเช่น การถอด
ถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถ่ินโดยเฉพาะการประชุมประชาคมต าบลหรือหมู่บ้านเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ันยังมีข้อจ ากัดในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่มาก แต่ท้ังน้ีก็ไม่ได้
หมายความว่าประชาชนไม่สนใจทางการเมือง ยังพอที่จะมีประชาชนส่วนหน่ึงที่มีความสนใจทาง
เมืองอยู่ กล่าวคือ 

ประการแรก การเร่ิมต้นต้ังแต่การประชุมประชาคมต าบล เพ่ือพิจารณา
การยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล รวมท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ินตน มีการพูดคุย
ประเด็นการเมืองท้องถ่ิน รวมท้ังติดตามความเคล่ือนไหวในการเลือกต้ังอย่างใกล้ชิด แต่อาจจะ
จ ากัดเฉพาะบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีต าแหน่งในหมู่บ้านเท่าน้ัน 

ประการที่สอง เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเยาวชนก็มีการติดตามความ
เคล่ือนไหว ทางเทศบาลต าบลมาโดยตลอด แม้กระท่ังในวันเลือกต้ังก็มาจับกลุ่มกัน เพ่ือลุ้น
คะแนนเสียงที่ตนสนับสนุน ซ่ึงนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและภูมิใจอย่างย่ิงที่เห็นพลังเยาวชน
ในการติดตามการเมืองท้องถ่ิน อันจะเป็นพลังในการขับเคล่ือนประชาธิปไตยในท้องถ่ินให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเกิดความย่ังยืนเน่ืองจากเยาวชนจะต้องรับช่วงในการดูแลท้องถ่ินต่อไปใน
อนาคต แม้จะเป็นการรวมกลุ่มในระยะส้ันก็ตาม 

ประการสุดท้าย การให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมีสิทธิอย่างเสรีในการ
เลือกผู้แทนตนเองนับเป็นสิ่งที่ดี ที่ผู้ปกครองจะถูกก าหนดโดยประชาชน ไม่ควรมีการจ ากัดสิทธิ
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ท้ังผู้มีสิทธิเลือกและผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกต้ัง การยกเลิกเง่ือนไขในการจ ากัดวาระสองสมัยหรือ
แปดปีของกฎหมายท้องถ่ินจึงนับว่าเดินมาถูกทาง เพ่ือให้อ านาจแก่ประชาชน 

อย่างไรก็ตามเม่ือส้ินสุดฤดูกาลเลือกต้ัง ความสนใจหรือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถ่ินยังดูเหมือนว่าประชาชนยังห่างจากพฤติกรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอยู่
มาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในระดับที่นอกเหนือจากการเลือกต้ัง เช่น การเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน การถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้แต่การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานหรือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ยังมีข้อจ ากัดด้านการมีส่วนร่วมจากประชาชน
อยู่มาก 

บางกรณีการมีส่วนร่วมก็เพ่ือให้ผ่านข้ันตอนตามกฎหมายเท่าน้ัน หาก
เกิดปรากฏการณ์อย่างน้ีก็เท่าก็ว่าการมีส่วนร่วมเป็นเพียงแค่เชิงสัญลักษณ์ ที่สร้างความชอบธรรม
ให้การกระท าบางอย่างหรือการช้ีน าจากผู้ที่ได้ประโยชน์ต่างๆจากแนวทางที่ได้ เสมือนหน่ึงเป็น
การหลอกประชาชนแต่เป็นการหลอกที่อยู่ภายใต้ระเบียบหรือแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายซ่ึง
อันตรายมาก เช่นกรณีความเห็นของผู้น าประชาคมหมู่ 8ก (2554) ซ่ึงปัจจุบัน เป็นหมอหน้ีของ
ชุมชนในเทศบาลต าบล ก.ได้สะท้อนให้เห็นว่า  

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ไม่ต่างจากเม่ือคร้ังเป็นอบต. การด าเนินการของ
เทศบาลที่เห็นๆกันอยู่คือ เม่ือมีเทศบาลต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ประชาชนก็ยังไม่เข้าร่วมแต่วิธีการคือ เทศบาลก็จะอาศัยผู้น าชุมชนในการขอ
ลายมือช่ือในวันรุ่งข้ึนที่มีการประชุมกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการล่ารายช่ือมากกว่า
การที่ประชาชนจะเข้าร่วมจริงๆ 

 
ท้ังน้ีหากพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนภายหลังจากการ

เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักกับเม่ือคร้ังที่เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล พฤติกรรมอย่างหน่ึงของชาวบ้านท่ัวไปคือความเช่ือม่ันในตัวผู้น า การมี
ความเห็นอกเห็นใจไม่ค่อยมีความขัดแย้งกันมากนักในชุมชน แต่ปฏิกิริยาที่ไปมีผลต่อความเช่ือ
ทางประเพณีหรือทางศาสนาชาวบ้านจะขาดไม่ได้เพราะถือเป็นวิถีชีวิตที่ขาดหายไปไม่ได้ แต่
ในทางการเมืองและการบริหารงานท้องถ่ินยังพบว่ามีข้อจ ากัดอยู่มาก สาเหตุของการที่ประชาชน
ไม่เข้ามามีส่วนร่วมน้ันอาจเป็นเพราะความไว้วางใจต่อระบบตัวแทนและการเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า
จากการท ามาหากินของประชาชน ดังที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ก. (2554) กล่าวว่า 

  
ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม เพราะการที่ประชาชนมี
อาชีพท าไร่ท านา ก็มีผลต่อการมีส่วนร่วม เพราะการประชุมประชาคม และการ
เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆมักด าเนินการในช่วงเวลาหัวค ่า
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ประมาณหน่ึงทุ่ม ที่ศาลาประชาคม หรือศาลาการเปรียญแล้วแต่กรณีของแต่ละ
หมู่บ้าน ก็มักจะตรงกับช่วงที่ชาวบ้านกลับมาจากท านา หรือเหน่ือยกับการท านา 
จึงอาจเป็นสาเหตุที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควรนัก… 

 
ลักษณะพิเศษอย่างหน่ึงในพ้ืนที่ศึกษาคือ การเช่ือม่ันในระบบตัวแทน

ของประชาชนเป็นอย่างมาก จนโยนเร่ืองการบ้านการเมืองในระดับท้องถ่ินให้เป็นเร่ืองของตัว
แทนที่เป็นตัวแทนตามโครงสร้างทางอ านาจในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน รวมไปถึงหัวหน้าคุ้มและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
เป็นต้น บุคคลเหล่าน้ีถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในหมู่บ้านเพราะประชาชนให้อ านาจอย่างเต็มที่ 
ในการด านินการต่างๆ และประชาชนก็ยอมรับต่อการตัดสินใจของบุคคลที่กล่าวมาท้ังส้ิน ผู้น า

ชุมชนน้ันต้องท าหน้าที่ในการเข้าร่วมทุกเร่ืองในการบริหารงานของทางอบต.หรือแม้ภายหลังเป็น
เทศบาลต าบลก็ตาม การมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ซ่ึงก็เป็นสัญชาติ
ญาณของความเป็นผู้น า ที่จะต้องสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชุมชนไว้ เพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อตน การท าหน้าที่ดังกล่าว นับเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ท าให้ผู้น าท้องที่ 
ต้องมีความกระตือรือร้น และต้องท าหน้าที่แทนประชาชน ซ่ึงก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการวาง
โครงสร้างการปกครองท้องถ่ิน ที่ต้องการให้การปกครองท้องถ่ินปกครองกันในลักษณะที่เป็น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซ่ึงถอดแบบมาจากการปกครองระดับชาติ ท้ังๆที่การปกครองท้องถ่ิน
กับการปกครองในระดับชาติมีความต่างกันในเร่ืองขนาดพ้ืนที่อยู่มาก สิ่งที่ต้องการสื่อให้เห็นคือ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินน้ันต้องหาตัวแทนของประชาชนที่ดี ใน
ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ควรตระหนักในหน้าที่พลเมืองที่ดีด้วยเช่นกัน 

ส าหรับการจัดการในเร่ืองที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่  สิ่ง
ที่พบเป็นประจ าในช่วงที่มีการหารือระหว่างเทศบาลต าบลกับประชาชน ก็คือการที่ประชาชนเข้า
ร่วมแต่ละคร้ังน้ัน ผู้ที่เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
มากกว่าที่จะเป็นประชาชนโดยท่ัวไป ผู้วิจัยมองว่ามีความแตกต่างกันมากกับในอดีต ที่การประชุม
ประชาคมที่ด าเนินการโดยก านันผู้ใหญ่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมากซ่ึงการเข้าร่วมดังกล่าว
เป็นการจัดประชุมประจ าปีในการจัดงานบุญบ้ังไฟ โดยผู้น าท้องที่เป็นผู้น าในการจัดประชุม ผู้วิจัย
เห็นว่าพลังในการดึงดูดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างผู้น าท้องที่ กับผู้น าท้องถ่ินต่างกัน
มากกับปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ 
กลุ่มก านัน-ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานประชาคมและหัวหน้าคุ้ม ต้องเข้า
ร่วมเป็นธรรมดา เน่ืองจากด้วยลักษณะต าแหน่งหน้าที่ที่เป็นทางการจ าเป็นที่จะต้องแสดงบทบาท
ในฐานะผู้น าของชาวบ้าน แต่ประชาชนโดยท่ัวไปก็ไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล
จัดข้ึนมากนักโดยเฉพาะเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงเม่ือถามถึงว่าประชาชนเข้าร่วมแต่
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ละคร้ังว่ามีประชาชนเข้าร่วมมากเพียงไดก็จะได้ค าตอบว่า ในการประชุมแต่ละคร้ังสามารถนับ
จ านวนคนที่เข้าร่วมได้ ก านันต าบล ก. (2554) ได้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนก็ไม่ค่อยเข้าร่วมใน
การบริหารงานของเทศบาลเท่าที่ควรแม้แต่ก านันผู้ใหญ่บ้านเองในบางคร้ังเทศบาลก็ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเท่าที่ควร 

ท้ังน้ีในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ที่ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมต่างๆน้ัน เม่ือมติที่ประชุมออกมาเป็นเช่นใด ประชาชนท่ัวไปก็ไม่โต้แย้งแต่ประการใด 
ดังที่อดีตสามาชิกสภาอบต. (ผู้น าประชาคมหมู่ 8ก, 2554) ท่านหน่ึงที่ให้ทัศนะว่า “…ประชาชน
จะไม่ค่อยเข้าร่วมแต่ประชาชนเห็นด้วยตามที่ประชาคมตกลง และไม่มีการโต้แย้งสิ่งที่จะท าตามที่
เป็นความเป็นความเห็นของประชาคมเพราะประชาชนเช่ือผู้น า…” ในขณะที่ผู้น าประชาคมหมู่บ้าน
และเป็นอดีตผู้สมัครสท.สมัยแรกได้สะท้อนถึงความกังวลที่ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลอีกท้ังยังได้ประเมินการท างานของเทศบาลว่า งานพัฒนายังไม่มีความชัดเจนส่วน
ใหญ่ยังเน้นที่งานบริหารส านักงานโดยเฉพาะเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ดังความเห็นที่ว่า  
(ผู้น าประชาคมหมู่ 6ก, 2554) “การด าเนินการของเทศบาลประชาชนควรสนใจมากกว่าน้ี และ
ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปด้วยค าว่า ช่างมันเถอะ...มันเปลี่ยนแปลงเฉพาะเป็นค าว่าเป็นเทศบาล
เฉยๆแต่เร่ืองการพัฒนายังไม่ต่างกัน แต่ที่เห็นในปัจจุบันคือการรับพนักงานจ านวนมากของ
เทศบาล” การให้ความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อควรพิจารณาดังต่อไปน้ี 

ประการแรก ประชาชนยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนแม้จะไม่ค่อยเข้าร่วม
กิจกรรมในการประชุมวางแผนหรือประชุมหารืออื่นๆ แต่เม่ือมีมติออกมาเช่นไรประชาชนท่ัวไปก็
ยอมรับได้ ถือเป็นการเช่ือม่ันในมติที่ประชุม และไว้ใจมอบอ านาจให้แก่ผู้ได้รับต าแหน่งในชุมชน 
ซ่ึงอาจเป็นหัวหน้าคุ้ม ประธานประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้น า
ท้องที่ เป็นต้น แต่ในเร่ืองที่ประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนมักจะเข้าร่วมดังค ากล่าวของ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3ก (2554) ที่ว่า “ประชาชนมักจะเข้าร่วมเฉพาะกรณีการขอรับบริการกับส่วน
ราชการต่างๆที่มาลงในพ้ืนที่เท่าน้ัน เช่น โครงการอ าเภอเคล่ือนที่ ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่น ตัดผม
ฟรี บริการงานทะเบียน ตอนสุนัข ฯลฯ ซ่ึงก็นับได้ว่าเป็นเร่ืองธรรมดาที่เม่ือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
กับประโยชน์ของประชาชนโดยตรงประชาชนมักให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี 

ประการที่สอง การที่ประชาชนไม่เข้าร่วมในการประชุมหารือหรือเพ่ือ
จัดท าแผนชุมชน หรือแผนของท้องถ่ินน้ัน ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่สนใจในการเมือง หาก
มีกิจกรรมที่เป็นผลมาจากการประชุมชาวบ้านต้องปฏิบัติตาม เช่น การท าความสะอาดรอบ
หมู่บ้านก็ต้องช่วยกันด าเนินการท้ังหมู่บ้าน หรือหากมีการบริจาคเงินก็ต้องบริจาคตามมติที่มีการ
เสนอในที่ประชุมของหมู่บ้าน กรณีน้ีจะพบในงานประเพณีหรืองานบุญประจ าปี เช่น บุญบ้ังไฟ 
หรือบุญเทศน์ผะเหวด (มหาชาติ) ซ่ึงเป็นการด าเนินการของหมู่บ้านเป็นผู้จัดท าเอง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านในทางปฏิบัติ มักจะพบเห็น
การท าให้ครบตามหลักเกณฑ์ หรือตามจ านวนประชาชนโดยการล่ารายช่ือ ซ่ึงเป็นวิธีการที่ท าได้
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ในทางเอกสารหลักฐาน ดังค ากล่าวของผู้น าประชาคมหมู่ที่ 8ก (2554) ที่กล่าวว่า “โดยมากให้
ประชาชนเซ็นเลย ต่ืนเช้ามาก็ให้เซ็นเลย ไม่มีให้ประชาชนเข้าไปร่วมถกเถียง นี่คือข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่” 

2)  กรณีเทศบาลต าบล ข. 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินนอกจากการเลือกต้ังสมาชิกและ

ผู้บริหารท้องถ่ินหรือการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการ ในการก าหนดตัวผู้ปกครองในระดับท้องถ่ินแล้ว 
ยังมีการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นอีกหรือไม่ จากการสนทนากับนักการเมืองท้องถ่ิน ข้าราชการ
ท้องถ่ินและประชาชนในพ้ืนที่พบลักษณะที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส าคัญ
ดังต่อไปน้ี 

ประการแรก การมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างเป็นทางการตามระเบียบที่
ก าหนดให้ท้องถ่ินต้องขอความเห็นจากประชาชน โดยเฉพาะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ซ่ึงเม่ือถามถึงลักษณะการมีส่วนร่วมค าตอบที่ได้รับคือ การเข้าร่วมในการประชุม
ประชาคมดังค าให้สัมภาษณ์ของก านันต าบล ข. (2554) ที่ว่า “การมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
การจัดท าแผน หรือมีงานต่างๆในเทศบาลเราก็เข้าร่วม เช่น การอบรมเราก็ส่งคนไป ส่วนใหญ่
ประชาชนจะเข้าร่วมในประเพณีท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมก็ไม่ต่างกันหรอก” อย่างไรก็ตามแม้
ลักษณะที่พบในการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนแต่ก็มักจะ
ประสบปัญหาในเร่ืองการประชุมประชาคมเช่นเคย ซ่ึงก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับเม่ือคร้ังที่เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่อย่างใด อีกท้ังยังเห็นปรากฏการณ์เร่ืองความผิดพลาดในการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ สมาชิกสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(2), 
2554) ได้สะท้อนให้เห็นถึงเร่ือง 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ไม่แตกต่างกันมากนักชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าร่วม
เท่าไหร่  ชาวบ้านเสนอโครงการหน่ึงสองสามเรียงล าดับ แต่เขาไปเอาโครงการที่
แปดมาท าก่อน ไม่ค่อยสนใจประชาชนเสนอ แต่เร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆต้องท า 
เช่น เร่ืองน ้าประปา ไฟฟ้า แต่ที่เสนอไปคือการก่อสร้างร่องระบายน ้าในหมู่บ้าน 
ถนนคอนกรีตจึงจ าเป็นต้องแบ่งให้หมู่บ้านอื่นๆได้ 

      
สอดคล้องกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบล (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(1), 

2554) อีกท่านหน่ึงที่กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมก็เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะ
เน้นตัวแทนเช่น ผู้น าท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และมีการประชาคมหมู่บ้าน” อันเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เน้นและมักจะกระจุกที่ผู้น าในโครงสร้าง
อ านาจของหมู่บ้าน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าอื่นๆอย่างหัวหน้าคุ้มบ้าน ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นที่
คาดหวังของประชาชนท่ัวไปและของท้องถ่ินในการประสานงาน เร่ืองต่างๆโดยเฉพาะเร่ืองที่



184 
 

สนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ีก็มีลักษณะการเชิญตัวแทน
กลุ่มต่างๆจากหมู่บ้านต่างๆที่มีในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล เพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะเร่ืองการจัดท าแผนซ่ึงมีแผนที่หลากหลายมาก ท้ังแผนของพัฒนาชุมชนอ าเภอ ท้ังแผน
ของท้องถ่ิน จนผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ข, 2554) ท่านหน่ึงถึงกลับให้ความเห็นว่าเป็นเร่ือง
ที่มีความซ ้าซากไม่มีการบูรณาการแผน มีการจัดท าแผนของหน่วยงานของรัฐตลอดเวลา  
 

ถ้าเขามีโครงการเขาก็เชิญไปเข้าร่วมเช่น การฝึกอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน บ้านละ
สามสี่คน การประชาคมแผน พัฒนาชุมชนก็มาท าร่วมกันที่เทศบาลต าบล แต่ก็
ให้ตัวแทนไปร่วมด าเนินการ หากเปรียบเทียบแล้วเทศบาลกับอบต.ประชาชนก็
ร่วมไม่ต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วก็ด าเนินการแบบซ ้าซาก ของหน่วยงานต่างๆ 
 

ประการที่สอง การมีส่วนร่วมที่จ ากัดเฉพาะการเลือกต้ัง เป็นที่น่าสังเกต
ว่าการเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของประชาชนในเทศบาลต าบล ข. น้ันประชาชนให้
ความส าคัญและสนใจในการเลือกต้ัง คิดเป็นร้อยละ 71.61 ในขณะที่การมีส่วนร่วมลักษณะอื่นๆ
น้อยมาก ประชาชนสะท้อนภาพการมีส่วนร่วมเพียงแค่การประชุมประชาคมหมู่บ้านซ่ึงเห็นได้
ชัดเจนที่สุด  อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าวก็มักจะมีลักษณะส่งผ่านทางผู้น าเป็นส าคัญ ซ่ึงผู้น า
ในที่น้ีก็คือผู้มีต าแหน่งในหมู่บ้าน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม เป็นต้น บางคร้ังการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้านก็มักจะพบเสมอว่าสามารถนับจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมของทาง
เทศบาลหรือของทางผู้น าท้องที่ได้ 

การเลือกต้ังท้องถ่ินแม้จะเป็นสัญลักษณ์ของการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจทางการเมืองท้องถ่ินแก่ประชาชน อ านาจดังกล่าวดูเหมือนจะเบ็ดเสร็จและเสร็จส้ินลง
ภายหลังการเลือกต้ัง สภาพความสนใจทางการเมืองของประชาชนยังถือว่ามีน้อยอยู่ ที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญน้ันหากไม่เกิดปัญหาจริงๆในพ้ืนที่ประชาชนก็คงจะไม่ใช้ เช่น การถอดถอน
ผู้บริหารท้องถ่ิน การเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน ท้ังน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยท่ัวไปแล้วจะเข้า
ลักษณะการรับรู้ข่าวสารกับท้องถ่ินเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนฐานเท่าน้ัน การ
รับรู้ดังกล่าวจะเกิดจากการอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน หรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของเทศบาลต าบล ส่วนระดับที่เปิดให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นน้ันค่อนข้างที่จะจ ากัดเพราะประเด็นน้ีจะมีความเช่ือมโยงกับการฝากความหวังไว้กับผู้น า 
ดังน้ันหากผู้น าท้องที่น าเสนอปัญหาให้กับประชาชนก็จะดีไป แต่ในประเด็นน้ีต้องการช้ีให้เห็น
ภาพว่า ภายหลังการตัดสินใจทางการเมืองไปแล้วในการเลือกต้ังดูเหมือนว่าประชาชนจะหยุดให้
ความส าคัญทางการเมืองของประชาชนเองแล้วให้อ านาจดังกล่าวกระจุกอยู่ที่ผู้น าตามโครงสร้าง 
เช่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน รวมถึงกลุ่มที่มีการจัดต้ังและการรับรองอย่างเป็น
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ทางการตามกลไกอ านาจรัฐ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขชมชน (อสม.) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) เป็นต้น 

ท้ังน้ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(3) (2555) ได้สะท้อนให้เห็นการมี
ส่วนร่วมในเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแต่ก็ยังพบว่าการมีส่วนร่วมก็จ ากัดเฉพาะผู้น าใน
พ้ืนที่น่ันเองดังค ากล่าวที่ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองของการจัดท าแผน..การมีส่วน
ร่วมมีการนัดประชุมหมู่บ้านขนาดเล็กเข้ามาในหมู่บ้านใหญ่เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการ 
ประชาชนจะไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมและจะอาศัยให้ผู้น าท้องที่ที่มีบทบาทหน้าที่อยู่แล้วเป็น
ผู้ด าเนินการ” 

โดยสรุปประชาชนในท้ังสองกรณีไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ
อื่นๆเท่าที่ควรนัก การมีส่วนร่วมที่เป็นทางการ หรือการเลือกต้ังยังเป็นกลไกหลักในการเปิด
ช่องทางให้ประชาชนตัดสินใจมอบอ านาจทางการบริหารให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน ส่วนเร่ืองการออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน การถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่ประชาชนก็ไม่รู้และเข้าใจว่าตน
สามารถด าเนินการได้ ส่วนในเร่ืองอื่นที่ประชาชนจะพอมีการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือประชาชนต้องการทราบเร่ืองใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถ่ิน ก็
มักจะไปสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซ่ึงในความคิดของประชาชนคือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นส าคัญส่วนสาเหตุที่ส าคัญของการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนน้ีพอสรุปได้
ว่า น่าจะมาจากความเช่ือม่ันในตัวผู้น ามากเกินไปประกอบกับความคิดที่ว่าไม่ใช่เร่ืองของตัวจึงไม่
ค่อยเข้าร่วม และถือว่าเป็นงานของผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการ 

ท้ังน้ีจากการศึกษาพบลักษณะปัญหาที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหลายประการด้วยกันกล่าวคือ 

ประการแรกความเช่ือม่ันในผู้น าชุมชน จากการศึกษาพบว่าในแต่ละ
หมู่บ้านของท้ังสองกรณีศึกษาน้ันจะมีผู้น าที่เป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลอื่นๆ ที่
เป็นที่ยอมรับนับถือจากประชาชน เช่น ประธานประชาคมหมู่บ้าน ผู้น าทางศาสนาที่เป็นฆราวาส 
หัวหน้าคุ้ม รวมไปถึงครูและผู้น าตามธรรมชาติอื่นๆ ซ่ึงเป็นความมุ่งหวังและความเช่ือม่ันของ
ประชาชนในหมู่บ้าน เม่ือมีเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางการเมืองของท้องถ่ินโดยเฉพาะกิจกรรมที่
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดข้ึนน้ัน สามารถพยากรณ์ได้ว่าประชาชนจะมาเข้าร่วมประมาณ
กี่คน และเป็นใครบ้าง ข้อเท็จจริงน้ีเป็นที่ยอมรับกันท่ัวไป เพราะการท ากิจกรรมในชุมชนคนที่เข้า
ร่วมก็มักจะเห็นประชาชนกลุ่มเดิมๆและโดยโครงสร้างทางอ านาจที่เน้นผู้น าประชาชนจึงฝาก
ความหวังไว้ที่ผู้น าในหมู่บ้านค าที่มักจะได้ยินเสมอคือ “แล้วแต่เพ่ิน” (แล้วแต่ผู้มีอ านาจหน้าที่-
ผู้วิจัย) “เป็นหน้าที่ของขะเจ้า” (เป็นหน้าที่ของคนอื่น-ผู้วิจัย) ซ่ึงถือเป็นค ากล่าวที่มักจะได้ยิน
บ่อยคร้ังในพ้ืนที่ 

อย่างไรก็ตามหากเป็นงานในเชิงวัฒนธรรมหรือบุญประเพณีที่เป็น
รากฐานของชุมชนประชาชนจะให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นหน่ึงในวิถีชีวิต
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ที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานของชุมชนท้องถ่ิน ส่วนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในมุมมองของประชาชนยังมีข้อจ ากัดอยู่เพราะเทศบาลต าบลยังคงแสดง
บทบาทส่วนราชการมากเกินไป ผู้ที่จะมีส่วนส าคัญที่จะเป็นเสียงสะท้อนหน่ึงของประชาชน
นอกจากสมาชิกสภาแล้ว ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าประชาคม ผู้น าตามธรรมชาติจะเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญอย่างมากแทนประชาชนท่ัวไป การบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลน้ันหากประชาชนต้องการทราบก็จะสอบถามจาก ผู้ใหญ่บ้านหรือบางกรณีก็จะสอบถามกับ
สมาชิกสภาเทศบาล 

ประการที่สอง ความไม่จริงใจในการสร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาล
ต าบลเทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหน่ึงที่มีความส าคัญในการเป็นองค์กรหลักใน
การบริหารงานท้องถ่ินที่จ าเป็นต้องสะท้อนเจตจ านงค์ทางการเมืองของประชาชนเพราะเป้าหมาย
สูงสุดคือต้องเน้นอ านาจให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ น่ันคือการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรวมในการบริหารจัดการหรือร่วมก าหนดแนวทางในการบริหารงานท้องถ่ิน แต่กลับพบว่า
นอกจากประชาชนจะเช่ือม่ันในตัวผู้น าแล้วยังต้องพิจารณาความจริงใจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่จะเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะจากการสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังเน้นไปที่ความสะดวกของท้องถ่ินมากกว่าความสะดวกของ
ประชาชน เช่น การท างานตามเวลาราชการ พอเวลามีการประชุมประชาชนคมบางช่วงก็จัดให้มี
การประชุมประชาคมในเวลาที่เป็นเวลาราชการเท่าน้ัน ซ่ึงอาจท าให้เป็นข้อจ ากัดส าหรับประชาชน 
หรือ การไม่ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและมักจะพบเห็น
และได้ยินการย่ืนเอกสาร เพ่ือขอลายมือช่ือจากประชาชนเพ่ือประกอบเป็นหลักฐานในการ
ด าเนินการจัดประชุมประชาคม ซ่ึงท าให้ประชาชนที่ลงลายมือช่ือไปน้ันไม่ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการด าเนินการของท้องถ่ิน ซ ้าร้ายไปกว่าน้ันยังพบว่ากรณีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไม่ให้ความส าคัญของประชาชนเท่าที่ควรดังค ากล่าวของก านันต าบล ก. (2555) ที่ว่า 
 

การประชุมประชาคมอยู่ที่เทศบาลเขาเชิญผู้น าท้องที่ ไปดูแผนที่ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเข้าร่วมฟังแผนที่ท าเสร็จแล้ว ซ่ึงกระบวนการจัดท าแผน
เทศบาลท าเองหมดเลย เทศบาลไม่เชิญเข้าร่วมแต่เขาเชิญให้เข้าฟังตอน
ด าเนินงานเสร็จแล้ว ไม่มีการถามชาวบ้าน เทศบาลท าแบบง่ายๆและยังบอกอีก
ว่า ส าหรับท้องที่เขาจะเชิญหรือไม่เชิญให้เข้าร่วมก็ได้ ซ่ึงเขาไม่เห็นความส าคัญ
ของผู้น าท้องที่เลย ส่วนใหญ่เขาจะประชุมแล้วก็แจ้งให้ทราบ 
 

ซ่ึงจากที่กล่าวมาน้ียังเป็นลักษณะการปกครองท้องถ่ินโดยนักการเมือง
และข้าราชการท้องถ่ินมากกว่าการปกครองท้องถ่ินโดยประชาชนน่ันเอง 
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ประการที่สาม ประชาชนให้ความสนใจในเวทีการเมืองระดับชาติ
มากกว่าการปกครองตนเองในท้องถ่ิน ประเด็นน้ีสะท้อนให้เห็นจากปรากฏการณ์ที่ส าคัญทาง
การเมืองระดับชาติที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนในบริบท
พ้ืนที่เทศบาลต าบล ก. และเทศบาลต าบล ข. ก็นับเป็นเขตพ้ืนที่หน่ึงของการจัดต้ังหมู่บ้านและ
ต าบลคนเส้ือแดง เป็นที่น่าสนใจว่ามีการจ าลองโครงสร้างทางการปกครองไว้ในพ้ืนที่กล่าวคือใน
หมู่บ้านหน่ึงๆจะมีผู้ใหญ่บ้านแดง (ซ่ึงไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านที่ท างานร่วมกับกรมการปกครอง หากแต่
เป็นการจ าลองโครงสร้างอ านาจรัฐ) นอกจากน้ียังมีก านันแดง ที่จะเป็นผู้ประสานงานกับหมู่บ้าน
อื่นๆและติดต่อกับนักการเมืองแดงที่อยู่ระดับที่เหนือกว่า รวมถึงการจ าลองนายอ าเภอแดงของ
กลุ่มคนเส้ือแดงอีกด้วย 

กระแสของการเมืองระดับชาติมีความลึกซ้ึงกับประชาชนเป็นอย่างมาก
ในขณะที่การปกครองท้องถ่ินที่เป็นการปกครองในพ้ืนที่ของตน กลับพบว่าประชาชนยังห่างเหิน
กับองค์กรในระดับพ้ืนที่อยู่มากและที่ส าคัญการจ าลองโครงสร้างอ านาจทางการเมืองของกลุ่มคน
เส้ือแดงก็ไม่ได้มีการจ าลองนายกเทศมนตรีแดงแต่อย่างใด หมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ยังให้ความส าคัญกับการเมืองระดับชาติมากกว่าการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองในระดับ
ท้องถ่ินก็ยังคงเป็นการเมืองของนักการเมืองที่ไม่ใช่การเมืองของประชาชนแต่อย่างใด ท้ังน้ีการที่
ประชาชนไม่ค่อยสนใจการเมืองและเข้าร่วมในเวทีการเมืองระดับท้องถ่ินอาจเป็นเพราะ
นักการเมืองท้องถ่ินเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับประชาชน ประชาชนก็ฝากความหวังไว้กับผู้น าท้องถ่ินและ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ปรากฏการณ์การให้ความสนใจการเมืองระดับชาติมากกว่าท้องถ่ินน้ี
อาจเป็นเพราะประเทศไทยมีการรวมศูนย์อ านาจอย่างยาวนานท าให้ประชาชนมีส านึกในความเป็น
ชาติมากกว่าท้องถ่ินที่เป็นพ้ืนที่อาศัยของตน 

4.2.2.3  ผลกระทบในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะ 
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น

เทศบาลต าบลน้ันถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอยู่มากเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนท้ังน้ีในบริบทพ้ืนที่
ปรากฏดังน้ี 

1)  กรณีเทศบาลต าบล ก. 
(1)  ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาลต าบล 
ก่อนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลวาทกรรมว่าด้วยการ

พัฒนากับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล มักมีการกล่าวถึงเร่ืองการพัฒนาพ้ืนที่ที่ดีข้ึน
กว่าที่เป็นอยู่ เพราะเป็นผลมาจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน อันเป็นการสร้าง
ความหวังที่ดีกว่าให้กับประชาชนเพ่ือให้สนใจรูปแบบการปกครองแบบเทศบาลต าบล ซ่ึงจะเห็น
ได้อย่างชัดจนเม่ือทางฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและทางปลัดอบต.ได้แสดงท่าที่อย่าง
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ชัดเจนในประเด็นเร่ืองการจัดบริการสาธารณะที่ดีกว่าหรือภาษาที่ง่ายในการสื่อสารต่อประชาชน
คือจะก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ดีกว่า ซ่ึงประชาชนโดยท่ัวไปที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
หรือการประชาคมเพ่ือขอความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงฐานะก็เห็นว่าทางอบต.มีเจตนาที่จะน า
การพัฒนามาสู่ท้องถ่ินของตน ประกอบกับการเห็นความมุ่งม่ันในการด าเนินการ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะประชาชนโดยท่ัวไปก็ยอมรับว่าเห็นใจทางองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
ผู้ด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล จึงให้การสนับสนุนผ่านประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงเร่ืองความรู้และความเข้าใจในรูปแบบเทศบาล
ต าบลค่อนข้างที่จะจ ากัดพอสมควร กล่าวคือเม่ือสอบถามถึงเร่ืองเทศบาลหรือความต่างระหว่าง
เทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยกเร่ืองของ การพัฒนาจะดีข้ึน
เป็นหลัก เม่ือถามถึงอ านาจหน้าที่ก็แทบไม่ได้รับค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างเลย 

ดังค าสัมภาษณ์ที่สะท้อนถึงวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนา เช่น 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ก (2554) ซ่ึงด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 2 มาสมัยแล้ว ได้กล่าวว่า “ทางอบต.
บอกว่าเม่ือยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วจะเกิดการพัฒนา มีรายได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่ได้บอกว่า
งบประมาณจะได้มาอย่างไร ไม่ได้บอกแหล่งที่มาของรายได้ อีกท้ังมีกระแสจะยุบอบต.และการยก
ฐานะเป็นเทศบาลท่ัวประเทศ จึงจ าเป็นต้องยกฐานะ” เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3ก (2554) ก็
กล่าวในท าเดียวกัน น่ันคือ 
 

ในช่วงที่มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าการยกฐานะเป็นเทศบาลน้ันมีการ
กล่าวที่หน้าประชาคมว่า หากได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจะท าให้การพัฒนาดี
ข้ึน เน่ืองจากได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาน้ันจะได้จาก
ทางใดน้ันไม่ได้กล่าวถึง และมักกล่าวอ้างถึงประเด็นเฉพาะว่ารัฐบาลจะให้
งบประมาณเพ่ิม ท้ังน้ีในช่วงประชุมประชาคมปลัดได้กล่าวว่า อบต.ท่ัวประเทศ
เขาจะยกฐานะเป็นเทศบาลท้ังหมด จึงมาขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า
จะคิดเห็นเป็นประการใด 

 
ท้ังน้ีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าท้องที่ กล่าวไปในท านองเดียวกัน

หมดเลยว่าการที่ทางอบต.เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและการ
ที่ท้องถ่ินจะได้รับงบประมาณรายได้จะเพ่ิมข้ึน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทางอบต.ในขณะน้ันพยายาม
ชูประเด็นอื่นมาเพ่ิมเติมอีกด้วย โดยเฉพาะประเด็นการจะยุบอบต.หรือหากไม่เปลี่ยนแปลงฐานะ
ตอนน้ี ต่อไปก็จะได้รับการยกฐานะอบต.ท่ัวประเทศเป็นเทศบาล ซ่ึงนับเป็นการน าเสนอที่ช่วยให้
เห็นถึงความพร้อมก่อนของทางอบต.ว่ามีศักยภาพเพียงพอก่อนที่จะมีการประกาศให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ัวประเทศเป็นเทศบาล นอกจากน้ีแล้วยังมีกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลที่มี
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ความเห็นสอดคล้องหรือเป็นไปในท านองเดียวกัน ดังที่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก(2) (2554) 
ได้กล่าวว่า “...อบต.เงินน้อยพัฒนาไม่ท่ัวถึงแต่ถ้าเป็นเทศบาลน่าจะสามารถพัฒนาได้อย่างท่ัวถึง” 

เม่ือพิจารณาที่เอกสารประกอบการช้ีแจงการจัดต้ังองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก. เป็นเทศบาลต าบล ก. (2552: 8-9) พบว่า มีความคาดหวังในประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับในการจัดบริการสาธารณะเม่ือยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลในประเด็นต่างๆดังน้ี 

ประการแรก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การจะจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางน ้าทางบกและทางระบายน ้าเป็นไปอย่างท่ัวถึง การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
อื่นๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการควบคุมอย่างเหมาะสม การจัดการด้าน
สาธารณูปการจะเป็นไปอย่างท่ัวถึง การจัดการด้านจราจร การควบคุมอาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ประการที่สอง ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการสังคมสงเคราะห์
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่นสตรี เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส จะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ราษฎร
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง จะมีสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ การบ ารุงรักษาศิลปและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินจะได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง การป้องกันและระงับโรคติดต่อจะมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ
ได้รับการดูแลและครอบคลุมทุกด้าน ผู้สูงอายุจะได้รับโอกาสและทางเลือกด้านบริการมากข้ึน 
การประกอบอาชีพจะได้รับการส่งเสริมด้วยงบประมาณที่เพ่ิมมากข้ึน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประการที่สาม ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิงอย่างท่ัวถึง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การ
เปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตามข้อบัญญัติท้องถ่ินและกฎหมายอื่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจตรา 
สถานที่เก็บรักษาน ้ามันเช้ือเพลิงลักษณะหน่ึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรับแจ้ง อนุญาต
ประกอบกิจการและการตรวจตราเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาน ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการน ้ามัน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การอนุญาตให้จัดต้ังสถานบริการเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะและถูกต้องตาม
กฎหมาย การอนุญาตให้ต้ังโรงแรม เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การพิจารณาอนุญาตให้ขาย
สุรา และยาสูบให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ประการที่สี่ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยวราษฎรจะได้รับการบ ารุงและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลาย จัดให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถ่ิน จัดให้มีกิจการเทศพาณิชย์ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การประสานการ
จัดท าแผน จะประสานการจัดท ากับหน่วยงานอื่นๆด้วยการบูรณาการ การตรวจสอบกรณีโรงงาน
ก่อเหตุความเดือดร้อน จะเป็นไปอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย การอนุญาตให้ต้ังโรงงานขนาดเล็ก 
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จะเป็นไปอย่างรอบคอบและตามกฎหมาย กลุ่มอาชีพทางการเกษตร จะได้รับการส่งเสริมด้วย
งบประมาณที่เพ่ิมข้ึน จะส่งเสริมงานด้านการเกษตร อย่างหลากหลายแขนง จะส่งเสริมด้านการ
ปศุสัตว์ ท้ังงบประมาณและวิชาการ 

ประการที่ห้า ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การสร้างจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพยายามเสนอ
ภาพฉากทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงอนาคตว่าจะเกิดการพัฒนาข้ึนในพ้ืนที่ และที่ส าคัญภาพลักษณ์แห่ง
ความรวดเร็วหรือการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมถึงเร่ืองของการครอบคลุมในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน อีก
ท้ังในการบริหารงานก็ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นอีกประเด็นหน่ึงในเวทีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลเช่นกัน ซ่ึงประชาชนก็หวังเพียงว่าเม่ือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วการ
พัฒนาตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมาน้ันจะดีข้ึนตามที่กล่าวไว้ ซ่ึงก็เป็นภาวะที่ท้า
ทายต่อผู้บริหารท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ที่จะต้องท าการพิสูจน์ฝีมือ
ทางการบริหาร เพ่ือจัดบริการสาธารณะและอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนภายหลังที่ได้รับการยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว 

(2)  อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสารธารณะไม่ต่างกันมากนัก
ระหว่างเทศบาลต าบลและอบต. 

การจัดบริการสาธารณะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและยังถือเป็นฝีมือ
ทางการบริหารของฝ่ายบริหารในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือได้ว่า
เป็นท้ังองค์กรทางการเมืองและองค์กรทางการบริหาร  กล่าวคือในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมือง
คือเป็นพ้ืนที่ ที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ทางการเมืองผ่านการเลือกต้ังหรือการมีส่วนร่วมในเวทีทาง
การเมืองอื่นๆส่วนในฐานะองค์กรการบริหารน้ันคือ การด าเนินการบริหารจัดการโดยเฉพาะการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน เช่น ค าขวัญที่ว่า น ้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ก็คงจะเป็นที่คุ้น
กับประชาชนในท้องถ่ินอยู่มาก เร่ืองที่กล่าวถึงมาเป็นเร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ซ่ึง
แท้จริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถให้บริการได้หลากหลายมากแต่โดยท่ัวไปจะมีการ
จัดภารกิจอย่างน้อยออกเป็น 6 ภารกิจด้วยกันกล่าว คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึง
ท้ัง 6 ภารกิจที่กล่าวมาน้ีได้ถูกระบุไว้ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
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2543 ซ่ึงเม่ือกลับมาพิจารณาอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบลก็ไม่ได้มี
ความแตกต่างกันมากนัก ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางที่ 4.22 โดยอ านาจหน้าที่ก็
ครอบคลุมภารกิจท้ัง 6 ด้านพอสมควร 
 

ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่ต้องท า ระหว่างอบต.กับ
เทศบาลต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
1) จัดให้มีและบ ารุงทางน ้าและทางบก  
2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า 
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุและพิการ  
7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล 

 

  
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2546.;  

พระราชบัญญัติเทศบาล, 2546.. 
 

การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลน้ันจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญของเทศบาลคือเร่ืองของรักษาความสงบเรียบร้อย ปลัดเทศบาลได้กล่าวว่าสามารถ
จัดให้มีเทศกิจได้ ซ่ึงอบต.ไม่มีและไม่สามารถด าเนินการได้ในส่วนน้ี แต่ในทางปฏิบัติจัดให้มีการ
สนับสนุน อปพร.หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นอกน้ีหากพิจารณาจาก ตารางที่ 4.22 
จะเห็นได้ว่า ภารกิจที่เพ่ิมข้ึนของเทศบาลต าบล เม่ือได้รับการยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
ต าบลแล้วหน้าที่หลักมีเพ่ิมเติมข้ึนเพียงสองเร่ืองเท่าน้ัน แต่เป็นเร่ืองที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของ
ประชาชน คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการจัดให้มีเคร่ืองใช้ในการ
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ดับเพลิง ซ่ึงต้องตีความในประเด็นแรกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยต้องท าอย่างไรบ้าง จึงจะ
ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย 

ในทางปฏิบัติจะเห็นการด าเนินการของเทศบาลในลักษณะของ
การรักษาความสงบเรียบร้อยน้ัน จะมีการด าเนินการคือ การตรวจตราและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์และเม่ือไปพิจารณาถึงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายแล้ว การใช้จ่ายงบประมาณด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ โครงการอปพร.ใกล้
บ้านสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยแก่ชุมชน โครงการจัดต้ังจุดตรวจบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ และโครงการฝึกอบรมขับขี่ถูกต้อง ลดอุบัติเหตุ มีใบขับขี่ สนับสนุนอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร เป็นต้น โดยน่าจะมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนหน่ึงคือเร่ืองของรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซ่ึงไปสอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่ต้องด าเนินการ  

ส่วนประเด็นที่สองการจัดให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง มีความ
ชัดเจนว่าต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างเคร่ืองมือในการดับเพลิงอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ รถดับเพลิง แต่
อย่างไรก็ตามในช่วงที่องค์การบริหารส่วนต าบล ข. ซ่ึง อบต.ข.ก็สามารถจัดซ้ือได้ แต่อบต.อื่นๆก็
อาจมีข้อจ ากัดเช่น   อบต.ข.ก่อนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ข.ก็มีข้อจ ากัดเร่ืองงบประมาณ
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเคร่ืองดับเพลิงได้ เม่ือเป็นอ านาจของเทศบาลต าบลในการ
จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง ต่อจากน้ีคงจะเห็นรถดับเพลิงมีท่ัวทุกเทศบาล ซ่ึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายได้ก าหนดให้เกิด
ความร่วมมือในลักษณะสหการ (Syndicate) ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แต่ถึงบัดน้ียังไม่มีองค์กรปกครองท้องถ่ินใดเลยที่น าไปใช้อย่างจริงจัง  
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ตารางที่ 4.23  เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ที่อาจท าระหว่างอบต.กับเทศบาลต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 

1) ให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน ้า  
4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การ
พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์  

6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน  

9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์  
12) การท่องเท่ียว  
13) การผังเมือง 

1) ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้า 
9) เทศพาณิชย์ 

 

แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2546.;  
พระราชบัญญัติเทศบาล, 2546. 

 
อน่ึงอ านาจหน้าที่ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ

เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (มาตรา 19) 

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน ้าและทางระบายน ้า  
(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่

จอดรถ  
(4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ  
(5)  การสาธารณูปการ  
(6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม  
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(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(9)  การจัดการศึกษา  
(10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่

อยู่อาศัย  
(13)  การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การส่งเสริมกีฬา  
(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  
(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  
(17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 
(18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสีย  
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ

รักษาพยาบาล  
(20)  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการเล้ียงสัตว์  
(22)  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  
(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

การอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณะสถานอื่นๆ  
(24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(25)  การผังเมือง 
(26)  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(28)  การควบคุมอาคาร 
(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
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(31)  กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ท้ังน้ีอ านาจหน้าที่ท้ัง 31 ประการที่กล่าวมาน้ีเป็นอ านาจท้ังของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลน่ันย่อมหมายความว่าอ านาจหน้าที่ในตัวบทกฎหมายแล้ว
แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับว่าองค์กรปกครองประเภทใดที่สามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าน้ัน การก าหนดขอบเขตให้ท้องถ่ินสามารถท างานได้อย่างกว้างขวาง
เช่นน้ี ก็เป็นประโยชน์แก่อปท.เองที่จะเลือกท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายอ้ือให้ท าได้ โดยเฉพาะ
กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจน้ีท าให้ขอบเขตอ านาจไม่ได้จ ากัดเฉพาะกฎหมายที่ใช้ในการ
จัดต้ังเทศบาล หรืออบต.เท่าน้ัน ดังน้ันการยกฐานะที่กล่าวกันว่า การยกฐานะเพ่ือให้หน่วยงาน
ปกครองท้องถ่ินน้ัน ได้มีอ านาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะ รวมถึงพัฒนาท้องถ่ินได้ใน
ขอบเขตที่กว้างขวางข้ึนน้ันอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร เพราะการยกฐานะจากอบต.
มาเป็นเทศบาลต าบลน้ัน อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปลักษณ์ขององค์กรเท่าน้ัน เพราะ
โดยเน้ือแท้แล้วอ านาจที่มีอยู่ของเทศบาลต าบลไม่สร้างขอบเขตที่จะสะท้อนบทบาทในฐานะเป็น
เทศบาลต าบลได้ หรือจะเป็นเพียงว่าที่ท าการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลมาน้ี เพียงเพ่ือความ
ต้องการให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในเวทีการเมืองท้องถ่ินเท่าน้ัน  

(3)  การให้ความส าคัญกับการบริหารท่ัวไปและการเคหะและ
ชุมชนมากเป็นพิเศษ 

แนวทางในการจัดบริการสาธารณะตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซ่ึงจะท าให้เห็นถึงความส าคัญในการจัดสรรสัดส่วน
งบประมาณในแผนงานต่างๆกล่าวคือ ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2551 องค์การบริหารส่วนต าบล ก. และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลต าบล ก. น้ันพบว่า เม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ัน มีการด าเนินการในแผนงานบริหารท่ัวไปโดยใช้งบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือ
การเคหะและชุมชน (เป็นงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) แผนการสังคมสงเคราะห์ แผนงาน
การศึกษาและแผนงานการเกษตรตามล าดับ 

ท้ังน้ีเม่ือเปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็นเทศบาลต าบล งบประมาณที่ใช้
สูงสุดยังคงที่คือยังเน้นที่ แผนงานบริหารท่ัวไปมากที่สุด กว่าร้อยละ 32. 84 รองลงมาคือ 
แผนงานเคหะและชุมชน กว่าร้อยละ 23.72 แผนงบกลาง (17.25) และแผนการศึกษา 
(16.07) ตามล าดับ ท้ังน้ีแผนบริหารงานท่ัวไปก็รวมถึงการบริหารงานบุคคลในเทศบาลต าบล
ด้วย ในขณะที่แผนงานด้านการเคหะเป็นอยู่ในล าดับต้นๆเพราะในพ้ืนที่ยังต้องพัฒนาเชิง
โครงสร้างอยู่มากซ่ึงแผนงานด้านเคหะชุมชนน้ี หากพิจารณารายละเอียดใน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลแล้ว รายจ่ายในหมวดน้ีคือเร่ืองของการจัดการเร่ือง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เร่ืองถนนหนทาง ไฟฟ้าส่องสว่าง ร่องระบายน ้าในหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
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ต าบลน่ันเอง  ส่วนแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์น้ันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉพาะ
เร่ืองการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ดังที่ปรากฏในตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24  แนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างช่วงที่เป็น

อบต. ก. และเป็นเทศบาลต าบล ก. 
 

แนวทางการด าเนินงาน อบต. ก. เทศบาลต าบล ก. 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารท่ัวไป 5,564,160(30.32) 8,241,830(32.84) 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 211,950(1.15) 832,320(3.31) 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานสาธารณสุข 240,665(1.31) 313,000(1.24) 
     แผนงานเคหะและชุมชน 4,352,814(23.72) 5,893,290(23.48) 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
     นันทนาการ 

227,500(1.23) 864,500(3.44) 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 585,000(3.18) 305,000(1.21) 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,276,000(17.85) 30,000(0.11) 
     แผนงานการศึกษา 1,739,260(9.47) 4,032,160(16.07) 

ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร 1,491,900(8.13) 247,500(0.98) 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
     แผนงานงบกลาง 658,176(3.58) 4,330,400(17.25) 
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 18,347,425(100) 25,090,000(100) 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2550: 5-7.; เทศบาลต าบล ก., 2553: 7. 
หมายเหตุ:  งบประมาณ 2554 เทศบาลต าบล ก.เป็นงบประมาณการ ท้ังน้ีในปีงบประมาณ 

2554 ได้รับงบประมาณท้ังส้ิน 22,896,235.81 บาท 
   

อย่างไรก็ตามภายหลังการเป็นเทศบาลต าบลยังประสบกับปัญหา
เร่ืองการบริหารจัดการงบประมาณเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณดังค าที่
ประธานสภาเทศบาลต าบล ก.กล่าวว่า “งบประมาณใหม่ประมาณการไว้สูงอยู่ แต่เงินมันไม่เข้ายัง
ขาดอยู่มาก ซ่ึงเป้าหมายคาดว่าจะได้ 25 ล้านบาท” เช่นเดียวกับสมาชิกสภาเทศบาลเขตหน่ึง
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.(3), 2554) ก็ได้สะท้อนเร่ืองข้อจ ากัดของงบประมาณและช้ีให้เห็น
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ถึงโครงการที่ชัดเจนภายหลังเป็นเทศบาลคือเร่ืองการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ก. 
ซ่ึงเป็นอ านาจของเทศบาลต าบลและเป็นความคาดหมายของประชาชนที่ได้มีการเสนอในเวที
ประชาคมว่าจะมีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ึนและอีกเร่ืองที่ก าลังมีการด าเนินการคือการ
จัดสร้างส านักงานเทศบาลต าบลแห่งใหม่เพ่ือบริการประชาชน “การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของ
เทศบาล ยอมรับว่างบประมาณยังไม่มี งานเลยยังไม่มีความเป็นรูปธรรม ส่วนที่เห็นอีกอย่างหน่ึง
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ก. และโครงที่จะเกิดข้ึนคือการสร้างส านักงานเทศบาลแห่ง
ใหม่ข้ึน” (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.(3), 2554) 

นอกจากน้ีผู้น าประชาคมหมู่ 3ก (2554) สะท้อนให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนในช่วงที่เป็นเทศบาลต าบลคือเร่ืองของจ านวนสมาชิกที่ลดลงอย่าง
ชัดเจน ส่วนในเร่ืองการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนมากนัก แต่จุดเปลี่ยนส าคัญ
คือเร่ืองของการจ่ายเบ้ียผู้สูงอายุจากเดิมที่ให้ผู้สูงอายุไปรับที่ส านักงานอบต.ส่วนปัจจุบันน้ัน สท.
เอาเงินมาจ่ายเองตามหมู่บ้านต่างๆ 

อน่ึงสมาชิกสภาเทศบาลยังได้สะท้อนให้เห็นภาพ เร่ืองความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย กล่าวคือเกิดกรณีลมพายุพัดหมู่ที่ 7 จ านวน 44 หลังคาเรือน 
ซ่ึงเทศบาลต าบลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันเน่ืองจากมีงบประมาณสะสมและใช้
งบประมาณสะสมที่มีด าเนินการและยังเปรียบเทียบว่าเม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน
ให้การช่วยเหลือประชาชนเพียงคร่ึงหน่ึงและช้ากว่าการด าเนินการของเทศบาลต าบลประมาณหน่ึง
สัปดาห์ (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.(3), 2554) อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ท้องถ่ินไม่สามารถ
สนองต่อประชาชนได้ แต่สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้ดังที่ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7ก (2554) ได้สะท้อนว่า “การศึกษาดูงาน แสนสองแสนมีงบจัดสรรได้ แต่พอ
ชาวบ้านขอให้ช่วยปรับปรุงถนนที่น ้าเซาะงบประมาณไม่ถึงหม่ืน ก็ไม่สามารถจัดสรรได้ ที่ส าคัญ
การศึกษาดูงานแล้วไม่ได้น าสิ่งที่ดูงานน้ันมาปรับหรือพัฒนาท้องถ่ินแม้แต่น้อย น่ันคือการไปเที่ยว
อย่างเห็นได้ชัดเจน” 

กรณีการช่วยเหลือเร่ืองภัยพิบัติฉุกเฉินที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ในขณะที่เร่ืองการพัฒนาโดยท่ัวไปยังไม่ถือว่ามีความ
โดดเด่นเท่าที่ควรนัก อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8ก (2554) สะท้อนความแตกต่างด้านการจัดบริการ
สาธารณะระหว่างอบต.กับเทศบาลต าบลค าตอบที่ได้คือ “เทศบาลน้ันหรือดูเหมือนจะเปลี่ยน
เฉพาะช่ือ” ซ่ึงค าตอบเช่นน้ีพบมากในกลุ่มประชาชนที่กล่าวถึงการท างานของเทศบาลในขณะที่
การด าเนินการบางกรณีเช่น โครงการที่มีการเสนอในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน แต่กลับมี
โครงการอื่นโผล่มาเม่ือถึงเวลาปฏิบัติจริงจึงท าให้ความรู้สึกของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ท้องถ่ินเปลี่ยนไป เม่ือการประชุมประชาคมเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพ่ือให้ท้องถ่ินด าเนินการตาม
ข้ันตอนได้เท่าน้ันเอง ไม่ได้เข้าถึงสาระส าคัญหรือหัวใจที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังค ากล่าวที่ว่า 
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โครงการถนนมีการประชุมวางแผนแต่พอเอาเข้าจริงไม่มีเส้นทางที่ปรากฏใน
ประชุมประชาคม ฝ่ายการเมืองระบุเร่ืองที่ต้องการท าไว้ได้เลย เสียงประชาชนดู
ไร้ค่าแล้วความส าคัญของประชาคมอยู่ที่ใด เขา (อปท.-ผู้วิจัย) พูดว่าแผนทุก
แผนสามารถเปลี่ยนแปลงได้  มีการเปลี่ยนแปลงแผนแต่ว่าไม่แจ้งประชาคม 
ควรให้ประชาชนมาโสเหร่กันก่อนเปลี่ยนแปลงแผน ประชาคมจึงจะมีความหมาย 
(อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8ก, 2554) 
 

นอกจากน้ียังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่าย
การเมืองซ่ึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4ก (2554) ซ่ึงในอดีตเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและสมาชิกสภาอบต.หลายสมัยได้สะท้อนภาพการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่อิงอยู่กับ
ข้าราชการประจ าโดยเฉพาะปลัดฯซ่ึงถือว่าเป็นผู้กุมอ านาจเร่ืองความถูกต้องตามกฎหมายจึงท าให้
นโยบายหรือการด าเนินการใดๆฝ่ายข้าราชการประจ าจึงค่อนข้างที่จะมีบทบาทมาก นอกจากน้ียัง
ได้สะท้อนเร่ืองความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ินว่ายังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอยู่
มากดังค ากล่าวที่ว่า “ข้าราชการประจ าช้ีน าการท างานของนายกเทศมนตรีอยู่มาก ฝ่ายบริหารมี
หน้าที่เซ็นอย่างเดียว เป็นการอาศัยข้าราชการประเป็นหลัก  ส.อบต. สท.ก็ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ของตนอยู่มาก” ในขณะที่ผู้น าประชาคมหมู่ที่ 8ก (2554) ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะ ซ่ึงประชาชนมองว่ายังไม่ได้รับอะไรที่ดีข้ึนมากนัก 
การด าเนินการของเทศบาลต าบลยังมีลักษณะของโครงการที่เป็นงานประจ าที่รัฐสนับสนุนให้
ด าเนินการ ดังค ากล่าวที่ว่า “หลังยกฐานะประชาชนยังไม่ค่อยได้อะไรเลย มีแต่ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ มีแจกเงินผู้สูงอายุและแจกนมเด็กน้อย” 

(4)  ปัญหาทางการคลังของเทศบาลต าบลที่ส่งผลต่อการ
จัดบริการสาธารณะ 

ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลใหม่ต้องท า
ใจรับสภาพและปรับตัวกับฐานะทางการคลังที่เรียกได้ว่ายังมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนัก 
ซ่ึงเป็นภาวะที่ท้าทายต่อเทศบาลในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับ
เทศบาลต าบล ก. ประธานสภาเทศบาลได้ช้ีให้เห็นว่าเทศบาลต าบลยังประสบกับปัญหาเร่ืองการ
บริหารจัดการงบประมาณเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังค าที่ประธานสภา
เทศบาลต าบล ก. (2554) กล่าวว่า “งบประมาณใหม่ (ของเทศบาลต าบล ก.ปีงบประมาณ 
2554) ประมาณการไว้สูงอยู่ แต่เงินมันไม่เข้ายังขาดอยู่มาก ซ่ึงเป้าหมายคาดว่าจะได้ 25 ล้าน
บาท” เช่นเดียวกับท้องถ่ินอ าเภอ (2555) ที่สะท้อนปัญหาถึงเร่ืองงบประมาณของเทศบาลต าบล
ในพ้ืนที่ในฐานะผู้ก ากับดูแลท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ของตนเห็นว่า “งบประมาณของเทศบาลก็ยัง
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ประสบปัญหาอยู่... ไม่ได้รับการจัดสรรเท่าที่ควรตามที่มีการประมาณการเอาไว้...รายได้จัดเก็บ
เองยังน้อย...เทศบาลต าบลยังเล้ียงตนเองไม่ได้เพราะไม่มีโรงงาน ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมจึงยังคง
เป็นปัญหาโดยรวมของเทศบาลต าบลอยู่ 

นอกจากน้ีกรณีผู้น าประชาคมหมู่ที่ 9ก (2555) ก็ได้สะท้อนให้
เห็นว่าการเสนอโครงการไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ซ่ึงมักพบค ากล่าวอ้างเสมอว่า
งบประมาณไม่มี ไม่เพียงพอ แต่ก็เกิดการเปรียบเทียบของประชาชนว่าท าไมในหมู่บ้านอื่นๆจึง
สามารถด าเนินการได้ดังค ากล่าวที่ว่า 

 
ส่วนใหญ่เราเสนอโครงการไปไม่ได้รับการตอบสนอง ชาวบ้านโวยวาย อย่าง
โครงการท่อระบายน ้าของหมู่บ้าน 200 เมตร สท.อ้างเสมอว่าเงินไม่เข้า เงินไม่มี 
แล้วก็เกิดค าถามจากชาวบ้านว่า บ้านอื่นท าไมถึงได้ถนนคอนกรีต แต่ท าไมบ้าน
เราจึงไม่ได้ ท าให้เราต้องมาแก้ต่างให้กับสท.เพราะต้องมาตามความคืบหน้าที่
ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนแทน ชาวบ้านไม่ได้ไปตามที่สมาชิกสภาเทศบาล 

 
ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาฐานะทางการคลังของเทศบาลภายหลังการยก

ฐานะก็พบว่ามีงบประมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือปี พ.ศ. 2551 มีรายได้รวม 
20,919,384 บาท และในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบล ก. มีรายได้ 18,028,704.90 บาท     
ซ่ึงหมายความว่าเทศบาลต าบล ก.ลดลงกว่า 2.8 ล้านบาท แม้ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาล
ต าบล ก. มีรายได้ 19,742,227.32 บาท และในปีงบประมาณต่อมาจะมีความพยายามประมาณ
การรายได้เพ่ิมข้ึนแต่ก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ งบประมาณในปี พ.ศ. 2554 เข้าประมาณ 22 
ล้านบาทจากที่มีการประมาณการไว้กว่า 25 ล้านบาท จึงค่อนข้างที่ก่อให้เกิดปัญหาในการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ความคาดหวังของประชาชน 

นอกจากน้ียังต้องมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการ
ภูมิภาคและท้องถ่ินใกล้เคียงอีกจ านวนมากกล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2552 จัดสรรให้เงิน
อุดหนุนองค์กรอื่นจ านวน 1,486,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของงบประมาณรายจ่าย 
22,046,569.35 บาท) ในปีงบประมาณ 2553 จัดสรรให้เงินอุดหนุนองค์กรอื่นจ านวน 
2,721,558.31 บาท (คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของงบประมาณรายจ่าย 17,447,222.38 บาท) 
และในปีงบประมาณ 2554 จัดสรรให้เงินอุดหนุนองค์กรอื่นจ านวน 1,876,300 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 8.92 ของงบประมาณรายจ่าย 21,032,500.10 บาท) 
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2)  กรณีเทศบาลต าบล ข. 
(1)  ปัญหาด้านงบประมาณในการด าเนินการของเทศบาล 

ประเด็นเร่ืองการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลน้ันเป็นที่คาดหวังส าหรับประชาชนเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากในช่วงที่มีการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะโดยเฉพาะช่วงจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและต าบลน้ันมีการให้ข้อมูลกับประชาชนเร่ืองงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนของเทศบาล
ต าบล รวมท้ังเร่ืองที่ส่งผลต่อเน่ือง เม่ือได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนการพัฒนาในพ้ืนที่ก็จะดีข้ึน 
ประชาชนก็จะได้รับการอ านวยบริการที่ดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ภาพฉากทัศน์เช่นน้ีท าให้ประชาชนให้
ความคาดหวังกับการเป็นเทศบาลต าบลอย่างย่ิง แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลก็ประสบปัญหาในการจัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณในการ
ด าเนินการของเทศบาล จึงท าให้การด าเนินงานของเทศบาล ตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาล
มากกว่านโยบายของท้องถ่ิน ดังค ากล่าวของปลัดเทศบาลต าบล ข. (2554) ที่ว่า 

 

งานส่วนใหญ่เป็นงานหลักที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากส่วนกลางเช่น การจ่ายเบ้ีย
ยังชีพ นมส าหรับศูนย์เด็กเล็ก อาหารกลางวัน ซ่ึงเป็นเร่ืองการจัดการท่ัวไปที่เป็น
นโยบายของรัฐบาล ความแตกต่างที่ชัดเจนของความเป็นเทศบาลยังไม่ค่อย
ปรากฏต่อประชาชนมากนัก นโยบายของผู้บริหารก็ขับเคล่ือนไม่ได้ ยังไม่
สามารถระบุได้ว่า ไม่มีงบอะไรจะมาเสริมอ้อนี่คือเทศบาลนะ  ส านักงานก็อยู่
อย่างน้ี (ส านักงานขนาดเล็ก) หากถามว่าท าไมไม่สร้าง ใครจะไม่อยากสร้าง
ส านักงานใหม่แต่เราไม่มีเงิน เรามองเร่ืองความสะดวกแก่ประชาชนก็ต้องคิด
หนัก 
 ถ้าอบต.อื่นจะยกฐานะเป็นเทศบาลต้องมีความพร้อมเร่ืองงบประมาณ 
หากไม่พร้อมไม่ควรยก จากที่เป็นอบต.อยู่ดีๆก็สามารถบริการประชาชนได้ แต่
พอเป็นเทศบาลก็ถูกถามจากประชาชนไหนบอกว่าจะดีข้ึน (อบต.ที่จะยกฐานะ
ต้องค านึงถึงงบประมาณและความสามารถในการบริหารงบประมาณโดยเฉพาะ
การหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมาก) 

 

เน่ืองจากเทศบาลต าบลจะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ผลที่ตามมา
คือการจัดบริการสาธารณะที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ใหม่ของ
เทศบาลต าบล ประชาชนจึงไม่ค่อยเห็นความแตกต่างที่มีความชัดเจนระหว่างความเป็นอบต.กับ
เทศบาลต าบล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่านหน่ึง (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(2), 2554)
กล่าวว่า “เราเป็นเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณไม่เพียงพอที่ใช้ในการบริหาร ส่วนใหญ่เป็นการ
จ่ายเงินประจ าเหลือเงินประมาณสองล้านบาทในการพัฒนา” สอดคล้องกับก านันต าบล ข. ที่
สะท้อนปัญหาเร่ืองงบประมาณของเทศบาลต าบลว่า “เร่ืองการบริหารก็มีปัญหาเร่ืองงบประมาณ 
งบประมาณก็ไม่ดีเหมือนที่อื่นๆเพราะหน่ึง พ่ึงยกฐานะใหม่ สองเศรษฐกิจในชุมชนไม่ค่อยดี
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เท่าที่ควร ส่วนใหญ่ท านา โรงงานก็ไม่มี ปีกว่าที่ผ่านมาพ่ึงได้หลอดไฟมาประมาณ 2-3 หลอด 
เงินยังใช้งบอบต.อยู่” 

ในท านองเดียวกับผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ข, 2554) ที่
ช้ีให้เห็นว่า “โครงการที่ได้รับประโยชน์มากยังไม่มีซักโครงการที่เกิดข้ึนในหมู่บ้าน ก็ต้องรองบอยู่
อย่างน้ีท าอะไรก็ท าไม่ได้” แต่ที่พบจะเป็นโครงการที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเพียงให้ท้องถ่ิน
เป็นคนด าเนินการเท่าน้ัน ดังสมาชิกสภาเทศบาลท่านหน่ึง (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(2), 
2554) ที่ให้ความเห็นว่า “โครงการที่เห็นว่าเทศบาลท าคือเร่ืองเงินผู้สูงอายุและอาหารกลางวัน
เด็ก ส่วนเร่ืองอื่นๆยังไม่เห็นชัดเจนเลย ส่วนเร่ืองน ้าประปาเดิมเป็นของหมู่บ้านซ่ึงผู้ใหญ่บ้าน
ด าเนินการแต่ช่วงหลังมาให้เทศบาลด าเนินการให้จัดเก็บรายได้ดูแลรักษาการจ่ายน ้าให้กับ
ประชาชน”  

นอกจากน้ียังพบว่าโครงการที่ผู้ใหญ่บ้านขอไปก็ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ได้ตามที่ขอเพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หากไม่ได้หน่วยงานอื่นมาช่วยท าให้ก็
ไม่มีการพัฒนาเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ส่วนโครงการที่เหลือก็ไม่แน่ชัดว่าเทศบาลต าบลจะสามารถ
ด าเนินการให้ได้หรือไม่ ดังค ากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ข (2554) ที่ว่า 

 
อย่างปีน้ี (2554) ที่ขอคือหน่ึงร่องน ้าในหมู่บ้าน สองคือขุดลอกฝายนิวซีแลนด์ 
สามคือขุดลอกหนองขุมดิน แต่โชคดีที่มีทหารมาขุดให้ เป็นโครงการของทหาร
ที่มาท าให้...ทางเทศบาลต าบลยังไม่ได้ด าเนินการให้เลย สองปีกว่าแล้วยังไม่เห็น
ผลงานเทศบาลเลย ส่วนการขุดลอกฝายนิวซีแลนด์ สจ.ในพ้ืนที่ก็มาด าเนินการ
ให้กลายเป็นว่า โครงการที่เสนอไปหน่วยงานอื่นมาท าให้ก่อน ส่วนโครงการร่อง
ระบายน ้าของเทศบาลไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า 
 

ส่วนเร่ืองที่เห็นชัดเจนส าหรับพ้ืนที่คือการที่เทศบาลต าบล ข. ให้
งบประมาณสนับสนุนประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปี ของประชาชนในต าบลโดยจัดเป็นประเพณีระดับ
ต าบล ซ่ึงเป็นประเพณีที่ชาวบ้านให้ความสนใจอย่างมากเน่ืองจากเป็นประเพณีประจ าปีก่อนการ
ด าเนินการท านา จึงท าให้ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลงในบางประเด็นเท่าน้ัน นอกจากน้ีจะ
เห็นว่าเทศบาลให้งบประมาณสนับสนุนและจัดการให้รวมกันจัดเพ่ือง่ายแก่การจัดสรรงบประมาณ
ในคราวเดียวดังที่ผู้ปกครองท้องที่ (2554) ท่านหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่
ค่อยมากนัก นอกจากนโยบายหลักที่เทศบาลต าบลต้องด าเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล การ
สนับสนุนงบประมาณด้านประเพณีประชาชนจะเห็นง่ายจึงเห็นการด าเนินการของเทศบาลโดย
จัดเป็นประเพณีในระดับต าบลดังทัศนะที่ว่า (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ข., 2554) 
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บุญบ้ังไฟต าบล ท ารวมมานานแล้วนับจากเป็นอบต. บ้ังไฟให้หมู่บ้านละหน่ึงบ้ัง 
และขบวนแห่หมู่บ้านละ 3,000 บาทและมีรางวัลอีกต่างหาก แต่สมัยเป็นอบต.
ยังไม่ให้เยอะขนาดน้ีประมาณ 500-1,000 บาท แต่ก่อนหน้าไม่มีงบสนับสนุน 
เป็นการจัดงานโดยเทศบาลเป็นผู้ก าหนดออกมา ให้ผู้ปกครองท้องที่ด าเนินการ
สมัยก่อนเป็นงานของชาวบ้านแต่ปัจจุบันเทศบาลเป็นผู้จัดการ การจัดกิจกรรม
ของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเร่ืองงานประเพณีเช่น เข้าพรรษา บุญมหากฐิน ถ้าเรา
เชิญไปเขาก็มา        

 
(2)  การถูกหน่วยงานอื่นๆขอสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ือง  
ในภาพรวมแล้วประชาชนเห็นว่าเทศบาลต าบลในระยะแรกยัง

ประสบปัญหาในการจัดบริการสาธารณะอยู่มาก ในขณะเดียวกันเทศบาลต าบลเองก็ยอมรับสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ จนปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล ข. ระหว่างปี พ.ศ. 
2553–2555 ที่มีข้อความระบุชัดเจนว่าในช่วงแรกเทศบาลต าบลไม่สามารถจัดการได้ตามอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องท า อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้เทศบาลที่จัดต้ังข้ึนใหม่สามารถ
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
หากแต่ภาวะที่เกิดข้ึนจริงกลับประสบปัญหาอย่างมากเน่ืองจากงบประมาณมาไม่ตรงตามก าหนด
ท้ังจ านวนเงิน และระยะเวลาในการโอนให้แก่ท้องถ่ิน อีกท้ังเทศบาลต าบลใหม่ยังถูกหน่วยงาน
อื่นๆของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจ านวนมากดังข้อความที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบล ข. (2553: 9) ที่ว่า 

 
ผลการพัฒนาท้องถ่ินที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล ข.
(พ.ศ. 2553–2555) ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่ได้ตามแผน
เท่าที่ควรสืบเน่ืองจากงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการมีไม่เพียงพอตามขนาดของ
ภารกิจที่ต้องท า ประกอบกับมีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ 
เข้ามาขอรับการอุดหนุนเป็นจ านวนมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผน
มาปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว  สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหน่ึง   

   
(3)  การใช้งบประมาณเน้นการบริหารท่ัวไปและการสังคม

สงเคราะห์เป็นพิเศษ  ในการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือการจัดบริการสาธารณะรวมถึงการ
บริหารงานภายในของเทศบาลต าบลน้ันค่อนข้างที่จะเน้นหนักหรือให้ความส าคัญกับแผนงาน
บริหารท่ัวไปมากที่สุด รองลงมาคือ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นงานที่รัฐบาลฝากท า และ
แผนงานด้านการศึกษา ซ่ึงแม้ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว แนวโน้มก็ยังคงมี
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การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นคือ งบประมาณถูกใช้ไปกับแผน
บริหารงานท่ัวไปจ านวนมากซ่ึงในแผนดังกล่าวก็คือเร่ืองของการบริหารงานบุคคลด้วย ในขณะที่
แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ ก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ เช่น การจ่าย
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในขณะที่เร่ืองแผนการศึกษาก็เป็นการจัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนอันเป็นที่น่ายินดีย่ิง  

อย่างไรก็ตามในประเด็นน้ีสามารถช้ีให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาล
ที่ฝากให้ท้องถ่ินด าเนินการน้ัน กลายมาเป็นบทบาทหลักของท้องถ่ินอัตโนมัติ นักการเมืองก็ช่ืน
ชอบวิธีการเช่นน้ี เพราะจะได้แสดงตนทางการเมืองในการน าเงินไปให้กับประชาชนถึงบ้าน กล่าว
ได้ว่าการจ่ายเบ้ียยังชีพน้ีสามารถสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองให้กับนักการเมืองท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือประชาชนผู้ที่มีอายุ 60 ปี และเป็นประชากรที่มีจ านวนมากในแต่ละ
หมู่บ้านหรือแต่ละต าบล และลักษณะอย่างหน่ึงของพ้ืนที่คือผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มักจะเป็นเด็กและ
คนแก่เป็นจ านวนมากในขณะที่คนวัยท างานส่วนใหญ่มักจะไปท างานต่างถ่ินเป็นหลัก ลักษณะ
เช่นน้ีท าให้ฐานประชาชนส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้สูงอายุ การก าหนดนโยบายของรัฐบาลจึงมีผลต่อการ
สร้างภาพลักษณ์แก่นักการเมืองท้องถ่ินเองในฐานะผู้ที่น าเงินไปให้ประชาชน การด าเนินการจ่าย
เบ้ียยังชีพแต่ละเดือนน้ันก็จะมีเจ้าหน้าที่ ออกตามหมู่บ้านต่างๆเพ่ืออ านวยความสะดวกกับ
ประชาชน ซ่ึงก็เป็นหลักการโดยท่ัวไปว่าเม่ือเชิญประชาชนที่มีสิทธิรับประโยชน์จากรัฐก็จะมากัน
อย่างเน่ืองแน่น แต่จากการสังเกตก็ไม่พบว่าเทศบาลได้ใช้ช่องทางจ่ายเบ้ียยังชีพน้ีให้เกิดประโยชน์
ในทางการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนในพ้ืนที่แต่อย่างใด ท้ังน้ีอาจพิจารณาการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาลต าบล ข. ได้จากตารางที่ 4.25 

 
ตารางที่ 4.25  แนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างช่วงที่เป็น

อบต.และเป็นเทศบาลต าบล ข. 
 

แนวทางการด าเนินงาน อบต. ข. เทศบาลต าบล.ข. 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารท่ัวไป 5,409,366(36.94) 5,100,860(35.17) 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 69,997(0.47) 180,000(1.24) 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานสาธารณสุข 172,664(1.17) 312,000(2.15) 
     แผนงานเคหะและชุมชน 890,789(6.08) 865,694(5.96) 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ     
     นันทนาการ 

273,790(1.86) 325,000(2.24) 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 164,089(1.12) 290,000(1.99) 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

แนวทางการด าเนินงาน อบต. ข. เทศบาลต าบล.ข. 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,469,000(16.86) 2,478,000(17.08) 
     แผนงานการศึกษา 2,051,798(14.01) 2,698,140(18.60) 
ด้านการเศรษฐกิจ   
     แผนงานการเกษตร 86,060(0.58) 170,000(1.17) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,895,863(12.94) 1,007,000(6.94) 
     แผนงานการพาณิชย์ - - 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
     แผนงานงบกลาง 1,138,179(7.77) 1,075,806(7.41) 
รวม 14,641,595(100) 14,502,500(100) 

 

แหล่งที่มา:  เทศบาลต าบล ข., 2553: 4. 

หมายเหตุ:  งบประมาณรายจ่ายเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นปีงบประมาณ 2552 
ส่วนงบประมาณรายจ่ายเม่ือเป็นเทศบาลต าบลเป็นการประมาณการในปีงบประมาณ 
2553 

 
กล่าวโดยสรุปผลกระทบที่เกิดในมิติการจัดบริการสาธารณะน้ัน มี

ความเช่ือมโยงกับปัญหาทางการคลังในระยะแรกของเทศบาลต าบลเป็นอย่างมาก อีกท้ังการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลยังคงเป็นการบริหารงานท่ัวไปซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐเป็นหลักซ่ึงจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบล ข. โดยเฉพาะในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ อาทิ เร่ืองการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ การดูแลศูนย์เด็กเล็ก 
ซ่ึงเสมือนหน่ึงว่าการด าเนินการตามแนวนโยบายหลักของรัฐบาลกับกลายเป็นงานหลักของ
เทศบาลต าบลไปโดยปริยายในขณะที่เร่ืองที่เป็นนโยบายของเทศบาลต าบล ข. ที่เป็นเจตนารมณ์
ของนักการเมือง ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การจัดสร้างส านักงานเทศบาลต าบลแห่งใหม่ 
ซ่ึงไม่สามารถด าเนินการได้ หรือในกรณีปัญหาที่เกิดข้ึนในฤดูฝนของทุกปีคือ น ้าชีไหลเอ่อท่วม
พ้ืนที่นาของประชาชนซ่ึงได้รับความเดือนร้อนซ ้าซากทุกปี แต่เทศบาลก็ยังไม่สามารถด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ ดังค ากล่าวของอดีตนายกอบต.ข.ที่ว่า “การดูแลยังไม่ค่อยดีนักน ้าท่วมนาจาก
แม่น ้าชีเงินก็ไม่มี ขอดินไปเสริมก็บอกว่าเงินไม่มี แต่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก”เป็นที่
น่าสังเกตว่าเทศบาลต าบล ข.สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกับหน่วยงานอื่นๆได้แต่ปัญหาที่
เกิดข้ึนซ ้าซากและประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือมีการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึน 
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ดังน้ันเทศบาลต าบลจึงเปรียบเสมือนองค์กรที่คงที่บริหารงานตาม
แนวทางการจัดการท่ัวไป ไม่สามารถด าเนินการนโยบายอื่นๆที่เป็นความต้องการของท้องถ่ินได้
อย่างเต็มที่ อันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดทางการคลังของเทศบาลต าบลภายหลังการยกฐานะน่ันเอง 

2.2.2.4  ผลกระทบในมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 
1)  กรณีเทศบาลต าบล ก. 
เม่ือพิจารณาเร่ืองความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่แล้วอาจมี

ประเด็นที่สามารถน ามาพรรณาวิเคราะห์ กล่าวคือเม่ือเป็นเทศบาลต าบลแล้วจะก่อให้เกิด ความ
ท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับผู้น าท้องที่และชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
นอกจากน้ียังมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างกันและกระจัดกระจายท าให้บทบาทของผู้ปกครอง
ท้องที่ยังมีความส าคัญอยู่ ซ่ึงในรายละเอียดผู้วิจัยจะขออธิบายขยายความดังน้ี 

(1)  ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับผู้น า
ท้องที่ในการพัฒนา 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าท้องที่ ที่เช่ือมโยงการน าภารกิจต่างๆ 
ของรัฐไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านนอกจากน้ียังต้องน าปัญหาความต้องการของประชาชนมาสู่
ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกันกับ ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ซ่ึงในทางหลักการมีอ านาจหน้าที่บางประการที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่
ซ ้าซ้อนกัน แต่เป็นการมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานซ่ึงกันและกัน โดย
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นการด าเนินนโยบายบริการสาธารณะที่ได้รับ
การกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ในขณะที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบลและหมู่บ้าน ส่วนในทางการบริหารเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จะ
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงอ านาจของก านันผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะเก้ือกูล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถ่ินอยู่เช่นเร่ืองการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ซ่ึงสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในเร่ืองของการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

ในทางปฏิบัติเร่ืองการจัดท าแผนชุมชนหรือการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าท้องที่มีบทบาทมาก เพราะเป็นที่เข้าใจกันดีว่าประชาชนไม่ค่อย
เข้าร่วม ดังน้ันผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือก านันผู้ใหญ่บ้าน หากขาดการประสานงานกันที่ดีของท้ังสอง
ฝ่าย อาจก่อให้เกิดปัญหาในพ้ืนที่ได้ ท้ังน้ีในทางนิตินัยอาจพิจารณาความแตกต่างในอ านาจหน้าที่
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลได้จากตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26  การเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลและอบต. 
 
อ านาจหน้าที่ของก านัน-
ผู้ใหญ่บ้าน 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลของ
เทศบาลต าบล 

อ านาจหน้าที่ของอบต. 

1) อ านวยความเป็นธรรมและ
ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้าน 

2) สร้างความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีให้เกิดข้ึนใน
หมู่บ้าน รวมท้ังส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องท่ี 

3) ประสานหรืออ านวยความ
สะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้าน
ในการติดต่อหรือรับบริการ
กับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4) รับฟังปัญหาและน าความ
เดือดร้อน ทุกข์สุขและ
ความต้องการท่ีจ าเป็นของ
ราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อ
ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือองค์กรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้การแก้ไข
หรือช่วยเหลือ 

5) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
และอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการ
ให้บริการของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทาง
น ้า 

3) รักษาความสะอาดของถนน 
หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 

4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม 

7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ 

8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

9) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของ
เทศบาล 

 
อ านาจที่อาจจัดท า 
1) ให้มีน ้าสะอาดหรือการ
ประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและ
ท่าข้าม 

4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามา
หากินของราษฎร 

6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการ
พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

 

1) จัดให้มีและบ ารุงทางน ้าและทางบก  
2) การรักษาความสะอาดของถนน 
ทางน ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล  

3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  

7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน  

9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการ
มอบหมาย 

 
อ านาจที่อาจจัดท า 
1) ให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร  

2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
โดยวิธีอื่น 

3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน ้า  
4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การ
กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 

5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
และกิจการสหกรณ์  

6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 
อ านาจหน้าที่ของก านัน-
ผู้ใหญ่บ้าน 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล อ านาจหน้าที่ของอบต. 

6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
โดยกระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่
ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะน า 

7) อบรมหรือช้ีแจงให้ราษฎรมีความรู้
ความเข้าใจในข้อราชการ 
กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ในการน้ีสามารถ
เรียกราษฎรมาประชุมได้ตาม
สมควร 

8) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือใน
กิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือ
บ าบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะ
อันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ัง
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่
ผู้ประสบภัย 

9) จัดให้มีการประชุมราษฎรและ
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ า
อย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

10)  ปฏิบัติตามค าส่ังของก านันหรือ
ทางราชการและรายงาน
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติซ่ึงเกิดข้ึนใน
หมู่บ้านให้ก านันทราบ พร้อมท้ัง
รายงานต่อนายอ าเภอด้วย 

11)  ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืน
ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการหรือตามที่
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือนายอ าเภอมอบหมาย 

7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอื่น 

8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้า 
9) เทศพาณิชย์ 

7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอ
อาชีพ  
8) การคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน  
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของ อบต.  
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และ
ท่าข้าม  

11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์  
12) การท่องเท่ียว  
13) การผังเมือง 

 

แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่, 2551.; พระราชบัญญัติเทศบาล, 2546. 
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2546. 
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ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลการ
ประสานงานและความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับหมู่บ้านดูเหมือนจะมีความท้าทายเพ่ิมมาก
ข้ึน เพราะในช่วงที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันการประสานงานสามารถท าได้โดยผ่านสมาชิก
สภาอบต.ซ่ึงจะอยู่ในทุกหมู่บ้าน ดังน้ันภายในหมู่บ้านจะมีผู้น าที่เป็นทางการคือ สมาชิกสภาอบต. 
ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักแต่ความท้าทายใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะคือ ในบาง
หมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล กลับกลายเป็นว่าผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นข้ึนมาคือกลุ่มผู้น า
ท้องที่หรือก านันผู้ใหญ่บ้านน่ันเอง  

การที่ชาวบ้านในบางหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กมักจะประสบปัญหาใน
เร่ืองการไม่สามารถผลักดันให้มีสมาชิกในหมู่บ้านของตนได้เพราะด้วยข้อจ ากัดของจ านวน
ประชากรที่เป็นฐานคะแนนที่ไม่สามารถแข่งขันกับหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้ การที่ไม่สมาชิกท้องถ่ิน
ในหมู่บ้านท าให้เกิดความห่างเหินระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลกับประชาชน จนชาวบ้านหลายคน
ได้สะท้อนผ่านผู้น าท้องที่ว่าหากรู้อย่างน้ีขอเป็นอบต.แบบเดิมคงจะดีกว่าน้ีการประสานงาน
ระหว่างหมู่บ้าน ประชาชน กับท้องถ่ินคงจะดีกว่าน้ีดังค ากล่าวของผู้น าท้องที่ท่านหน่ึงในหมู่ที่ 9ก 
(2555) ที่ได้สะท้อนว่า 

 
หมู่บ้านน้ีไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกที่มีก็ไม่ค่อยเข้ามาพบปะพี่น้อง หรือไม่
ใกล้ชิดประชาชนเลย นานๆเขาถึงเข้ามาในหมู่บ้าน แตกต่างกว่าเม่ือคร้ังที่เป็น
อบต. ไม่มีความอบอุ่น... ได้ยินชาวบ้านบ่นให้ฟังว่ารู้อย่างน้ีไม่ขอยกฐานะดีกว่า 
พอยกฐานะก็จะกลายเป็นชาตินิยม คือหมู่บ้านใหญ่ๆจะได้เปรียบ…ความสัมพันธ์
กับผู้แทนท้องถ่ินไม่สามารถสนิทใจเหมือนกับการที่เคยมีสมาชิกเอง…ท้องถ่ินกับ
ท้องที่ก็ห่างกันมากข้ึนอย่างอบต.เราประชุมร่วมกัน ทางเรา (ท้องที่) เรียก
ประชุม สท.ก็ไม่ค่อยอยากมา เช่น การประชุมประชาคมแผนในหมู่บ้าน เพ่ือให้
เขารับทราบว่าเราต้องการอะไร เขาก็ไม่มา พอเราท าแผนเสร็จเราก็น าเร่ืองเข้า
เสนอสภา 

 
ในขณะที่สภาพการท างานบางกรณีอาจประสบปัญหาในการ

ท างานร่วมกัน แม้กระท่ังผู้น าท้องที่ ยังสะท้อนว่าตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเทศบาลได้ ใน
ขณะเดียวกันท้องถ่ินก็ค่อนข้างจะปิดบังข้อมูล และในทางปฏิบัติประชาชนก็มักจะติดต่อกับ
ผู้ใหญ่บ้านดังค ากล่าวของผู้น าประชาคมหมู่ 3ก ท่านหน่ึง (2554) ที่กล่าวว่า 

 
การท างานร่วมกันระหว่าง สท.กับผู้น าท้องที่ ไม่ค่อยไปในทางเดียวกันมากนัก 
โดยเฉพาะกรณีการประสานงานกันระหว่างผู้น า ยังเป็นอุปสรรคอยู่มากเพราะ
ผู้น าท้องที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ ในขณะเดียวกัน
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เทศบาลก็มีลักษณะปิดบังไม่อยากให้ข้อมูลกับผู้น าท้องที่ แต่พอประชาชน
ต้องการข่าวสารมักจะมาติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านเสมอ 

 
การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการ

ปกครองท้องที่คือก านันผู้ใหญ่บ้านน้ันในพ้ืนที่หมู่บ้านแห่งหน่ึงในต าบล ก. พบว่าเม่ือการจัดเขต
เลือกต้ังของสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลยังมีความสับสนในหน้าที่ของตนและมีความ
พยายามในการเลี่ยงที่จะไม่สนทนาหรือท างานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านดังค ากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
4ก (2554) ที่ว่า “สท.อ้างว่าตนเป็นตัวแทนของเขต แต่พอท้องที่ที่อยู่ในเขตขอความร่วมมือหรือ
ขอหารือ กลับบอกว่าตนเป็นตัวแทนเขต ไม่ใช่หมู่บ้านแล้วเขตที่ว่าอยู่ไหน” การมองในภาพรวม
ของสมาชิกสภาเทศบาลแต่ไม่เข้าใจในบริบทปัญหาชุมชนเร่ิมสะท้อนให้เห็นถึงการต้องดูแลเขต
เลือกต้ัง แต่กลับสับสนในเร่ืองของหมู่บ้านซ่ึงคือส่วนหน่ึงของเขตเลือกต้ังการกล่าวเช่นที่ว่ามาน้ี
เป็นสัญญาณที่เร่ิมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเหินห่างของความเป็นหมู่บ้านและการประสานงาน
กับผู้ปกครองท้องที่ หรืออีกนัยหน่ึงอาจสะท้อนความไม่เข้าใจของสมาชิกสภาต่อการท าหน้าที่ใน
การเป็นตัวแทนของประชาชน 

ท้ังน้ีอาจพิจารณากรณีการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรในหมู่ที่ 5 
แต่ทางเทศบาลต าบลไม่ได้ด าเนินการแจ้งผู้ใหญ่บ้านท าให้ประชาชน ไม่สามารถเตรียมตัวในการ
ด าเนินการเตรียมตัวเคลียพ้ืนที่ของตนหรือดูพ้ืนที่ว่าการสร้างถนนล่วงล ้าที่นาของตนหรือไม่
อย่างไร ทางเทศบาลไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงท าให้ประชาชนเตรียมตัวไม่ทัน ดังค ากล่าวของ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ก (2554) ที่ว่า “ผู้น าท้องที่ไม่ทราบว่าการด าเนินโครงการต่างๆโดยเฉพาะการ
ท าถนน ที่มีรถจักรมาลงพ้ืนที่แล้ว แต่ผู้น าท้องที่ไม่ได้เตรียมตัวประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและบอก
แก่ประชาชนที่ได้มีส่วนเช่ือมโยงกับโครงการ เช่น การเก็บทรัพย์สิน ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ทันการ” 

กรณีที่กล่าวมาน้ีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการท าบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.ที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับประชาชนน้ันยังอาจเป็นปัญหาใน
การเข้าถึงพ้ืนที่ หมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกท้ังที่ในตัวบทกฎหมายก าหนดอย่างชัดเจน ในมาตรา 18 
แห่งพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ที่บัญญัติว่า “สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนใน
เขตเทศบาลน้ัน และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัด
แห่งอาณัติมอบหมายใดๆ” ซ่ึงในความเป็นจริงน้ันกรณีเทศบาลต าบล ก.น้ันค่อนข้างที่จะสะท้อน
ความไม่เข้าใจในบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สร้างความเป็นผู้แทนในเขตเทศบาล หากแต่
ยังยึดติดกับเขตหมู่บ้านที่เคยเป็นอบต.อยู่ ซ่ึงเม่ือดูความห่างเหินจากประชาชนและหมู่บ้านอื่นน้ัน 
ลักษณะเช่นน้ีย่อมท าให้ประชาชนไม่ใส่ใจต่อท้องถ่ินของตนเพราะสมาชิกสภาสร้างความไม่
ไว้วางใจแก่ประชาชน อีกท้ังสมาชิกสภาเทศบาลเองก็ไม่ได้ผูกพันธ์กับประชาชนหรือแสดงความ
ใส่ใจในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนประชาชนในเขต การรับรู้ของประชาชนในหมู่บ้านต่อการปฏิบัติ
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หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลน้ัน ถึงกับมีการกล่าวว่า หากรู้เช่นน้ีไม่ยกเป็นเทศบาลจะดีกว่า 
(ผู้น าประชาคมหมู่ 9ก, 2555) 

ค ากล่าวข้างต้นน้ีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเองอาจไม่ได้รับรู้
ข้อมูลที่เป็นจริงในข้ันตอนการขอประชาคมหมู่บ้าน หรือในอีกนัยหน่ึงสะท้อนถึงความไม่สนใจ
ของสมาชิกท้องถ่ินต่อประชาชน ในขณะเดียวกัน ความไม่สนใจประชาชนน้ัน ประชาชนท่านหน่ึง
ซ่ึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดต้ังชุนชนทางการเมืองในพ้ืนที่ได้สะท้อนว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้
สมาชิกสภาไม่สนใจประชาชนน้ันเป็นเพราะอาจเป็นการเอาคืนทางการเมือง เพราะสมาชิกสภา
ท้องถ่ินบางคนคิดว่าตนได้จ่ายเงินให้กับประชาชนแล้วเม่ือเป็นแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องท างานก็ได้ 

นอกจากความไม่ใส่ใจต่อประชาชนแล้วยังมีกรณีที่ขาดการ
ประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ได้มีสมาชิกในหมู่บ้านอาจมีข้อขาดตก
บกพร่องในเร่ืองการสื่อสาร หรือเอาใจใส่ต่อประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่มีตัวแทนท้องถ่ินดังกรณีที่
ผู้น าประชาคมหมู่ 9ก (2555) ได้สะท้อนให้เห็นว่า “การท างานมีความแตกต่าง บางคร้ังหนังสือ
ก็เดินทางมาไม่ถึงหมู่บ้านเรา หนังสือมักตกหล่น อย่างก็กรณีการคัดเลือกครอบครัวอบอุ่น เราก็
ไม่ได้รับแจ้งจากทางเทศบาลท้ังๆที่เขาบอกว่าเขาส่งเรามา แต่ในเม่ือเราไม่ได้รับ เราก็เสียโอกาส” 

(2)  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจท าให้มีความคิดแบบแบ่งแยก  
การเปลี่ยนแปลงฐานะที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความส าคัญ

อย่างย่ิงต่อประชาชนในท้องถ่ินเพราะเม่ือมีการประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองท้องถ่ิน
จ านวนมาก ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะในระยะหลังๆน้ีเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นชนบทเป็นต้นทุนเดิมมาก่อน สภาพการณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะยกฐานะเป็นเทศบาล หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นการใช้พ้ืนที่
ท้ังต าบลเพ่ือก าหนดแนวเขตว่าเป็นเขตเทศบาลต าบล ซ่ึงจะไม่ใช่การยกฐานะในพ้ืนที่เขตเมือง ซ่ึง
เคยท ามาแล้วในการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลในช่วง พ.ศ. 2542 นับจากน้ีไปคงเป็น
ภาวะที่ท้าทายต่อองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะท าการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เพราะต้องเร่งสร้างความเจริญให้กับพ้ืนที่หรืออาณาเขตของเทศบาลซ่ึง ในกรณีศึกษาพบว่าถนน
หนทางที่เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลหรือแม้กระท่ังถนนบางสายในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ชาวบ้านเห็นได้ชัดยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่มาก เน่ืองจากเป็นถนนลูกรังอยู่ 
การติดต่อสื่อสารในเขตเทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้น าท้องที่ น่ันคือก านันและผู้ใหญ่บ้าน
เป็นส าคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดแนวคิดแบบแยกส่วนว่าบ้านเขาบ้านเราของประชาชน 

ท้ังน้ีด้วยความเป็นหมู่บ้านในชนบทที่มีทุนทางสังคมและทุนทาง
ชุมชนสูงชาวบ้านรู้จักกันทุกหลังคาเรือน มีการถ้อยทีถ้อยอาศัย ประกอบกับสภาพทางภูมิ
รัฐศาสตร์ ก็มีความแตกต่างจากชุมชนเมืองอย่างส้ินเชิง ความเป็นหมู่บ้านหรือความเป็น
ลักษณะเฉพาะของหมู่บ้าน ก็ยังคงมีอยู่หรือที่ภาษาอีสานเรียกว่า “เปิงบ้าน” เม่ือชุมชนท้องถ่ิน
อีสานมีลักษณะดังที่กล่าวมา เทศบาลต าบลในภาพลักษณ์ใหม่ที่อยู่พ้ืนที่ในชนบทโดยพ้ืนฐานอยู่
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แล้ว จะสามารถด าเนินการเพ่ือใช้โครงสร้างของเทศบาลตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ด าเนินการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพก็ต้องอาศัยความเข้าใจสภาพพ้ืนที่โดยรวม 
เพ่ือลดความขัดแย้งที่มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงปัจจัยที่ส าคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถ่ินกับประชาชนคือ ตัวผู้บริหารรวมท้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ต้องแสดงบทบาทของ
ความเป็นตัวแทนประชาชน มากกว่าการถูกกลืนกินเข้าไปในระบบราชการ เพราะดูเหมือน
นักการเมืองจะมีความภาคภูมิใจกับงานประจ าที่ต้องเข้าท างานในส านักงาน มากกว่าการลงพ้ืนที่
เพ่ือเข้าหาและดูแลประชาชน มีประชาชนส่วนใหญ่ที่สะท้อนว่านักการเมืองท้องถ่ินไม่ค่อยไป
พบปะประชาชนและลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาประชาชน ซ่ึงนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์เพ่ือชุมชน
ท้องถ่ินยังมีความจ าเป็นอย่างมากในการบริหารงานของท้องถ่ิน 

(3)  ความท้ายทายเร่ืองความเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิก
สภา  

การแบ่งเขตการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินพ.ศ. 2545 มาตรา 13 การก าหนดเขตเลือกต้ัง ใน (3) 
ก าหนดให้ “การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกต้ัง” และ
ในมาตรา 14 บัญญัติว่า “การแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้องพยายามจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขต
เลือกต้ังใกล้เคียงกันมากที่สุด และต้องแบ่งพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกต้ังให้ติดต่อกัน ในเขต
เทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแน่นอาจก าหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น ้าเป็น
แนวเขตของเขตเลือกต้ังได้” 

การแบ่งเป็นเขตเลือกต้ังจากเดิมที่ใช้เขตหมู่บ้าน เปลี่ยนมาเป็น
เขตเลือกต้ังสองเขตโดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย เข้าใจว่ามีความประสงค์ที่จะให้มีการจับกลุ่ม
ทางการเมืองหรือการท างานเป็นทีมของนักการเมืองท้องถ่ิน กล่าวคือจากเดิมที่เป็นการพัฒนา
พ้ืนที่เฉพาะหมู่บ้าน แต่เม่ือมีการแบ่งเป็นเขตเลือกต้ัง จึงท าให้สมาชิกมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่
เร่ิมมองปัญหาในองค์รวมในเขตพ้ืนที่ของตนมากข้ึน ท้ังน้ีรูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังของ
เทศบาลต าบลน้ันมีส่วนที่ท าให้เกิดลักษณะส าคัญสองประการของการเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดังต่อไปน้ี 

การเลือกต้ังของเทศบาลต าบล ก. มีลักษณะที่สมาชิกส่วนใหญ่จะ
อยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ เพราะมีจ านวนผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังมากกว่า แม้หมู่บ้านขนาดเล็กจะ
พยายามเลือกตัวแทนของหมู่บ้านของตนอย่างเต็มที่ก็ไม่อาจที่จะสามารถชนะการเลือกต้ังได้ 
เพราะจ านวนประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกต้ังมีจ านวนน้อยอยู่แล้วแม้จะเลือกท้ังหมู่บ้านก็พ่ายแพ้
แก่หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีประชาชนมากกว่าอยู่ดี การที่ประชาชนเคยมีผู้แทนหมู่บ้านของตน อย่าง
น้อยก่อนหน้าที่เป็นอบต.ก็มีผู้แทนของตนอย่างน้อยหมู่บ้านละสองคน ที่ประชาชนในหมู่บ้านฝาก
ความหวังเพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน การขาดหายของสมาชิกที่เป็นตัว
แทนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นข้อที่มีความน่าสนใจอย่างมาก กล่าวคือ การที่ชาวบ้าน



212 
 

ไม่มีตัวแทนของหมู่บ้าน ก็ท าให้ห่างเหินต่อการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ในการปกครอง
ท้องถ่ินก็เป็นได้ ซ่ึงสิ่งที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่วิจัยคือการที่ประชาชน ยังมองว่าตนไม่มีผู้แทนของ
หมู่บ้าน แม้จะแบ่งเป็นเขตเลือกต้ังแล้ว มีการกล่าวแม้กระท่ังว่า ในการท างานของสท.จะเน้น
เฉพาะบางหมู่บ้าน ดังค าสัมภาษณ์ของ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8ก (2554) ที่ว่า 

 
ในการท างานของสมาชิกสภาเทศบาล จากการสังเกตเม่ือมีการท ากิจกรรมการ
แจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจ าต าบล ที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมของต าบลซ่ึงมักจะจัด
ที่วัดในบ้านใหญ่ (หมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมการปกครอง-ผู้วิจัย) การดูแลของ
สมาชิกสภาเทศบาลก็เห็นจะดูเฉพาะหมู่บ้านของตน ชาวบ้านก็บ่นๆอยู่ว่าสท.
ดูแลไม่ค่อยท่ัวถึง 

   
นอกจากน้ีอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านหน่ึงซ่ึง

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9ก (2554) ก็ได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า  
 

กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล มักจะกระจุกตัวอยู่ที่หมู่บ้านใหญ่ เวลาท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างประชาชนและเทศบาล ประชาชนมีความสนิทใจหรือไม่ การที่ตน
ไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนหรือการมีสมาชิกหรือตัวแทนแล้วไม่ได้เป็นคนใน
หมู่บ้านของตน ต่อไปข้างหน้าเป็นห่วงเร่ืองความสมัครสมานสามัคคีของคนใน
ต าบล...การที่ไม่มีตัวแทน หมู่บ้านน้อยๆ (หมู่บ้านขนาดเล็ก-ผู้วิจัย) งบก็ไม่
ค่อยได้เท่าไหร่  

 
สอดคล้องกับมุมมองของผู้น าประชาคมหมู่ 5ก (2554) ที่ได้

แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจต่อประชาชนของนักการเมืองท้องถ่ินเพราะนักการเมืองเหล่าน้ัน
สามารถมีวิธีการในการเข้าสู่ต าแหน่งด้วยการอาศัยฐานทางการเงินเป็นส าคัญ ดังค ากล่าวที่ว่า  

 
หมู่บ้านที่ไม่มี สท. (สมาชิกสภาเทศบาล-ผู้วิจัย) ย่ิงไปกันใหญ่ สท.ที่อยู่หมู่บ้าน
อื่นไม่ค่อยมาดูแล...สนใจเฉพาะหมู่บ้านของตน แต่ตอนเลือกต้ังมีวิธีแก้ไขใช้
เวลาคืนเดียว ความช่ัวที่มีมาก็หายไปหมด เพราะผู้ใหญ่มี ดีกว่าผู้ใหญ่ดี ...
ลักษณะที่ปรากฏในขณะน้ีเป็นไปเพ่ือกลุ่มหรือหมู่บ้านตนเป็นหลัก  อยากเสนอ
ให้มีตัวแทนอย่างน้อย 1-2 คนน่าจะช่วยให้ดีข้ึนมาได้ท้ังความรู้สึกของประชาชน
ในด้านความเป็นตัวแทน ความไว้วางใจ ท้ังน้ีหากผู้น าท้องที่เสนอโครงการ
พัฒนาต่างๆไปแล้ว สท.จะต้องคอยติดตามและผลักดันเพ่ือหมู่บ้านของตน 
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นอกจากน้ียังสอดคล้องกับประชาชนท่านหน่ึงที่มีบทบาทส าคัญใน
การประสานงานทางการเมืองกับนักการเมืองในการจัดต้ังต าบลแดง (ประชาชนต าบล ก., 2555)
ได้สะท้อนให้เห็นว่า “สมาชิกที่มาอยู่หมู่บ้านใดประชาชนก็มีความอุ่นใจเพราะมีสมาชิกไว้
ประสานงานและสะท้อนปัญหาของประชาชน ...ส่วนที่ได้เป็นสมาชิกท้องถ่ินส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะ
ปัจจัยทางการเงิน ในขณะที่สท.บางคนก็ไม่อยากบริการประชาชนเพราะกล่าวอ้างว่าได้จ่ายเงินไป
ให้ประชาชนตอนเลือกต้ังแล้ว”  

การที่บางหมู่บ้านไม่มีสมาชิกสภาท้องถ่ินก็เกิดปัญหาการ
ประสานงานระหว่างผู้น าท้องที่และตัวแทนท้องถ่ิน กรณีเช่นว่าน้ีท าให้ภาพความเป็นผู้ปกครอง
ท้องที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านมีความชัดเจนข้ึน ประชาชนให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมากข้ึน 
เพราะถือเป็นตัวแทนที่จะเข้าถึงการท างานของเทศบาลต าบลมากกว่าประชาชนโดยท่ัวไป แต่บาง
กรณีกลับพบว่าผู้ปกครองท้องที่เองก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเทศบาลในการเข้าร่วมท างาน
มากนัก จึงท าให้บางคร้ังไม่ทราบรายละเอียดที่ประชาชนถามและไม่สามารถตอบค าถามได้ ดังค า
กล่าวของอดีตส.อบต.สองสมัย (2554) ที่กล่าวว่า 
 
บางหมู่บ้านไม่ได้รับเลือกเลย...แต่ในหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ใช่ว่าผู้ใหญ่บ้าน
จะได้เข้าร่วมประชุมกับเทศบาล เพราะผู้น าท้องที่มีมักจะไม่ถูกเชิญไปประชุม 
การประสานงานระหว่างผู้น าท้องที่กับเทศบาลต าบล จึงค่อนข้างมีปัญหา 
ประชาชนมาถามเร่ืองต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะ
บางเร่ือง ผู้น าท้องที่ก็ไม่ทราบรายละเอียดของข้อมูลเทศบาล แต่ประชาชนมักจะ
มาติดต่อกับผู้น าท้องที่มากข้ึน 

 
จากที่ได้น าเสนอความคิดเห็นของผู้น าท้องที่ ส่อแสดงให้เห็นว่า

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นตัวแทนในเขตของตน ในขณะที่บางกรณีที่มี
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอยู่ในหมู่บ้านหากผู้ใหญ่บ้านกับสท.มีความไม่ลงรอยกัน อาจเกิดปัญหา
ในการบริหารงานและการเป็นตัวแทนของประชาชนได้เช่นกัน เช่นเม่ือมีกิจกรรมในหมู่บ้านแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม แต่กลับได้รับค าปฏิเสธเพราะมองว่าเป็นสมาชิกของ
เขตพ้ืนที่ในการเลือกต้ัง ไม่ใช่ตัวแทนของหมู่บ้าน เม่ือเป็นดังน้ี ค าว่าเขตในความหมายของ
สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ที่ใดกันแน่ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลจึงมี
ความส าคัญต่อการประสานงานและการเข้าใจ รวมท้ังการรับรู้ปัญหาเพ่ือแก้ไขแก่ประชาชนอย่าง
ทันท่วงที 

นอกจากน้ียังมีความสุ่มเสี่ยงต่อความผูกพันของประชาชนที่มีต่อ
ท้องถ่ินของตนเพราะท าให้เกิดความห่างเหินระหว่างท้องถ่ินกับประชาชนดังค ากล่าวของผู้น า
ประชาคมหมู่ที่ 8ก (2554) ที่ให้ข้อสังเกตทางการเมืองในพ้ืนที่ว่า 
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ทางปฏิบัติไม่ครอบคลุมการท างานท้ังหมดของสมาชิกสภาเทศบาล บางหมู่บ้าน
ไม่มีสมาชิกท าให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวแทนกับประชาชน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่
ประชาชน แต่ขาดที่สท.ไม่เข้าใจและไม่มีอุดมการณ์  ไม่รู้ว่ามาจากไหนพอถึง
เวลาเลือกต้ังก็เอาเงินมาลงก็ได้…ไม่ถือว่าเขตเดียวกันก็ดูแล สท.ไม่ค่อยท าหน้าที่
ของตน เขาไม่ค านึงถึงฐานเสียงเพราะพอถึงเวลามาก็เอาเงินลงเลย  ไทบ้านถ้า
เอาเงินเขาก็ต้องเลือกเขากลัวบาป... 
 

ซ่ึงประเด็นข้างต้นน้ีค่อนข้างจะมีความเช่ือมโยงกับประเด็น
ทางการเมือง หรือวิธีการได้มาซ่ึงต าแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน ที่เน้น
ความสัมพันธ์ทางการเงินในช่วงที่มีการเลือกต้ังสภาท้องถ่ิน เม่ือเป็นดังที่ได้กล่าวมานับได้ว่า เป็น
ความท้าทายอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ที่
เป็นเขตเลือกต้ังของประชาชน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตเลือกต้ัง 
เพราะบริบทในเชิงภูมิรัฐศาสตร์จากสภาพการเป็นอบต.มาสู่เทศบาลต าบลเป็นสิ่งที่สมาชิกสภา
เทศบาลต้องปรับตัว เรียนรู้และท าความเข้าใจในบทบาทที่แท้จริงของการเป็นตัวแทนประชาชน 

(4) เป็นช่องทางให้ประชาชนเรียนรู้และสร้างความโดดเด่นแก่
ผู้น าท้องที่ 

เน่ืองจากประชาชนต้องรักษาประโยชน์ของหมู่บ้านของตน อัน
น่าจะเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และน่าจะเกิดการปรับตัวในโอกาสเลือกต้ังคร้ัง
ต่อไป ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร แต่การที่หวังกับผู้แทนท้องถ่ินมากเกินไปหากผิดหวังก็จะ
น าไปสู่การกระตุ้นประชาชนในทางอ้อมในการดูแลประโยชน์ของชุมชนหรือหมู่บ้านของตนโดย
ประชาชน แต่คงต้องรอไปสักระยะหน่ึง เพราะยังมีกลไกที่ประชาชนสามารถพ่ึงพาได้อีกช่องทาง
หน่ึง แม้ประชาชนจะรู้สึกว่าหมู่บ้านของตนจะขาดความเป็นตัวแทนในสภาเทศบาล ท าให้
โครงสร้างอ านาจในชุมชนด้ังเดิมมีความโดดเด่นข้ึนมาอีกคร้ังและเป็นความหวังหน่ึงของ
ประชาชนที่ฝากให้ดูแลประโยชน์และกิจการต่างๆในหมู่บ้าน บุคคลดังกล่าวมาน้ีคือ ผู้น าท้องที่ 
หรือก านันผู้ใหญ่บ้านน่ันเอง เม่ือมีปัญหาหรือร้องเรียนอะไรประชาชนหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลจะติดต่อประสานงานไปที่ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน จนผู้ใหญ่บ้านมองว่าเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว ผู้ใหญ่บ้านต้องมีบทบาทมากข้ึนดังค าสัมภาษณ์ของ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ก (2554) ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วสองสมัยที่ว่า 

 
เม่ือเป็นเทศบาลต าบลแล้วงานทุกอย่างมาตกอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านหมด ถือได้ว่าเป็น
การเพ่ิมภาระอ านาจและผู้บังคับบัญชาเพ่ิมข้ึนทางหน่ึงให้ผู้ใหญ่บ้าน...ในขณะที่
ประชาชนเองก็ไม่กล้าเสนอความเห็นหรือสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลแต่ว่า
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ผู้ใหญ่บ้านน้ัน เป็นตัวกันชนหรือตัวเช่ือมส าคัญระหว่างประชาชนและเทศบาล
ต าบล...ต้ังแต่เป็นเทศบาลมาน้ี ก็รู้สึกว่างานหนักข้ึน เพราะต้องรับหน้าที่เสมือน
เป็น สท.ด้วย จ าเป็นต้องรู้เร่ืองเกี่ยวกับเทศบาลเพราะชาวบ้านชอบมาถาม...ซ่ึง
บางเร่ืองก็ตอบได้ บางเร่ืองก็ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ข้อมูลลึกมากนัก... 

 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลายๆท่านที่สะท้อน

ผ่านการสนทนาที่ว่า “เม่ือยกฐานะมาเป็นเทศบาลแล้ว อะไรๆก็ท้ิงมาที่ผม” อันเป็นข้อสนเทศที่
ตอกย ้าถึงบทบาทที่ดูเหมือนจะหนักและเพ่ิมข้ึนของผู้ปกครองท้องที่เพราะเหตุเกิดจากความไม่มี
ตัวแทนที่ใกล้ชิดกับประชาชนน่ันเอง 

2)  กรณีเทศบาลต าบล ข. 
เม่ือสภาพของเทศบาลต าบล ข. ที่มีจ านวน 8 หมู่บ้าน มีกลุ่มเครือข่าย

อื่นๆที่มีในหมู่บ้านโดยเฉพาะ ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีในทุกหมู่บ้านการประสานงานภายหลัง
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลมีความส าคัญอย่างมากเพราะการยกฐานะแล้วบางหมู่บ้านไม่
มีสมาชิกสภาเทศบาล ดังน้ันผู้ที่พอจะเป็นผู้สะท้อนปัญหาและประสานงานกับเทศบาลต าบลได้คือ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านน่ันเอง 

(1)  ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับผู้น า
ท้องที่และชุมชน 

การท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองท้องที่คือก านันผู้ใหญ่บ้าน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความส าคัญอย่างมาก เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นับเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรทางการบริหารที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ในขณะ
ที่บริบทการท างานของนักการเมืองท้องถ่ินซ่ึงถือเป็นตัวแทนของประชาชนซ่ึงการก าหนดให้มี
ผู้แทนที่ช่วยในการตัดสินใจแทนประชาชนบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นที่เคารพ
เช่ือถือของประชาชน เม่ือเกิดความไว้เน้ือเช่ือใจเช่นที่กล่าวมาน้ีประชาชนจึงมักฝากให้ท้ังผู้น า
ท้องที่และผู้น าท้องถ่ินท างานร่วมกัน เพ่ืออ านวยบริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ในการท างาน
ร่วมกันประชาชนดูเหมือนจะมีความคุ้นเคยกับก านันผู้ใหญ่บ้านมากกว่าผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะ
แม้ว่าสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินจะเป็นผู้แทนของประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน 
แต่ด้วยความที่อยู่กับองค์กรที่มีความเป็นทางการมีระบบระเบียบอย่างราชการ จึงท าให้ประชาชน
ค่อนข้างที่จะมีความใกล้ชิดและให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ปกครองท้องที่มากกว่า 

ดังน้ันหากก านันผู้ใหญ่บ้านมีการท างานร่วมกันที่ดีหรือมุ่งหวังให้
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและบริหารเพ่ือประชาชนก็เช่ือว่าท้องที่น้ันประชาชนก็มี
ความสุขได้ การเข้าหาก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแจ้งความเดือดร้อน มักพบเห็นเสมอดังค ากล่าวของ
ก านันต าบล ข. (2554) ที่ว่า “การประสานงานระหว่างท้องที่และท้องถ่ิน ประชาชนจะมาหา
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผมจะประสานโดยตรงกับนายกเทศมนตรีและปลัดเลย จะไม่ประสานผ่านสท.”  
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เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดของประชาชนต่อก านันผู้ใหญ่บ้านในการฝาก
ช่วยประสานและติดตามการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการแจ้งความ
เดือดร้อนเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 

อย่างไรก็ตามกรณีของกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็กก็จะติดต่อกับสมาชิก
สภาเทศบาลโดยตรงเพราะอยู่ใกล้ชิดพ้ืนที่แม้จะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านของตนก็ตาม การท างาน
ร่วมกันของผู้น าท้องที่กับสมาชิกสภาท้องถ่ินในพ้ืนที่จึงมีความส าคัญมาก เช่น กรณีการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลน้ัน มีความจ าเป็นที่ผู้น าท้องที่ต้องแจ้งต่อผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ เพราะกลไกด้ังเดิม คือกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านยังมีความจ าเป็นในเขตเทศบาล
ต าบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลในระยะหลังอย่างมาก 

(2)  เกิดความโดดเด่นของผู้น าท้องที่โดยอัตโนมัติ 
พระราชบัญญัติเทศบาลก าหนดให้เทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาล 

12 คน โดยมาจากสองเขตเลือกต้ัง สภาพการณ์ดังกล่าวแม้ในพ้ืนที่ต าบล ข. จะมีเพียง 8 หมู่บ้าน
ประชาชนเคยคุ้นเคยกับการมีตัวแทนหมู่บ้านละสองคนเม่ือคร้ังที่เป็นอบต. แต่เม่ือเป็นเทศบาล
ต าบลแล้วบางหมู่บ้านไม่มีสมาชิกสภา แม้ในทางกฎหมายจะก าหนดให้เป็นผู้แทนประชาชนท้ัง
เขตเลือกต้ัง แต่ในเชิงความรู้สึกของประชาชนเห็นว่า หมู่บ้านของตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะไม่มีสมาชิกในหมู่บ้าน อ านาจจึงอาจไม่ลงถึงประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนจึงแสวงหา
ความช่วยเหลือจากก านันผู้ใหญ่บ้านซ่ึงมีทุกหมู่บ้าน จึงท าให้พ้ืนที่ทางการเมืองของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ท าหน้าที่ส าคัญนอกจากการรักษาความสงบเรียบร้อยการอ านวยความเป็น
ธรรมแล้ว เร่ืองส าคัญประการหน่ึงคือการอ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อ
หรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการรับฟัง
ปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือ ซ่ึงอาจท าการสนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เม่ือหลักการในการท างานของก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นดังที่กล่าวมา
เม่ือประชาชนมีปัญหา จะว่ิงเข้าหาก านันผู้ใหญ่บ้านก่อนในเบ้ืองต้น แม้อ านาจทางการพัฒนาจะ
ไม่ได้เป็นของก านันผู้ใหญ่บ้าน หากแต่ผู้น าระดับท้องที่น้ีเองที่จะช่วยประสานและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ของตน ท้ังน้ีอาจพิจารณาได้จากเสียงสะท้อนของ ก านันต าบล ข.  
(2554) ที่ว่า “สมาชิกสภาเทศบาลก็สู้ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เพราะมีปัญหาอะไรประชาชนก็ว่ิงมา
หาผู้ใหญ่บ้าน นายกฯช้ามากผมต้องเดินเร่ืองต่างๆ ไปถึงจังหวัดเอง โดยเฉพาะปัญหาเร่ือง
น ้าประปาในหมู่บ้าน ถึงแม้ผมจะจบป.4 ก็สามารถประสานงานได้” การด าเนินการเร่ืองน ้าประปา
ของก านันมีความส าคัญอย่างมากเพราะสืบเน่ืองจากน ้าประปาหมู่บ้านที่ด าเนินการโดยหมู่บ้านน้ัน
เป็นน ้าบาดาล ซ่ึงใช้มาหลายทศวรรษ ท าให้น ้าใต้ดินไม่สามารถรองรับการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคได้ 
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จึงได้ให้เทศบาลต าบลมาดูแลโดยใช้ระบบน ้าประปาจากหนองน ้าขนาดใหญ่ของต าบล เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปพลางก่อน แต่ก็พบว่าคุณภาพน ้าของหนองน ้าดังกล่าวไม่
ค่อยดีนัก เพราะมีวัชพืชโดยเฉพาะต้นกก แหนน ้าจ านวนมาก ในหนองน ้าท าให้เม่ือมีการผันน ้ามา
เป็นน ้าประปาแล้วน ้ามีคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร มีกล่ินเหม็นแม้จะมีการใช้สารส้มแกว่งแล้วก็
ตาม 

การด าเนินการของก านันน้ันได้เดินทางไปขอสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับบน แต่ระบบการวางท่อ และคุณภาพของท่อส่งน ้าไม่ค่อยได้มาตรฐาน 
ปัจจุบันก็มีการซ่อมแซมบ่อยคร้ังมาก เพราะระบบการผันน ้ามีปัญหาไม่สามารถจ่ายน ้าได้
ตลอดเวลา ขณะน้ีชาวบ้านส่วนหน่ึงที่ ต าบล ข. ยังคงใช้น ้าประปาใต้พ้ืนบาดาล โดยระบบเห็นใจ 
คือให้พ้ืนที่ทางใต้ของหมู่บ้านเปิดรับน ้าให้เสร็จแล้วปิด เพ่ือหมู่บ้านโซนทางเหนือได้เปิดเพ่ือรับ
น ้าต่อ และเม่ือซ่อมระบบการส่งน ้าจากหนองน ้าเหนือผิวดินของหมู่บ้านเสร็จก็จะมีการใช้
น ้าประปา ท้ังจากระบบน ้าบาดาลและจากระบบน ้าผิวดิน 

(3)  การแสดงบทบาทของสมาชิกสภาที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
กับชุมชน 

กรณีเทศบาลต าบล ข. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถเป็นตัวแทน
ชุมชนได้จึงมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีในพ้ืนที่ได้ ประกอบกับเขตพ้ืนที่หมู่บ้านขนาดเล็ก
ประมาณสามหมู่บ้านไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังครบทุกหมู่บ้าน จึงมีเพียงอดีตสมาชิกสภาอบต.
เพียงคนเดียวที่ลงรับสมัครเลือกต้ัง ประชาชนในเขตหมู่บ้านขนาดเล็กจึงให้คะแนนเสียงกับ
อาสาสมัครที่พอจะสามารถท าหน้าที่แทนตนได้ หรือกล่าวได้ว่าเป็นความหวังของกลุ่มหมู่บ้าน
ขนาดเล็กและเป็นตัวแทนของกลุ่มหมู่บ้านตน ไม่ได้คิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองอีกห้าคน 
คือผู้แทนของตนแต่อย่างใด การมีทุนทางสังคมของนักการเมืองท้องถ่ินที่มีความเป็นเครือญาติ
เหนียวแน่นจึงสามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลได้ จึงท าให้ปัญหาไม่เกิดข้ึนระหว่างประชาชนกับสมาชิกสภาท้องถ่ิน การตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของประชาชน และท าหน้าที่ในการสร้างสายสัมพันธ์กับประชาชน
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล ข. สามารถด าเนินการไปได้ ความเข้าใจเบ้ืองต้นของประชาชนคือในเขต
พ้ืนที่สามหมู่บ้านน้ียังมีตัวแทนของหมู่บ้านแม้จะมีเพียงคนเดียวแต่ก็สามารถสร้างความอุ่นใจแก่
ประชาชนได้ 

โดยสรุปบางหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตามความเข้าใจ
ของประชาชนน้ัน ไม่ได้มีปัญหาว่าไม่มีสมาชิกแล้วจะไม่ดูแลอย่างท่ัวถึงซ่ึงต้องมีการดูเร่ือง
คุณภาพชีวิต ดูโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงต้องมีการจัดสรรตามความต้องการของหมู่บ้านและความ
จ าเป็นของโครงการ แต่บางหมู่บ้านก็มีปัญหาที่บางหมู่บ้านที่ไม่ได้รับ แต่ก็เป็นปัญหาของ
วิสัยทัศน์ของนักการเมืองและการตกลงร่วมกันของสภาท้องถ่ินที่ต้องด าเนินการจัดท าลงใน
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แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบล ตามความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซ่ึงต้องอาศัยประชาชนในการผลักดันสมาชิกสภาเพ่ือสะท้อนความ
ต้องการของตน ซ่ึงด้วยความที่สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเป็นญาติพี่น้อง และสามารถเจรจากับ
สมาชิกสภาท้องถ่ินท้ังหมดให้ยอมรับการด าเนินตามข้อเสนอของสมาชิกสภาที่มาจากกลุ่มหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก และมีการยอมรับร่วมกันในการเน้นพัฒนาทีละเขตพ้ืนที่ และขณะเดียวกันกลุ่มสมาชิก
เขตสองที่ผลักดันให้เกิดโครงการในกลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็กก่อน ก็นับว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
พ้ืนที่ และจะส่งผลดีต่อความรู้สึกผูกพันธ์กับสมาชิกและท้องถ่ินของประชาชน เพราะท าให้
ประชาชนเข้าใจว่า อย่างน้อยเทศบาลต าบล ข. ก็สามารถสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้ 

กล่าวโดยสรุปการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน และความคิดเห็นของตนเองในฐานะตัวแทนของประชาชนในท้องถ่ินไปยังฝ่ายบริหาร 
เป็นหน้าที่หน่ึงของสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ริเร่ิมด าเนินโครงการอันเป็นการแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
สมาชิกสภาเทศบาลน้ัน บางกรณีก็มีการประสานโดยตรงกับสมาชิกสภาเทศบาล เช่น การแจ้ง
ความเดือดร้อนเพราะไฟฟ้าสาธารณะไม่ติดของประชาชนในเทศบาลต าบล ก. ขณะเดียวกันกลับ
พบว่าเร่ืองใหญ่ๆอย่าง เช่น ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคของประชาชนในเทศบาล
ต าบล ข. กลับพบว่าประชาชนดูเหมือนจะมีการผลักดันก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้ท าการช่วยเหลือ
พอสมควร แม้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลต าบล การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ประชาชนสามารถติดต่อผ่าน
ทางก านันผู้ใหญ่บ้านหรือจะติดต่อโดยตรงผ่านสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถ่ินได้ ท้ังน้ีประชาชน
มักใช้เส้นทางเช่ือมผ่านผู้ปกครองท้องที่เป็นหลัก อาจพิจารณาได้จากภาพที่ 4.4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับก านันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาท้องถ่ินและ 
นายกเทศมนตรี 

 

 

ประชาชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น นายกเทศมนตรี 
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ดังน้ันในเบ้ืองต้นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ สื่อสารสภาท้องถ่ินในฐานะ
ตัวแทน ของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินจึงต้องท าหน้าที่เป็นหมุดเช่ือมกลางระหว่างประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท าหน้าที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร แผนการด าเนินงาน และผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชาชนทราบ ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
องค์กรและการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการจะท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่ออปท.เคารพ 
ศรัทธา เช่ือม่ัน อันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กรณีเดียวกันสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือสภาท้องถ่ิน ก็จะเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้เร่งด าเนินการแก้ไขหรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป โดยรวมแล้วการด าเนินการสื่อสารระหว่างประชาชนกับสมาชิกสภาเทศบาล
น้ัน ยังคงใช้กลไกของผู้น าท้องที่หรือก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีในพ้ืนที่อยู่ แต่ก็มีบางกรณีที่สมาชิกไม่
ค่อยให้ความสนใจแก่ประชาชนเน่ืองจากสมาชิกสภาท้องถ่ินบางคนใช้จ่ายในการเลือกต้ังมาก จึงมี
ทัศนคติไม่ค่อยอยากท างาน ซ่ึงอาจเป็นการตัดอนาคตทางการเมืองของนักการเมืองเอง  
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่นน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลและศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ท้ังผลกระทบภายในองค์การ
เทศบาลและผลกระทบภายนอกองค์การเทศบาลต าบล ซ่ึงจะได้น าเสนอข้อสรุปจากการศึกษา
ดังต่อไปน้ี 
 

5.1  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

 
5.1.1  ปัญหาจากอบต.ที่ขอเปลี่ยนแปลงฐานะและอปท.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการจัดท า

ค าบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงมีความส าคัญเพราะเป็นเอกสารที่แสดงแนวเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอันจะเป็นพ้ืนที่ในการใช้อ านาจหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจเชิง
พ้ืนที่ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ โดยค าบรรยายแนวเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ขอจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล ต้องมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ท้ังน้ี
จะมีวิธีการเทียบเคียงแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การก าหนดเขตต าบลใน
ท้องที่อ าเภอและจังหวัดที่จะขอยกฐานะ อันเป็นที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ันที่บังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน 
ลักษณะปัญหาที่พบคือ แนวเขตกับข้อเท็จจริงอาจไม่สอดคล้องกันในบางพ้ืนที่ และการไม่

ค่อยให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ซ่ึงต้องมีการลงนาม
รับรองแนวเขตว่าเป็นของท้องถ่ินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจริงหรือไม่ การไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือดู
แนวเขตด้วยกันของพ้ืนที่ข้างเคียงปล่อยให้พ้ืนที่ที่มีการขอยกฐานะด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว พอ
ถึงเวลามีการรับรองก็ก่อให้เกิดปัญหาในการลงนาม  
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5.1.2  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
แนวทางในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มีความจ าเป็นที่ต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 281 ก็ได้บัญญัติว่า “...รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน...” การเปลี่ยนสถานะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีความจ าเป็นต่อการให้ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการ
ปกครองตนเอง แม้ช่วงปี พ.ศ. 2548 จะมีความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงฐานะแต่ไม่ได้รับฟังความเห็นจากประชาชน หรือเป็นเพียงมติสภาและ
ความเห็นของผู้บริหารท้องถ่ิน หากมีการกระท าดังกล่าวก็เท่ากับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่เป็นของข้าราชการและนักการเมืองท้องถ่ินเท่าน้ัน  

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า การด าเนินการเพ่ือขอความเห็นกับประชาชนยังมี
ข้อจ ากัดอยู่หลายประการด้วยกันกล่าวคือ ในความเป็นจริงแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลที่น า
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดอบต. ซ่ึงจะต้องท าหน้าที่ในการน าเจ้าหน้าที่ออก
พบปะกับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมประชาคมในระดับต าบล ซ่ึงพบว่าการ
น าเสนอข้อมูลของการออกประชาคมคร้ังน้ันจากการสัมภาษณ์พบว่า ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพยายามเสนอประเด็นต่างๆ ที่เป็นส่วนที่ดีของการเป็นเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้
ประชาชนเห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล โดยมีการเลี่ยงที่จะกล่าวถึง
ประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนในอันที่จะไม่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ   

การประชาคมหมู่บ้านและการประชาคมต าบลเสมือนหน่ึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ทาง
การเมือง เพ่ือให้ผ่านข้ันตอนตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลเท่าน้ัน ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดก็อาจพบว่ายังคงมีลักษณะคล้ายกับอ านาจเบ้ืองบน
สั่งมาหรือ Top-Down อยู่มากเพราะว่าประชาชนเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นชอบในความชอบธรรม
ต่อข้อมูลที่ทางอบต. เตรียมไว้เสนอต่อประชาชนก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเท่าน้ัน แม้ในทาง
ทฤษฎีต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และที่
ส าคัญอันเป็นเจตจ านงสูงสุดทางการเมืองคือ การให้ประชาชนท าหน้าที่ในการปกครองตนเอง แต่
จากสภาพที่เป็นอยู่ประชาชนยังเป็นผู้ตามอยู่มาก โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ซ่ึงนายกอบต.
และปลัดอบต.เอง ยังคงเป็นผู้น าตามที่กฎหมายก าหนดหรือเป็นผู้น าท้ังในเชิงนิตินัยและพฤตินัย 
ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากในพ้ืนที่ อีกท้ังยังคงมีอิทธิพลทางความคิดต่อประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นอยู่มาก 

อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล น้ันเป็นผลพวงมาจาก 
เจตนารมณ์ของประชาชนตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจเป็นความต้องการของนักการเมือง
ท้องถ่ินมากกว่าประชาชน กล่าวคือความต้องการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันมาจากกลุ่มคน
บางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้น าที่มีความชอบธรรมตามกฎหมาย มากกว่าที่จะมาจากพลังของการ
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ประชาคมหมู่บ้านหรือการประชาคมต าบลที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระของการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ที่ส าคัญควรจะเป็นเจตนารมณ์ที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนในการก าหนดทิศทางขององค์กรปกครองท้องถ่ินของตน ซ่ึงโดยหลักการแล้วประชาชน
ต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางการปกครองตนเอง มิใช่แต่เพียงการส่งผ่านให้ผู้แทนในระดับท้องถ่ิน
เป็นผู้ด าเนินการเพียงเท่าน้ันนอกจากน้ียังมีความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเร่ืองข้อก าหนดในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะอีกด้วย จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่าง
มาก 

 

5.1.3  ปัญหาการด าเนินการของราชการส่วนภูมิภาค 
การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลก็มีส่วนที่จะต้อง

ด าเนินการประสานงานผ่านกลไกของระบบราชการ โดยเฉพาะอ าเภอและจังหวัด เพราะโดยท่ัวไป
แล้วการส่งเอกสารเพ่ือประกอบการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลต้องเป็นไปตาม
โครงสร้างของการบังคับโดยการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องประสานผ่านอ าเภอและจังหวัด เพ่ือส่งผ่านเร่ืองไปยังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน แต่ก่อนเร่ืองจะส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก็มีการพิจารณาใน
ระดับจังหวัดซ่ึงเป็นการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารในเบ้ืองต้นโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล ช้ีให้เห็นว่าเร่ืองที่มีการปรึกษาหารือกับทางจังหวัดมีความคลาดเคล่ือนระหว่างการหารือแต่
ละคร้ัง แนวทางที่ให้ไม่ค่อยตรงกัน นอกจากน้ียังมีการด าเนินการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้แก่ทาง
จังหวัดซ่ึงไม่มีความชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร 

 
5.1.4  ปัญหาการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
การเปลี่ยนแปลงระดับของกฎหมายในการจัดต้ังรวมท้ังเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในปี พ.ศ. 2546 ให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใน
การพิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถ่ินที่ร้องขอให้มีการปรับระดับองค์การ ดังน้ัน
ปรากฏการณ์ที่มีความชัดเจนจนน าไปสู่ความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงฐานะกล่าวคือ 

ประการแรกการใช้อ านาจลงนามของนักการเมืองระดับชาติเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทาง
การเมือง การผสานประโยชน์ของกลุ่มการเมืองเพ่ือเร่งรัดและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ันจะเห็นได้ว่า แม้ในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลเองนักการเมืองผู้ที่คาดว่า
จะลงรับสมัครเลือกต้ัง ก็มีความคาดหวังกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปกล่าวคือ ความต้องการในการ
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซ่ึงความพยายามในการเข้าถึงอ านาจของราชการส่วนกลาง 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน อาจเป็นเร่ืองที่ยากส าหรับบางองค์กรที่ไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดี
ทางการเมือง อย่างไรก็ตามการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบลต าบลน้ันกลุ่ม
การเมืองท้องถ่ินดังกล่าวก็มีส่วนผลักดันอย่างมาก จากการใช้ช่องทางหรือกลไกทางการเมือง
เพ่ือให้ท้องถ่ินของตนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
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ประการที่สองการใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นฐานเสียงของการเมืองระดับชาติ 
ด้วยสภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันกันเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะจ านวนมากประกอบกับ
ช่วงเวลากล่าวมีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) และมีการเจรจาทางการเมืองเพ่ือยุติปัญหาทางการเมืองและมีข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) จะยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกต้ังใหม่ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 หาก
ทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินการตามแผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลในขณะน้ัน จึงเป็นจุดสนใจส าคัญ
ของพรรคการเมืองที่ดูแลกระทรวงมหาดไทย เพ่ือดึงฐานเสียงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท้ังหลาย เม่ือเป็นดังน้ีจึงไม่แปลกใจว่าเหตุใดการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหลายจึงมีความล่าช้า มีการเจรจาต่อรองทาง
การเมืองระหว่างนักการเมืองและข้าราชการท้องถ่ินกับนักการเมืองระดับชาติ เพ่ือให้นักการเมือง
ในระดับชาติมีความม่ันใจว่าตนจะได้ฐานคะแนนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ เพราะกุม
อ านาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะให้เป็นเทศบาลไว้อยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงฐานะในช่วงปีงบประมาณ 
2553 จึงค่อนข้างที่จะมีความไม่เป็นธรรมชาติ หรือตามข้ันตอนหรือแนวทางที่ควรจะเป็น มีการ
ย้ือเวลาเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคการเมืองบางพรรคซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองเช่นน้ี เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความส าคัญต่อการก าหนดชะตากรรมของ
นักการเมืองระดับชาติในระดับหน่ึง ในขณะที่เร่ืองของการเปลี่ยนแปลงฐานะก็จะกลายเป็นเร่ืองที่
นักการเมืองท้องถ่ินต้องรู้จักและท าตนให้รู้จักนักการเมืองระดับชาติ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนินการ 
 

5.2  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล 
 

5.2.1  ผลกระทบภายในองค์การเทศบาลต าบล 
 5.2.1.1  ผลกระทบต่อฝ่ายบริหาร 
การบริหารงานของเทศบาลต าบล จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไป ที่มีการแบ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถ่ิน หากพิจารณาผลกระทบ
โดยรวมของเทศบาลต าบลภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะซ่ึงสามารถพิจารณาดังน้ี 

1)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ด้วยความเป็นเทศบาลต าบลจะมี
โครงสร้างทางการบริหารคือ มีนายกเทศมนตรี 1 คน มีรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 1 คนและมีต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ท้ังน้ีจุดเปลี่ยนส าคัญก็
คือ เง่ือนไขทางการศึกษาของผู้ที่จะสมัครเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน จะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย
ระดับปริญญาตรี หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภามา
ก่อน น่ันหมายความว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่เช่ือได้ว่า เป็นผู้มีความรู้ตามคุณวุฒิ
การศึกษาช้ันปริญญาตรี มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานท้องถ่ินมากข้ึน หรือในอีกทาง
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หน่ึงอาจท าให้เป็นการปิดก้ันประชาชนโดยท่ัวไป หรือผู้น าตามธรรมชาติคนอื่นๆ ที่ไม่จบปริญญา
ตรีหรือไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินมาก่อนหน้า ไม่อาจเข้าสู่ต าแหน่งบริหารได้ใน
ระยะแรก น่ันย่อมท าให้เห็นลางๆแล้วว่าพ้ืนที่ของท้องถ่ินน้ันจะวนเวียนแต่เฉพาะกลุ่มคนเดิมๆ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะประชาชนขาดตัวเลือกที่แท้จริงจากการแข่งขันในเวทีการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน 

ส าหรับเร่ืองอ านาจหน้าที่ในการบริหารของนายกเทศมนตรีน้ันอ านาจ
หน้าที่ยังคงเป็นเร่ืองการก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย สั่ง 
อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล การแต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
และกฎหมายอื่น ซ่ึงโดยรวมเป็นอ านาจทางการบริหารของนายกเทศมนตรีเป็นหลัก 

2)  การบริหารการคลังในเทศบาลต าบล การบริหารการคลังของ
เทศบาลต าบลน้ันถือว่า รายได้ของเทศบาลต าบลยังมีจ ากัดโดยเฉพาะภาษีที่เทศบาลต าบลจัดเก็บ
ได้เองมีเพียง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์เท่าน้ัน ส่วน
งบประมาณรายได้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นงบประมาณที่รับจัดเก็บและแบ่งสรรให้เทศบาลต าบลและ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก ซ่ึงเป็นประเด็นที่เช่ือมโยงกับการก ากับดูแลของรัฐบาลที่มีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังน้ีการบริหารการคลังภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะมีความ
คาดหวังว่าจะได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายเสมอไป กล่าวคือ 
กรณีเทศบาลต าบล ข. มีรายได้ลดลงกล่าวคือในปี พ.ศ. 2552 มีงบประมาณท้ังส้ิน 21,350,230 
บาท และในปี พ.ศ. 2553 มีงบประมาณท้ังส้ิน 14,602,500 บาท และในปี พ.ศ. 2554 แม้จะมี
การประมาณการเพ่ิมข้ึนแต่ก็มีงบประมาณเพียง 16,874,600 บาท ซ่ึงก็น้อยกว่างบประมาณในปี
พ.ศ. 2552 

3)  การบริหารงานบุคคลในเทศบาลต าบล ในการบริหารงานบุคคลซ่ึง
มีสองประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือ กรณีการบริหารงานบุคคลฝ่ายการเมือง ซ่ึงเป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรีตามโครงสร้างการบริหารแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง กล่าวคือเม่ือเป็นเทศบาล
ต าบลแล้วต าแหน่งทางการเมืองต าแหน่งหน่ึงที่เพ่ิมข้ึนมาอีกต าแหน่งคือ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ถือเป็นต าแหน่งใหม่ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็น
เทศบาลต าบล อันเป็นต าแหน่งทางการเมืองที่ต้ังข้ึนเพ่ือเป็นที่ปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร แต่อย่างไรก็
ตามอ านาจการบริหารสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่นายกเทศมนตรีเป็นหลัก และในทางปฏิบัติต าแหน่ง
ทางการบริหารของเทศบาลต าบลน้ัน แม้บางพ้ืนที่นายกเทศมนตรีจะเห็นการท างานของทีมบริหาร
ที่ไม่ค่อยสนองนโยบาย แต่ก็จะไม่กล้าใช้อ านาจที่มีในการให้ออกจากต าแหน่ง เพราะความเกรงใจ
ทางการเมือง 
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ส่วนกรณีการบริหารงานบุคคลฝ่ายข้าราชการท้องถ่ินน้ัน เทศบาลต าบล 
ก. มีแนวทางชัดเจนว่าต้องเพ่ิมอัตราก าลังพล เพ่ือรองรับภารกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
ส่วนกรณีเทศบาลต าบล ข.น้ันก็มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเช่นเดียวกัน แม้จะมีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณก็ตาม และด้วยขนาดองค์กรที่เล็กอยู่แล้วจึงไม่สามารถขยายกรอบอัตราก าลัง
ได้มากนัก แต่อย่างก็ไรตามมีแนวโน้มว่าในอนาคตมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมบุคลากรอย่างแน่นอน
เพราะ จะมีภารกิจบางประการเพ่ิมข้ึน เช่น งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น 

 5.2.1.2 ผลกระทบต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
เม่ือมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น

เทศบาลต าบล เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน
ส้ินสุด และพ้นจากต าแหน่งทันที ที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ (นับแต่วันที่ได้รับ
การจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป) ในเร่ืองโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน ถือได้ว่า
เป็นประเด็นที่ได้รับผลกระทบเพราะจะส่งผลต่อจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่จากเดิมผันแปรตาม
จ านวนหมู่บ้าน แต่เม่ือเป็นเทศบาลต าบลก็จะมีการแบ่งเขตเลือกต้ังออกเป็นสองเขต 

ในการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติน้ันยังจ ากัดอยู่ เทศบัญญัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเร่ือง
งบประมาณรายจ่ายเป็นหลักบทบาทในระบบความสัมพันธ์กับประชาชนก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหา
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ แม้กฎหมายจะก าหนดให้สมาชิกสภาท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ประชาชนในเขตเลือกต้ังแต่ในทางปฏิบัติสมาชิกสภาเองยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่หมู่บ้าน
ที่ไม่มีสมาชิก ไม่ค่อยลงพ้ืนที่พบประชาชนและรับฟังปัญหาของประชาชน ในขณะที่ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถ่ินน้ัน ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนว่าสมาชิกสภา
เทศบาลแม้จะมาจากต่างฝ่ายต่างกลุ่มหรือเป็นผู้สมัครอิสระ แต่พอเข้าไปในระบบสภาเทศบาล
จริงๆแล้วมีแนวโน้มที่จะโอนอ่อนต่อฝ่ายบริหารมากกว่าที่จะท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจนถูก
มองว่าเป็นสภาตรายาง การท าหน้าที่จึงเป็นเพียงการให้ความเห็นในเร่ืองส าคัญและการสนับสนุน
หรือให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารเพียงเท่าน้ัน  

5.2.1.3 ผลกระทบด้านการก ากับดูแลเทศบาลต าบล : ส่วนกลางและจังหวัดมี
บทบาทในการก ากับดูแลเทศบาลมากข้ึน 

การยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ินโดยท่ัวไป มีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์
ส าคัญเพ่ือให้หน่วยงานปกครองท้องถ่ินน้ัน มีอิสระในการบริหารงานมากข้ึนด้วย อีกท้ังมี
ทรัพยากรการบริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม รวมถึงสร้างการปกครองท้องถ่ินให้เป็นการปกครองโดย
ประชาชน หากแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ี ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกับ
เจตนารมณ์ต่อการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็น
เร่ืองการให้ท้องถ่ินเป็นอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวคือ 

 ประการแรก การก ากับดูแลทางตรง ด้านตัวบุคคล ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงนายอ าเภอเป็นผู้ช่วย
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ก ากับดูแลเทศบาลที่มีในเขตอ าเภอเท่าน้ัน ท าให้เทศบาลต าบลจะมีความใกล้ชิดกลับราชการ
ส่วนกลางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือกรณีการสั่งให้ ผู้บริหารท้องถ่ินของ
เทศบาลพ้นจากต าแหน่งโดยค าสั่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการเสนอของผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือกรณีการวินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 
ว่าส้ินสุดลงหรือขาดคุณสมบัติหรือไม่ ก็เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณี
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน 
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งให้
นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอได้ 

การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมากก็อยู่ในขอบเขตอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล การบริหารจัดการต่างๆ 
ต้องถูกก ากับดูแลในระดับที่สูงข้ึนถึงราชการส่วนกลาง ซ่ึงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าต่อไปใน
อนาคต ความเป็นเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลต าบล กับฝ่าย
การเมืองในระดับชาติ ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันมากข้ึนเช่นกัน 

ประการที่สองการก ากับดูแลทางตรง ด้านการก ากับดูแลองค์กร จะเห็นได้ว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งยุบสภาเทศบาลต าบลได้ โดยการรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซ่ึงมีสามกรณีด้วยกัน กล่าวคือ กรณีแรก หากเห็นว่าการยุบสภาเทศบาลเป็นไป
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล มาตรา 74(1) ของพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 กรณีที่สอง กรณีสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
เทศบัญญัติน้ัน (มาตรา 62 ตรี) และกรณีที่สาม หากสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ัง
แรกได้ตามก าหนดเวลา หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ 
(มาตรา 24) ท้ังน้ีหากมีการยุบสภาเกิดข้ึนไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามต้องท าการเลือกต้ังใหม่ภายใน 
45 วัน 

ประการที่สาม การก ากับดูแลทางตรง ด้านการดูแลการกระท า เป็นการก ากับ
ดูแลผ่านอ านาจในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ จึงจะ
ถูกต้องตามกฎหมายในการก ากับดูแลส่วนน้ีมีนายอ าเภอเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วน
กรณีที่สองคือการก ากับดูแลผ่านการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และการระงับการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึง
นายอ าเภอมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ แล้วต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควรอีกช้ันหน่ึง ดังน้ันหากการกระท าใดของเทศบาล
ต าบลอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการจึงเป็นอ านาจของราชการส่วน
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ภูมิภาคที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือทุเลาปัญหาที่จะกระทบต่อประชาชนโดยการสั่งระงับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรี 

ประการที่สี่ การก ากับดูแลทางตรงด้านการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยยังต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาล
ปีละคร้ังตามอ านาจในมาตรา 70 ซ่ึงบัญญัติว่า “โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละคร้ัง” อันเป็นการ
สะท้อนถึงอ านาจของส่วนกลางคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการก ากับดูแลท้องถ่ินใน
ระดับเทศบาลโดยตรง 

ประการที่ห้า การก ากับดูแลทางอ้อม รัฐก ากับดูแลเทศบาลต าบลผ่าน กลไกใน
การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่เทศบาลต าบล เพราะหากพิจารณาในภาพรวมท้ังประเทศแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องพ่ึงงบประมาณที่เป็นงบอุดหนุนและภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ถึงร้อย
ละ 90 ในขณะที่อบต. ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแม้เจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงฐานะคือ
ต้องการให้เทศบาลต าบลได้รับงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน หากแต่งบประมาณคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนน้ันยังคง
ต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่มาก กล่าวคือกรณีท้ังสองเทศบาลที่เป็นกรณีตัวอย่างน้ีมี
รายได้ที่จัดเก็บได้เองภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เพียงร้อยละ 2-3 เท่าน้ัน  

น่ันก็เท่ากับว่าเป็นการยกฐานะเทศบาลต าบลเพ่ือรอรับงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาล ที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน หมายความว่าแม้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการยกฐานะ
แล้วแต่กลับต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นงบอุดหนุนมากข้ึน การใช้งบประมาณดังกล่าว
เพ่ิมข้ึนคือการท างานให้กับส่วนกลางเพ่ิมมากข้ึน เพราะงบประมาณต้องพ่ึงพิงและอิงอาศัยจาก
การที่รัฐบาลจัดส่งมาให้ในแต่ละปีงบประมาณ ย่อมวิเคราะห์ได้ว่าเม่ือเป็นเทศบาลต าบลแล้วก็
ยังคงไม่ได้มีอิสระทางการคลังอย่างแท้จริง เพราะงบประมาณกว่าร้อยละ 95 ของเทศบาลต าบล
ท้ังสองกรณีศึกษา ต้องรอการจัดสรรจากรัฐบาลและต้องท าตามแนวนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
โดยเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง พฤติกรรมการจัดสรร
งบประมาณเช่นน้ีท าให้เทศบาลเป็นท้องถ่ิน ที่พร้อมท างานให้กับนโยบายระดับชาติมากข้ึน เม่ือ
พิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ดังน้ันการจัดต้ังหรือยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ก็
มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ส าคัญเพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถ่ินน้ันมีอิสระในการบริหารงานมาก
ข้ึนด้วย  อีกท้ังมีทรัพยากรการบริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม เพราะยังถูกพันธนาการกับอ านาจจาก
ส่วนกลางและยังมีข้อจ ากัดของแหล่งที่มาทางการคลังท้องถ่ิน เพ่ือสร้างให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นอิสระอย่างแท้จริง หากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะอบต.เป็นเทศบาลต าบล
เพ่ิมข้ึน ก็เท่ากับว่าก าลังจะท าให้ท้องถ่ินที่ยกฐานะข้ึนมาใหม่น้ัน ต้องอยู่ภายใต้พันธนาการของ
ส่วนกลางที่เป็นศูนย์รวมแห่งมหาอ านาจของรัฐไทย 
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5.2.2  ผลกระทบภายนอกองค์การเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน ท าให้

สถานะทางกฎหมายของตัวองค์การเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เป็นการยกฐานะหรือระดับของ
ความเป็นท้องถ่ินที่เช่ือกันว่าจะท าให้ตัวองค์กรมีความเป็นสากลมากข้ึน อย่างไรก็ตามด้วย
ภาพลักษณ์และมุมมองที่ดีต่อเทศบาลของผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ค่อนข้าง
เช่ือม่ันและภูมิใจต่อรูปแบบเทศบาล ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยมาช้านาน ซ่ึงในระยะหลังมีความ
พยายามชูประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลของนักการเมืองท้ังในระดับชาติและ
ระดับท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีผู้เขียนได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลใน สี่มิติด้วยกันกล่าวคือ ในมิติด้านการเมืองท้องถ่ิน มิติด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน มิติด้านการจัดบริการสาธารณะและมิติสุดท้ายคือมิติด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ ท้ังน้ีผู้เขียนขออรรถาธิบายผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละมิติ
ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  สรุปสาระส าคัญของผลกระทบภายหลังเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลท้ัง  2  
         กรณีศึกษา 
 

ประเด็นหลัก เทศบาลต าบล ก. เทศบาลต าบล ข. 

1) มิติด้านการมือง 1) ค่อนข้างรุนแรงแม้จะมีกลุ่ม
การเมืองเดียว และการ
แข่งขันของสมาชิกสภา
เทศบาลก็มีการใช้เงินใน
การหาเสียงจ านวนมาก 

1) รุนแรงเพราะมีหลายกลุ่ม
การเมืองและมีการ
ฟ้องร้องกันภายหลัง
เลือกต้ัง 

(1)  การแข่งขันทาง
การเมือง 

     (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ชนะการเลือกต้ังของ
กลุ่มการเมือง 

1) ผู้บริหารที่ไม่มีคู่แข่งทาง
การเมือง 

2) ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร
เทศบาลเป็นที่น่าเช่ือถือ 

3) นโยบายของนักการเมือง
ท้องถ่ิน 

4) ประโยชน์จากนโยบายที่เคย
บริหาร 

1) ภาพลักษณ์ส าคัญของ
นายกเทศมนตรีที่เป็น
นักพัฒนา 
2) การสร้างฐานการเมือง
จากนักการเมืองท้องถ่ิน
เดิมที่เป็นทีมร่วมในการ
บริหารเทศบาล 
3) การด าเนินการด้วยระบบ
เงินตราธิปไตย 

     (3) ลักษณะ
ความสัมพันธ์กับ
นักการเมือง
ระดับชาติ 

1) ไม่มีความชัดเจนในการให้
ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนจากนักการเมือง
ระดับชาติ 

2) นักการเมืองท้องถ่ินมีการ
สนับสนุนนักการเมือง
ระดับชาติ 

3) ท้องถ่ินเป็นฐานคะแนน
ส าคัญของนักการเมือง
ระดับชาติ 

4) ความสัมพันธ์เชิงตอบแทน 

1) มีความชัดเจนในการ
สนับสนุนทางการเมือง
ของนักการเมือง
ระดับชาติ 
2) ความภูมิใจที่สามารถ
ติดต่อกับนักการเมือง
ระดับชาติ 

     (4) การรวมกลุ่มทาง
การเมือง 

1) มีกลุ่มการเมืองเดียว ซ่ึง
เป็นกลุ่มการเมืองด้ังเดิม
เม่ือคร้ังเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1) มี 3 กลุ่มการเมืองที่
แข่งขันอย่างเข้มข้น 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นหลัก เทศบาลต าบล ก. เทศบาลต าบล ข. 
2) มิติด้านการมีส่วนร่วม 1) เน้นที่การเลือกต้ังมากกว่า

การมีส่วนร่วมแบบอื่นๆ 
2) ประชาชนยังเช่ือม่ันใน
ตัวแทนโดยเฉพาะก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและต าแหน่ง
อื่นๆที่มีในหมู่บ้าน 

1) เช่นเดียวกับเทศบาล ก. 
ประชาชนยังเห็นว่าท้องถ่ิน
เป็นเร่ืองของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2) การมีส่วนร่วมที่ค่อนข้าง
เป็นทางการตามระเบียบที่
ก าหนด 

3) มิติด้านการจัดบริการ
สาธารณะ 

1) มีข้อจ ากัดเร่ืองการคลัง
ท้องถ่ินเพราะงบประมาณ
ไม่ได้รับการจัดสรรตามการ
คาดการณ์  

2) การด าเนินการส่วนใหญ่จึง
เป็นการท างานตามนโยบาย
หลักของรัฐบาลโดย
เฉพาะงานเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ เช่น การ
จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ 

1) ไม่ได้งบตามการประมาณ
การแล้วยังถูกดึงงบประมาณ
ไปช่วยโครงการรัฐบาล และ
สนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานอื่นๆเป็นหลัก 

4) มิติด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและผู้น าท้องที่ 

 

เกิดความท้ายทายเร่ืองการท างานร่วมกันกับผู้น าชุมชน 

     (1) ความท้าทายเร่ือง
ตัวแทนของประชาชน 

1) มีมากเพราะมีจ านวน
หมู่บ้านถึง 10 หมู่บ้าน 
สมาชิกกระจุกตัวที่หมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ และสมาชิกไม่
สนใจหมู่บ้านขนาดเล็ก 

1) แม้จะมีเพียง 8 หมู่บ้าน
แต่ก็พบว่าสมาชิกสภา
เทศบาลยังกระจุกตัวอยู่ที่
หมู่บ้านขนาดใหญ่ แต่การ
ท าหน้าที่ของสมาชิกในเขต
พ้ืนที่ขนาดเล็กสามารถ
เป็นตัวแทนประชาชนได้ 
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ท้ังน้ีสามารถสรุปสาระส าคัญของผลกระทบที่เกิดข้ึนในสี่มิติดังต่อไปน้ี 

5.2.2.1  ผลกระทบในมิติด้านการเมืองท้องถ่ิน 
การเมืองท้องถ่ินในที่น้ีจะกล่าวถึงการเมืองภาคตัวแทนเป็นส าคัญ ส่วนเร่ือง

การเมืองภาคประชาชนน้ันจะขอกล่าวถึงในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นอีกหน่ึงมิติ
ที่ใช้ในการศึกษา ท้ังน้ีในส่วนของการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

ประการแรก การแข่งขันทางการเมืองในการเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลต าบลมี
แนวโน้มรุนแรงข้ึน เพราะสิทธิประโยชน์ต่างๆของเทศบาลต าบลน้ัน มีความน่าสนใจมากกว่า
อบต. ประกอบกับศักดิ์ศรีของเทศบาลต าบลมีมากกว่าอบต. จึงท าให้กลุ่มชนช้ันน าในหมู่บ้านให้
ความสนใจต่อต าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างมาก ใน
ระยะเวลาที่มีการลงรับสมัครเลือกต้ังมีการหาเสียงกันเต็มที่เสมือนเป็นการเลือกต้ังส.สเลยก็ว่าได้  
ท้ังน้ีการจัดให้มีเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินน้ัน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ ผู้บริหารท้องถ่ินภายใน 45 วัน ภายหลังจากการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ตราประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบล ความคาดหวังที่ชนะการเลือกต้ังท าให้ผู้สมัครมีวิธีการทุ่มเงินเพ่ือซ้ือ
เสียงในบางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนท้ังพ้ืนที่ก็พอจะสู้
พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่และประชากรมากได้ การแข่งขันทางการเมืองดังที่กล่าวมาน้ีมีแนวโน้มที่จะ
น าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงข้ึน ในอนาคตอันกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนชุมชนและระหว่าง
ผู้สมัครกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติ (ห่างๆ) หากไม่ให้การสนับสนุนก็อาจไม่คบค้า
สมาคมกันไปเลยก็มี รวมถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้สนับสนุนทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน อันเป็น
การจ าลองสภาพการณ์ทางการเมืองระดับชาติมาไว้ที่ท้องถ่ินโดยแท้ การมุ่งชนะในเวทีแข่งขันทาง
การเมืองอาจท าให้สภาพทุนทางสังคมในชุมชนลดลงหรือกล่าวให้ง่ายคือ พ้ืนที่ทางการเมืองก าลัง
กลืนกินพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ประการที่สองปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกต้ังของกลุ่มการเมือง หาก
พิจารณาปัจจัยที่ท าให้นักการเมืองท้องถ่ินได้รับการสนับสนุนให้ท าหน้าที่ในการบริหารเทศบาล
ต าบลแทนประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตยแบบตัวแทน สามารถสรุปปัจจัยส าคัญที่มี
ลักษณะร่วมกันของกรณีศึกษาดังน้ี 

1) ภาพลักษณ์ของผู้บริหารเทศบาลเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน ด้วย
ผู้บริหารท้องถ่ินจากกรณีศึกษาท้ังสองแห่ง ล้วนแล้วแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงเป็นที่
น่าเช่ือถือว่าน่าจะสามารถบริหารงานเทศบาลต าบลได้  

2) ระบบเงินตราธิปไตยที่มีอยู่ในท้ังสองพ้ืนที่ ซ่ึงไม่สามารถปฏิเสธระบบ
การซ้ือสิทธิขายเสียงได้เลยเพราะการลงสมัครรับเลือกต้ัง เป็นความคาดหวังของนักการเมือง
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ท้องถ่ินเพ่ือเข้ามามีบทบาทในเทศบาลต าบล กล่าวได้ว่าช่วงที่มีการเลือกต้ังเงินในท้องถ่ินสะพัด
อย่างมากเพราะมีการใช้จ่ายในการหาเสียงจ านวนมาก  

3) การสร้างความได้เปรียบจากฐานนโยบายทางการเมืองเดิมอย่างกรณี
เทศบาลต าบล ก. ชัดเจนว่าสามารถน านโยบายที่เคยบริหารมาหาเสียงได้โดยเฉพาะนโยบายที่เป็น
ของรัฐบาลเช่นการจ่ายเบ้ียยังชีพ ซ่ึงประชาชนเข้าใจว่าเป็นของนายกเทศมนตรีน ามาแจก ในขณะ
ที่เทศบาลต าบล ข.แม้จะไม่เคยเป็นผู้บริหารท้องถ่ินแต่ก็มีการดึงนักการเมืองท้องถ่ินเดิมเข้า
มาร่วมในทีมบริหารได้ 

นอกจากน้ียังมีประเด็นอื่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่กล่าวคือ กรณีเทศบาล
ต าบล ก.ไม่มีคู่แข่งขันทางการเมืองในการเข้าสู่ต าแหน่งบริหารจึงเป็นเพียงการท าคะแนนให้ได้
ร้อยละ 20 ของประชาชนที่มาใช้สิทธิในการเลือกต้ังเท่าน้ัน อันเป็นการแข่งขันกับตัวเองที่ต้องดึง
ประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกต้ังให้มากเพ่ือให้ผ่านตามเง่ือนไขพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545  

ประการที่สาม ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถ่ิน
มากข้ึน กล่าวได้ว่าเม่ือเป็นเทศบาลต าบล นักการเมืองท้องถ่ินหันมาให้ความสนใจรวมกลุ่ม
การเมืองมากข้ึน อีกท้ังบางกลุ่มได้เคล่ือนไหวทางการเมืองก่อนกลุ่มอื่น น่ันคือกลุ่มนักการเมือง
ท้องถ่ินซ่ึงเป็น ส.อบต.สมัยที่มีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ เพราะกลุ่มน้ีทราบและเข้าใจใน
สถานการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างดี อันเน่ืองจากกลุ่มการเมืองกลุ่มน้ีได้มีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงเม่ือมีผลในทางกฎหมายแล้วสิ่งที่เป็น
ปรากฏการณ์ส าคัญคือ การรวมกลุ่มของนักการเมืองท้องถ่ินเพ่ือเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกต้ังที่จะ
เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ กล่าวคือ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่าง
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะได้รวมตัวกันทางการเมืองและหาเสียงก่อนการเลือกต้ังจริง เม่ือมี
การเลือกต้ังคร้ังแรกและนับเป็นคร้ังประวัติศาสตร์ของการเมืองท้องถ่ินที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลส าหรับประชาชนในชนบทที่จะมีโอกาสเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ซ่ึงกลุ่มการเมืองเดิมก็ลงรับสมัครเลือกต้ังด้วยเช่นกัน 

ดังน้ันในทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมือนเป็นการจ าลอง
ประชาธิปไตยในระดับชาติลงไปในระดับท้องถ่ินนักการเมืองท้องถ่ิน จากเดิมเม่ือคร้ังเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยมากก็เป็นการแข่งขันแบบอิสระ เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านและท า
หน้าที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การรวมกลุ่มทางการเมืองในระดับท้องถ่ินท าให้
นักการเมืองท้องถ่ินท้ังผู้บริหารและสมาชิกเร่ิมมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 
สนับสนุนฝ่ายสมาชิกสภาท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน เพราะในอนาคตกลุ่มที่จะเข้ามาในสภา หากเป็นกลุ่ม
การเมืองเดียวกันกับนายกเทศมนตรี ก็จะง่ายแก่การบริหารจัดการ แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมทางการเมืองเช่นว่าน้ี เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเง่ือนไข
ทางกฎหมายที่มีการก าหนดเขตการเลือกต้ังออกเป็นสองเขตเลือกต้ัง การรวมกลุ่มดังกล่าวน้ีไม่ได้
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มีผลตามกฎหมาย น่ันหมายความว่าผู้สมัครจะสมัครแบบรวมกลุ่มหรือจะสมัครแบบผู้สมัครอิสระ
ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกต้ังจากที่เป็นอบต.จะยึดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง แต่เม่ือ
เป็นเทศบาลต าบลก็จะยึดตามการแบ่งเขตตามสัดส่วนความเหมาะสมของจ านวนประชากร เพ่ือ
แบ่งเขตเลือกต้ัง ซ่ึงเม่ือแบ่งเป็นเขตในลักษณะดังกล่าวก็จะมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
จ านวน 12 คน การก าหนดเขตการเลือกต้ังลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความพยายามในการสร้าง
กลุ่มทางการเมืองเพ่ือแสดงบทบาทอาสาสมัครในการเป็นตัวแทนของประชาชน ซ่ึงในระยะเร่ิมต้น
มีความพยายามในการคัดสรรบุคลากรที่เป็นตัวแทนทุกๆหมู่บ้านในเขตเลือกต้ังของตน เพ่ือร่วม
วงการเมืองด้วยกัน กล่าวคือการรวมกลุ่มกันในจ านวนหกคนล้วนมาจากสัดส่วนตัวแทนที่พยายาม
เกลี่ยให้ครบทุกหมู่บ้านน่ันเอง 

จากการรวมกลุ่มทางการเมืองที่เกิดข้ึนจากที่ได้กล่าวในข้างต้นท าให้บรรยากาศ
ในการแข่งขันทางการเมืองมีความรุนแรงข้ึน กล่าวคือเม่ือรวมตัวกันเป็นกลุ่มการเมืองประกอบ
กับมีกลุ่มการเมืองที่อดีตนายกอบต.ให้การสนับสนุนย่ิงท าให้ความคาดหวังทางการเมืองสูงข้ึนแต่
สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้คือในการเลือกต้ังทุกสนามคือ ให้ค่าตอบแทนในการเลือกต้ังซ่ึงมีการใช้จ่าย
สูงพอสมควร กล่าวได้ว่าในช่วงเลือกต้ังน้ันเป็นช่วงที่เงินสะพัดมากในชุมชน นอกจากจะใช้กลวิธี
แบบธนกิจการเมืองแล้วยังต้องอาศัยกลไกอื่นอีกกล่าวคือ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน
โดยการเครือญาติของผู้สมัครเองซ่ึงจะได้คะแนนอย่างแน่นอนส่วน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มหัวคะแนน
ที่เป็นฐานเสียง เหตุที่เกิดหัวคะแนนที่ดูเหมือนจะเป็นการจ าลองจากการเลือกต้ังระดับชาติ เพราะ
พ้ืนที่เป็นเขตเลือกต้ังมีหลายหมู่บ้านจึงจ าเป็นต้องอาศัยหัวคะแนน ในเขตหมู่บ้านน้ันๆด้วย 

การเปลี่ยนมาเป็นเขตเลือกต้ังสองเขตโดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย เข้าใจว่ามี
ความประสงค์ที่จะให้มีการจับกลุ่มทางการเมืองหรือการท างานเป็นทีมของนักการเมืองท้องถ่ิน 
กล่าวคือจากเดิมที่เป็นการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหมู่บ้าน แต่เม่ือมีการแบ่งเป็นเขตเลือกต้ัง จึงท าให้
สมาชิกมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เร่ิมมองปัญหาในองค์รวมในเขตพ้ืนที่ของตนมากข้ึน ใส่ใจต่อ
ปัญหาโดยรวมมากข้ึน 

ประการที่สี่ ลักษณะความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติซ่ึงลักษณะที่พบมี
ดังต่อไปน้ี 

ลักษณะที่หน่ึง ไม่มีความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจาก
นักการเมืองระดับชาติในการช่วยเหลือนักการเมืองท้องถ่ินในการเลือกต้ังท้องถ่ิน 

ลักษณะที่สอง แม้จะไม่มีการสนับสนุนกลุ่มทางการเมืองท้องถ่ินของนักการเมือง
ระดับชาติอย่างชัดเจน แต่นักการเมืองท้องถ่ินเองมีความชัดเจนในการสนับสนุนนักการเมือง
ระดับชาติ เช่น กรณีเทศบาลต าบล ก.เชิญนักการเมืองที่เหนือกว่าระดับท้องถ่ินมาเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ทางการเมืองให้กับบางพรรคการเมือง เช่นเดียวกับกรณีเทศบาลต าบล ข.ที่ท าหน้าที่ใน
การเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองระดับชาติอย่างชัดเจน ดังน้ันท้องถ่ินยังถือว่าเป็นฐาน
คะแนนส าคัญของนักการเมืองระดับชาติ 
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ลักษณะที่สาม สายสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองที่เห็นได้จากค าพูดของ
นักการเมืองที่พยายามสร้างความเป็นพวกเดียวกัน และยังมีความสัมพันธ์เชิงตอบแทนของ
นักการเมืองระดับที่เหนือกว่าท้องถ่ินที่ส่งผลต่อนักการเมืองท้องถ่ินเพราะใช้ฐานทางการเมืองใน
ระดับพ้ืนที่ต าบลในการรักษาฐานคะแนนเพ่ือสร้างความเหนือกว่าคู่แข่งขันทางการเมือง 

5.2.2.1  ผลกระทบในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการปกครองท้องถ่ิน เพราะการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ิน รวมถึงแสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ น่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถ่ินซ่ึงถือเป็นแนวทางส าคัญที่สะท้อนการ
ปกครองตนเองของประชาชน อันเป็นเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ที่ส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน 
และการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามในการ
ผลักดันและการเปิดช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ ต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันที่ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ก็ได้มีการบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหลายประการ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังและการถอดถอนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ การให้สิทธิ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนการด าเนิน
โครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน แต่ในความเป็นจริงยังพบว่า 

ประการแรกการมีส่วนร่วมที่จ ากัดเฉพาะการเลือกต้ัง กล่าวคือที่ผ่านมาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถ่ินนับได้ว่ายังประสบปัญหาอยู่มากหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง การมีส่วนร่วม
ยังเป็นนามธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ระเบียบ กฎหมายหรือการบัญญัติไว้ในเชิงโครงสร้าง
มากกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดจากพลังที่แท้จริงของพลเมือง  อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้
หมายความว่าประชาชนจะไม่เข้าร่วมในทุกกิจกรรมกล่าวคือ การไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังและร่วม
ในการไปรับฟังการนับคะแนนการเลือกต้ัง ของประชาชนที่มีจ านวนมาก ณ หน่วยนับคะแนน ถือ
เป็นการร่วมติดตามผลการเลือกต้ังอย่างเนืองแน่นของประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงท้ังสองพ้ืนที่ประชาชน
สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมการเลือกต้ังมากกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

อย่างไรก็ตามเม่ือส้ินสุดการเลือกต้ัง ความสนใจหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถ่ินยังดูเหมือนว่าประชาชนยังห่างจากพฤติกรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอยู่มาก 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในระดับที่นอกเหนือจากการเลือกต้ัง เช่นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน เร่ืองของการเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน การ
ถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้แต่การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานหรือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ยังมีข้อจ ากัดด้านการมีส่วนร่วมจากประชาชนอยู่มาก 
บางกรณีการมีส่วนร่วมก็เพ่ือให้ผ่านตามข้ันตอนตามกฎหมายเท่าน้ัน หากเกิดปรากฏการณ์อย่าง
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น้ีก็เท่ากับว่าการมีส่วนร่วมเป็นเพียงแค่เชิงสัญลักษณ์ ที่สร้างความชอบธรรมให้การกระท า
บางอย่างหรือการช้ีน าจากผู้ที่ได้ประโยชน์ต่างๆจากแนวทางที่ได้ เสมือนหน่ึงเป็นการหลอก
ประชาชนแต่เป็นการหลอกที่อยู่ภายใต้ระเบียบหรือแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายซ่ึงอันตราย
มาก 

ประการที่สอง ความเช่ือม่ันในตัวผู้น า : การมีส่วนร่วมที่คงที่แม้จะเป็นเทศบาล
แล้วก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ก็ไม่
ค่อยแตกต่างกันมากนักกับเม่ือคร้ังที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะโดยท่ัวไปแล้วประชาชน
ยังมีภาระด้านอื่นๆโดยเฉพาะในบริบทของพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ส่งผลต่อการเข้า
ร่วมของประชาชน หากจะเข้าร่วมต้องมีการจัดสรรเวลาช่วงค ่าหลังเสร็จส้ินภาระงานในครัวเรือน
เสียก่อน ประกอบกับพฤติกรรมอย่างหน่ึงของชาวบ้านคือ ความเช่ือม่ันในตัวผู้น า การมีความเห็น
อกเห็นใจไม่ค่อยมีความขัดแย้งกันมากนัก ดังน้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถ่ินยังพบว่ามีข้อจ ากัดอยู่มาก ลักษณะพิเศษอย่างหน่ึงในพ้ืนที่คือ การเช่ือม่ันในระบบตัวแทน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก จนโยนเร่ืองการบ้านการเมืองให้เป็นเร่ืองของตัวแทนที่เป็นตัวแทน
ตามโครงสร้างทางอ านาจในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน รวมไปถึงหัวหน้าคุ้มและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เป็นต้น บุคคล
เหล่าน้ีถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในหมู่บ้านเพราะประชาชนให้อ านาจอย่างเต็มที่ ในการด านิน
การต่างๆ และประชาชนก็ยอมรับต่อการตัดสินใจของบุคคลที่กล่าวมาท้ังส้ิน ผู้น าชุมชนน้ันต้องท า
หน้าที่ในการเข้าร่วมทุกเร่ืองในการบริหารงานของทางอบต.หรือแม้ภายหลังเป็นเทศบาลต าบลก็
ตาม การมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ซ่ึงก็เป็นสัญชาตญาณของความ
เป็นผู้น า ที่จะต้องสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชุมชนไว้ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันของ
ประชาชนที่มีต่อตน การท าหน้าที่ดังกล่าว นับเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ท าให้ผู้น าท้องที่ ต้องมีความ
กระตือรือร้น และต้องท าหน้าที่แทนประชาชน ซ่ึงก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการวางโครงสร้าง
การปกครองท้องถ่ิน ที่ต้องการให้การปกครองท้องถ่ินปกครองกันในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย
แบบตัวแทน ซ่ึงถอดแบบมาจากการปกครองระดับชาติ ท้ังๆที่การปกครองท้องถ่ินกับการ
ปกครองในระดับชาติมีความต่างกันในเร่ืองขนาดพ้ืนที่อยู่มาก สิ่งที่ต้องการสื่อให้เห็นคือ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินน้ันต้องหาตัวแทนของประชาชนที่ดี 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ กลุ่มก านัน-
ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานประชาคมและหัวหน้าคุ้มต้องเข้าร่วมเป็น
ธรรมดา เน่ืองจากด้วยลักษณะต าแหน่งหน้าที่ที่เป็นทางการจ าเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทในฐานะ
ผู้น าของชาวบ้าน แต่ประชาชนโดยท่ัวไปก็ไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลจัดข้ึนมาก
นักโดยเฉพาะเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงเม่ือถามถึงว่าประชาชนเข้าร่วมแต่ละคร้ังว่ามี
ประชาชนเข้าร่วมมากเพียงใดก็จะได้ค าตอบว่า ในการประชุมแต่ละคร้ังสามารถนับจ านวนคนได้ 
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นอกจากน้ียังพบความไม่จริงใจในการบริหารที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพราะการประชุมประชาคมบางช่วงก็จัดให้มีการประชุมประชาคมในเวลาที่เป็นเวลา
ราชการเท่าน้ัน ซ่ึงอาจท าให้เป็นข้อจ ากัดส าหรับประชาชน หรือ การไม่ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง
ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและมักใช้วิธีการล่าลายเซ็นเป็นหลัก อีกท้ังประชาชน
ยังให้ความสนใจในเวทีการเมืองระดับชาติมากกว่าการปกครองตนเองในท้องถ่ินอีกด้วย 

โดยสรุปประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควรนัก เม่ือประชาชนต้องการ
ทราบเร่ืองใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการปกครองก็มักจะไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต.เป็นส าคัญ ส่วนสาเหตุที่ส าคัญของการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนน้ีพอ
สรุปได้ว่า มาจากความเช่ือม่ันในตัวผู้น าในชุมชนมากเกินไป ประกอบกับคิดว่าไม่ใช่เร่ืองของตัว
จึงไม่ค่อยเข้าร่วมปล่อยให้ผู้มีหน้าที่มีเงินเดือนท าดีกว่า ท้ังน้ีลักษณะอาชีพและสภาพอากาศที่ไม่
เอ้ืออ านวย วัน เวลา สถานที่ประชุม ประเด็นที่ประชุมหารือ สิ่งเหล่าน้ีก็ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
และความสนใจของประชาชนเช่นเดียวกัน 

5.2.2.3  ผลกระทบในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะ 
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น

เทศบาลต าบลน้ันถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอยู่มาก อีกท้ังก่อนการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนา มักจะได้รับการถูกกล่าวถึงเร่ืองของ
การพัฒนาพ้ืนที่ที่ดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเป็นผลมาจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงนับเป็นความมุ่งหวังสูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการสร้างความหวังที่ดีกว่าให้กับ
ประชาชนเพ่ือให้สนใจรูปแบบการปกครองแบบเทศบาลต าบล ซ่ึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนเม่ือทาง
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและทางปลัดอบต.ได้แสดงท่าที่อย่างชัดเจนในประเด็นเร่ือง
การจัดบริการสาธารณะที่ดีกว่าหรือภาษาที่ง่ายในการสื่อสารต่อประชาชนคือจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในพ้ืนที่ที่ดีกว่า ซ่ึงประชาชนโดยท่ัวไปที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นหรือการประชาคม 
เพ่ือขอความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงฐานะก็เห็นว่าทางอบต.มีเจตนาที่จะน าการพัฒนามาสู่
ท้องถ่ินของตน ประกอบกับการเห็นความมุ่งม่ันในการด าเนินการ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ประชาชนโดยท่ัวไปก็ยอมรับว่าเห็นใจทางองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล จึงให้การสนับสนุนผ่านประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบล ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงเร่ืองความรู้และความเข้าใจในรูปแบบเทศบาลต าบลค่อนข้างที่จะจ ากัด
พอสมควร กล่าวคือเม่ือสอบถามถึงเร่ืองเทศบาลหรือความแตกต่างระหว่างเทศบาลกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยกเร่ืองของ การพัฒนาจะดีข้ึนเป็นหลัก เม่ือถามถึง
อ านาจหน้าที่ก็แทบไม่ได้รับค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างเลยท้ังน้ีภายหลังเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลผลกระทบที่เกิดข้ึนด้านการจัดบริการสาธารณะเป็นดังน้ี 
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ประการแรก บทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลไม่ได้ต่างจากอบต.มากนัก ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ภารกิจที่เพ่ิมข้ึนของเทศบาลต าบล เม่ือ
ได้รับการยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบลแล้วหน้าที่หลักมีเพ่ิมเติมข้ึนเพียงสองเร่ืองเท่าน้ัน 
แต่เป็นเร่ืองที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชน คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และการจัดให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง ซ่ึงต้องตีความในประเด็นแรกว่า การรักษาความสงบ
เรียบร้อยต้องท าอย่างไรบ้าง จึงจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยน่าจะมีความสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2546) มาตรา 4 วรรคท้ายบัญญัติว่า “ ในเขตเทศบาลต าบลใด ถ้าหมดความจ าเป็น
ที่จะต้องมีต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษา” อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 3(2) ได้ระบุว่า “การยกเลิกต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระท ามิได้” อันเป็นการตอกย ้าถึงการคงอยู่ของสถาบันก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เขียนเห็นว่าหากภารกิจท้องถ่ินชัดเจนมีศักยภาพท้ังอ านาจหน้าที่และบุคลากร
ท้องถ่ินในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องที่ ก็เป็นการสมควรที่จะยกเลิกผู้ปกครองท้องที่โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลเมืองหรือนคร อันเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินและสามารถจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ินได้มากข้ึน แต่ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองที่มีความละเอียดอ่อนมาก
เพราะมีผู้ได้รับผลกระทบหลายฝ่ายพอสมควร  

ส่วนประเด็นที่สองน้ีชัดเจนว่าต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างเคร่ืองมือในการดับเพลิง
อย่างเป็นรูปธรรมก็คือรถดับเพลิง แม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถจัดซ้ือได้แต่บางแห่งก็
มีข้อจ ากัดเร่ืองงบประมาณ แต่หากเป็นเทศบาลต าบลก็จะท าให้มีโอกาสในการจัดซ้ือได้มากข้ึน
เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
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ตารางที่ 5.2  การเปรียบเทียบบทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลใน  
         เฉพาะส่วนที่ต้องด าเนินการ 
 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล บทบาทของเทศบาลต าบล 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปน้ี 
1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้าทางเดิน และท่ี
สาธารณะรวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 
7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล
ต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 
1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ี
สาธารณะรวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
9) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ี
ของเทศบาล 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537.; พระราชบัญญัติ 

เทศบาล, 2469. 
 

ประการที่สอง ปัญหาทางการคลังของเทศบาลต าบลที่ส่งผลต่อการจัดบริการ
สาธารณะ ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลใหม่ต้องท าใจรับสภาพและ
ปรับตัวกับฐานะทางการคลังที่เรียกได้ว่า ยังมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนัก ซ่ึงเป็นภาวะที่ท้า
ทายต่อเทศบาลในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงแล้ว
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ยกฐานะใหม่น้ันมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณอย่างมาก กล่าวได้ว่า
งบประมาณที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จ่าย
งบประมาณไปกับงบประจ าเช่นเงินเดือนและค่าตอบแทน และโครงการที่มีอยู่แล้วตามนโยบาย
ของรัฐบาล อย่างการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน 
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การด าเนินการตามนโยบายไทยเข้มแข็ง ดูเหมือนว่าเทศบาลต าบลต้องด าเนินการตามแนวทางที่
รัฐบาลได้ก าหนดไว้แล้วตามงบประมาณที่ได้รับมา ส่วนเร่ืองที่ฝ่ายบริหารที่เป็นความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินหรือที่ได้ก าหนดเป็นนโยบายของท้องถ่ินก็ยังคงไม่ได้รับการปฏิบัติหรือ
จัดบริการให้แก่ประชาชนด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณท้ังความล่าช้าในด้านการจัดสรร
งบประมาณ และเร่ืองการดึงงบประมาณบางรายการจากรัฐบาล ท าให้ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนยังคงไม่ได้รับการตอบสนองในระยะแรกซ่ึงเป็นภาวะที่ท้าทายในด้านการบริหารและการ
ท าความเข้าใจกับประชาชนเพราะประชาชนมีความมุ่งหวังกับท้องถ่ินในฐานะเทศบาลมาก 
ประชาชนหลายส่วนพยายามช้ีให้เห็นว่า การเป็นเทศบาลก็เสมือนหน่ึงเป็นการเปลี่ยนแต่ช่ือ แต่
เน้ือหาสาระและการบริการประชาชนไม่แตกต่างกันเลย  

5.2.2.4  ผลกระทบในมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ 
ชุมชนถือเป็นฐานรากที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ หลายทศวรรษที่ผ่านมามี

การกล่าวถึงการพัฒนาชุมชนกันอย่างกว้างขวางและในระยะหลังมาน้ี โดยเฉพาะช่วงหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีความพยายามสร้างชุมชนที่มี
สถานะตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้จัดเจน เม่ือมีการตราพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ซ่ึงได้ให้ค านิยามค าว่า “ชุมชน” ว่าหมายถึง กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย
และศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก  มีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและมีระบบ บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ดังน้ันชุมชนจึงเป็นการ
ที่คนจ านวนหน่ึงมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามท าอะไรร่วมกัน มี
การเรียนรู้ร่วมกันในการกระท าซ่ึงรวมถึงการติดต่อสื่อสารกันด้วย (ประเวศ วะสี, 2541: 35)  

ดังน้ันเม่ือมีองค์กรปกครองท้องถ่ินเกิดข้ึน เสมือนหน่ึงเป็นการยกฐานะหน่วย
การปกครองที่มีแต่เดิม ข้ึนเป็นทางการให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังน้ันองค์กรใหม่น้ีจะต้องแสดง
บทบาทในการติดต่อสื่อสารกับชุมชน ต้องเรียนรู้ร่วมกับชุมชนไม่แสดงบทบาทความเป็น
หน่วยงานของรัฐแล้วสร้างความเป็นอื่นให้กับชุมชน การกระท าดังกล่าวอาจส่งผลในทางอ้อมต่อ
การละเลยของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ การเอ้ืออาทร การด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถ่ินกับชุมชนจึงมีความส าคัญอย่างย่ิง  

ประการแรก ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับผู้น าท้องที่
และชุมชนในการพัฒนา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าท้องที่ที่มีสถานภาพหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเป็นตัวแทนของรัฐ ที่เช่ือมโยงการน าภารกิจต่างๆ ของรัฐไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
ต าบล หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนของรัฐที่คอยดูแลทุกข์สุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและคอยน าปัญหาความเดือดร้อน ปัญหา
ความต้องการของประชาชนมาสู่ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เดียวกันกับ ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอ านาจบางประการที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่ได้มี
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อ านาจหน้าที่ซ ้าซ้อนกันแต่อย่างใด แต่เป็นการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานซ่ึงกันและกัน โดย
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นการด าเนินนโยบายบริการสาธารณะที่ได้รับ
การกระจายอ านาจจากส่วนกลาง  

ในขณะที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลด้านการปกครอง การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การเสริมสร้างความม่ันคงภายในต าบลและหมู่บ้าน ซ่ึงอ านาจของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะเก้ือกูลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถ่ินอยู่เช่นเร่ืองของ อ านวยความเป็น
ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ซ่ึงสอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในเร่ืองของการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเร่ืองการจัดท าแผนชุมชนหรือการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าท้องที่มีบทบาทอย่างมากเพราะสภาพการณ์ที่ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองของท้องถ่ินน้ัน ท าให้ก านันผู้ใหญ่บ้านต้องท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียง
แทนประชาชน เพ่ือสื่อความไปยังเทศบาลต าบล หากขาดการประสานงานกันที่ดี อาจก่อให้เกิด
ปัญหาการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้  

ดังน้ันภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลการประสานงานและ
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับหมู่บ้านดูเหมือนจะมีความท้าทายเพ่ิมมากข้ึน เพราะในช่วง
ที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันการประสานงานสามารถท าได้โดยผ่านสมาชิกสภาอบต.ซ่ึงจะ
อยู่ในทุกหมู่บ้าน ดังน้ันภายในหมู่บ้านจะมีผู้น าที่เป็นทางการคือ สมาชิกสภาอบต. ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก แต่ความท้าทายใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะคือ ในบางหมู่บ้านที่ไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล กลับกลายเป็นว่าผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นข้ึนมาคือ กลุ่มผู้น าท้องที่หรือ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน น่ันหมายความว่าท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลและ
ต้องท างานร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความจ าเป็นของแต่และพ้ืนที่ 
มากกว่าการพัฒนาตามแนวทางที่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่มีอ านาจในท้องถ่ินน้ัน 

ประการที่สอง ความท้าทายเร่ืองความเป็นตัวแทนของประชาชนอันเน่ืองมาจาก
การแบ่งเขตในการเลือกต้ัง โดยท่ัวไปการเลือกต้ังของเทศบาลมีลักษณะที่สมาชิกส่วนใหญ่จะ
กระจุกตัวในหมู่บ้านขนาดใหญ่ เพราะมีจ านวนผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังมากกว่า แม้หมู่บ้านขนาด
เล็กจะพยายามเลือกตัวแทนของหมู่บ้านของตนอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถชนะการเลือกต้ังได้ เพราะ
จ านวนประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกต้ังมีจ านวนน้อยอยู่แล้ว แม้จะเลือกท้ังหมู่บ้านก็พ่ายแพ้แก่
หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีประชาชนมากกว่าอยู่ดี การที่ประชาชนเคยมีผู้แทนหมู่บ้านของตน อย่าง
น้อยก่อนหน้าที่เป็นอบต.ก็มีผู้แทนของตนอย่างน้อยหมู่บ้านละสองคน ที่ประชาชนในหมู่บ้านฝาก
ความหวังเพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน  

การขาดหายสมาชิกที่เป็นตัวแทนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นข้อที่มี
ความน่าสนใจอย่างมาก กล่าวคือ การที่ชาวบ้านไม่มีตัวแทนของหมู่บ้าน ก็อาจท าให้ห่างเหินต่อ
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ในการปกครองท้องถ่ินก็เป็นได้  ซ่ึงสิ่งที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่
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วิจัย กล่าวคือ การที่ประชาชน ยังมองว่าตนไม่มีผู้แทนของหมู่บ้าน แม้จะแบ่งเป็นเขตเลือกต้ังแล้ว
ก็ตาม ความเข้าใจดังกล่าวท าให้เกิดความไม่ไว้ใจในตัวแทนเขตของตน ซ่ึงเป็นความท้าทายของ
สมาชิกสภาในเขตต้องพิสูจน์ความเป็นตัวแทนของประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะมือใคร
ยาวสาวได้สาวเอา 

ประการที่สาม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจท าให้มีความคิดแบบแบ่งแยก ด้วย
ความเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาร่วมกันของคนในชุมชน และการยกฐานะเป็น
การยกฐานะโดยใช้เขตพ้ืนที่ของต าบลเป็นหลัก อาณาเขตของเทศบาลก็ค่อนข้างกว้างขวางเช่น
กรณีเทศบาลต าบล ก. มีพ้ืนที่ถึง 36.64 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่พ้ืนที่เทศบาลต าบล ข. มีพ้ืนที่
19.89 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงก็จะมีหมู่บ้านต่างๆกระจัดกระจายภายในเขตต าบล  

ท้ังน้ีหมู่บ้านในชนบทที่มีทุนทางสังคมและทุนทางชุมชนสูงชาวบ้านรู้จักกันทุก
หลังคาเรือน ประกอบกับสภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็มีความแตกต่างจากชุมชนเมืองอย่างส้ินเชิง 
ความเป็นหมู่บ้านหรือความเป็นลักษณะเฉพาะของหมู่บ้านหรือที่ภาษาอีสานเรียกว่า “เปิงบ้าน” 
เม่ือชุมชนท้องถ่ินอีสานมีลักษณะดังที่กล่าวมา ศูนย์กลางทางอ านาจแห่งใหม่คือ เทศบาลต าบลที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ในภาพลักษณ์ใหม่ที่เป็นพ้ืนที่ในชนบทโดยพ้ืนฐานอยู่แล้ว จะสามารถด าเนินการ
เพ่ือใช้โครงสร้างของเทศบาลตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจและด าเนินการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพก็ต้องอาศัยความเข้าใจสภาพพ้ืนที่โดยรวม เพ่ือลดความขัดแย้งที่
มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงปัจจัยที่ส าคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับ
ประชาชนคือ ผู้บริหารรวมท้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ต้องแสดงบทบาทของความเป็นตัวแทน
ประชาชนในความเป็นเขตพ้ืนที่เทศบาล มากกว่าการถูกกลืนกินเข้าไปในระบบราชการและเน้น
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเป็นการเฉพาะเหมือนกับที่เคยเป็นอบต. เพราะดูเหมือนนักการเมืองจะมีความ
ภาคภูมิใจกับงานประจ าที่ต้องเข้าท างานในส านักงาน มากกว่าการลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าหาและดูแล
ประชาชน มีประชาชนส่วนใหญ่ที่สะท้อนว่านักการเมืองท้องถ่ินไม่ค่อยไปพบปะประชาชนและลง
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาประชาชน ซ่ึงนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเพ่ือชุมชนท้องถ่ินยังมีความ
จ าเป็นอย่างมากในการบริหารงานของท้องถ่ิน 

ประการที่สี่ เป็นช่องทางที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และเกิดความโดดเด่นของผู้น า
ท้องที่โดยอัตโนมัติ จากการแบ่งเขตเลือกต้ังท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และน่าจะเกิดการ
ปรับตัวในโอกาสเลือกต้ังคร้ังต่อไปว่า จะต้องเลือกอย่างไร แต่การที่หวังกับผู้แทนท้องถ่ินมาก
เกินไป หากผิดหวังก็จะน าไปสู่การกระตุ้นประชาชนในทางอ้อม เพ่ือดูแลประโยชน์ของชุมชนหรือ
หมู่บ้านของตน แต่คงต้องรอไปสักระยะหน่ึง เพราะยังมีกลไกที่ประชาชนสามารถพ่ึงพาได้อีก
ช่องทางหน่ึง แม้ประชาชนจะรู้สึกว่าหมู่บ้านของตนจะขาดความเป็นตัวแทนในสภาเทศบาล ท าให้
โครงสร้างอ านาจด้ังเดิมของชุมชนมีความโดดเด่นข้ึนมาอีกคร้ังและเป็นความหวังหน่ึงของ
ประชาชนที่ฝากให้ดูแลประโยชน์และกิจการต่างๆในหมู่บ้าน บุคคลดังกล่าวน้ีคือ ผู้น าท้องที่ หรือ
ก านันผู้ใหญ่บ้านน่ันเอง เม่ือมีปัญหาหรือเร่ืองร้องเรียนอะไร ประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิก
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สภาเทศบาลจะติดต่อประสานงานไปที่ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน จนผู้ใหญ่บ้านมองว่า
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว ท าให้ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทเพ่ิมข้ึนและเป็นที่
พ่ึงของประชาชนมากข้ึน 

 

5.3  อภิปรายผลการศึกษา 
 

การจัดต้ังและการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน โดยท่ัวไปแล้วมีความมุ่ง
หมายส าคัญคือ เพ่ือให้หน่วยงานปกครองท้องถ่ินน้ัน ได้มีอ านาจหน้าที่สามารถให้บริการ
สาธารณะ รวมถึงพัฒนาท้องถ่ินได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากข้ึน
ด้วย อีกท้ังมีทรัพยากรการบริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงกว่าจะถึงเป้าประสงค์ในการจัดต้ังเทศบาล
ต าบลน้ัน ในกระบวนการด าเนินการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะน้ัน ประสบปัญหาอย่างมากในการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลซ่ึง การด าเนินการที่เป็นปัญหาน้ันเป็นเร่ืองที่มีหลายฝ่ายเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง  

 
5.3.1  ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงฐานะคือการน าเอาประเด็นเร่ืองของการยก

ฐานะ มาเป็นประเด็นในการเจรจาหรือต่อรองทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติที่มีอ านาจ
ในการควบคุม กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงอ านาจของกระทรวงมหาดไทยครอบคลุมทุกตารางน้ิวใน
ประเทศไทย ในขณะเดียวกันการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ค่อนข้างที่จะมีความ
ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเมืองจากนักการเมืองที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าซ่ึง
เป็นไปตามแนวคิด Kaufman (1963 อ้างถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 471) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถ่ินกับนักการเมืองในระดับที่เหนือการเมืองระดับ
ท้องถ่ินข้ึนไป การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวล้วนแลกมาด้วยประโยชน์ทางการเมืองท้ังส้ิน 
นักการเมืองระดับชาติก็ต้องการได้ฐานคะแนน จากองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเข้ามาขอยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงอาจละเลยประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน การเมืองท้องถ่ินจึงเป็น
เพียงทางเลือกของผลประโยชน์หน่ึงของนักการเมืองระดับชาติเท่าน้ัน อาจสะท้อนถึงความไม่
จริงใจต่อประชาชนในท้องถ่ินที่ต้องการสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการมีหน่วยการ
ปกครองในรูปแบบเทศบาลต าบล 

แนวคิดการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของรัฐที่การ
ปกครองท้องถ่ินเป็นผลผลิตของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) หรือแนวคิดส านักสมัยใหม่นิยม
(Modernist Perspective) ดังที่บุญรงค์ นิลวงศ์ (2522: 13-14) ประทาน คงฤทธิศึกษากร 
(2534: 11) ประหยัด หงส์ทองค าและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2529:  107) รวมถึงวุฒิสาร  ตันไชย 
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(2547: 1) ที่เห็นว่าการปกครองท้องถ่ินน้ันถือว่า รัฐเป็นผู้ให้ก าเนิดการปกครองท้องถ่ิน หรือ 
การปกครองท้องถ่ินเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลเน่ืองมาจากการกระจายอ านาจทางการ
ปกครองของรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง แนวคิดเช่นว่าน้ีมีผลอย่างมากต่อการก าหนดและควบคุมการปกครองท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะเร่ืองการเปลี่ยนแปลงฐานะที่สะท้อนให้เห็นถึงการขออ านาจจากรัฐในการสถาปนา
ท้องถ่ิน 

เม่ือท าการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วจากการด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ท าการขอยกฐานะน้ัน ต้องด าเนินการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชน ซ่ึงเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
281 ความว่า “...รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน...” การจะท าการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลน้ันก็ต้องด าเนินการตามเจตนารมณ์ในการปกครองตนเองของประชาชน แต่ยังพบว่า
ยังประสบปัญหากับเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือการประชาคมหมู่บ้านและการ
ประชาคมต าบลเสมือนหน่ึง เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมือง เพ่ือให้ผ่านข้ันตอนตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเท่าน้ัน เพราะในเบ้ืองลึกแล้วเป็นความ
ต้องการอย่างประมาณไม่ได้ของนักการเมืองท้องถ่ินที่ต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดก็อาจพบว่ายังคงมีลักษณะคล้ายกับอ านาจเบ้ืองบนสั่งมาหรือ 
Top-Down อยู่มากเพราะว่าประชาชนเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นชอบในความชอบธรรมต่อข้อมูลที่
ทางอบต. เตรียมไว้เสนอต่อประชาชนก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเท่าน้ัน อีกท้ังการให้ข้อมูลอาจ
ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงท้ังหมดภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ เช่น เร่ืองของการจ่ายภาษีบ ารุง
ท้องที่ที่สามารถลดหย่อนได้เพียงไร่เดียว การมีส่วนร่วมของประชาชนตามสภาพการณ์ที่กล่าวมาน้ี
สอดคล้องกับงานของ อลงกรณ์ อรรคแสง (2554: 1781) ที่สะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นเพียงมายาคติที่สร้างข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือของผู้มีอ านาจในการบดบัง 
เบี่ยงเบนหักเหความสนใจของประชาชนออกจากอ านาจที่แท้จริง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังคงจ ากัดอยู่เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นภาษา
แห่งอ านาจ ที่สุดท้ายอ านาจท้ังหลายยังคงอยู่กับข้าราชการและนักการเมืองมากกว่าประชาชน  

การด าเนินการที่มีการให้ข้อมูลเพียงบางส่วนของนักการเมืองท้องถ่ิน ที่มองว่าเทศบาล
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสากล หรือมีภาพลักษณ์ขององค์กรดีกว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ังๆที่โดยท่ัวไปแล้วสภาพพ้ืนที่คือ อบต. การผลักดันช่วงประชุมประชาคมไม่เห็นแรง
ต้านจากส่วนอื่นเพราะกลุ่มผู้น าเชิงโครงสร้างไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อีกท้ังก านันผู้ใหญ่บ้านใน
ฐานะเป็นกลไกหน่ึง ของส่วนราชการยังคงมีพ้ืนที่เชิงอ านาจอยู่เพราะมีการยืนยันสถานภาพทาง
กฎหมายของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
ฉบับที่ 12 มาตรา 3(2) โดยระบุว่า การยกเลิกต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบล 
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สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระท ามิได้ ซ่ึงก็เข้าท านองที่ ธีรเดช สิริอ าไพรัตน์ (2551: 
139-140) ได้อธิบายว่ากลุ่มผู้ปกครองท้องที่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล 
ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลน้ันไม่ได้ท าให้ทางกลุ่มผู้ปกครองท้องที่สูญเสีย
อ านาจและผลประโยชน์แต่อย่างใด เพราะว่ามีการเปลี่ยนถ่ายอ านาจจากผู้ปกครองท้องที่ไปสู่
นักการเมืองในองค์กรใหม่คือ เทศบาล ซ่ึงสถานะของสมาชิกสภาเทศบาลหรือฝ่ายคณะผู้บริหาร
ในเทศบาลมีสถานะที่สูงกว่าขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้ทางกลุ่มผู้ปกครองท้องที่ไม่ได้
ออกมาแสดงอาการต่อต้านหรือคัดค้านในการยกฐานะ ดังน้ันเร่ืองปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มผู้น าท้องถ่ินกับกลุ่มผู้ปกครองท้องที่จึงไม่เกิดข้ึน เป็นผลท าให้การยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลจึง
ราบร่ืนไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด น่ันย่อมหมายความว่าการด าเนินการใดๆที่จะกระทบ
ต่อการปกครองท้องถ่ินน้ันปัจจัยด้านผู้น าท้องถ่ินมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการขับเคล่ือน
ท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันประชาชนเองก็ฝากให้ผู้น า ด าเนินการได้ด้วยความสะดวกเพราะเห็น
ร่วมกันว่าเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 

5.3.2  ผลกระทบภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะน้ัน กล่าวได้ว่าเจตนารมณ์

ของการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลน้ัน ต้องการให้หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน
ที่ได้รับการจัดต้ังมาน้ัน ได้มีอ านาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะและสามารถพัฒนาท้องถ่ิน
ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง แต่โดยลักษณะที่พบแล้วด้วยตัวโครงสร้างอ านาจหน้าที่และอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลแล้ว แทบจะไม่สามารถระบุความแตกต่างในการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้ อ านาจหน้าที่เม่ือเปรียบเทียบในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แล้วอ านาจเร่ืองการรักษา
ความสงบเรียบร้อยดูจะมีความโดดเด่นในความเป็นเทศบาล แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นเพียงการ
จัดการในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเม่ือคร้ังเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็สามารถด าเนินการได้เช่นกัน เพราะขอบเขตอ านาจที่ให้อบต.ก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น 
กล่าวคือ มีอ านาจที่อาจจัดท าได้อย่างกว้างและยังมีอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 อีกด้วย ในเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน
น้ีอาจมีการพิจารณากรณีศึกษาที่เป็นนวัตกรรมท้องถ่ิน ดังที่จรัส สุวรรณมาลาและคณะ     
(2550: 3) ได้รวบรวมไว้ เช่นเทศบาลต าบลอาจพิจารณาเร่ืองการเฝ้าระวังการตรวจตราความ
เรียบร้อยในต าบลซ่ึงอาจร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ การรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 
สายตรวจจักรยาน ป้องกันสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติด เป็นต้น 

ดังน้ันความเป็นเทศบาลต าบลอาจไม่ได้สะท้อนความแตกต่างด้านอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน
แต่ประการใด และในด้านขอบเขตเชิงพ้ืนที่ก็อาจมีพ้ืนที่ที่กว้างขวางข้ึนกว่าเม่ือคร้ังที่ทีการยก
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ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล เพราะโดยท่ัวไปเป็นการยกฐานะโดยการใช้เขตพ้ืนที่ต าบลเป็น
หลัก   

ในขณะที่ประเด็นเร่ืองการคลังของเทศบาลภายหลังเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล
ก็ไม่ต่างกับปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่พบโดยท่ัวไป น่ันคือมีรายได้ที่จัดเก็บเองได้
น้อยโดยเฉลี่ยเทศบาลท้ังสองแห่งมีรายได้ที่จัดเก็บเองเพียงร้อยละ 3 เท่าน้ันซ่ึงถือเป็นสัดส่วนที่
น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ที่ต้องรองบประมาณอุดหนุนและภาษีที่เก็บโดยรัฐ และใน
ขณะเดียวกันยังพบอีกว่าภายหลังการยกฐานะงบประมาณกับไม่ได้เพ่ิมข้ึนตามการประมาณการ 
การที่งบประมาณลดลงน้ันส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมาก  

ดูจะสอดคล้องกับ ชาสันต์ คงเรือง (2544: 139) พบว่าเทศบาลถูกแทรกแซงและ
ควบคุมโดยรัฐมากเกินไป โดยเฉพาะทางกฎหมาย ท าให้เทศบาลมีอ านาจจ ากัด ซ่ึงเทศบาลน้ันมี
หน้าที่มากแต่งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน เทศบาลจึงค่อนข้างประสบปัญหาในการ
บริหารงานโดยเฉพาะช่วงหลังยกฐานะนอกจากน้ียังสอดคล้องกับประเด็นเร่ืองการก ากับดูแลที่
ไพรัช ตระการศิรินนท์และคณะ (2546: ข-ฉ) ได้ศึกษามิติมุมมองเชิงกฎหมายภายหลัง
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลว่าท้องถ่ินยังขาดความเป็นอิสระและถูกควบคุมโดยรัฐ
อยู่มาก อีกท้ังกลไกที่ช่วยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมยังมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก  

ท้ังน้ีหากพิจารณารายละเอียดแล้วการก ากับดูแลของเทศบาลต าบลมีทิศทางที่จะรวม
อ านาจไว้ที่จังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นนักการเมืองระดับชาติ มีความ
ชัดเจนว่าการก ากับดูแลทางตรง ด้านตัวบุคคล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล
ก็อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงนายอ าเภอเป็นผู้ช่วยก ากับดูแลเทศบาลที่มีในเขต
อ าเภอเท่าน้ัน ท าให้เทศบาลต าบลจะมีความใกล้ชิดกับราชการส่วนกลางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย กล่าวคือกรณีการสั่งให้ ผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลพ้นจากต าแหน่งโดย
ค าสั่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณีการ
วินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ว่าส้ินสุดลงหรือขาด
คุณสมบัติหรือไม่ ก็เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณีนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้น
จากต าแหน่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอได้ หรือกรณีการก ากับดูแลทางตรง ด้านการก ากับ
ดูแลองค์กร จะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งยุบสภาเทศบาลต าบลได้ 
โดยการรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงมีสามกรณีด้วยกัน กล่าวคือ กรณีแรก หากเห็นว่าการ
ยุบสภาเทศบาลเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล มาตรา 74(1) ของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กรณีที่สอง กรณีสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติน้ัน (มาตรา 62 ตรี) และกรณีที่สาม 
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หากสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลา หรือมีการประชุมสภา
เทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ (มาตรา 24) ท้ังน้ีหากมีการยุบสภาเกิดข้ึนไม่ว่า
จะกรณีใดๆ ก็ตามต้องท าการเลือกต้ังใหม่ภายใน 45 วัน หรือกรณีการก ากับดูแลทางตรง ด้าน
การดูแลการกระท า เป็นการก ากับดูแลผ่านอ านาจในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและให้ส่งนายกเทศมนตรีลง
นามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ จึงจะถูกต้องตามกฎหมายในการก ากับดูแลส่วนน้ีมีนายอ าเภอเป็นผู้
ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนกรณีที่สองคือการก ากับดูแลผ่านการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
และการระงับการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงนายอ าเภอมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของ
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ แล้วต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควรอีกช้ันหน่ึง ดังน้ันหากการกระท าใด
ของเทศบาลต าบลอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการจึงเป็นอ านาจของ
ราชการส่วนภูมิภาคที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือทุเลาปัญหาที่จะกระทบต่อประชาชนโดยการสั่งระงับ
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 

กล่าวโดยรวมเร่ืองการก ากับดูแลเทศบาลต าบลถูกก ากับดูแลจากเดิมที่เป็นอ านาจของ
นายอ าเภอโดยตรง ก็อยู่ในก ากับของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงนายอ าเภอเป็นเพียงผู้ช่วยก ากับดูแล
เทศบาลที่มีในเขตอ าเภอ นอกจากน้ีเทศบาลจะมีความใกล้ชิดกลับส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเช่น กรณีการ
สั่งให้ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาลพ้นจาก
ต าแหน่งโดยค าสั่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกรณีการยุบสภาเทศบาลเช่นเดียวกัน จากเดิมที่การก ากับดูแลของอบต.อย่างมากก็อยู่ใน
ขอบเขตอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่พอยกฐานะเป็นเทศบาลการบริหารจัดการต่างๆต้องถูก
ดูแลในระดับที่สูงข้ึน ซ่ึงก็เป็นไปได้ว่าความเป็นเครือข่ายระหว่างท้องถ่ินกับฝ่ายการเมืองใน
ระดับชาติย่อมมีความสัมพันธ์กันมากข้ึนเช่นกัน การก ากับดูแลที่อยู่ในระดับที่สูงข้ึนขององค์กร
ปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบล อาจไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ในการจัดต้ังและยกฐานะแต่
อย่างใด เพราะเทศบาลต าบลย่ิงต้องถูกพันธนาการกับอ านาจจากส่วนกลางมากข้ึน เจตนาที่จะให้
หน่วยการปกครองท้องที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานมากข้ึน อาจไม่ได้เป็นจริงดังที่เป็น
ความประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถ่ินมีอิสระแต่ประการใด 

ในด้านการเมืองท้องถ่ิน มีความชัดเจนว่าการแข่งขันเข้าสู่ต าแหน่งในองค์การเทศบาลน้ัน
มีความแตกต่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะผู้สมัครเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนภายหลัง
ได้รับการเลือกต้ังในขณะเดียวกันก็เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองโดยอัตโนมัติ หากแต่การ
รวมกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มทางการเมืองที่มีความถาวรแต่อย่างใด พรชัย เทพปัญญา 
(2541, บทคัดย่อ) พบว่ากลุ่มการเมืองท้องถ่ินที่มีบทบาทส าคัญเข้ามามีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือสุขาภิบาล โดยส่วนใหญ่มีกลุ่มหลักเพียงกลุ่มเดียว 
ในขณะที่กลุ่มทางการเมืองในการแข่งขันแทบจะไม่มีความชัดซ่ึงอาจจะมีท้ังความเหมือนและ
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ความต่างกล่าวคือกรณีเทศบาลต าบล ก.น้ันมีเพียงกลุ่มการเมืองเพียงกลุ่มเดียวเท่าน้ัน ในขณะที่
เทศบาลต าบล ข.มีกลุ่มการเมืองที่มีบทบาทในพ้ืนที่ถึงสามกลุ่มด้วยกัน นอกจากน้ีพรชัย เทพ
ปัญญา(2541) ยังพบว่าพรรคการเมืองในระดับชาติมีความสัมพันธ์น้อยมากกับกลุ่มการเมือง
ท้องถ่ินและกิจกรรมทางการเมืองท้องถ่ิน ท้ังน้ีสาเหตุหน่ึงอาจเป็นเพราะพรรคการเมืองไม่
ต้องการเสียฐานคะแนนเสียงเลือกต้ัง ถ้าสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่างเปิดเผย แต่สิ่งที่พบใน
การศึกษากลับพบว่าแม้พรรคการเมืองระดับชาติจะไม่เข้ามาสนับสนุนอย่าชัดเจน แต่นักการเมือง
ท้องถ่ินเองมีความพยายามที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติอยู่ เช่น กรณีการใช้
เส้นทางความสัมพันธ์ทางการเมืองเพ่ือให้ช่วยในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล และ
การให้ความช่วยเหลือผู้สมัครบางพรรคในการเป็นหัวคะแนนและช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง
ระดับชาติ กล่าวส้ันๆคือการเมืองระดับชาติไม่มีความชัดเจนที่จะช่วยเหลือนักการเมืองท้องถ่ิน 
แต่นักการเมืองท้องถ่ินกลับมีความชัดเจนที่จะสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งของนักการเมืองระดับที่
เหนือกว่าท้ังการเมืองท้องถ่ินระดับจังหวัดและการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2554 

นอกจากน้ีการแข่งขันทางการเมืองก็ย่อมมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนเพราะค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินในเทศบาลต าบลมีการเพ่ิมข้ึนจากเม่ือคร้ังที่เป็น อบต.อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงนับว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองที่จะแย่งชิงเข้ามาเพ่ือบริหารท้องถ่ินเป็น
อย่างมาก ซ่ึงผู้น าชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทางอ านาจได้ หากในท้องถ่ินมีหลายกลุ่มทุน ก็จะ
ท าให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้มีตัวเลือกได้มากข้ึน นักการเมืองน่าจะ
ค านึงถึงประโยชน์ท้องถ่ิน เพราะต้องการรักษาฐานอ านาจทางการเมืองไว้ (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 
2551: 66-67) การแข่งขันที่รุนแรงอาจสะท้อนผ่านการใช้เงินในการเลือกต้ังที่ดูจะมีการใช้จ่ายที่
สูงข้ึนอีกท้ังยังมีเร่ืองฟ้องร้องกันภายหลังเลือกต้ังเสร็จส้ิน (กรณีเทศบาลต าบล ข.) 

ในด้านการมีส่วนร่วม ถือเป็นประเด็นส าคัญท้ังในช่วงการด าเนินการขอยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบลและภายหลังจากที่เป็นเทศบาลต าบลแล้วเพราะประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
ปกครองท้องถ่ินเพราะเป้าประสงค์หลักของการปกครองท้องถ่ินคือการให้ประชาชนสามารถ
ปกครองตนเองได้ โดยเฉพาะเร่ืองการยกฐานะที่เป็นความคาดหวังของประชาชนอย่างมากต่อสิ่ง
ที่จะเกิดข้ึนภายหลังเป็นเทศบาลต าบลเพราะถูกกล่อมเกลาด้วยข้อมูลชุดหน่ึงที่สะท้อนความ
สวยงามของเทศบาลต าบลแต่พอผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนประชาชนก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักแม้จะมีบ้างที่ไม่พึง
พอใจกับการเป็นเทศบาลต าบลแต่ก็ไม่สามารถท าอะไรได้ในขณะที่ประชาชนให้ความสนใจในเวที
การเมืองระดับชาติดังจะเห็นได้ชัดกรณีการเปิดหมู่บ้านเส้ือแดงประชาชนเข้าร่วมและสนใจเป็น
อย่างมากและมากกว่าการปกครองตนเองในท้องถ่ิน เพราะถือว่าเป็นคนในหมู่บ้านตนเองและ
ปล่อยให้เป็นเร่ืองผู้มีอ านาจหน้าที่มีต าแหน่งจะดีกว่า 

ประเด็นที่กล่าวมาดูจะสอดคล้องกับ นคร พันธุ์สวัสดิ์ (2544: 153) พรชัย เทพปัญญา
(2541, บทคัดย่อ) ชาสันต์ คงเรือง (2544: 139) ไพรัช ตระการศิรินนท์และคณะ (2546: ข-
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ฉ) เปรมศักดิ์ กีรานนท์ (2538: 100) พระมหาณรงค์ เช้ือบัวเย็น (2553: 84) ธเนศวร์ เจริญ
เมือง (2548: 124) เอกวิทย์   ธีรวิโรจน์ (2553: 120) และนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2542ก: 
150) ที่สะท้อนไปในท านองเดียวกันว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการพัฒนาและ
การเมืองอยู่ในระดับน้อยและการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองส่วนใหญ่คือการเลือกต้ัง
ตัวแทนท้องถ่ินเท่าน้ันซ่ึงในท้ังสองกรณีประชาชนเข้าร่วมในการเลือกต้ังสูงกว่าร้อยละ 70 ของผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลต าบล ส่วนการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในระดับล่างยัง
ถือว่ามีความจ ากัดอยู่มาก ประกอบกับประชาชนเองก็ยังขาดความสนใจต่อการเมืองท้องถ่ินอยู่
มาก อีกท้ังยังไม่สนใจการติดตามการท างานของเทศบาลและการท างานของนักการเมืองท้องถ่ิน 
หรือกล่าวโดยภาพรวมคือภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอ ประชาชนยังชินกับการสั่งการจากเบ้ือง
บน อันเป็นผลมาจากการรวมศูนย์อ านาจมาอย่างยาวนานของรัฐไทย จึงเป็นการปกครองท้องถ่ิน
ของรัฐ (Local State Government) มากกว่าการปกครองที่เน้นการปกครองตนเอง (Local Self 
Government) ประกอบกับท้องถ่ินและชาวบ้านเองยังขาดทักษะในการท างานลักษณะกลุ่มและ
เครือข่ายท าให้การมีส่วนร่วมในท้องถ่ินจึงไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ท าให้ประชาชนมักถูกโน้มน้าวชัก
จูงได้ง่าย ประกอบกับประชาชนมักรอรับบริการมากกว่า ส่วนในด้านการติดตามตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนยังประสบปัญหาอยู่มาก เพราะประชาชนไม่
ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้อง อีกท้ังผู้บริหารท้องถ่ินมักตอบสนองแก่นักการเมืองระดับชาติมากกว่า
ประชาชนในท้องถ่ิน  

ในด้านการจัดบริการสาธารณะ น้ันมีความเกี่ยวเน่ืองกับอ านาจหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายรวมไปถึงปัญหาที่เช่ือมโยงกับมิติทางการคลังของเทศบาลต าบลที่ส่งผลต่อการ
จัดบริการสาธารณะ เพราะหากจะพิจารณาการที่เทศบาลต าบลมีความสามารถของเทศบาลต าบล
ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน แต่เม่ือพิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแล้วรายจ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่แผนการบริหารจัดการท่ัวไป รองลงมาคือ
เร่ืองการเคหะหรือเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานและเร่ืองที่เป็นแนวนโยบายของรัฐในแผนงานสังคม
สงเคราะห์เช่นเร่ืองการแจกเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการเป็นต้น แม้จะเป็นงานฝากจากรัฐบาล
เพ่ือให้ท้องถ่ินด าเนินการแต่ดูเหมือนว่าเทศบาลจะท าหน้าที่น้ีด้วยความต้ังใจจนกลายเป็นงาน
ประจ าของนักการเมืองท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ในขณะที่งานที่มีลักษณะท้าทายความสามารถ
ในการบริหารจัดการของท้องถ่ินเช่น การแสวงหาแหล่งทุน หรือการหาช่องทางในการท าเทศ
พาณิชย์ หรือการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนอาจยังเป็นเร่ืองที่นักการเมืองไม่ค่อยถนัดนัก จึงท า
ให้นโยบายที่ออกมาเป็นไปตามที่มีการออกแบบจากส่วนกลางที่ฝากให้ท าเป็นส่วนใหญ่ ปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที่บางเร่ืองก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างย่ังยืน เช่นกรณีปัญหาน ้าประปาในหมู่บ้านที่ไม่
ค่อยใช้การได้ เทศบาลต าบล ข. เองก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที เม่ือเป็นดังที่กล่าวมาจึง
ท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ของความเป็นเทศบาลว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนในพ้ืนที่ได้ อาจสอดคล้องกับนคร พันธุ์สวัสดิ์ (2544: 150-162) ที่พบว่าระดับ
ความความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับน้อย  

นอกจากน้ีในกรณีเร่ืองงบประมาณของเทศบาลต าบล นอกจากไม่ได้รับการจัดสรรตาม
การประมาณการแล้ว ท าให้รายได้ลดลงและยังมีการขอสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอื่นๆ
จ านวนมาก เช่นกรณีเทศบาลต าบล ก. ต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อ าเภอในพ้ืนที่และจังหวัด
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียงท้ังส้ิน ร้อยละ 6.74 (1,486,700 บาท) ในขณะที่
เทศบาลต าบล ข.ต้องจัดสรรเงินอุดหนุนท้ังส้ิน ร้อยละ 5.77 (844,920 บาท) ของงบประมาณ
รายจ่ายในปี 2552 เม่ือเทียบกับงบประมาณจัดเก็บเองก็มีความใกล้เคียงกับงบประมาณที่
สนับสนุนหน่วยงานอื่น ซ่ึงนับว่าเป็นงบประมาณที่ต้องจ่ายไปโดยธรรมเนียมปฏิบัติ ซ่ึง
งบประมาณที่ถูกขอไปน้ันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนโดยตรงที่แต่อย่างใด และเสมือน
หน่ึงว่าเอาเงินที่เทศบาลต าบลจัดเก็บเองกันไว้เป็นเงินสนับสนุนหน่วยงานอื่นและใช้เงินที่รัฐ
จัดเก็บให้และเงินอุดหนุนในการด าเนินการแทน ในขณะที่ภารกิจของเทศบาลแม้จะไม่ค่อยต่างกัน
มากนักในช่วงเป็นอบต.แต่ด้วยความเป็นองค์กรที่มีฐานะใหญ่ข้ึนเพราะสามารถขยายกรอบ
อัตราก าลังและโครงสร้างองค์กรให้ใหญ่ข้ึนได้จึงเกิดปัญหาทางการคลังที่ไม่มีความสมดุลกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ไพรัช ตระการศิรินนท์และคณะ, 2546: ข-ฉ) เม่ือเป็นดังน้ีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลอาจไม่สามารถตอบโจทย์ที่ว่าเทศบาลต าบลสามารถพัฒนา
ท้องถ่ินได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากข้ึนด้วย อีกท้ังมีทรัพยากรการ
บริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนสวนทางกับเจตนารมณ์ในการจัดต้ังอย่าง
ส้ินเชิง 
 ส าหรับมิติความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ นับว่ามีความส าคัญอย่างย่ิงเน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลค่อนข้างมีพ้ืนที่กว้างขวางข้ึนและภาพลักษณ์ของความเป็น
เทศบาลคือเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินส าหรับพ้ืนที่เจริญในเขตเมือง (Urban) หรือชุมชน
เมือง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538: 15; อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 509; กฤษ เพ่ิม
ทันต์จิต, 2552: 37-38; โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 190) น้ันในปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นเหมือนกับ
ที่เคยเข้าใจกันอีกต่อไปแล้วเพราะสภาพความเป็นชุมชนชนบทเร่ิมมีการขอเปลี่ยนแปลงฐานะเพ่ิม
มากข้ึน น่ันย่อมหมายความว่าโครงสร้างองค์กรปกครองรูปแบบเทศบาลได้ทลายความเป็นเมือง
หรือชนบทไปแล้ว หากแต่สภาพที่เกิดข้ึนในชนบทน้ันค่อนข้างที่ต้องมีการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและนักการเมืองท้องถ่ินในการปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างเทศบาลต าบลเพราะด้วย
ความเป็นต าบลที่ประกอบด้วยหมู่บ้านหลายหมู่บ้านการขาดหายไปของการท าหน้าที่ของสมาชิก
สภาท้องถ่ินท าให้ดูเหมือนว่าท้องถ่ินห่างเหินกับประชาชน ในขณะที่กลไกเชิงอ านาจด้ังเดิมอย่าง
ก านันผู้ใหญ่บ้านได้กลับมาแสดงบทบาทในพ้ืนที่ที่ไม่มีสมาชิกได้ แม้จะไม่ค่อยดีนักเพราะบาง
เร่ืองที่เป็นงานของเทศบาลแต่ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบรายละเอียดแต่ประชาชนก็มักจะติดตาม
สอบถามกับกลุ่มผู้น าท้องที่ นอกจากน้ีในประเด็นความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาล
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ต าบลกับผู้น าท้องที่และชุมชนในการพัฒนาเพราะด้วยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่เพ่ิมข้ึนมา
ในเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อยน้ัน มีส่วนไปทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย เดิมทีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2546) มาตรา 4 วรรคท้ายบัญญัติว่า “ในเขตเทศบาลต าบลใด ถ้าหมดความจ าเป็นที่
จะต้องมีต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษา”  

น่ันย่อมหมายความว่า เทศบาลต าบลใดที่พร้อมตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สามารถยกเลิกฝ่ายปกครองท้องที่ได้ การเปลี่ยนแปลงเป็น
เทศบาลต าบลเพ่ิมข้ึนน้ัน ก็หมายความว่าโอกาสของการปกครองท้องที่ในระดับเทศต าบลก็ย่อมมี
น้อยลงตามล าดับเพราะกฎหมายเอ้ือให้พ้ืนที่เทศบาลต าบลไม่จ าเป็นต้องมีก านันผู้ใหญ่บ้านใน
พ้ืนที่แต่การที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่ 12 มาตรา 3(2) ได้บัญญัติว่า การ
ยกเลิกต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระท า
มิได้  น่ันหมายความว่ามีความจ าเป็นที่ต้องท างานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่
ร่วมกัน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองควรพิจารณาแนวทางที่ประเวศ วะสี (2552: 33) 
เสนอว่าท้องถ่ินควรเป็นท้องถ่ินแห่งความเป็นประชาสังคม ซ่ึงหมายถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะเป็นอ านาจรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีลักษณะเชิงประชาสังคมคือมีหลายคนหลายฝ่าย
มาร่วมด าเนินการบริหารงานของชุมชนท้องถ่ินน่ันเอง 

เม่ือเป็นดังน้ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
ก็มีความจ าเป็นที่เทศบาลต าบลต้องเห็นความส าคัญในการประสานงานกับชุมชนและผู้น าท้องที่
มากข้ึน ที่ส าคัญคือควรบริหารเชิงพ้ืนที่ร่วมกันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินไปพร้อมกัน โดยอาศัยจุดแข็งของท้ังสองส่วน เพ่ือสร้างพลังในการขับเคล่ือน
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็มีความจ าเป็นที่
ต้องปรับบทบาทจากการปกครองท้องถ่ิน (Government) ที่เน้นความเป็นสถาบันและมีลักษณะสั่ง
การหรือประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ไปสู่การบริหารจัดการท้องถ่ิน (Governance) ที่เน้นภาค
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความส าคัญกับภาคสังคมหรือการประสานงานกับองค์กรชุมชน
(Community Organization) กลุ่มหรือเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน ซ่ึงใช้หลักที่
เน้นการตัดสินใจร่วมกัน (Collective Decision Making) จากฐานรากข้ึนสู่บน (Bottom-up) อัน
จะท าให้ทุกภาคส่วนในท้องถ่ินมีความรู้สึกผูกพันและหวงแหนท้องถ่ิน (Shah, 2006: 2; Saito, 
2008: 7; Henry, 2007: 41; Vries, Reddy and Haque, 2008: 1; ธเนศวร์ เจริญเมือง, 
2553: 44-45 และอุดม ทุมโฆสิต, 2552: 204-208) เพราะหากประชาชนไม่มีความผูกพันกับ
ท้องถ่ินแล้ว ย่อมท าให้ประชาชนไม่สนใจต่อการปกครองตนเองตามมาอีกด้วย 

ท้ังน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเช่ือมโยงและบูรณาการงานร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ
ในชุมชน เพ่ือการใช้อ านาจหน้าที่ในการส่งมอบบริการสาธารณะของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 



251 
 

ภายใต้การตรวจสอบการท างานจากภาคส่วนต่างๆ หรือท้องถ่ินต้องท าตัวเป็นคุณประสาน เพ่ือ
สร้างความโปร่งใสและสร้างท้องถ่ินให้เป็นของทุกคนในชุมชน อีกท้ังยังต้องพยายามหาแนวทางที่
ให้ภาคส่วนต่างๆสามารถมีพ้ืนที่ยืนทางการเมืองได้  ซ่ึงท้องถ่ินก็จะต้องไม่ผูกขาดอ านาจที่มี
เฉพาะองค์กรของตน อาจจ าเป็นต้องอาศัย คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มที่มีในหมู่บ้าน สภาองค์กร
ชุมชน หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆ ที่สามารถเป็นภาคีร่วมด าเนินการขับเคล่ือนท้องถ่ินได้ โดยเฉพาะ
ท้องถ่ินในชนบทท้ังหลายองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน รวมถึงก านันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นส่วนส าคัญ
อย่างมากในฐานะที่เป็นหมุดเช่ือม (Linking Pin) ระหว่างท้องถ่ินกับประชาชน ท้ังน้ีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญสูงของการท างานร่วมกันคือ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังน้ันการท างานที่สอดรับกัน
ขององค์กรต่างๆในชุมชนท้องถ่ินก็จะมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถ่ินได้อีกทาง
หน่ึงเช่นกัน นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมีความจ าเป็นในการประสานงานกับชุมชน
หรือผู้น าท้องที่น้ันก็มีส่วนส าคัญเพราะการท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายหรือการให้
ความส าคัญกับภาคสังคมจะช่วยให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองแก่กลุ่มอื่นๆไม่ได้จ ากัดเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าน้ัน ซ่ึงประเด็นเร่ืองความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ก็จะเน้น
ถึงการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลกับกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะก านันผู้ใหญ่บ้านใน
ฐานะที่มีบทบาทภารกิจที่มีความเก้ือกูลกันในการปฏิบัติงาน 
 

5.4  สรุป 
 

จากการศึกษาเร่ืองกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลและศึกษา
ผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาในกระบวนการแปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลอาจแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเด็นหลักด้วยกันกล่าวคือ ประการแรกปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และอปท.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น การขาดความร่วมมือของอปท.ที่มีอาณาเขตติดต่อกันในการ
ตรวจแนวเขตการปกครอง ประการที่สองปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล เช่น การแสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักการเมืองท้องถ่ินมากกว่า
ประชาชน อันเป็นความต้องการของผู้น าที่มีความชอบธรรมตามกฎหมาย มากกว่าที่จะมาจากพลัง
ของการประชาคมหมู่บ้านหรือการประชาคมต าบลที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล นอกจากน้ียังมีเร่ืองความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเร่ือง
ข้อก าหนดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ ประการที่สามปัญหา
อันเกิดจากราชการส่วนภูมิภาค เช่น แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนในการหารือกับอปท. และประการ
สุดท้ายคือปัญหาทางการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล มีความ
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พยายามน าประเด็นการเปลี่ยนแปลงฐานะไปแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมือง
ระดับชาติอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ เช่น ความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลท าให้เกิดการว่ิงเต้นทางการเมือง  
 ในส่วนของผลกระทบภายหลังเป็นเทศบาลต าบลน้ันลักษณะเด่นคือ เร่ืองของการก ากับ
ดูแลเทศบาลต าบลถูกก ากับดูแลจากเดิมที่เป็นอ านาจของนายอ าเภอโดยตรง ก็อยู่ในก ากับของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงนายอ าเภอเป็นเพียงผู้ช่วยก ากับดูแลเทศบาลที่มีในเขตอ าเภอ นอกจากน้ี
เทศบาลจะมีความใกล้ชิดกลับส่วนกลาง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เพ่ิมข้ึน ในขณะที่
ประเด็นทางการคลังก็เป็นปัญหาที่ต้องรองบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลักและยังไม่
เป็นไปตามการประมาณการ ท าให้ประสบปัญหาในการบริหารงานเป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ีในประเด็นเร่ืองผลกระทบในมิติด้านการเมืองน้ันมีแนวโน้มที่จะแข่งขันทาง
การเมืองที่ใช้เงินในการเลือกต้ังมากย่ิงข้ึน มีการรวมกลุ่มทางการเมืองมากข้ึนแม้จะไม่ใช่กลุ่มที่
ถาวรก็ตาม ในด้านความสัมพันธ์กับการเมืองระดับชาติน้ันเทศบาลต าบลมีความชัดเจนในการ
สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค แต่ในเวทีท้องถ่ินนักการเมืองระดับชาติไม่ได้แสดงออกอย่าง
เต็มที่นัก ส่วนมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนยังจ ากัดเฉพาะการเลือกต้ังเป็นหลัก ส่วนการมีส่วน
ร่วมลักษณะอื่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือแนวทางอื่นยังจ ากัดอยู่ หรืออย่างมากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก็อยู่ในระดับการรับรู้ข่าวสารจากทางเทศบาลต าบลในบางเร่ืองเท่าน้ัน ในบริบท
ของพ้ืนที่ผู้น าท้องที่และผู้น าเชิงโครงสร้างค่อนข้างมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารและการติดต่อ
กับประชาชน ในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะอ านาจหน้าที่ก็ไม่ต่างกันมากนัก อีกท้ังยังประสบ
ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายของเทศบาลต าบลได้จ านวนมาก เพราะงบประมาณ
ไม่เข้าตามการประมาณการ และต้องรองบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก รายได้ที่จัดเก็บ
เองท้ังสองกรณีเพียงประมาณร้อยละ 3 เท่าน้ัน ในขณะเดียวกัน การด าเนินการก็ลงไปที่แผน
บริหารท่ัวไป และงานตามแนวนโยบายของรัฐเป็นหลักโดยเฉพาะงานด้านการสังคมสงเคราะห์ที่
ต้องด าเนินการอยู่แล้ว กลายเป็นว่างานฝากของรัฐบาลเป็นงานประจ าของท้องถ่ินไป และมิติด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่น้ันถือเป็นภาวะที่ท้าทายของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาใน
การท างานร่วมกัน กับผู้ปกครองท้องที่เพ่ือประโยชน์ประชาชนในพ้ืนที่ เพราะกรณีที่สมาชิกสภา
ลดลงแล้วไม่สามารถสร้างความผูกพันและดูแลประชาชนในบางพ้ืนที่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะยังมี
ลักษณะการแบ่งความรู้สึกตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ ท้ังน้ีก านันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาลต าบล 
ควรแสวงหาความร่วมมือในการดูแลพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกความรู้สึกเป็น
อื่นในเขตเทศบาลต าบล 

กล่าวโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ัน 
โดยท่ัวไปแล้วมีความมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือให้หน่วยงานปกครองท้องถ่ินน้ัน ได้มีอ านาจหน้าที่
สามารถให้บริการสาธารณะ รวมถึงพัฒนาท้องถ่ินได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการ
บริหารงานมากข้ึนด้วย อีกท้ังมีทรัพยากรการบริหารเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม แต่จากการศึกษาอาจ
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พิจารณาได้ว่าค่อนข้างสวนทางกันเจตนารมณ์ในการจัดต้ังดังกล่าว น่ันคือขอบเขตอ านาจหน้าที่
อาจไม่ได้กว้างขวางมากนักเพราะอ านาจโดยท่ัวไปที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดต้ัง ท้ังของอบต.
และเทศบาลน้ันอ านาจแทบไม่ต่างกัน ในขณะที่อ านาจในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจ ซ่ึงก าหนดขอบเขตอ านาจท้ังเทศบาลและอบต.ไว้อย่างกว้างขวาง ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่
กับฐานะทางการคลังของท้องถ่ินน้ันว่าจะสามารถด าเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดได้มาก
น้อยเพียงใด ขณะที่เร่ืองการก ากับดูแลน้ันเทศบาลต าบลต้องถูกก ากับดูแลจากส่วนกลางและ
ระดับจังหวัดเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ในด้านการคลังท้องถ่ินก็ไม่เป็นไปตามประมาณการและ
ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ อีกท้ังในกระบวนการยกฐานะก็มีปัญหานานัปการและพอหลังเปลี่ยนเป็น
เทศบาลต าบลก็ยังพบกับประเด็นท้าทายหลายประการด้วยกัน เม่ือเป็นดังน้ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จะท าการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลจ าเป็นที่ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆและ
ผลกระทบให้รอบด้าน และที่ส าคัญต้องให้ความส าคัญกับประชาชนด้วยความจริงใจ ไม่ให้เป็น
เพียงว่าเทศบาลต าบลเป็นของข้าราชการประจ าและนักการเมืองท้องถ่ินเพียงเท่าน้ัน เพราะดู
เหมือนว่าประโยชน์จะพึงมีแก่ข้าราชการประจ าและนักการเมืองท้องถ่ินมากกว่าประชาชน ดังน้ัน
ต้องท าให้การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองตนเองของประชาชนอย่างแท้จริง  

ท้ังน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนในตัวกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงฐานะต้องมีการด าเนินการที่สามารถบอกเหตุผลความจ าเป็นของพ้ืนที่ รวมถึงบอก
ข้อเด่นข้อจ ากัดของการบริหารงานเทศบาลแก่ประชาชนในวงกว้าง เพ่ือเกิดการถกแถลงถึง
ประเด็นที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหารือ หากประชาชนรับรู้เข้าใจถึงความจ าเป็นของพ้ืนที่ 
ในการเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็จะท าให้ประชาชนตระหนักในการท าหน้าที่ของนักการเมืองท้องถ่ิน
มากข้ึน ไม่ควรปล่อยให้เป็นเทศบาลต าบลไปตายเอาดาบหน้า หากแต่ต้องค านึงถึงความพร้อม
ขององค์กรและความพร้อมของประชาชนในพ้ืนที่ มากกว่าความพร้อมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการประจ าเป็นหลัก 

 

5.5  ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ืองกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลน้ันพอที่จะประมวลข้อมูลเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 
5.4.1  ข้อเสนอแนะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
อาจมีความจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกล่าวคือ 

1)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินควรมีความชัดเจนในเร่ืองแนวทางปฏิบัติ 
แม้ปัจจุบันจะมีคู่มือที่เป็นแนวทางในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ แต่ก็มีบางประเด็นที่ไม่ได้สื่อสาร
ให้เกิดความชัดเจน เช่น เร่ืองจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการท าประชาคม และสัดส่วนที่เห็น
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ด้วยควรระบุให้ชัดเจน เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของท้องถ่ินจะได้ไม่เกิดปัญหาและความ
สับสนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ด าเนินการขอยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

นอกจากน้ีกรณีหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงฐานะ ควรมีการก าหนดเร่ืองของ
รายได้ให้ชัดเจนข้ึนตามภาวะทางเศรษฐกิจ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารองค์กรและการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการ
ยกฐานะควรมีการประสานงานกัน เพ่ือไม่สร้างความขัดแย้งหรือความล่าช้าในการด าเนินการ
เพราะการขอเปลี่ยนแปลงฐานะนับเป็นสิทธิขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมในการ
ขอยกฐานะ ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะขอยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลควร
ค านึงถึงความพร้อมของทางการบริหารขององค์การและความพร้อมทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย 
โดยเฉพาะความพร้อมทางการบริหารการคลัง เพราะการบริหารงานท้องถ่ินถือว่างบประมาณของ
ท้องถ่ินมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินของตน หากหวังเพียงพ่ึง
งบประมาณอุดหนุนก็เท่ากับว่าท้องถ่ินยังพ่ึงตนเองไม่ได้ นอกจากน้ีควรมีการด าเนินการล่วงหน้า
ก่อนขอเปลี่ยนแปลงฐานะอย่างน้อยประมาณ 2-3 ปี เพ่ือให้เป็นประเด็นสาธารณะและสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

3)  ควรมีการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะวาง
แผนการบริหารรองรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ส าหรับการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนา
ภายหลังการเป็นเทศบาลต าบลน้ัน มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเป็นแผนระยะยาว เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบแนวทางการด าเนินการในระยะยาวเพราะในระหว่างทางอาจเกิดปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน ท้ังน้ีอาจก าหนดให้อบต.ที่จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลจัดท า
แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงว่า ในระยะ 5 ปีแรก จะด าเนินการบริหารจัดการ
อย่างไร ในระยะ 5 ปีถัดมาจะด าเนินการอะไรบ้าง และใน 5 ปีถัดไปเทศบาลจะมีสภาพเป็น
อย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นภาพในอนาคตของเทศบาลต าบล  

4)  การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลควร
พิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสภาพของความเป็นชุมชนเป็นหลัก 
มากกว่าที่จะเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถ่ินและนักการเมืองระดับชาติ ที่เจรจาเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ทางการเมืองแก่กัน ซ่ึงหากบางอบต.ที่มีสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมยกฐานะแต่ได้รับการ
พิจารณาเพราะปัจจัยทางการเมืองเป็นหลัก อาจกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลได้ 
เช่น ความไม่พร้อมของบุคลากร หรือทางการคลังท้องถ่ิน  

5)  อบต.ควรให้ความส าคัญในการสร้างเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลอย่างกว้างขวาง และให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็น
ประโยชน์ต่อการยกฐานะอย่างแท้จริง เพราะเจตนารมณ์ของประชาชนมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อ
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การก าหนดความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในที่น้ีเพ่ือให้เกิดการสร้างการเรียนรู้และ
เข้าใจต่อการปกครองในรูปแบบเทศบาลต าบลอาจจัดให้มีการเปิดเวทีชาวบ้าน เพ่ือให้มีการถก
แถลงถึงข้อดีข้อจ ากัดของการเป็นเทศบาลต าบลต่อประชาชน และสุดท้ายให้ประชาชนตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องรอบด้านไม่ควรมีการปกปิดข้อมูลบางอย่าง เช่น เร่ืองการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ที่อาจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจด าเนินการลงประชามติก็ได้  

 

  5.4.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ 

1)  เทศบาลต าบลควรแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชน องค์กรภาคสังคม 
มากข้ึน ซ่ึงการท างานของเทศบาลต าบลไม่ควรเป็นลักษณะแบบเป็นตัวแสดงหลักเพียงองค์กร
เดียว ควรเน้นการบริหารเชิงพ้ืนที่ร่วมกันกับภาคส่วนอื่นพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้น าท้องที่ น่าจะเป็น
ทางออกที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินไปพร้อมกัน โดยอาศัยจุดแข็งของท้ังสอง
ส่วน เพ่ือสร้างพลังในการขับเคล่ือนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2)  สมาชิกสภาเทศบาลต้องเรียนรู้การท างานและท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนให้ได้ ตามความคาดหวังของประชาชน เพราะเม่ือเปลี่ยนจากเขตหมู่บ้านมาเป็นเขต
เลือกต้ัง การที่ สมาชิกสภาเทศบาลกระจุกตัวอยู่ที่หมู่บ้านขนาดใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าจะท างาน
เฉพาะในเขตหมู่บ้านของตน จ าเป็นที่ต้องพิสูจน์ความเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกต้ัง
ของตน และสร้างความรักความผูกพันต่อท้องถ่ินให้เกิดข้ึนกับประชาชน เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
สูงสุดในการปกครองท้องถ่ินคือประชาชนสามารถปกครองตนเองได้  

3)  การแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบล เน่ืองจากการด าเนินการใน
ระยะช่วงแรกเทศบาลต าบลประสบปัญหาเร่ืองฐานะทางการคลังที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายอย่าง
มาก  ดังน้ันอาจมีความจ าเป็นของเทศบาลต าบล ที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองท้องถ่ินในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือร่วมกันจัดบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจใช้
ช่องทางในการด าเนินการร่วมกันในลักษณะสหการ เพ่ือจะได้เกิดการท างานร่วมกันในท้องถ่ิน
ใกล้เคียงและสามารถลดภาระทางการคลังได้อีกส่วนหน่ึงด้วย หรือเทศบาลต าบลเองอาจหา
เครือข่ายภาคีจากองค์กรภาครัฐ หรือท้องถ่ินในระดับที่เหนือกว่า เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือภาคธุรกิจอื่นเพ่ือขอสนับสนุนทางการคลังหรืออาจด าเนินการท าเทศพานิชย์ ซ่ึงกฎหมายเอ้ือ
ให้เทศบาลต าบลสามารถด าเนินการได้ 

4)  ก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้น าท้องถ่ิน ต้องผสานพลังเพ่ือร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ 
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องที่ตามโครงสร้างทางกฎหมายการปกครองท้องที่และการ
ปกครองท้องถ่ิน มีส่วนที่ต้องประสานงานเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ดังน้ันในการท างานร่วมกันด้วย
ความต้ังใจจริงจึงมีความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน โดยท้ังสองฝ่ายควรท างานที่เน้น
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ เพราะการที่กฎหมายก าหนดให้ยังคงมีก านันผู้ใหญ่บ้าน
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อยู่ในเขตเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลก็อาจใช้กลไกเชิงอ านาจน้ีในการดูแลทุกข์สุขแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่เร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน ซ่ึงเทศบาลต าบลควร
ประสานประโยชน์ในพ้ืนที่และเน้นการท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

5)  ภาคประชาชนต้องตระหนักในความเป็นพลเมืองและกระตุ้นการท างานของ
เทศบาลต าบล รวมท้ังใส่ใจต่อการท าหน้าที่ของนักการเมืองท้องถ่ินมากข้ึน ไม่ฝากความหวังไว้กับ
ตัวแทนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน การสนใจทางการเมืองของประชาชนจะท าให้การท างานของ
ผู้บริหารท้องถ่ินตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน และจะสะท้อนการ
ปกครองท้องถ่ินที่เป็นการปกครองของประชาชนที่แท้จริง 

6)  การปฏิรูปการก ากับดูแลเพ่ือให้เทศบาลต าบลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ควรมีการแก้ไขให้การก ากับดูแลเทศบาลต าบลน้ันเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ เพ่ือลดการ
ควบคุมจากส่วนกลางมากเกินไป โดยเง่ือนไขการก ากับดูแลอาจมีการก าหนดให้ท าเฉพาะที่
กฎหมายก าหนดเป็นส าคัญ 

 

5.4.3  ข้อเสนอในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1)  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะในระยะแรกเท่าน้ัน ซ่ึงถือเป็นข้อจ ากัดใน
การศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ันหากจะให้เห็นผลกระทบในระยะยาวและครอบคลุม อาจมีการศึกษา
เพ่ิมเติมภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะไปแล้วในอีกช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจพิจารณาช่วงระยะเวลา 
10 ปีภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะจะท าให้เห็นภาพสะท้อนหรือผลกระทบหรือประเด็นปัญหาที่
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

2)  ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจพิจารณาถึงรูปแบบในการท างานแบบเครือข่าย
ของเทศบาลต าบล เพราะในระยะยาวการท างานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็น
ประเด็นที่ท้าทายแก่ท้องถ่ิน ประกอบกับการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลสามารถท างาน
ร่วมกับองค์กรอื่นในลักษณะสหการได้ แต่ในทางปฏิบัติยังประสบปัญหาการท างานลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ 

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลต าบลยังอาจประสบปัญหาอยู่ ดังน้ัน
หากมีการศึกษาถึงประเด็นเร่ืองแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและเข้าร่วมต่อการ
ปกครองในระดับท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน จะเป็นแนวทางที่น าไปสู่การปกครองตนเองของประชาชนได้
ในที่สุด 



  257 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2546.  คู่มือการจัดต้ังยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2551ก.  การจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น.  ค้นวันที่ 4 กันยายน 2554 จาก http://www.thailocaladmin.go.th/ 
upload/callcenter/type1/2551/9/file_answercall1221633308364.doc 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2551ข.  รายงานประจ าปี 2551.  กรุงเทพมหานคร:        
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด.  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  มปป.  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดต้ังและเปลี่ยนแปลง 
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ

เปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวมและยุบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การรับรวมและแยกพ้ืนที่บางส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง. 

กฤษ เพ่ิมทันต์จิต.  2552.  การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการปกครองเทศบาลไทย.  
พิมพ์คร้ังที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: สุขขุมวิทการพิมพ์. 

ก านันต าบล ก.  ก านัน.  2555 (5 กุมภาพันธ์).  การสัมภาษณ์. 
ก านันต าบล ข.  ก านัน.  2554 (5 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 
โกวิทย์ พวงงาม.  2547.  องค์การบริหารส่วนต าบล.  ใน สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย.  

เล่มที่ 4.  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 1-2. 
โกวิทย์ พวงงาม.  2548.  การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต.  

พิมพ์คร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 
โกวิทย์ พวงงาม.  2552.  การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต.  

พิมพ์คร้ังที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 
ข้าราชการระดับจังหวัด.  นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2555 (1 กุมภาพันธ์).    

การสัมภาษณ์. 
ข้าราชการส่วนกลาง (1).  นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2555 (6 กุมภาพันธ์).    

การสัมภาษณ์. 



258 
 

ข้าราชการส่วนกลาง (2).  นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2555 (6 กุมภาพันธ์). 
การสัมภาษณ์. 

คณะกรรมการด าเนินงานฉลอง 50 ปีเทศบาล.  2527.  เทศบาลไทยในปัจจุบัน.   
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน.   

เครย์ตัน, เจมส์ แอล.  2551.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน: การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม.  แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล, และเมธิศา พงษ์
ศักดิ์ศรี.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 

จรัส สุวรรณมาลา.  2542.  รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.   

จรัส สุวรรณมาลา.  2547.  นวัตกรรมทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชน.  ใน เอกสาร
ประกอบการสัมนาเรื่อง เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  หน้า 1-19. 

จรัส สุวรรณมาลาและคณะ.  2550.  คู่มือการฝึกอบรมโดยการใช้กรณีศึกษานวัตรกรรม

ท้องถิ่น เล่มที่ 9 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

จักษ์ พันธุ์ชูเพชร.  2551.  รัฐประศาสนศาสตร์ ว่าด้วยกฎหมายปกครอง.  พิมพ์ครังที่ 2. 
ปทุมธานี: มายด์พับลิชช่ิง. 

ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ์ กุลพานิชและชุลีพร เดชข า.  2543.  วิวัฒนาการการปกครอง

ท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร: หจก.น ่ากังการพิมพ์. 
ชาสันต์ คงเรือง.  2544.  พัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีการยกฐานะ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์.  2552.  กฎหมายปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

ชาย โพธิสิตา.  2552.  ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพ์คร้ังที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพับลิชช่ิง. 

ชุบ กาญจนประกร.  2509.  อ้างถึงใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร.  2534.  การปกครอง
ท้องถิ่น.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

ชูวงศ์ ฉายะบุตร.  2535.  ขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน. 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง.  2517.  เทศบาลกับการบริหาร.  ใน เทศบาลกับการพัฒนา. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 19-31. 



259 
 

ณรงค์ บุญสวยขวัญ.  2550.  สารัตถะของการเมืองการปกครองท้องถ่ินกับข้อเสนอเพ่ือประเด็น

สาธารณะต่อรัฐธรรมนูญ 2550.  ใน ทิศทางการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่.  โกวิทย์ พวงงาม.  กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม. หน้า 119-128. 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.  2553.  การคลังท้องถิ่น รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น.  

พิมพ์คร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลิฟว่ิง จ ากัด. 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และกอบกุล รายะนาคร.  2552.  การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ดี.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.). 

ถวิลวดี  บุรีกุล.  2548.  การยกระดับการบริการสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : 
นวัตกรรมของการสร้างธรรมาภิบาลและการเมืองฐานประชาชน.  ใน เอกสารการ
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 7 เรื่องการเมืองฐานประชาชน : 
ความยั่งยืนของประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์.  
หน้า 865-901. 

ถวิลวดี บุรีกุล.  2552.  พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550.  กรุงเทพมหานคร: เอ.พี. กราฟิก ดีไซน์
และการพิมพ์. 

เทศบาลต าบล ก.  2553.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554.  
ขอนแก่น:  ส านักงานเทศบาลต าบล ก.  

เทศบาลต าบล ข.  2553ก.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554.  
ขอนแก่น:  ส านักงานเทศบาลต าบล ข.  

เทศบาลต าบล ข.  2553ข.  แผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปีงบประมาณพ.ศ. 2552-
2554.  ขอนแก่น: ส านักปลัดเทศบาล. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง.  2548.  100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540.  พิมพ์คร้ัง
ที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: คบไฟ. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง.  2551ก.  ดอกไม้ LDC บานสะพร่ัง : หน่ึงทศวรรษการกระจายอ านาจของรัฐ
ไทย(พ.ศ.2540-2550).  ใน ก้าว(ไม่)พ้นประชานิยม กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น.  
ณรงค์ เพชรประเสริฐ.  กรุงเทพมหานคร: เอเดสันเพรส โปรดักส์.  หน้า 8-56. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง.  2551ข.  ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น(ภาคแรก).  กรุงเทพมหานคร: คบไฟ. 
ธเนศวร์ เจริญเมือง.  2553.  การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น อีกมิติหนึ่ง

ของอารยธรรมโลกภาคแรกจากยุคกรีกถึงยุคทุนนิยมตะวันตก.  พิมพ์คร้ังที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: คบไฟ. 



  260 
 

ธีรเดช สิริอ าไพรัตน์.  2551.  การเมืองในกระบวนการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน
เป็นเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นคร พันธุ์สวัสดิ์.  2544.  การวิเคราะห์ผลการน านโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ : กรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลของสุขาภิบาลใน
จังหวัดศรีสะเกษ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  2542ก.  การเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นสองนครในเขตภาคเหนือ 
ของประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.   2542ข.  ปรีดี พนมยงค์กับการปกครองท้องถ่ินไทย.  วารสาร
ธรรมศาสตร์.  25, 1 (มกราคม-เมษายน): 35-43. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  2546.  ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทย และต่างประเทศ
เปรียบเทียบ.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  2547.  การกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถ่ิน.  ใน 
สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย.  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ.  นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกล้า.  หน้า 15-16. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ.  2552.  รายงานการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจาย
อ านาจในประเทศไทย.  เอกสารวิจัย เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน. 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  2552.  การปกครองส่วนท้องถิ่น.  พิมพ์คร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร:  
วิญญูชน. 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ก.  นายกเทศมนตรี.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ข.  นายกเทศมนตรี.  2554 (6 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 
บุญรงค์ นิลวงศ์.  2522.  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ.  กรุงเทพมหานคร:   

เจริญวิทย์การพิมพ์. 
ประกาศคณะกรรมการการนับคะแนนเลือกต้ังต าบล ก. อ าเภอ ก. จังหวัดขอนแก่น เร่ือง ผลการ

นับคะแนนเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบล ก. ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553. 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบล ข. อ าเภอ ข. จังหวัดขอนแก่น ฉบับลง

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง ประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของ

เทศบาล (เพ่ิมเติม). ฉบับลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2546. 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดและปรับ

ระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลเป็นพนักงานเทศบาลเน่ืองจากการจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาล. ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2546. 



261 
 

ประชาชนต าบล ก.  ประชาชน.  2555 (31 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร.  2529.  สุขาภิบาลในฐานะหน่วยการปกครองตนเอง : ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อโอกาสการยกฐานะเป็นเทศบาลของสุขาภิบาล.  กรุงเทพมหานคร: 
เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์. 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร.  2534.  การปกครองท้องถิ่น.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:
โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . 

ปธาน สุวรรณมงคล.  2548.  การเมืองท้องถ่ิน การเมืองของใคร โดยใคร และเพ่ือใคร.  ใน 
เอกสารการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 7 ประจ าปี 2548 เรื่อง

การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร:  
สถาบันพระปกเกล้า.  หน้า 341-363. 

ปธาน สุวรรณมงคล.  2552.  การเมืองท้องถิ่น: การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร. 
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์อักษร. 

ประธานสภาเทศบาลต าบล ก.  ประธานสภาเทศบาล.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
ประธานสภาเทศบาลต าบล ข.  ประธานสภาเทศบาล.  2554 (5 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 
ประยูร กาญจนดุล.  2544.   ปฐกถาเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ประยูร กาญจนดุล.  2545.  การจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย. วารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน.  27 (มกราคม-มีนาคม): 20-38 

ประเวศ วะสี.  2541.  ยุทธศาสตร์ชาติ : เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ศีลธรรม.  กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน.   

ประเวศ วะสี.  2552.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการแก้มหาวิกฤตการณ์สยาม. ใน ทางออกวิกฤต

สยามด้วยชุมชนท้องถิ่น.  เล่มที่ 1. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.).  หน้า 26-43. 

ประหยัด หงษ์ทองค า.  2519.  การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร: น าอักษรการพิมพ์. 

ประหยัด หงส์ทองค าและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.  2529.  ปัญหาและแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการบริหารเทศบาลไทย.  กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์. 

ปรีชา หย่ังทะเล.  2552(13-19 พฤศจิกายน).  ยกฐานะอบต.ข้ึนช้ันเทศบาลปัญหาที่ต้องเร่ง
สะสาง.  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์: 41. 

ปรีชา หย่ังทะเล.  2553(22-28 ตุลาคม). คอลัมน์ เจาะประเด็นร้อน อปท.: ค้านกฎหมาย
ท้องถ่ินฉบับกฤษฎีกา.  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์: 41. 

ปลัดเทศบาลต าบล ก.  ปลัดเทศบาล.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
ปลัดเทศบาลต าบล ข.  ปลัดเทศบาล.  2554 (6 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 



262 
 

เปรมศักดิ์ กีรานนท์.  2538.  อุปสรรคและปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7ข.  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน.  2555 (3 กุมภาพันธ์).  การสัมภาษณ์. 
ผู้น าประชาคมหมู่ 3ก.  ผู้น าประชาคม.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
ผู้น าประชาคมหมู่ 5ก.  ผู้น าประชาคม.  2554 (7 ธันวาคม).  การสัมภาษณ์. 
ผู้น าประชาคมหมู่ 6ก.  ผู้น าประชาคม.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
ผู้น าประชาคมหมู่ที่ 8ก.  ผู้น าประชาคม.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
ผู้น าประชาคมหมู่ที่ 9ก.  ผู้น าประชาคม.  2554 (2 กุมภาพันธ์).  การสัมภาษณ์. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3ก.  ผู้ใหญ่บ้าน.  2554 (7 ธันวาคม).  การสัมภาษณ์. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4ก.  ผู้ใหญ่บ้าน.  2554 (7 ธันวาคม).  การสัมภาษณ์. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ก.  ผู้ใหญ่บ้าน.  2554 (7 ธันวาคม ).  การสัมภาษณ์. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ข.  ผู้ใหญ่บ้าน.  2554 (5 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7ก.  ผู้ใหญ่บ้าน.  2554 (7 ธันวาคม).  การสัมภาษณ์. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9ก.  ผู้ใหญ่บ้าน.  2554 (7 ธันวาคม).  การสัมภาษณ์. 
ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลต าบล ข.  ผู้อ านวนการ.  2555 (3 กุมภาพันธ์).  การสัมภาษณ์. 
พรชัย รัศมีแพทย์.  2535.  หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย.  นนทบุรี:  โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
พรชัย เทพปัญญา.  2541.  รายงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและสุขาภิบาล.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

พระมหาณรงค์ เช้ือบัวเย็น.  2553.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น.  วารสารรัฐ
ประศาสนศาสตร์.  8 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 83-118. 

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 119, 107ก (17 ตุลาคม): 1-41.  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2542.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 116, 114ก (17 พฤศจิกายน): 48-66. 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 70, 14ก (17 
กุมภาพันธ์): 222-257.  

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 120, 
124ก (22 ธันวาคม): 1-15.  

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 126, 85
ก (13 พฤศจิกายน): 7-9.  



263 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับ
กฤษฎีกา 116, 120ก (29 พฤศจิกายน): 1-20. 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา,  31 
(17 กรกฎาคม): 229-274. 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับ
กฤษฎีกา 125, 27ก (5 กุมภาพันธ์): 96-105. 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับ
กฤษฎีกา 126, 100ก (30 ธันวาคม): 1-3. 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับ
กฤษฎีกา 111, 53ก (2 ธันวาคม): 11-35.  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 120, 124ก (22 ธันวาคม): 16-37.     

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552.  ราชกิจจา

นุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 126, 84ก (6 พฤศจิกายน): 8-10.    

ไพรัช ตระการศิรินนท์และคณะ.  2546.  รายงานวิจัย เรื่อง ปัญหาของเทศบาลต าบลที่ถูก
เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลในภาคเหนือตอนบน.  เชียงใหม่: ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2537.  รายงานการวิจัย เกณฑ์การพิจารณาจัดต้ังและยกฐานะหน่วย

การปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: โครงการวิทยาลัยการเมือง. 
มรุต วันทนากร.  2547.  เทศบาล. ใน สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น.  นครินทร์ เมฆไตร

รัตน์และคณะ.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.  หน้า 1-70. 
มติชน.  2552 (16 ตุลาคม).  ส.ส.น่านแฉแร้งรุมท้ิง “อบต”.: 8. 
มติชน.  2552 (25 ตุลาคม).  “บุญจง”ท้าสาบานทุจริตยกฐานะอบต.: 10. 

มติชน.  2552 (11 พฤศจิกายน).  ยกฐานะ “อบต.”วุ่นไม่เลิก: 8.  
มิติชน.  2552 (28 ตุลาคม).  อดีตนายกอบต.นัดชุมชนุมหน้า มท. ทวงถามยกฐานะข้ึนเป็น 

“เทศบาลต าบล”: 8. 
มติชน.  2552 (6 ตุลาคม).  จ้ี “บุญจง” แจง “ยกฐานะ” ทต.อืด ห่ึงบีบอปท.เปลี่ยนฐานะเป็น 

“ภท”: 8. 

มติชน.  2553 (19 ตุลาคม).  นายกอบต.จ้ีมท.ยกฐานะทต: 8. 
มติชน.  2553 (28 ตุลาคม).  "บุญจง"ล่ันไม่จ าเป็นยกฐานะ: 8. 
มานิตย์ จุมปา.  2548.  ค าอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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มาลัย หุวะนันท์.  2502.   กระบวนการปรับปรุงเทศบาล.  ใน เอกสารประกอบความรู้หมายเลข 
9 การประชุมนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและผู้ตรวจการเทศบาลทั่ว

ราชอาณาจักร ส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมมหาดไทย. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
สมาชกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ

จ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับ
กฤษฎีกา 2547, พิเศษ 119ง (20 ตุลาคม): 20. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับ
กฤษฎีกา 122, พิเศษ 35ง (26 เมษายน): 8-10. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2553. 

รัฐกฤตย์  บุญกาวิน.  2548.  องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรฐานการพัฒนา 2 ระดับ.  ใน เอกสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
คร้ังที่ 7 เร่ืองการเมืองฐานประชาชน: ความย่ังยืนของประชาธิปไตย.  
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 114, 
55ก (11 ตุลาคม): 1-99. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 124,   
47ก (24 สิงหาคม): 1-127. 

โลกวันน้ี.  2552 (12 ตุลาคม).  รีดค่าเอกสาร3หม่ืนแลกยกฐานะอบต.: 01A,06A. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  2546.  การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง.
กรุงเทพมหานคร: บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร์. 
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วิโรจน์ ไชยมาลา.  2545.  ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล 
ศึกษากรณีจังหวัดล าพูน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

วีระศักดิ์ เครือเทพ.  2553.  ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดท างบประมาณ
ของ  อบต.?.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า. 

วุฒิสาร  ตันไชย.  2547.  การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นความก้าวหน้าหลัง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550.  นนทบุรี: โรงพิมพ์คลังวิชาจ ากัด. 

วุฒิสาร ตันไชย. 2552. ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
เวียงรัฐ เนติโพธิ์.  2551.  การกระจายอ านาจกับแบบแผนใหม่ของเครือข่ายอิทธิพล. ใน ก้าว

(ไม่) พ้นประชานิยม กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น. ณรงค์ เพชรประเสริฐ. 
เศรษฐศาสตร์การเมือง.  กรุงเทพมหานคร: เอเดสันเพรส โปรดักส์. หน้า 59-106. 

สถาบันพระปกเกล้า.  2547ก.  แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 

สถาบันพระปกเกล้า.  2547ข.  รัฐกับการปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาเพรส. 
สถาบันพระปกเกล้า.  2551ก.  การขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญ 50 สู่การปฏิบัติ: กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า. 

สถาบันพระปกเกล้า.  2551ข.  ถอดระหัสรางวัลพระปกเกล้า’50.  กรุงเทพมหานคร: จรัญ

สนิทการพิมพ์. 
สถาบันพระปกเกล้า.  2551ค.  แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น.  
      กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาเพลส. 
สถาบันพระปกเกล้า.  2551ง.  สร้างการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย.  

กรุงเทพมหานคร: ส. เจริญการพิมพ์. 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.  2553.  ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น.  ค้นวันที่ 4 กันยายน 2554 จาก http://www.nmt.or.th/DocLib5/ร่าง
กฏหมายองค์กรปกครองท้องถ่ิน/ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.pdf  

สนิท จรอนันต์.  2549.  ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น.  พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร:  
สถาบันนโยบายศึกษา. 

สมคิด เลิศไพฑูรย์.  2547.  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน. ใน สารารุกรมการปกครองท้อง 
ถิ่นไทย. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.  หน้า 5-10. 

 
 

http://www.nmt.or.th/DocLib5/ร่างกฏหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น/ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf%20%20วันที่
http://www.nmt.or.th/DocLib5/ร่างกฏหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น/ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf%20%20วันที่
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สมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์.  2542.  ความเห็นของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลต่อการบริหารงานของ
เทศบาลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล: ศึกษา

เฉพาะเทศบาลต าบลในจังหวัดกาญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สมพันธ์ เตชะอธิก.  2546.  อบต. เทศบาล อบจ.อ านาจของใคร.  ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.(1).  สมาชิกสภาเทศบาล.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.(2).  สมาชิกสภาเทศบาล.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก.(3).  สมาชิกสภาเทศบาล.  2554 (20 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(1).  สมาชิกสภาเทศบาล.  2554 (5 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(2).  สมาชิกสภาเทศบาล.  2554 (5 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ข.(3).  สมาชิกสภาเทศบาล.  2555 (3 กุมภาพันธ์).  การสัมภาษณ์. 
สาโรช คชมาตย์.  2541.  หลักเกณฑ์การจัดต้ังและโครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน.  ใน สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในลักษณะประชา
พิจารณ์ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง.  หน้า 19-24. 

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  2546.  คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  2551.  บทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการ
สาธารณะของ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล.  กรุงเทพมหานคร:  
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ส านักรายงานการประชุมและชวเลข.  2552.  รายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 คร้ังที่ 20 สมัยสามัญนิติบัญญัติ. 
กรุงเทพมหานคร:  ส านักงาน. 

ส านักปลัดอบต.ข.  2551.  รายงานการออกส ารวจความเห็นประชาชนในการยกฐานะจากองค์การ
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1.  ประเด็นเรื่องปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลต าบล 
แนวค าถาม กลุ่มนักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่น/กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค 
1.1  โดยรวมแล้วปัญหาที่ส าคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นเทศบาลต าบลคืออะไรบ้างและปัญหาใดที่พบมากที่สุด? 
1.1.2  ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะ  
1.1.2  การด าเนินการของท้องถ่ินและการขอความร่วมมือท้องถ่ินและท้องที่ใกล้เคียง
1.1.3  การด าเนินการของราชการส่วนภูมิภาค 
1.1.4 การด าเนินการของราชการส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย) 
        1.2 ท่านคิดว่าควรด าเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบลอย่างไร 
2.  ประเด็นผลกระทบภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานะ 

2.1   แนวค าถามนักการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) 

2.1.1  บรรยากาศทางการเมืองและการเลือกต้ังคร้ังแรกของเทศบาลต าบลเป็นอย่างไร 

2.1.2 การที่มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากสองเขตการเลือกต้ัง เป็นปัญหาหรืออุปสรรค

ต่อการบริหารจัดการหรือไม่  

2.1.3 อ านาจหน้าที่มีอยู่เอ้ืออ านวยให้บริหารจัดการได้ดีข้ึนกว่าเดิมหรือไม่ และ

นโยบายหรือโครงการใดที่ถือว่าประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ

เป็นเทศบาลต าบล  

2.1.4  การก ากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไร 

2.1.5 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับเทศบาล

ต าบลหรือไม่อย่างไร 
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2.1.6 เทศบาลต าบลมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึนหรือไม่อย่างไรและการ

ประสานงานร่วมกันระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้านกับเทศบาลต าบลมีสภาพการณ์อย่างไรบ้าง 

2.2  แนวค าถามสมาชิกสภาเทศบาล 
2.2.1 การที่จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินลดลงมีผลกระทบต่อการใช้อ านาจทางนิติบัญญัติ

หรือการตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือไม่ และมีอุปสรรคต่อการด าเนินงานทางด้านกระบวนการนิติ
บัญญัติหรือไม่ 

2.2.2  ที่ผ่านมามีนโยบายหรือโครงการใดของฝ่ายบริหารที่ทางสภาไม่เห็นด้วยหรือไม่
และหากในบางกรณีที่ สภาไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารจะด าเนินการอย่างไร 

2.2.3  ที่ผ่านมาเคยมีการยุบสภาท้องถ่ิน หรือเคยมีเร่ืองที่ส่อว่าจะน าไปสู่การยุบสภา
หรือไม่อย่างไร 

2.2.4  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแสดงบทบาทในการสะท้อนความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด 

2.2.5  โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดต่อฝ่ายนิติบัญญัติเม่ือเปลี่ยนมาเป็น
เทศบาลต าบลคืออะไร และภาพรวมการท างานร่วมกันระหว่างสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรี
เป็นอย่างไร 
2.3   แนวค าถามข้าราชการท้องถิ่น 
2.3.1  มีปัญหาด้านการบริหารงานคลังภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะหรือไม่อย่างไร
2.3.2  การบริหารงานบุคคลเม่ือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเป็นอย่างไรบ้าง
2.3.3  การก ากับดูแลเทศบาลต าบลขององค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง 
2.3.4  โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดต่อข้าราชการท้องถ่ินเม่ือเปลี่ยนมาเป็น

เทศบาลต าบลคืออะไร 
2.4  แนวค าถามกลุ่มประชาชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าประชาคมและอดีตสอบต.) 
2.4.1 โดยภาพรวมแล้วการแข่งขันทางการเมือง เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิก

สภาเทศบาลมีลักษณะอย่างไร และต่างจากอบต.หรือไม่ และภายหลังจากการได้รับเลือกต้ังแล้ว 
ท้ังฝ่ายบริหารและสภามีความขัดแย้งกันหรือไม่และนักการเมืองระดับชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือไม่อย่างไร 

2.4.2  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามารถท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนหรือการ
รับฟังปัญหาหรือสะท้อนปัญหาของประชาชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด 

2.4.3 โดยรวมแล้วประชาชนโดยท่ัวไปมีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลต าบลใน
ลักษณะอย่างไรบ้างและเข้าร่วมมากน้อยเพียงใดแตกต่างกับเม่ือคร้ังเป็นอบต.หรือไม่ 

2.4.4 เทศบาลต าบลให้การดูแลประชาชนได้ดีกว่าอบต.หรือไม่ และโครงการใดที่
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด  
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2.4.5 เทศบาลต าบลมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึนหรือไม่อย่างไรและการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้านกับเทศบาลต าบลมีลักษณะอย่างไรบ้าง 

     2.5  แนวค าถามข้าราชการส่วนกลาง-ภูมิภาค 
2.5.1  ทิศทางการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลมีแนวโน้มอย่างไร และใน

การเปลี่ยนแปลงฐานะปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลที่พบคือ  อะไร มี
ลักษณะอย่างไร 

2.5.2 การก ากับดูแลการท างานของเทศบาลต าบลมีปัญหาหรือไม่อย่างไร และการ
ท างานร่วมกันระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ และเทศบาลเป็นอย่างไรบ้าง 

2.5.3  ปัญหาหรือผลกระทบที่ส าคัญของเทศบาลต าบลภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลคืออะไรและมีลักษณะอย่างไร 

2.5.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
ข้อเสนอ เพ่ือการบริหารงานเทศบาลต าบลในระยะแรก 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเลขที่ มท 0890.2/ว 3156  เร่ือง แนวทางปฏิบัติการจัดต้ังและ

เปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ที่ มท 0890.2/ว 3156   กระทรวงมหาดไทย 
     ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 

    20 กันยายน 2547 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบส ารวจข้อมูลจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ จ านวน 1 ชุด 
            2. แบบรายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน จ านวน 1 ชุด 
            3. ตัวอย่างแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย จ านวน 1 ชุด 
            4. ตัวอย่างค าบรรยายแนวเขตแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย จ านวน 1 ชุด 

  ตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 และพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 23 
ธันวาคม 2546 และพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับดังกล่าว มีบทบัญญัติบางมาตราที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับการจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น้ัน 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดต้ังและ
เปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
  1. หลักเกณฑ์การจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    1.1 กรณีจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล โดยที่
มาตรา 42 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดต้ังองค์การบริหารส่วน
ต าบลข้ึนเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย” โดยที่มาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 บัญญัติเพียงว่า “เม่ือท้องถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดต้ังท้องถ่ิน
น้ันๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติน้ี” ดังน้ัน การ
พิจารณาจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล จึงมีองค์ประกอบเพียงสภาพของ
ท้องถ่ินอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเท่าน้ัน ในทางปฏิบัติจึงควรพิจารณาจากสภาพของ
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ความเป็นชุมชน จ านวนรายได้ว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะกับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล หรือไม่เพียงใด โดยจะต้องแสดง
เหตุผลและความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอและจังหวัด ประกอบการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย 
    1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมือง และ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร ให้จังหวัดพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 
และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 โดยที่จะต้องแสดงเหตุผลและความเห็นของเทศบาล อ าเภอ
และจังหวัด ประกอบการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจนเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 1.1 
  2. ข้ันตอนและวิธีด าเนินการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
    2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประสงค์จะจัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 30 ชุด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินน้ัน 
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 
     (1) แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากนายอ าเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัดตามล าดับ 
     (2) ส าเนารายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน ในคราวซ่ึงมติเห็นชอบให้
จัดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ 

     (3) แผนที่แนวเขต (มาตราส่วน 1: 50,000) และค าบรรยายแนว
เขตแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยึดถือแนวเขตตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอ.........จังหวัด.........กรณีเทศบาล
ให้ยึดถือแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลน้ัน หรือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง จัดต้ังสุขาภิบาลน้ัน แล้วแต่กรณี 
     (4) ส าเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดเขตเทศบาลใน
ท้องที่อ าเภอ.......จังหวัด.......หรือส าเนาพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาล.......พ.ศ. ........ หรือ
ส าเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดต้ังสุขาภิบาล..... พ.ศ. .....(ฉบับที่ใช้ก าหนดแนวเขต
การปกครองในปัจจุบัน) 
    2.2 เม่ือตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะเสนอ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน) เพ่ือโปรดมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ตรวจพิจารณาก่อน และหากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ให้ความเห็นชอบ ก็จะเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โปรดพิจารณาลงนามเพ่ือให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผล
ใช้บังคับต่อไป 
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    2.3 ให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและเทศบาล
เมืองที่ประสงค์จะจัดต้ังหรือเปลี่ยนฐานะ ส่งข้อมูลตามข้อ 2.1 ไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยก่อนวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันจะครบวาระไม่น้อยกว่า 90 
วัน เพ่ือจะด าเนินการตามข้ันตอนให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับได้ทัน ก่อนหรือ
ใกล้เคียงกับห้วงเวลาครบวาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินภายหลังจากการจัดต้ังหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและ
เทศบาลเมืองในจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
       (นายอนุชา  โมกขะเวส) 
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ส านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง 
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4172 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นามสกุล นายสุนทรชัย  ชอบยศ  
  
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 

     เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2551 
 

รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์)   
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2554 

 

หลักสูตรพิเศษ (2553) 
     หลักสูตร Mini MPM (Mini Modern Public Management)  
     หลักสูตร Mini MBA (Mini Modern Business Administration)  
     หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
     จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 

ทุนการศึกษา พ.ศ. 2550 :  ทุนภูมิพล ประจ าปีการศึกษา 2550 
พ.ศ. 2552 :  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 :  ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร 

เพ่ือการศึกษาและวิจัย    
พ.ศ. 2554 :  ทุนสนับสนุนท าวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน   

ประจ าปีงบประมาณ 2554 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  
รางวัลเกียรติยศ พ.ศ. 2550 :  นักศึกษารางวัลพระราชทาน (รางวัลชมเชย)  

พ.ศ. 2551 :  รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ 
เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2554 :  รางวัลเรียนดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลงานทางวิชาการ สุนทรชัย ชอบยศ. 2554. ทิศทางการปกครองท้องถ่ินไทยในทศวรรษ 
หน้า. ใน “การเมือง” ของ “รัฐ” และ”ท้องถ่ิน”ไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์. รวมบทความวิชาการและงานวิจัยการ
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