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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ แนวทางท่ีเหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบล กรณีศึกษา  
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้เขียน นางสาวลลิดา พรหมสูงวงษ์ 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย ์
ปีการศึกษา 2560 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์  เ พ่ือเสนอแนะแนวทางในการยกฐานะของ                 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                   
รวมถึงข้อดี ข้อเสียของการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล โดยใช้การศึกษา
เชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก นักการเมืองท้องถิ่น 
ข้าราชการท้องถิ่นและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 2 แห่งในอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

จากผลการศึกษาพบว่า การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ                 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม่มีความจ าเป็นต้องยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เนื่องจากในส่วนที่
ส าคัญในการยกฐานะคือ การเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และการพัฒนาท้องถิ่น            
ได้ในขอบเขตที่มากขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่าการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบลนั้นขอบเขตอ านาจหน้าที่ไม่มีแตกต่างกันมากนัก กล่าวคืออ านาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลรวมถึงอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจยังก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล             
ไว้กว้าง ๆ ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลังของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถด าเนินการได้มากเพียงใด 

ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล             
ก็จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียด และผลกระทบของการยกฐานะอย่างรอบด้าน รวมถึงให้ความส าคัญ
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กับประชาชนเป็นหลัก และเมื่อพร้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวกระบวนการยกฐานะแล้วนั้น                   
การจะด าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลนั้นต้องบอกถึงเหตุผลความจ าเป็นในพ้ืนที่ ข้อจ ากัดของ
การบริหารงานแก่ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความจ าเป็นในพ้ืนที่กับการยก
ฐานะเป็นเทศบาลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต้องค านึงถึงความพร้อมของประชาชนเป็นหลัก 
 
ค าส าคัญ: องค์การบริหารส่วนต าบล, เทศบาล, ยกฐานะ 
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ABSTRACT 

 
The objectives of the study were to suggest directions for upgrading the 

subdistrict administrative organizations of Klong Luang, Pathumthani province to the 
subdistrict manipulation and to provide benefits and drawbacks of such practice.  The study 
employed qualitative research methods, i.e. documentary research, observation, and in-
depth interviews.The latters were conducted with local politicians and government officials 
as well as habitants who were living in the two subdistrict administrative organizations in 
Klong Luang, Pathumthani province. 

The results revealed that there was no need of upgrading the subdistrict 
administrative organizations to the subdistrict manipulation. A few differences between 
these two municipal statuses were reasoned.  According to the Act on the Establishment of 
Subdistrict Administrative Organization and Subdistrict Manipulation and the Act of Plans and 
Process of Decentralization to Local Government Organization, these two municipal 
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statuses’ power and roles were broadly defined. They depended upon a specific region’s 
economic status for practical implementation, instead. 

In case of having the importance for upgrading, as a result, it would be great 
for a subdistrict administrative organization to learn and understand well-rounded details 
and transformational effects of the upgrading. Population-centred was, likewise, of high 
focus.  In other words, their understanding in location and administrative constraints and 
readiness should widely be strengthened.      
 
Keywords: Sub-District, Municipality, Upgrading 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25605903011053LOV



(5) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางที่เหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเทศบาลต าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากอาจารย์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในงานวิจัยฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า
รวมถึงข้อคิดเห็นตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์ และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็น
อย่างมาก 

ขอขอบคุณขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมถึงก านันผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสอบถาม พูดคุยใน
งานวิจัยนี้ด้วยความเต็มใจ จนกระท่ังงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ที่ส าคัญที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ใส่ใจดูแล และเป็นก าลังใจ 
รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่ลูกตลอดมา ขอขอบคุณบูรพคณาจารย์แห่งคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ
รัฐศาสตร์ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดท างานวิจัยจนเสร็จสิ้น และขอขอบคุณทุก ๆ ก าลังใจจากเพ่ือน ๆ MPE รุ่น 25            
ทุกคน 

สุดท้ายนี้ ความดีและคุณประโยชน์ อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นกตัญญุตาบูชา แด่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน หากมีข้อบกพร่อง
ประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
 นางสาวลลิดา พรหมสูงวงษ์ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตติกรรมประกาศ (5) 
 

สารบัญตาราง (10) 
 
บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 7 
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2.1 แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 
    2.1.1 การจัดตั้ง การยกฐานะ และการควบรวมหน่วยการปกครองท้องถิ่น 9 
    2.1.2 หลักเกณฑ์การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 12 
    2.1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกฐาน 15 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับอันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นไทยไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ได้มีการบัญญัติไว้อย่างเป็นเอกเทศในหมวดที่ 14 
ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น (มาตรา 281-290) อาทิในมาตรา 281 ก าหนดไว้ชัดเจนว่า “ภายใต้บังคับ
มาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่” “ท้องถิ่นใดมี
ลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”1 และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ในบทบัญญัติตาม
หมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นไทย (มาตรา 249-254) ในมาตรา 249 ก าหนดใหม่ว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กฎหมายบัญญัติ” “การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่น
ของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน”2 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลให้รัฐต้องให้ความสนใจ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ก าหนดให้การปกครองท้องถิ่นเป็นการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็นหนึ่ งในสามของหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ตาม

                                           
 1 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550,” ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, http://library2.parliament.go.th,  
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  
3 ธันวาคม 2560). 
 2 ราชกิจจานุเบกษา, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560,” ราชกิจจานุเบกษา, 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่  
3 ธันวาคม 2560). 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กล่าวคือนอกจากจะมีการบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วยังมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอันเป็นผลจากความ
พยายามของรัฐบาลแต่ละยุคด้วยกัน  

ประเทศไทยมีการแบ่งรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 2 รูปแบบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไปมีสามประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
และเทศบาล ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีอยู่  สองแห่ง คือ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความคล้ายกันในพลวัตรของงาน
บริการพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละท้องถิ่นแต่มีความแตกต่างกัน
ในหลายมิติ ทั้งด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ซึ่งท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปสามารถ
เปลี่ยนแปลงฐานะ และเพ่ิมอ านาจหน้าที่เพ่ือรองรับกับงานบริการประชาชนครอบคลุมทุกมิติได้ตาม
ศักยภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วย จ านวนประชากร เขตพ้ืนที่ งบประมาณรายได้            
และองค์ประกอบเสริมอ่ืน ๆ โดยหากจะกล่าวถึงการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลนั้น 
เทศบาล เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2476 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล                    
พ.ศ. 2476 โดยความส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การสร้างท้องถิ่นไทยขึ้นใหม่ซึ่งเป็นหน่วยทาง
กฎหมายที่แยกตัวออกจากออกจากสุขาภิบาลที่เป็นอยู่แต่เดิม ไม่ใช่การพัฒนาที่สืบเนื่องหรือต่อเนื่อง
กับหน่วยสุขาภิบาล3 ที่ได้มีการอธิบายเพ่ิมขึ้นในภายหลังทั้งนี้ความส าคัญของเทศบาลคือการเป็น
กิจการที่เป็นการปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบ 

ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งประเภทของเทศบาลออกเป็น
สามรูปแบบ คือเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยเมื่อครั้งก่อนการจัดตั้งเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดตั้ง ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้น
อาจมีความต้องการที่จะยกฐานะสุขาภิบาลเดิมให้เป็นเทศบาลเพ่ือเป็นการน าร่องการใช้รูปแบบ
เทศบาลในครั้งแรก โดยเจตนารมณ์ของรัฐบาลในขณะนั้นมีความตั้งใจที่จะกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
และให้เกิดการปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.  2476 โดยเริ่มต้นยก
ฐานะจากสุขาภิบาลจ านวน 35 แห่งที่มีอยู่แต่เดิมของรัชกาลที่ 5 เป็นเทศบาล และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรูปแบบเดียวกันคือ เทศบาล ซึ่งในขณะนั้นมีต าบลทั่วประเทศ 

                                           
 3 สถาบันพระปกเกล้า, “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 เรื่องการจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน,” สถาบันพระปกเกล้า, http://164.115.5.97/ 
kpith/images/encyclopedia/ency%204_1.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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จ านวน 4,800 แห่ง4 ซึ่งหลายปีผ่านมาพบว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จาก
การยกฐานะเป็นเทศบาลครั้งแรกของประเทศไทยนั้น ความพยายามเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนในที่สุดมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.  2542 อันเป็นจุดสิ้นสุดของ
รูปแบบสุขาภิบาลในประเทศไทย และเกิดเทศบาลขึ้นถึง 1,129 แห่ง จนในภายหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 มีการเปลี่ยนสาระส าคัญของการจัดตั้งเทศบาลจากเดิมการยก
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลนั้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แต่กฎหมาย
ก าหนดให้ตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า ส่งผลให้ปัจจุบันมีเทศบาล
ทั้งสิ้น 2,441 แห่ง ซึ่งเป็นเทศบาลต าบล 2,233 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง และเทศบาลนคร 30 
แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)5 การเพ่ิมขึ้นของเทศบาลนั้น ถือเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ใน
ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากเทศบาลก็มีจ านวนมากถึง 5,333 แห่ง ซึ่ง
ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่เอ้ืออ านวยในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลได้ง่ายนั่นเอง 

การจัดการปกครองในรูปแบบเทศบาลนั้น แบ่งได้ 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 ซึ่งพิจารณาได้จากจ านวนประชากรใน
ท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดขนาดและรายได้ของเทศบาล ว่าจะสมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
หรือไม่ ซึ่งท้องถิ่นใดมีสภาพที่สมควรได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นเทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครได้6 และด้วยปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมากที่มี
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท าให้การพัฒนาและความ
เจริญก้าวหน้ามีความทัดเทียมกันกับเทศบาลอย่างมาก ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ใน
เขตเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรม มีหมู่บ้านจัดสรรเป็นจ านวนมาก เป็นต้น และตัวองค์การบริหารส่วน
ต าบลเองนั้นมีงบประมาณ มีความสามารถในการจัดการกับเงินรายได้ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงท าให้การจัดบริการสาธารณะ การเข้าถึงประชาชนในเขตพ้ืนที่เทียบเท่าตัวเทศบาลเอง ซึ่งสิ่ง

                                           
 4 โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 7, 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), 192. 
 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ,” กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, http://www.dla.go.th,http://www.dla.go.th/work/abt/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 6 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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เหล่านี้ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการยกฐานะ หากเทียบบาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งที่มีประสิทธิภาพเท่ากันนั้น แต่ตัวองค์การบริหารส่วนต าบลเองกลับ
ประสบปัญหาการบริหารงานหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ จ านวนงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริการ
สาธารณะ และแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนประสบปัญหาและอุปสรรค์ รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางระบบผัง
เมือง การควบคุมอาคารเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง และรวมทั้งการเฝ้าระวังผลกระทบที่จะ
ได้รับจากการพัฒนาเมือง เป็นต้น จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งต้องการที่จะยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลเพ่ือที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณ ตามท่ีพระราชบัญญัติกระจายอ านาจฯ นั้น การ
จัดสรรเงินรายได้จากรัฐบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแบ่งเฉพาะกลุ่มขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ กล่าวคือ เงินรายได้แบ่งตามประเภทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้น ๆ ต้องแบ่งเงินรายได้ของแต่ละแห่งเท่า ๆ กัน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมีจ านวนมากกว่าเทศบาลจึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรร
งบประมาณในอัตราส่วนที่น้อยกว่าเทศบาล ซึ่งถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลนั้น ก็จะท าให้สัดส่วนของการจัดสรรรายได้นั้นได้รับจัดสรรในอัตราส่วนที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งก็จะท าให้เกิดการพัฒนาแบบต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหา
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้นมีมากกว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

กล่าวคือ เทศบาลนั้นถือเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มี
ความเจริญ และใช้ส าหรับการบริหารบ้านเมืองเป็นหลัก และในหลาย ๆ ประเทศประสบความส าเร็จ
ในการใช้ “เทศบาล” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปกครองประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งสิ้น 
ซึ่งส าหรับคนไทยนั้นเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบบชุมชนเมืองซึ้งใช้มาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2476 โดยมีการก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปแบบหนึ่งของการบริหารท้องถิ่น โดยมี
การตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยถือเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริหารปกครองของเทศบาล และได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะจนในสมัยที่ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้น
แทนกฎหมายเก่าท้ังหมด โดยถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรก 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้ง
ท้องถิ่นข้ึนเป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ อันได้แก่ 

1. จ านวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น 
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2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่
กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น 

3. ความส าคัญทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งพิจารณาตามศักยภาพในท้องถิ่นนั้นว่า             
สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วไดม้ากน้อยเพียงใด7 

โดยมีหลักเกณฑใ์นการจัดตั้งเทศบาลต าบล ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ ดังนี้ 
เทศบาลต าบล 
1. ความเจริญด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น ในที่นี้พิจารณาจากการเก็บรายได้ที่กฎหมาย

ก าหนด และรายจ่ายในการด าเนินกิจการของตัวท้องถิ่น ได้แก่รายได้จริงที่ไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 12,000,000 บาท ขึ้นไป 

2 จ านวนของประชากร และความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่นั้น คือ มีประชากร
ต้องมีตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป และมีความหนาแน่นนของประชากร 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตรขึ้นไป 

3 ความส าคัญทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งพิจารณาตามศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าสามารถ
น าพาความเจริญมาได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด และต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถิ่น
นั้น 

ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเกิดเกิดกระแส การยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ภายหลัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งกระแสเหล่านี้ส่งผลให้ ร่างพระราชบัญญัติใช้ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ได้ถูกจับตาในเรื่องของการปฏิรูปยุบเลิกองค์การบริหารส่วนต าบล และการก าหนดเกณฑ์จ านวนประชากร 
เพ่ือน าไปสู่การยกฐานะและการควบรวมเป็นเทศบาลในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย คือ 
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เห็นชอบ
รายงานร่างกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ซึ่งหากมีการเห็นชอบก็จะน าสู่
ขั้นตอนต่อไปเพ่ือผลักดันเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ตอไป ซึ่งในรายงานดังกล่าว มีการยกร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับเสนอ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมา กฎหมายเกี่ยวกับ
ท้องถิ่น มีหลายฉบับท าให้สับสนต่อการบังคับใช้จึงให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

                                           
 7 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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จังหวัด พ.ศ. 2540 โดยจะรวมมาจัดท าเป็นกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับเดียวอย่างเป็น
มาตรฐาน8  

โดยแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเสนอให้ควบรวมองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีประชากรไม่เกิน 7,000 คน และรายได้จากการเก็บภาษี หรืออ่ืน ๆ ต่ ากว่า 20 
ล้านบาท/ปี ในส่วนนี้ไม่รวมกับรายได้ที่เกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จะต้องมีการควบรวมกับ
เทศบาล เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่ง
เล็กมากเกินไปจนไม่สามารถด าเนินงานบริการอะไรได้มาก หรือองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีกว่าขนาดเล็กก็ไม่พิจารณายกฐานะ ยิ่งกว่านั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพ้ืนที่ ในพ้ืนที่เพียง 5 ตารางกิโลเมตร มีองค์การบริหารส่วนต าบลรวมอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันถึง 3 แห่ง อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรในความดูแลน้อยหว่า 5,000 คน  ที่
มีจ านวนมากถึง 3,000 แห่งนั้น โดยหากจะให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีประชาชน
มากกว่า 10,000 คน และหากท าการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
และจะท าให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ สามารถท าได้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ที่จะสามารถเพ่ิมงบประมาณของหน่วยงานได้มากขึ้น ซึ่งตัวรัฐบาลเองจะต้องปรับปรุงให้การกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น จนถึงหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้งบประมาณลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด9 ดังนั้นแนวทางใหม่นี้ จะไม่มีองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) กับเทศบาลเท่านั้น ซึ่งเมื่อมีการควบรวมหรือยกฐานะแล้วนั้นจะเหลือเพียงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาล รวมกัน 4,000 แห่ง ซึ่งจากเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และรูปแบบปกครองพิเศษ อันได้แก่ พัทยา และกรุงเทพมหา นครฯ รวมกัน 7,853 
แห่ง ซึ่งในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แต่จะมีการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างกันกับเทศบาลให้มีความชัดเจนในบทบาทอ านาจหน้าที่ในการดูแล 
และให้บริการประชาชนเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกันนั่นเอง โดยแนวทางการควบรวมและยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น แบ่งเป็น 2 แนวทาง อันได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันให้ควบรวมกับเทศบาล และ 2) หากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีจ านวนในพ้ืนที่

                                           
 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, “ดีเดย์ ม.ค.61‘ยุบอบต.’วางไทม์ไลน์เลือกตั้งเทศบาลหลังได้
ส.ส.,” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, http://www.thansettakij.com/content/112301 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560). 
 9 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และสิริพันธ์ พลรบ, “แนวทางการปรับปรุงฐานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล,” http://phad.ph.mahidol.ac.th/Journal 
_law/1-3/07_Chardsumon.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560). 
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เดียวกัน ในระดับจังหวัดควรตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาหนึ่งชุดเพ่ือพิจารณา สั่งตัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยการพิจารณาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องค านึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือเชื้อชาติ ศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งที่จะแยกหรือมารวมกัน และ
ในการด าเนินการดังกล่าวนั้นอาจสร้างความไม่พอใจแก่นักการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากต้องมีการ
แข่งขันด้วยความล าบากยิ่งข้ึน นั่นเพราะว่าพ้ืนที่การหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ขึ้น ดังนั้นแนวทางส าคัญของ
การควบรวมหรือยกฐานะ คือต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง10 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งมี
จ านวนประชากรในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก และมีรายได้มากกว่าเทศบาลบางแห่ง แต่ไม่พิจารณายก
ฐานะเป็นเทศบาลเพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่และภารกิจงานให้บริการประชาชน ซึ่งท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เสียประโยชน์ อย่างไรก็ตามในการด าเนินการตามแนวทางการควบรวมหรือยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับเทศบาลนั้นย่อมมีผู้ที่แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะอาจเห็นว่าไม่ได้
ตอบโจทย์ของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น หรือเพ่ิมศักยภาพท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากในการ
ควบรวมหรือยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นอาจเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นในการปฏิรูป
หรือเพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งอาจมีอีกหลายวิธีที่สามารถท าได้ซึ่งผู้ศึกษาจะท าการศึกษา                
เชิงเปรียบเทียบจากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีโครงสร้างการบริหารต่างกัน ซ่ึงประเด็นการศึกษานี้
จะท าให้ทราบถึงว่าแนวทางใดที่จะเหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
1.2 ค าถามในการวิจัย 
 

1.2.1 การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล จ าเป็นหรือไม่ 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.2.2 การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาถึงความจ าเป็นในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

                                           
 10 ปริญญา ชูเลขา, “เอาแน่! ปฏิรูปท้องถิ่น ยุบ อบต,” โพสต์ทูเดย์, 
http://www.posttoday.com/analysis/report/482852 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560). 
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1.3.2 เพ่ือศึกษาถึงข้อดี ข้อเสียของการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น             
เทศบาลต าบล 

1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.4.1 การยกฐานะ หมายถึง การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ เทศบาล        
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 โดยยังมีอีกค าหนึ่งที่สามารถช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
คือ การยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล 

1.4.2 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

1.4.3 เทศบาลต าบล หมายถึง ท้องถิ่นหนึ่งซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาการยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ตาม
มาตรา 9 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

1.4.4 การจัดบริการสาธารณะ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบลมีความสามารถในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่การให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

1.4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
กิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบลอย่างกว้างขวาง และไม่จ ากัดเฉพาะ
การเลือกตั้งเพียงเท่านั้น โดยอาจจะด้วยวิธีที่ประชาชนรับรู้ข่าวสาร การร่วมรับฟังและแสดงคว าม
คิดเห็น การร่วมด าเนินงาน การร่วมตัดสินใจ และรวมถึงการร่วมตรวจสอบและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.4.6 การเมืองท้องถิ่น หมายถึง สภาพการแข่งขันทางการเมืองภายในเขตพ้ืนที่ เช่น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกตั้งของกลุ่มคนทางการเมือง ลักษณะความสัมพันธ์ของนักการเมือง            
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หากกล่าวถึงการยกฐานะหรือการควบรวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดว่าด้วย
การจัดตั้ง การยกฐานะ และการควบรวมหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุด
เริ่มของเทศบาลโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงฐานะว่า มีหลักเกณฑ ์เงื่อนไขอย่างไร อีกท้ังผู้วิจัยจะน าเสนอ
ว่าในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการอย่างไร นอกจากนี้ยังพิจารณาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และประเด็นทางการเมืองหากมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลโดยขอ
น าเสนอตามล าดับกล่าว ดังนี้ 

2.1.1 การจัดตั้ง การยกฐานะ และการควบรวมหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 การจัดตั้ง การยกฐานะ หรือการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

น่าสนใจในการจัดการปกครองของรัฐใหม่ที่จะสร้างรากฐานส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย ดังที่ 
นักวิชาการหลาย ๆ ท่านไดใ้ห้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นในท านองว่า รัฐเป็นผู้ให้ก าเนินการ
ปกครองท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ านาจทางการปกครองของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเอง ทั้งนี้จึงเกิดการจัดตั้งหรือให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยในระยะแรกการ
จัดตั้งหน่วยในการปกครองตนเอง มีหน้าที่ส าคัญที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง        
และให้บริการพ้ืนฐานกับประชาชน ซึ่งในปัจจุบันท้องถิ่นไทยมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในพ้ืนที่1 
  อย่างไรก็ตามแนวทางที่เป็นจุดก าเนิดในการปกครองท้องถิ่นหรือการให้มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีแนวคิดที่อธิบาย
ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีแนวทางหลัก ๆ 2 แนวคิดด้วยกัน คือ 
  แนวคิดแรก ได้แก่ แนวคิดแบบจารีตนิยมหรือประเพณีนิยม (Traditionalist  
Perspective) ซึ่งมีความคิดความที่เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของทุกประเทศมีความเป็นมาตั้งแต่

                                           
 1 วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 (นนทบุรี: โรงพิมพ์คลังวิชาจ ากัด, 2547), 1.  
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สมัยโบราณซึ่งอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยกรีก โรมันหรืออาจจะก่อนหน้า
นั้น ซึ่งในกรณีของประเทศไทยอาจจะอธิบายได้ว่าการปกครองท้องถิ่นมีมาตั้งแต่สุโขทัย อย่างเช่น 
การปกครองระดับหัวเมือง ระบบเวียง วัง คลัง นา เป็นต้น แนวคิดในกลุ่มนี้จะเน้นการปกครองที่ไม่
เป็นทางการซึ่งเกิดข้ึนและกระจายทั่วทุกสังคม มีลักษณะเป็นการปกครองตนเอง 
  แนวทางคิดที่สอง เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดแรก ซึ่งมีความเชื่อว่าการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ซึ่งถือก าเนิดข้ึนมาไม่นาน คาบเก่ียวกับ
ช่วงที่ประชาธิปไตยได้รับความส าคัญแนวคิดนี้และเน้นไปที่บทบาทที่ส าคัญของรัฐว่าเป็นองค์กรที่มี
อ านาจสูงสุด เป็นผู้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น ซึ่งนั่นคือหากไม่มีรัฐบาลกลางเกิดขึ้นก็ไม่มีการ
ปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวกันหากรัฐสมัยใหม่ไม่ให้การรับรองสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นก็จะมีสถานะที่ไม่เป็นทางการนั่นเอง2 
  เช่นนั้นการที่จะท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจอิสระโดยสิ้นเชิงจากรัฐบาลย่อมเป็นไปไม่ได้ 
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นการก่อให้เกิดขึ้นเป็นรัฐซ้อนรัฐขึ้นมา เพราะรัฐนั้นมีอ านาจสูงสุดที่
เรียกว่าอ านาจอธิปัตย์ภายในประเทศ ส่วนท้องถิ่นนั้นมีอ านาจอิสระแต่จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการ
ควบคุมหรือการมอบอ านาจจากรัฐเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อรัฐ 
หากไม่มีรัฐก็ไม่สามารถก่อให้เกิดท้องถิ่นได้ ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรเป็นของ
ตนเอง ซึ่งองค์กรดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจใน
การตัดสินใจและอ านาจในการบริหารงานภายในท้องถิ่นของตนเองภายใต้หลักการปกครองตนเอง 
  ดังนั้นในการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงต้องมีความส าคัญที่ชัดเจนในเรื่อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดบทบาทรูปแบบการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นว่ามีหลายปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประวัติศาสตร์ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านการเมือง โดย
ขยายความเพ่ิมเติมในส่วนของปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้3 

                                           
 2 สถาบันพระปกเกล้า, “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐาน ล าดับที่ 1 
เรื่ องการกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้ องถิ่ น, ” สถาบันพระปกเกล้ า , 
http://164.115.5.97/kpith/images/encyclopedia/ency%204_1.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2560). 
 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, รายงานการวิจัย เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิทยาลัยการเมือง, 2537), 6-9. 
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  ปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ คือ ท้องถิ่นเกิดขึ้นด้วยประวัติศาสตร์โดยจะปรากฏใน
ปัจจุบันว่า รัฐบาลกลางได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานท้องถิ่น อันสืบเนื่องจากการเคย
รวมศูนย์อ านาจของส่วนกลาง ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศท่ีการกระจายอ านาจมีความล่าช้าเป็นอย่าง
มาก4 
  ปัจจัยด้านสังคม โดยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณาถึง จ านวนประชากร
ลักษณะประชากร สภาพพ้ืนที่ของชุมชน โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่
จ าแนกตามสภาพความสลับซับซ้อนของสังคม โดยอาจพิจารณาได้หลายลักษณะ คือ สังคมเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่น มีอาชีพหลากหลายและมีโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่ดี สังคมชนบท ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมที่เป็น           
กึ่งเมืองกึ่งชนบทจะเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมเมือง จนมีสภาพบางส่วนเป็นเมืองและยังมี
บางส่วนที่เป็นสังคมชนบทอยู่มาก และลักษณะสังคมประการสุดท้ายนั้นคือ สังคมท่ีมีลักษณะแตกต่าง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองและมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงมักจะให้ความส าคัญกับลักษณะของพ้ืนที่เป็น
อย่างมาก 
  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่นแห่งใดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก ก็ย่อมมี
รายได้มากมาพัฒนาท้องถิ่นและความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งวัดจากรายได้และภาษีที่
จัดเก็บในพ้ืนที่ จ านวนธนาคาร จ านวนสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างมากในการแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ ซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้นย่อมเกี่ยวพันกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกด้วย 
  ปัจจัยด้านกายภาพ คือการก าหนดขนาดของพ้ืนที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้อง
รับผิดชอบ ซึ่งมีหลายแนวคิดด้วยกันกล่าวคือ เรื่องการแบ่งเขตโดยมีจ านวนประชากรใกล้เคียงกัน 
เรื่องความสะดวกในการบริหารที่มีพ้ืนที่ไม่ใหญ่โตเกินไป เรื่องการค านึงถึงเขตในความรับผิดชอบที่ไม่
ใหญ่มากเกินไป ซึ่งจะท าให้ประชาชนขาดความผูกพันกับท้องถิ่น และองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและเหมาะสม 
  ปัจจัยด้านการเมือง คือปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการจัดตั้ง หรือยกฐานะหน่วย
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งการที่รัฐกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น หากรัฐยังควบคุม

                                           
 4 สุนทรชัย ชอบยศ, “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 11-12. 
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ท้องถิ่นอยู่มาก ก็จะเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐเสียมากกว่าการปกครองตนเองโดยประชาชน  
ทั้งนี้การให้อิสระในการตัดสินใจแก่ท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละรัฐจะมีลักษณะที่ตางกัน ตามสภาพการเมือง 
สังคม ประวัติศาสตร์และนโยบายของรัฐที่เข้ามาบริหารประเทศ การสร้างความเข้าใจทางการเมืองแก่
ประชาชน และการให้ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่รัฐต้องกระท าควบคู่
กันไป5 
  สรุปได้ว่าการยกฐานะของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีอ านาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะ รวมถึงสามารถพัฒนา
ท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น รวมทั้งมีทรัพยากรการบริหาร
เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม และรวมถึงสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นการปกครองโดยประชาชนซึ่งจะเห็นได้ว่า
แนวคิดการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะพหุมิติ (Multi – Dimensional) ซึ่ง
หมายความว่ามีปัจจัยต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องหลายปัจจัยและมีการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติซึ่ง
จ าเป็นต้องค านึงถึงแง่มุมต่าง ๆ ในทุกมิติและเป็นไปโดยความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ
พ้ืนที่และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และที่ส าคัญคือมีขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกณฑ์ในการจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายได้ จ านวนประชากร และขนาดพ้ืนที่ 
ทั้งนี้แนวทางในการเพ่ิมทรัพยากรทางการบริหารแก่ท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่การยกฐานะท้องถิ่นเท่านั้น 
แต่ต้องท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณะ และท้องถิ่นเองก็ต้องตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่นอีกด้วย เพ่ือน าไปสู่เป้าประสงค์ส าคัญ
ในการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง6 

2.1.2 หลักเกณฑ์การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
  ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลนั้น มีนักวิชาการที่กล่าวอ้างถึงว่ามีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนว่าเทศบาลเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ในการจัดตั้งเทศบาลกระท าได้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  

                                           
 5 สถาบันพระปกเกล้า, “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐาน ล าดับที่ 1 
เรื่องการกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น,” สถาบันพระปกเกล้า, 
http://164.115.5.97/kpith/images/encyclopedia/ency%204_1.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2560). 
 6 สุนทรชัย ชอบยศ, “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น,” 14-15. 
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โดยในการจัดตั้งเทศบาลต าบลนั้นใช้เกณฑ์รายได้เป็นตัวก าหนด ซ่ึงพ้ืนที่ใดจะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล
จะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 12 ล้านบาท และเป็นรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน มีจ านวนประชากรจ านวน 
7,000 คนขึ้นไป อยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 1 ,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น7 
  ในการใช้แนวทางดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313/ว2966 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2540 เรื่องการยกฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ยกฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองและยกฐานะเทศบาลเมืองเป็น
เทศบาลนคร ซึ่งในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลต าบลนั้นเป็นเพียงการใช้
ส าหรับเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งมีเกณฑ์ที่พิจารณาสองประการคือ ประการแรก รายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาตั้งแต่ 12 ล้านบาทข้ึนไป และประการที่สอง คือเรื่องจ านวน
ประชากรที่ต้องมีตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป8 
  ทั้งนี้ในการจัดตั้งเทศบาลต าบลนั้น มิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนประชากรว่า
จะต้องมีประชากรเท่าใด มีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติเทศบาล         
ฉบับแรก โดยหากพิจารณาพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จะพบว่าในหมวดที่ว่าด้วย
เทศบาลต าบลมาตรา 4 บัญญัติอย่างชัดเจนว่า “ต าบลใดมีบทพระรากฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบลแล้ว ให้มีสภาพเป็นทบวงการเมือง พระราชกฤษฎีกานั้น จะได้ก าหนดเขตและนามของ
เทศบาลไว้ด้วย” 
  ทั้งนี้หากพิจารณาถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล ตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับรวมและแยกพ้ืนที่บางส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ในการเป็นหลักเกณฑ์ในการ
เปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ซ่ึงมีกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

                                           
 7 โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 7, 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), 137. 
 8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “คู่มือการจัดตั้งยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, http://www.dla.go.th/upload/templateOrganize/menu/ 
2014/10/1413194928266.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560). 
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  มาตรา 42 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย การเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่ง
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
ขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 
  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่9  
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งเทศบาลต าบลไว้ในมาตรา 9 ดังนี้   
  มาตรา 7 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่น           
นั้น ๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้ เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และ              
กฎหมายอ่ืน 
  มาตรา 9 เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้น
เป็นเทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย10 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ว3156 ลงวันที่  20 กันยายน 2547 
เรื่อง แนวทาปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จะเห็นได้ว่าจากการที่ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากฎหมาย
และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับที่เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น 
ไม่มีกฎหมายฉบับใด ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนในรายละเอียดของการยกฐานะหรือการ

                                           
 9 “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 
2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
 10 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/ 
2015/03/2496-13-2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล โดยในกฎหมายและเอกสารที่
เกี่ยวข้องนั้นเน้นในเรื่องของความเหมาะสมที่สมควรจะยกฐานะเป็นเทศบาลเท่านั้น 
  สรุปได้ว่า เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงฐานะที่ว่ามีจ านวนประชากร ความหนาแน่นของ
ประชากร รายได้ ที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงนั้น ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบล ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกล่าวถึงนั้นเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ซึ่งไม่ได้ยึดเป็นเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใดซึ่งในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยังมีความคลุมเครือและยังขาดความชัดเจน
อยู่มากดังได้น าเสนอข้างต้น 

2.1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกฐานะ 
                 ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางหนึ่งในการขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเทศบาลต าบลคือ แบบส ารวจความเห็นหรือรายงานการประชุมของประชาชน ซึ่งจะถือว่าเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมักออกมาในหลาย
รูปแบบแต่สังคมไทยส่วนมากจะเน้นในเรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือต าบล ซึ่งการยกฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการจัดประชุมประชาคม ทั้งนี้เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของประชาชนว่าท าไมจึงต้องมีการยกฐานะเป็นเทศบาล ซึ่งการที่ประชาชนทราบ
ในข้อเท็จจริง และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับที่
จะจ่ายภาษีตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกระทั่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการอ่ืน ๆ               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมในจังหวะเวลาและโอกาส ซึ่งเป็นการสะท้อน
ความส าคัญในเจตนารมณ์ของประชาชนกับการปกครองตนเอง ดังนั้นในกระบวนการยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบลจึงมีความจ าเป็นที่ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือขอความเห็นของประชาชนนั้นจะด าเนินการในลักษณะที่เรียกกันว่า การประชุม
ประชาคมหมู่บ้านหรือต าบล 
  การขอเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลนั้นการ
ประชาคมต าบลจะท าในศูนย์กลางของต าบลโดยมีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมใน
ความหมายนั้น น่าจะเป็นการเชิญผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน รวมถึงต าแหน่งอ่ืน             
เช่น ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือเข้าร่วมรับทราบแนวทางการด าเนินการยก
ฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการประชุมประชาคมร่วมกันเพื่อยกฐานะนั้นเป็นธรรมชาติของ
ประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คิดเห็นว่าน่าจะดีกว่าจากเดิมที่เป็นอยู่ เพราะในเรื่องทางภาษา
แล้วค าว่าเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยกฐานะนั้นย่อมท าให้ประชาชนมีอารมณ์หรือความรู้สึกไปใน
ทางบวกมากกว่า 
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  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยสองมิติหลักด้วยกัน กล่าวคือ มิติแรก
พิจารณาเฉพาะการเลือกตั้ง การให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งอันเป็นการที่ประชาชนมอบอ านาจ
และบทบาทให้แก่ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง นั่นท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่จ ากัดเฉพาะการเลือกตั้ง
หรือเรียกกันว่า “ประชาธิปไตยแบบผู้แทน” และในมิติที่สองคือเน้นการมีส่วนร่วมรอบด้านและ
ต่อเนื่อง ดังนั้นระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวจึงเป็นแบบประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งแสดงออกอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ 
  1) การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองและกิจการสาธารณะทั้งหลาย 
  2) การเข้าร่วมฟังการปราศรัยหาเสียง 
  3) การเข้าร่วมอภิปรายหรือรับฟังการประชุมทางการเมือง 
  4) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  5) การช่วยหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครบางคน 
  6) การลงสมัครรับเลือกต้ัง 
  7) การซักถามหรือเสนอนโยบายหรือการขอแก้กฎหมายและนโยบายของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้แทนหรือฝ่ายบริหาร 
  8) การติดตามตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของผู้แทนและฝ่ายบริหาร เช่น การ
ออกกฎหมาย การคัดค้านกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 
  9) การผลักดันให้มีการยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนโครงการ เรียกร้องให้มีการ
ประชาพิจารณ์หรือถอดถอนผู้แทนหรือฝ่ายบริหาร 
  10) การผลักดันให้รัฐส่งเสริมหรือยอมให้มีบทบาททางการเมืองของประชาชนมาก
ขึ้นในระดับท้องถิ่น เช่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการปกครอง
ตนเองในระดับท้องถิ่น11 
  ทั้งนี้ตามหลักการ การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมที่
ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ตัวอย่าง เช่น การแก้ปัญหา
ของหมู่บ้านควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ดังต่อไปนี้ 1) เริ่มตั้งแตเ่กิดจิตส านึกในตนเอง
และถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่  2) ร่วมคิด
ด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชนและมีสาเหตุมาจากอะไร จะจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
อย่างไร ควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 3) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรม    
หรือโครงการอะไร แบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่

                                           
 11 ธเนศวร์ เจริญเมือง, ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น (ภาคแรก) (กรุงเทพมหานคร : คบไฟ, 2551), 277. 

Ref. code: 25605903011053LOV



17 

ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 4) ร่วมด าเนินงานประชาชนต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและ
เต็มก าลังความรู้ความสามารถของตนเอง 5) ร่วมกันติดตามและประเมินผลตลอดเวลาที่ท างาน
ร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  6)  ร่วมรับผลประโยชน์
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งอาจไม่
จ าเป็นที่จะต้องอยู่ ในรูปของเงินวัตถุสิ่งของแต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนก็ได1้2 
  ทั้งนี้การท างานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องค านึงในเรื่องเงื่อนไขหรือหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือการมีส่วนร่วมต้องเกิดจาก
ความเต็มใจ ความตั้งใจในการเข้าร่วมเพราะนั่นจะท าให้เกิดความรู้สึกทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาคและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ในการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ และส าคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมนั้นต้อง
ไม่เกิดจากการบังคับขู่เข็ญจากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า 

2.1.4 การเมืองในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
  จากการพิจารณาวิธีการขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
ซ่ึงในเชิงนิตินัยแล้วหากเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่มีการก าหนดไว้แล้วนั้น น่าจะเป็นแนวทางที่
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะในทางปฏิบัติที่ได้พบได้กับ
กระแสข่าวจ านวนมาก อาทิ เรื่องของกระแสการทุจริตเรื่องการขอยกฐานะเป็นเทศบาล การพยายาม
หาที่พ่ึงของนักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นในอ านาจของราชการส่วนกลางที่มีเหนือท้องถิ่นอยู่สูง
มาก เนื่องจากสามารถชี้ชะตากรรมแก่ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ว่าจะไปในทิศทางใด กล่าวคือจะอยู่ในฐานะ
เดิมคือองค์การบริหารส่วนต าบลหรือจะมีสถานะใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น
ปรารถนา 
  ทั้งนี้ในส่วนของการเมืองท้องถิ่นนั้นเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการก าหนด
แนวทางในการบริหารท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายอ านาจจากข้าราชการส่วนกลางไปสู่
นักการเมืองท้องถิ่น แม้เป็นกลุ่มทุน กลุ่มผู้น าชุมชนก็จะสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทางอ านาจได้
เช่นเดียวกัน หากท้องถิ่นมีหลายกลุ่มทุน ก็จะสามารถท าให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองได้ ซ่ึงจะท า

                                           
 12 อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), 19.  
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ให้ประชาชนได้มีตัวเลือกมากขึ้น นักการเมืองจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่นเพราะต้องการ
รักษาฐานอ านาจทางการเมืองไว้ ซึ่งเห็นไดใ้นหลาย ๆ ท้องถิ่นที่มกีลุ่มตระกูลการเมือง เป็นต้น 
  นอกจากนี้ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2552:49) ได้มีการศึกษาเรื่องการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นศึกษาในส่วนของสภาพ
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 5 ประเด็นหลัก กล่าวคือสภาพการแข่งขันทางการเมือง
ภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชนะการเลือกตั้งของกลุ่มการเมือง ลักษณะความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองระดับชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถิ่น และประเด็นสุดท้ายคือผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งมั่นกับการพิสูจน์ตนเองผ่านทางรางวัล ซึ่งหากจะมีการกล่าวถึง
การเมืองในเรื่องของการยกฐานะนั้น มีส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับท้องถิ่น  และมีส่วน
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ อีกท้ังยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองภายใน
ท้องถิ่นเอง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างการเมืองระดับชาติและ
ประชาชนหรือพลเมืองในระดับท้องถิ่นด้วย ซึ่งในส่วนของประเด็นการเมืองระดับชาตินั้นหมายถึง
นักการเมืองระดับชาติที่มีผลในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ใน
เชิงโครงสร้างจึงนับได้ว่าเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐที่ต้องส่งเสริมการกระจายอ านาจ ซึ่งการพิจารณายก
ฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่เป็นการพิจารณา
กว้าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ ฐานะทางการคลัง มิติด้านประชากร มิติด้านความส าคัญทาง
การเมืองและความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นและที่ส าคัญที่สุดคือ การได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชน ซ่ึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลไว้เฉพาะ
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐบาล โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมเป็นหลัก นอกจากนี้หากพิจารณา
เงื่อนไขทางกฎหมาย ที่เอ้ืออ านวยในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เนื่องจากก่อนปี พ.ศ. 2546 การ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลนั้นต้องตราเป็นพระรากฤษฎีกา          
แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 9 
บัญญัติว่า “เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย”13 
   
 
 
 

                                           
 13 อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, “การเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี,” 
วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน, ฉ.1 (2552): 49. 
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2.2 แนวคิดว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2.2.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล หรือที่คุ้นหูกับค าว่า อบต. ถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2499 โดยมีการด าเนินการจัดตั้ง 59 แห่ง แตก่็ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2515 และในปี พ.ศ.2537 
มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 253714 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเกิดจาก
การยกฐานะจากสภาต าบล และประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยการตราเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในประกาศต้องมีการระบุชื่อและเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไว้15 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีท าหน้าที่ดูแลประชาชนในเขตชนบท แต่
ก็นับได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก นั่นเพราะเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด16 โดยใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนทีชนบท 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
ระดับต าบลหรือหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย17 
  ในปัจจุบันการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ยึดตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายฉบับด้วยกันดังนี้ 
                 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
                 2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

                                           
 14 สมพันธ์ เตชะอธิก, อบต.เทศบาล อบจ.อ านาจของใคร (ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546). 
 15 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
 16 สถาบันพระปกเกล้า, “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 2 โครงสร้างภายนอก 
ล าดับที่ 3 เรื่องการกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น,” สถาบันพระปกเกล้า, 
http://164.115.5.97/kpith/images/encyclopedia/ency%202_3.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  
3 ธันวาคม 2560). 
 17 สถาบันพระปกเกล้า, “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ล าดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล,” สถาบันพระปกเกล้า, http://164.115.5.97/ 
kpith/images/encyclopedia/ency%202_3.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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                 3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 
                 4) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
                 5) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

2.2.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2.2.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหาร

สวนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ในกรณีท่ีเขตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน กฎหมายก าหนดให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 คน 
และในกรณีที่มีเพียง 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 3 คน และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดวาระคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) ในส่วนของ
การบริหารกิจการสภา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา              
1 คน ทั้งนี้เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมาตรา 48 และด้านอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้อง
รับผิดชอบตามมาตรา 46 
   ทั้งนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีหน้าที่ด าเนินการประชุม
และด าเนินกิจการโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยที่รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ในการช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติการตามหน้าที่ และท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ท า  
หากประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะให้รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใดไม่มีผู้
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมนั้น ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเอง
เพ่ือท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมในครั้งนั้น (มาตรา 52) 
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญ 
2 สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ไม่เกิน 4 สมัย ในวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ซึ่งนายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายใน 15 วัน       
นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และต้องให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีที่สภา
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องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วัน หรือหากมีการ
ประชุมแต่ไม่สามารถเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจน าเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล18 
  2.2.2.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ในส่วนของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้มีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซ่ึงก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง จากเดิมเคยก าหนดว่าจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ที่จะสามารถรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ ตามมาตรา 58/1   
   ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 59 ซึ่งเป็นการก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
   จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ใน
ระดับสูงสุดโดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบท างานประจ าและมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
หัวหน้างานบริหาร โดยภายในองค์กรนั้นมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามภาระหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ทั้งนีเ้พ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เป็น
ความรับผิดชอบ เช่น ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนสาธารณะสุข ส่วนการศึกษาและส่วนการโยธา 
เป็นต้น 
  2.2.2.3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยภาพรวมแล้ว
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตร 66) โดย
การด าเนินการดังกล่าวในตารางที่ 2.1 

                                           
 18 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
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ตารางที่ 2.1  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หน้าที่ต้องท า ตามมาตรา 67 หน้าที่ที่อาจท า ตามมาตรา 68 
1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก                            
2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                              
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ                                      
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุและพิการ                                                           
7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                               
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย               

1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร   
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ 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) กิจกรรมเก่ียวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
 
  2.2.2.4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ตามมาตรา 82 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้  1) รายได้จากทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 3) รายได้
จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และ
ค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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   นอกจากนี้ กล่าวคือองค์การบริหารส่วนต าบลยังสามารถกู้เงินได้โดยอาศัย 
มาตรา 83 ที่เอ้ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติ
บุคคลต่าง ๆ ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการกู้เงิน และจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 85 ทีไ่ด้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมี
รายจ่าย ดังต่อไปนี้ 1) เงินเดือน 2) ค่าจ้าง 3) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 4) ค่าใช้สอย 5) ค่าวัสดุ           
6) ค่าครุภัณฑ์ 7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 8) ค่าสาธารณูปโภค 9) เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น10) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้องผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้19 
  2.2.2.5 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ในส่วนของการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล มีรูปแบบในการก ากับ
ดูแลสองรูปแบบด้วยกัน กล่าวคือ รูปแบบแรก การก ากับดูแลโดยตรง ซึ่งพิจารณาจาก 1) การก ากับ
ดูแลตัวบุคคล เช่น การถอดถอนออกจากต าแหน่ง 2) การก ากับดูแลเหนือองค์กร เช่น การยุบสภา
ท้องถิ่น 3) การก ากับดูแลเหนือการกระท า ได้แก่ การให้ความเห็นชอบการอนุญาต อนุมัติ หรือการ
สั่งเพิกถอนหรือระงับยับยั้งนิติกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือการด าเนินการแทนการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ด าเนินการตามหน้าที่และผู้ก ากับดูแลได้
เตือนไว้แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามองค์กรผู้มีอ านาจในการก ากับดูแล
โดยสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประการที่สอง การก ากับ
ดูแลโดยอ้อม โดยพิจารณาได้จาก 1) การใช้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการก ากับดูแล 2) การใช้
สัญญามาตรฐานเป็นมาตรการในการก ากับดูแล ซึ่งสัญญามาตรฐานคือสัญญาที่ผู้ใช้อ านาจก ากับดูแล
กระท าขึ้นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นน าไปใช้จึงเท่ากับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจ ากัดอ านาจ
และการริเริ่มสร้างสรรค์ในการก าหนดรายละเอียดของสัญญา20 
   ในส่วนของนายอ าเภอมีอ านาจในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติการ 
ซึ่งนายอ าเภอมีอ านาจในการเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน

                                           
 19 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
 20 อนุชา ฮุนสวัสดิกุลและคณะ, รูปแบบและวิธีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร: เอพี กราฟิค ดีไซด์และการพิมพ์, 2548), 4-5.  
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ต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและ
เอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได้  ทั้งนี้หากนายอ าเภอเห็นว่านายก
องค์การบริหารส่วนต าบลใดปฏิบัติงานในทางที่อาจเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหาย
แก่ราชการนั้น นายอ าเภอมีอ านาจในการออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไว้ตามที่สมควรได้ แล้วท าการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  
   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยนายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือให้ยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต้องแสดง
เหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย หากเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ภายใน 45 วัน และหากมีการปรากฏอีกว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการกระท าการฝ่าฝนนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ปฏิบัติการไม่ชอบ
ด้วยอ านาจหน้าที่ นายอ าเภอต้องด าเนินการสอบสวนโดยเร็วและหากในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพฤติการณ์ฝ่าฝนนต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนจริง นายอ าเภอต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนเพ่ิมได้ โดยค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้
สามารถพิจารณาอ านาจในมิติต่าง ๆ ส าหรับการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล21  
   จากบทความข้างต้นกล่าวโดยสรุปว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะนิติบุคคล โดยได้รับอ านาจจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งรัฐได้กระจายอ านาจการปกครองให้ท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้ท้องถิ่น หากต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องท า และภารกิจหน้าที่ที่อาจจะท าได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดดังที่ได้กล่าวแล้วในรายละเอียด
ข้างต้น ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ ล้วนมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งการกระจายอ านาจนั้นมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้วย นับว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชน

                                           
 21 วุฒิสาร ตันไชย, ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2552), 111.  
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มากที่สุด มีความคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นการ
ปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริง22 
 
2.3 แนวคิดว่าด้วยเทศบาลต าบล 
 

2.3.1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาล 
  หากจะกล่าวถึงเทศบาลที่ยังมีความเป็นมาที่เป็นที่ถกเถียงของกลุ่มนักวิชาการใน
ส่วนของประเด็นที่มาของเทศบาลอยู่มาก ซึ่งแนวคิดหนึ่งเชื่อว่า เทศบาลได้พัฒนามาจากสุขาภิบาล
และอีกแนวคิดหนึ่งเชื่อว่าเทศบาลคือเทศบาลที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง           
พ.ศ. 2475 ซึ่งโดยแนวคิดหลังนี้มองว่าสุขาภิบาลไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นที่แท้จริงนั่นเพราะ
สุขาภิบาลไม่เป็นไปตามหลักแห่งการกระจายอ านาจ เพราะมีกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการแต่งตั้ง 
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นเทศบาลจึงเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่ สุด 
ในการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงกลายเป็นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเต็มรูปแบบประเภทแรกของไทย ซึ่งหากพิจารณาสาเหตุส าคัญในการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใน
ประเทศไทยนั้นมี 3 สาเหตุด้วยกันคือ 1) การจัดตั้งเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองการปกครอง
ที่เป็นประชาธิปไตยโดยมีการจ าลองโครงสร้างของการเมืองระดับชาติมาไว้ในเทศบาล ซ่ึงเทศบาลเป็น
องค์กรทางการเมืองแรกที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองตามหลักการกระจายอ านาจ            
2) เทศบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลเนื่องจากภาระงานของรัฐบาลนั้นมีมากทั้งไม่อาจ
ดูแลได้ทั่วถึงจึงมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น และ 3) การจัดตั้งเทศบาลเพ่ือฝึกประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนเนื่องจากในขณะนั้นพ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพียง 1 ปี ประชาชนก็ยังไม่
เข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากนัก23 โดยจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งเทศบาลในช่วงแรก
นั้นวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าการมีเทศบาลเพ่ือท าหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในปัจจุบัน 

                                           
 22 สุนทรชัย ชอบยศ, “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น,” 52. 
 23 สถาบันพระปกเกล้า, “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ล าดับที่ 3 เทศบาล,” สถาบันพระปกเกล้า, http://164.115.5.97/kpith/images/ 
encyclopedia/ency%203_3.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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  ซึ่งหากจะกล่าวถึงประโยชน์ของการมีเทศบาลนั้น เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชน ในเขตชุมชนเมือง 
ซ่ึงประโยชน์ของเทศบาลมีหลายประการดังนี้ 
  1) ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของท้องถิ่นอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการที่
ประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร หากการบริหารงานไม่ดี ประชาชนก็สามารถถอดถอนได้ ฉะนั้น
การเลือกตั้งจึงเป็นการคัดกรองคนดีเข้าไปท างาน ถ้าหากไม่ดีก็ถอดถอน ท าให้นักการเมืองจ าเป็นที่
ต้องท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือโอกาสได้รับเลือกครั้งต่อไปในอนาคต 
  2) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยปกติท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลจะมีรายได้ที่สามารถ
เลี้ยงตนเองได้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ และการบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นจัดท าก็เอามา
จากรายได้ท้องถิ่น อันได้แก่ การจัดเก็บภาษี ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีและเป็นเจ้าของท้องถิ่น 
  3) เป็นองค์การส าหรับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น เพราะประชาชนมีโอกาส
ในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ท้องถิ่น ท าให้เกิดความรู้และเกิดความคุ้นเคยในกิจการของท้องถิ่น 
  4) เป็นการแบ่งเบาภาระจากส่วนกลางได้มาก ซึ่งผู้ที่รู้ดีที่สุดคือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น 
ดังนั้นหากจะมีการจัดการปกครองในรูปแบบเทศบาลก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐและเกิดการ
บริหารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดีอีกด้วย24 

2.3.2 โครงสร้างของเทศบาลต าบล 
  องค์การเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย
สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.3.2.1 สภาเทศบาล 
   สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น             
โดยสภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลด ารง
ต าแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 
   โดยอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นโดยเฉพาะสภาเทศบาลนั้นมีบทบาท
ส าคัญอย่างน้อยสามประการด้วยกัน คือ อ านาจหน้าที่ด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกระบวน 
การทางนิติบัญญัติ นอกจากนี้ยังต้องมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและมีความสัมพันธ์กับประชาชนใน

                                           
 24 สุนทรชัย ชอบยศ, “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น,” 54. 
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ฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดเรื่องอ านาจหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่นสามารถขยายความเพิ่มเติมได้ดังนี้25 
   1) บทบาทด้านนิติบัญญัติ กล่าวคือการเสนอพิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถแยกข้อบัญญัติออกได้เป็นสองลักษณะ             
คือข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและข้อบัญญัติอ่ืน  ๆ 
เรียกว่าข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดในส่วนข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ๆ จะเป็นผลมาจากการตกลง
ร่วมกันระหว่างประชาชนในองค์กรปกครองท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายแม่บทและต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) ความสัมพันธ์ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสภาท้องถิ่นกับฝ่าย
บริหารพิจารณาได้สองประการ คือ ประการแรกการควบคุมการบริหารงาน (1) การรับทราบค าแถลง
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดว่าก่อนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะเข้าสู่ต าแหน่ง ประธานสภาต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลง
นโยบายต่อสภาท้องถิ่น โดยต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร (2) การตั้งกระทู้ถาม ซ่ึงเป็นการ
ถามค าถามที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขั้นเพ่ือถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบาย
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น (3) การขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป โดยเป็นการด าเนินการ
ปรึกษาพิจารณาแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่นและเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิด เห็นในปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารองกรปกครองท้องถิ่น (4) การตั้งคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระงานของสภาท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น การวินิจฉัย
ปัญหาหรือการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญคือกลุ่มสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ เช่น การสอบสวน โดยอยู่ในวงงานของสภา
ท้องถิ่นและสามารถแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลอื่น ๆ เป็นคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือการท า
หน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญท้ังนี้ต้องรายงานต่อสภาท้องถิ่นทราบ 
   ประการที่สอง การแสดงความเห็นเรื่องส าคัญเพ่ือเป็นการท้องถิ่นโดย
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้สภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ค าปรึกษา
หารือแก่ฝายบริหารได้ 

                                           
 25 สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมดาเพลส, 2551), 12-17. 
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   ประการที่สาม สนับสนุนหรือให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารเรื่องที่เหมาะสม
และจ าเป็น สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่นการจะกู้เงินจาก องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่นก่อน          
หรือการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อนเป็นต้น26 
  2.3.2.2 นายกเทศมนตรี 
   ในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลต าบลนั้นนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีโดยมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน     
2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน  
   นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้  1) กรณีเทศบาลต าบลให้
แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 2 คน 2) กรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 3 คน     
3) กรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 5 คน 
   ส าหรับบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ด้วย 1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 3) ไม่
เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง              
4) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก กระท าการ
ทุจริตหรือพฤติมิชอบ 
   ทั้งนี้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การเทศบาลไว้อย่างกว้าง ๆ คือมีส านัก
ปลัดเทศบาล และส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบจาก

                                           
 26 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-
13-2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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กระทรวงมหาดไทย และนอกจากนี้คณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศก าหนดการแบ่ง
โครงสร้างส่วนราชการในเทศบาลนั่นคือ 1) ส านักปลัดเทศบาล  2) กองหรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืน ประกอบด้วย 1) ส านักหรือกองการคลัง  ส านักหรือกองการช่าง ส านักหรือกองการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักหรือกองการศึกษา ส านักหรือกองวิชาการและแผน ส านักหรือกอง
การประปา ส านักหรือกองการแพทย์ ส านักหรือกองการช่างสุขาภิบาล ส านักหรือกองสวัสดิการสังคม                      
2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน27 
  2.3.2.3 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่
ต้องท าและอาจจัดท าให้เขตเทศบาล 
  
ตารางที่ 2.2 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

หน้าที่ต้องท า อ านาจที่อาจจัดท าได ้

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                      
2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า                                
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล          
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                      
5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                                    
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                            
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                                                         
8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นและวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที ่
    ของเทศบาล 

1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและทา่ข้าม 
4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ
ราษฎร 
6) ให้มีและบ ารุงสถานทีท่ าการพิทักษ์
รักษาคนเจ็บไข ้
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดย
วิธีอื่น 
8) ให้มีการบ ารุงทางระบายน้ า 
9) เทศพาณิชย ์

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 

                                           
 27 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-
13-2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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  2.3.2.4 รายได้และรายจ่ายของเทศบาลต าบล 
   ในส่วนของการบริหารงบประมาณนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของเทศบาลต าบลซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้เทศบาลต าบลอาจมีรายได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาลดังต่อไปนี้  1) ภาษีอากรตามแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้ 2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 3) 
รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 5) พันธบัตร หรือ
เงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 6) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ   
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
9) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
   การกู้เงินตามข้อ 6 เทศบาลจะกระท าการกู้เงินได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
สภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการที่เทศบาลต าบลจะมี
รายได้แล้วก็ต้องมีรายจ่ายตามพระราชบัญญัติเทศบาล โดยเทศบาลต าบลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 1) 
เงินเดือน 2) ค่าจ้าง 3) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 4) ค่าใช้สอย 5) ค่าวัสดุ 6) ค่าครุภัณฑ์ 7) ค่าที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน 8) เงินอุดหนุน 9) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบของกระทรวง มหาดไทยก าหนดไว้28 
   โดยสามารถพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี้ เงินอุดหนุนทั่วไป (สัดส่วน 100%) แบ่งเป็น อบจ. 10% เทศบาล 40% และ อบต. 50%  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10% ได้แก่ จัดสรรแบบเท่าเทียม 50%  จ านวน
ประชากร 20% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 10% ของพ้ืนที ่20% 
   เทศบาล 40% ได้แก่ ตามจ านวนประชากร 50% แบ่งเท่ากันทุกแห่ง 50% 
   องค์การบริหารส่วนต าบล 50% ได้แก่ จัดสรรแบบเท่าเทียม 30% ตาม
จ านวนประชากร 40% ตามจ านวนหมู่บ้าน 30% 
   สรุปได้ว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และเกิดความเหลื่อมล้ า ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
อุดหนุนต่อหัวน้อย ซึ่งหากการจัดสรรงบประมาณยังคงมีกติกาในการจัดสรรเงินอุดหนุนในลักษณะที่
ไม่เป็นระบบ และต้องยอมรับความเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีที่มาต่างกัน ซึ่งหาก

                                           
 28 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-
13-2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วในการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ยังมีอคติท่ีเอ้ือต่อเมืองมากกว่าชนบทอยู่29 
  2.3.2.5 การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
   เจตนารมณ์ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดัง
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 ที่มีเนื้อความว่าองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ย่อมมีอิสระด าเนินการในกิจการต่าง ๆ และมีอ านาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ โดยต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องขอการพัฒนาจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมนอกจากนี้ในมาตรา 288               
ยังได้บัญญัติถึงการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 
   กล่าวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นคือ เป็นการเปลี่ยนสถานะผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากพนักงานเป็นข้าราชการ และมีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการท้องถิ่น เพ่ือคุ้มครองให้การบริหารงานบุคคลด าเนินการด้วยคุณธรรม นอกจากนี้ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้น 3 ระดับด้วยกัน
กล่าวคือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด)30 
   โดยปัจจุบัน ก.ถ.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2556 เห็นชอบหลักเกณฑ์ให้มีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจาก
ระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบซี 
เนื่องจากในระบบซีมีปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น การไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของค่างานในแต่ละ

                                           
 29 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, การคลังท้องถิ่น รวมบทความวิจัยเพ่ือเพ่ิมพลังให้ท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลิฟวิ่ง จ ากัด, 2553), 201. 
 30 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550,” ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, http://library2.parliament.go.th,  
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2560). 
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ระดับชั้นงานได้ กล่าวคือ ต าแหน่งงานแต่ละระดับอาจมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ใกล้เคียงกัน อย่างใน
ระดับซีเท่ากัน แต่อยู่ในต าแหน่งงานต่างกัน เช่น เจ้าพนักงานธุรการ 3 กับเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 เป็นต้น 
ซึ่งพบว่ามีการท างานที่เหมือนกัน และการต้องการทบทวนการเรียกชื่อต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่ง
ใหม่ หรือการยุบเลิก/ยุบรวมสายงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สะท้อนลักษณะงานที่ปฏิบัติ             
และช่วยให้การบริหารงานบุคคลคล่องตัวขึ้น โดยการเปลี่ยนจาก ระบบซี เป็น ระบบแท่ง นั้น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อ
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  
   ทั้งนี้ระบบแท่ง ยึดหลักการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลเหมือนกัน
และมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมระดับชั้นงาน เพ่ือให้สะท้อนงานในพ้ืนที่ โดยรายละเอียดของการก าหนด
ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 แท่ง (ประเภท) คือ  
   1) ประเภททั่วไป  
   2) ประเภทวิชาการ  
   3) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  
   4) ประเภทบริหารท้องถิ่น โดยมีกระบวนการในการเข้าสู่ระบบแท่งให้ใช้
การด ารงต าแหน่งในระดับซีเดิม และชื่อสายงานเป็นหลักตามบัญชีการเทียบต าแหน่งและระดับใน
ระบบซีเป็นระบบแท่ง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3 ตารางเทียบต าแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ระบบซี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดับ ประเภท ระดับ 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1  
และ ระดับ 2 

ระดับ 1 - 4 ทั่วไป ปฏิบัติงาน 

ระดับ 5 – 6 ทั่วไป ช านาญงาน 

ระดับ 7 ทั่วไป อาวุโส 
 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 

ระดับ 3 – 5 วิชาการ ปฏิบัติการ 

ระดับ 6 – 7 วิชาการ ช านาญงาน 
ระดับ 8 วิชาการ ช านาญงานพิเศษ 

ระดับ 9 วิชาการ เชี่ยวชาญ 

สายงานนักบริหาร ระดับ 6 – 7 อ านวยการท้องถิ่น ต้น 
ระดับ 8 อ านวยการท้องถิ่น กลาง 
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ระบบซี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดับ ประเภท ระดับ 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รอง
ปลัด) 

ระดับ 9 อ านวยการท้องถิ่น สูง 

สายงานนักบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ระดับ 6 – 7 บริหารท้องถิ่น ต้น 
ระดับ 8 บริหารท้องถิ่น กลาง 

ระดับ 9 – 10  บริหารท้องถิ่น สูง 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง (กรุงเทพฯ: 
บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 2559), 32. 
 
  2.3.2.6 การก ากับดูแลของเทศบาล 
   ในส่วนของการบริหารงานและการก ากับดูแลเทศบาลต าบลนั้น ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ เรียกรายงาน
และเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ และเรียกสมาชิกสภาหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได้ 
   นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาล
ต าบลในอ าเภอนั้น ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายและชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา
ตรวจสอบตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน 
   หากว่านายอ าเภอ เห็นว่าฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่
เสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ และได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนและไม่ปฏิบัติตาม 
นายอ าเภอมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได ้หรือหากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝนนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อม
เสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง แก่เทศบาล หรือแก่ราชการให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี 
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รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งได้ ค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 
   นอกจากนี้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาเทศบาลก็ได้โดย
ต้องแสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลแล้ว ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ภายใน 45 วัน31 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    

การศึกษาเรื่องแนวทางที่เหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลนั้น มีงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล ทั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพร้อมของคณะกรรมการ บริหารใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยผลการศึกษาพบว่า 
ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล และการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่าง ๆ เช่น การ
วางแผน การบริหารงานบุคคล งบประมาณการตรวจสอบควบคุมการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารมี
แนวโน้มในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งใน
ด้านการตัดสินใจวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพราะเชื่อว่าการบริหารงานที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกิดความโปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้ แต่ปัญหาอุปสรรคคือ ประชาชน
ส่วนใหญ่นั้นไม่มีความพร้อม ความเข้าใจ และสนใจที่ร่วมการบริหารและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างจริงจัง ส าหรับการรับโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นั้นพบว่า คณะกรรมการบริหาร
ไม่มีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจเพราะมีความไม่เข้าใจในขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ 
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ทั้งในด้านการถ่ายโอนงาน การถ่ายโอนอัตราก าลังคนและงบประมาณ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในภารกิจที่ถ่ายโอนมา ประกอบกับยังมีทัศนคติ ที่ไม่
ถูกต้องต่อข้าราชการในหน่วยงานของราชการเดิมที่จะถ่ายโอนภารกิจให้ และไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน

                                           
 31 วุฒิสาร ตันไชย, ยุทธศาสตรก์ารปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2552), 173. 
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การบริหารงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านดังกล่าวจึงเป็นการปิดกั้นโอกาสในการ
บริหารงานรับโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อย่างมาก32 

ธีรเดช สิริอาไพรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการยกฐานะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ปกครองท้องถิ่น และประชาชน ต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็น
เทศบาล โดยพบว่า ทั้งกลุ่มคณะผู้บริหาร กลุ่มสมาชิกสภา กลุ่มผู้ปกครองท้องถิ่นและกลุ่มประชาชน ต่าง
มีความคิดเห็นตรงกันในความต้องการยกฐานะเป็นเทศบาล ขึ้นเป็นเทศบาล เนื่องจากการยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลนั้นไม่ได้ท าให้ทางกลุ่มผู้ปกครองท้องที่เสียอ านาจและผลประโยชน์แต่อย่างใด มีการเปลี่ยนถ่าย
อ านาจจากผู้ปกครองท้องถิ่นไปสู่นักการเมืองใหม่คือเทศบาล จึงไม่มีผู้ออกมาแสดงอาการต่อต้าน คัดค้าน
แต่อย่างใด ฉะนั้นในเรื่องปัญหาความขัดแย้งจึงไม่เกิดขึ้น เป็นผลท าให้การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจึงไม่มี
ปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด33 

ยุพาภรณ์ รักษาคุณ (2546) ท าการศึกษาในเรื่อง “ทัศนะของประชาชนต่อการยกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล: การศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองควาย               
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจ ต่อการยก
ฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ในเรื่องอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ด้านงบประมาณ 
ด้านการเลือกตั้ง ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของการ
ปกครองท้องถิ่นทั้งองการบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล รวมทั้งประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และ
ความสนใจในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนไมมีแรงจูงใจหรือไม่มีความ
คิดเห็นต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นเทศบาลต าบล34 

                                           
 32 ลดาวัลย ์วัฒนาโกศัย, “ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, คณะรัฐประศาสนศาตสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546). 
 33 ธีรเดช สิริอาไพรัตน์, “การเมืองในกระบวนการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็น
เทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 
 34 ยุพาภรณ์ รักษาคุณ, “ทัศนะชองประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546). 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้ศึกษาเรื่อง เกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้ง     
และ ยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์ในการยกฐานะหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งพบว่าในการยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นมีเจตนารมณ์ส าคัญ                 
เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การอ านวยบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่จ าเป็น               
และการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยต้องมีทรัพยากรการบริหาร                
อย่างเพียงพอและมีอิสระในการบริหารงานในขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ ทั้งนี้ ยังได้
เสนอเกณฑ์ในการยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือต้องพิจารณาถึงเรื่องรายได้ เป็น           
รายได้จริงย้อนหลัง  3 ปี ไม่รวมเงินอุดหนุนเรื่องจ านวนประชากร มีจ านวนที่ เหมาะสมกับ                  
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น และเรื่องขนาดพ้ืนที่ที่มีขนาดพ้ืนที่ติดต่อกันคิดเป็นตาราง               
กิโลเมตร35 

ฟ้าใส เสนาธรรม (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการยุบรวมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล: กรณีศึกษาต าบลบ้านปิ่น อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ กล่าวโดย
สรุปว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิ่นเป็นเทศบาล
ต าบลบ้านปิ่นนั้น น่าจะดี เพราะโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กรใกล้เคียงกัน มีข้อแตกต่างกัน
คือ ชื่อองค์กร ขนาดของพ้ืนที่และงบประมาณเท่านั้นส่วนผลกระทบที่ส าคัญของการยุบรวมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล คือ ด้านการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จ านวนสมาชิกต้องลดลงจึงก่อให้ เกิดการแข่งขันอย่างมากและมีค่าใช้จ่าย
ในการหาเสียงเพ่ิมขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากมีการยุบรวม องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล จะท าให้การบริหารในแต่ละด้านมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการ ซึ่งทั้งนี้ หากได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และความเสียสละค านึงถึงการ
บริการเพื่อส่วนร่วม ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีไม่มาก36 

                                           
 35 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, รายงานการวิจัย เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิทยาลัยการเมือง, 2537). 
 36 ฟ้าใส เสนาธรรม, “ผลกระทบของการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล: กรณีศึกษาต าบลบ้านปิ่น อ าเภอลอง จังหวัดแพร่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
คณะรัฐประศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2551). 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ศึกษา 

 
3.1  สภาพพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ในการตอบค าถามในการวิจัยในครั้งนี้นั้น ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาโดยใช้เกณฑ์การเลือก
พ้ืนที่ในการศึกษา ได้แก่ 1) เป็นพ้ืนที่ที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน 2) บริบท
ของเขตพ้ืนที่ ซึ่งในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีนั้น จะเห็นว่าแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่ได้มีความห่างไกลกันมากนัก แต่ในบริบทของพ้ืนที่กลับมีความแตกต่างกันอย่างมาก     
โดยสองหลักเกณฑ์นี้น่าจะสามารถท าให้ทราบได้ว่าในบริบทของพ้ืนที่ที่ต่างกันนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อ
ทัศนะคติและความสนใจของผู้ที่ให้ข้อมูลในแต่ละประเด็นต่าง ๆ โดยอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ทั้งหมด แต่จะพบว่าแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นยังมีความหลากหลายทางอย่าง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กล่าวคือมีความเจริญ และมีความเป็นชนบท 

ดังนั้นผู้วิจัยท าการเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 2 แห่ง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประสาน
กับองค์การบริหารส่วนต าบลและลงพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาข้อมูล โดยในส่วนของการศึกษาครั้งนี้อาจมี
ส่วนที่กระทบต่อบุคคลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ดังนั้นเพ่ือเป็นการไม่
ละเมิดต่อผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยจึงไม่ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาได้ โดยการเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 2 แห่งนั้น แบ่งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เมือง และองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชนบท ซึ่งแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาพพ้ืนฐานดังนี้ 

3.1.1  องค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
  3.1.1.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีลั กษณะพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองระบายน้ าไหลผ่านตลอดกลางพ้ืนที่คลองส่งน้ า ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
มีพ้ืนที่ 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ต าบล 16 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร 83,118 คน ปริมาณความหนาแน่นของประชากร 1,731 ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล          
ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ได้ด าเนินการในการจัดบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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  3.1.1.2 ลักษณะทางสังคม 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ในส่วนของการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 แห่ง ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. มีสถานศึกษาของรัฐบาล 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชน 
จ านวน 6 แห่ง ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนานั้นมีส านักสงฆ์ จ านวน 6 แห่ง ด้านการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. มีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง  และสถานพยาบาลเอกชน 
(คลินิกแพทย์) จ านวน 6 แห่ง 
  3.1.1.3 ลักษณะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
   ลักษณะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. แบ่งเป็นการเกษตร 
การปศุสัตว์ การบริการ การพาณิชย์ และกลุ่มท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนบางส่วนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยมีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรประมาณ 
10,126 ไร่ ผลผลิตที่ส าคัญทางการเกษตรได้แก่ ข้าว สวนผลไม้ และพืชผักต่าง ๆ แต่ผลผลิตดังกล่าว
ยังขาดตลาดรองรับและขาดวิทยากรที่จะช่วยแนะน าการแปรรูปผลผลิตดังกล่าวเพ่ือส่งขายได้ ในเขต
พ้ืนที่มีสถานประกอบการด้านการบริการหลายแห่ง ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 160 แห่ง 
ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 4 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง ห้างสรรพสินค้า จ านวน 1 แห่ง 
ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 20 แห่ง ร้านเสริมสวยและสถานเสริมความงาม จ านวน 20 แห่ง ร้านนวดแผน
ไทยและสปา จ านวน 10 แห่ง และสถานบันเทิง จ านวน 3 แห่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 8 แห่งการ
ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เป็ด และสุกร แต่ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน  ๆ 
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
  3.1.1.4 ด้านการเมืองและการบริหาร 
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็น
เขตเลือกตั้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ก. มีจ านวน 16 หมู่บ้าน ซึ่งสามารถมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ 2 คน รวมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  32 คน             
โดยผู้แทนของการบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 
และฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 คน โดยนายกองค์การบริหารส่วน
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ต าบลสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน1 
   ทั้งนี้การพิจารณาจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ก.             
ในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญในการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ โดยจะ
เห็นได้จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ย้อนหลัง 3 ปี 
 
ตารางที่ 3.1 งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. 3 ปีย้อนหลัง 

 

รายการรายได้ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

1) รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 
2) รายได้จริงรวมเงินอุดหนุน 
3) รายจ่ายจริง 

239,130,222.15 
342,138,837.10 
227,368,766.55 

266,075,486.80 
385,101,457.81 
253,482,918.44 

234,705,435.45 
301,366,249.18 
307}123}420.00 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , เอกสารกองคลัง                   
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2560). 
 

3.1.2  องค์การบริหารส่วนต าบล ข. 
  3.1.2.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง ข. มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม           
มีเนื้อที่รวม 21 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,316 ไร่ ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 7,147 คน ปริมาณความหนาแน่นของประชากร 340 ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล 
ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. ประกอบด้วยพ้ืนที่
ของหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
  3.1.2.2 ลักษณะทางสังคม 
   ในส่วนของการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ข. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้จัดตั้งขึ้น จ านวน 2 แห่ง มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ ได้แก่ สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน             
2 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ด้านสถานบันและองค์กรทางศาสนานั้น องค์การบริหาร

                                           
 1 องค์การบริหารส่วนต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล ก. (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2559), 7. 
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ส่วนต าบล ข. มีส านักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข.     
นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ส่วนด้านการสาธารณสุขมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง  
  3.1.2.3 ลักษณะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
   ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ องค์การบริหารส่วนต าบล ข.                
มีการก่อสร้างโรงงานและบริษัท ท าให้ประชาชนในเขต พ้ืนที่มี งานท าเ พ่ิมขึ้น  มีอาชีพใน                 
การค้าขายพืชผลทางเกษตรโดยตรงตามพ้ืนที่ดังกล่าว มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร                
เพ่ิมขึ้น ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้ที่แน่นอนมั่นคง จากการประกอบอาชีพ
รับจ้าง 20% ประกอบการพาณิชย์ 3% รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 4% เกษตรกรรม 70% และอ่ืน ๆ 
2% ลักษณะชุมชนในท้องถิ่นค่อนข้างเป็นชุมชนชนบท คือหมู่ที่ 2–9 และมีชุมชนเมือง คือหมู่ที่ 1               
ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่จึงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และรองลงมาคืออาชีพ
รับจ้าง การประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่ราษฎรในท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองแต่
เป็นผู้ประกอบการจากภายนอก/ ต่างประเทศ ที่เข้ามาลงทุนประกอบอุตสาหกรรม โรงงาน/บริษัท 
และเป็นผู้ประกอบการ 
  3.1.2.4 ด้านการเมืองและการบริหาร 
   องค์การบริหารส่ วนต าบล ข .  มี สภาองค์ การบริหารส่ วนต าบล                   
ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหาร               
ส่ วนต าบลซึ่ งมาจากการเลือกตั้ ง โดยตรงของประชาชน จ านวน  18 คน อยู่ ในต าแหน่ง                     
คราวละ  4 ปี และมีคณะผู้บริหารท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล                      
ตามกฎหมาย โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร            
ส่ วนต าบล  1 คน  และรองนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบล  2 คน  และที่ ป รึ กษานายก                   
องค์การบริหารส่ วนต าบล ทั้ งนี้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบล เป็นผู้ บั งคับบัญชา                       
และรับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล ข.2 
   ทั้งนี้การพิจารณาจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ข.             
ในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญในการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่                 
โดยเห็นได้จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. ย้อนหลัง 3 ปี  
 
 

                                           
 2 องค์การบริหารส่วนต าบล ข. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล ข. (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบล ข., 2559), 9. 
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ตารางที่ 3.2 งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. 3 ปีย้อนหลัง 
 

รายการรายได้ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

1) รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 
2) รายได้จริงรวมเงินอุดหนุน 
3) รายจ่ายจริง 

25,522,321.18 
49,641,577.20 
43,634,193.91 

24,619,224.63 
44,465,932.02 
42,634,800.33 

26,966,158.01 
51,134,174.00 
46,400,180.00 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบล ข. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , เอกสารกองคลั ง               
องค์การบริหารส่วนต าบล ข. (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบล ข., 2560). 
 

หากกล่าวถึงโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา 285 ก าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสภาทอ้งถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” จึงขอเปรียบเทียบโครงสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ดังนี้ 
 
3.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
 

3.2.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้ใช้
อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล และมีพนักงานเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างาน
ประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กร            
มีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ 1) ส านักงานปลัด 2) ส่วนการคลัง 3) ส่วน
สาธารณสุข 4) ส่วนการศึกษา 5) ส่วนการโยธา 
  3.2.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 2 คน และเป็น
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เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน โดยที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และไม่
สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันมากกว่า 2 วาระได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีกน็ับเป็น 1 วาระ 
   ผู้สมัครรับเลือกตั่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น             
หรือสมาชิกรัฐสภา 3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่
ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือ
กิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
   2) อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (มาตรา 59) ก าหนดไว้ดังนี้ (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง 
อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (4) วางระเบียบเพ่ือให้งาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
   3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง 
   4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือผู้ทีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และแถลงข้อเท็จจริง 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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   5) กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือสภาฯถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้ช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฏร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนได้ 
   ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถท า
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน โดยสามารถมอบ
อ านาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดและรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนได้ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   1) ถึงคราวออกตามวาระ  
   2) ตาย  
   3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  
   4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  
   5) กระท าการฝ่าฝนนมาตรา 64/2 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 คือ (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย               
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นจะกระท า 
   6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า 
หรือมาตรา 92 (1) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า คือ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่ยอมน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่ งปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการ
ตั้งโดยนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งจากกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รับ
หลักการหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ กรณีนี้ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง (2) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 คือ นายอ าเภอสอบสวน
แล้วปรากฏว่ากระท าการฝ่าฝนนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม 

Ref. code: 25605903011053LOV



44 

หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่จริง กรณีนี้นายอ าเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งได้ 
   7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
   8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น3 

3.2.1.2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 1 หมู่บ้านให้หมู่บ้าน
นั้นเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน และในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 3 คน และมีวาระ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ถึงคราวออกตาม
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภา (2) ตาย (3) ลาออก (4) เป็นผู้ได้เสียใน
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่ง (5) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (6) ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน (7) ขาด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร (8) สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสื่อมเสีย (9) ราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา1 คน ซึ่งเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานและรองประธานสภาด ารง
ต าแหน่งจนครบอายุของสภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 49) 
 
 

                                           
 3 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 

Ref. code: 25605903011053LOV



45 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 46) ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
  (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา
ต าบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
  (4) เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน เข้ารับหน้าที่              
และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประจ าทุกป ี 
  (6) ในที่ประชุมสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  
  (7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้  
  (8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดหรือสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนินการ             
อ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธาน               
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามที่
มอบหมายให้ท า ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้               
ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานแทน ในการด าเนินการประชุมให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เรียกประชุมตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการ
ประชุม หากว่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มี หรือไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง
ลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน (มาตรา 51) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่งเป็น
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นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ โดยที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
  สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซึ่งประธานสภาและรอง
ประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถจัดให้
มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วัน หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้ นายอ าเภอ
อาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ในหนึ่งปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือมากกว่า 
2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัยหนึ่งไม่เกิน 15 วัน แต่อาจขยายได้อีกโดยขออนุญาตนายอ าเภอวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก าหนด 
  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น ประธานสภา นายก หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาที่มีอยู่อาจน า
ค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญได้4 

3.2.2 โครงสร้างเทศบาล 
  องค์การเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี และสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.2.1 นายกเทศมนตรี 
   นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งนี้อาจแต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรีโดยมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1) เทศบาลต าบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี
ได้ไม่เกิน 2 คน 2) เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 3) เทศบาลนครให้แต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน อาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายก 
เทศมนตรีที่มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ ดังนี้ 1) เทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 2 คน 2) เทศบาล
เมืองให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 3 คน 3) เทศบาลนครให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 5 คน 
   บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

                                           
 4 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
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ดังต่อไปนี้ด้วย 1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 3) ไม่เป็นผู้ที่พ้น
จากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น             
หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่
กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 4) เคยเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก กระท าการทุจริตหรือพฤติมิชอบ 
   ทั้งนี้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การเทศบาลไว้อย่างกว้าง ๆ คือมีส านัก
ปลัดเทศบาล และส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และนอกจากนี้คณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศก าหนดการแบ่ง
โครงสร้างส่วนราชการในเทศบาลนั่นคือ 1) ส านักปลัดเทศบาล  2) กองหรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืน ประกอบด้วย 1) ส านักหรือกองการคลัง  ส านักหรือกองการช่าง ส านักหรือกองการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักหรือกองการศึกษา ส านักหรือกองวิชาการและแผน ส านักหรือกอง
การประปา ส านักหรือกองการแพทย์ ส านักหรือกองการช่างสุขาภิบาล ส านักหรือกองสวัสดิการสังคม  
2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน5 
  3.2.2.2 สภาเทศบาล 
   สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน โดยสภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 
   โดยอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นโดยเฉพาะสภาเทศบาลนั้นมีบทบาท
ส าคัญอย่างน้อยสามประการด้วยกัน คือ อ านาจหน้าที่ด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกระบวน 
การทางนิติบัญญัติ นอกจากนี้ยังต้องมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและมีความสัมพันธ์กับประชาชนใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดเรื่องอ านาจหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่นมีดังนี้6 

                                           
 5 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 6 สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมดาเพลส, 2551), 12-17. 
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   1) บทบาทด้านนิติบัญญัติ คือการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งสามารถแยกข้อบัญญัติออกได้เป็นสองลักษณะคือข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส่วนข้อบัญญัติอ่ืน ๆ เป็นผลมาจากการตกลงร่วมกันระหว่างประชาชนในเรื่องต่าง ๆ โดยข้อบัญญัติ
ต้องไม่ขัดหรือแยง่ต่อกฎหมายแม่บทและต้องเป็นอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
   2) บทบาทความสัมพันธ์ในการบริหารระหว่างสภาท้องถิ่นกับฝ่ายบริหาร
พิจารณาได้สองประการ คือ 1) การควบคุมการบริหารงาน ได้แก่ (1) การรับทราบค าแถลงนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายก าหนดว่าก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้าสู่ต าแหน่งประธานสภาต้องเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร (2) การตั้งกระทู้ถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
นายก เทศมนตรี (3) การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยด าเนินการพิจารณาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาเทศบาลในเรื่องการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเพ่ือให้นายกเทศมนตรีได้แถลง
ข้อเท็จจริงในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (4) การตั้งคณะกรรมการสามัญและ
คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือแบ่งเบาภาระงานของสภาเทศบาลในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น การ
วินิจฉัยปัญหาหรือการกระท ากิจกรรมต่าง ๆโดยสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ คือกลุ่มสมาชิก
สภาเทศบาลที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ เช่น การสอบสวน และสามารถแต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและบุคคลอ่ืน ๆ เป็นคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือการท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการสามัญ 2) การให้ความเห็นในเรื่องส าคัญเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
และการพัฒนาท้องถิ่น โดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาล
สามารถให้ค าปรึกษาหารือแก่ฝายบริหารได้ 3) การสนับสนุนหรือให้ความเห็นชอบนายกเทศมนตรีใน
เรื่องถูกต้องและจ าเป็น ซึ่งสภาเทศบาลมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของ
เทศบาลเช่นการกู้เงินจาก องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลก่อนหรือ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนเป็นต้น7 
 
 
 
 

                                           
 7 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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3.3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
 

3.3.1 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  โดยภาพรวมองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตร 66) โดยการด าเนินการ 
 
ตารางที่ 3.3  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หน้าที่ต้องท า ตามมาตรา 67 หน้าที่ที่อาจท า ตามมาตรา 68 

1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก                            
2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                              
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ                                      
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุและพิการ                                                           
7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      
8) บ ารุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                               
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย               

1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร   
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การ
พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ 
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็น 
   สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชนจากทรัพย์สินของ อบต. 
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจกรรมเก่ียวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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3.3.2 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลมี
หน้าที่ต้องท าและอาจจัดท าให้เขตเทศบาลดังแสดงในตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

หน้าที่ต้องท า อ านาจที่อาจจัดท าได้ 

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                      
2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า                                
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                      
5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                                    
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                            
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ                                                         
8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ 
ของเทศบาล 

1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4) ให้มีสุสานและณาปนสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ
ราษฎร 
6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษา
คนเจ็บ 
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดย 
วิธีอ่ืน 
8) ให้มีการบ ารุงทางระบายน้ า 
9) เทศพาณิชย์ 

 
ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้ อบต. และเทศบาล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 1) การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2) การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 3) 
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ4) การสาธารณูปโภค และการ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ 5)การสาธารณูปการ 6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7) คุ้มครอง ดูแล 
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9) การจัดการ
ศึกษา 10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11) 
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การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  12) การ
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  13) การจัดให้มี และบ ารุงรักษา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14) การส่งเสริมกีฬา 15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17) การรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย 19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20)การจัดให้มี และควบคุม
สุสาน และฌาปนสถาน 21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22) การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  23) 
การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะ
สถานอื่น ๆ 24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 25) การผังเมือง 26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27) การดูแลรักษาที่
สาธารณะ 28) การควบคุมอาคาร 29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30) การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน              
31) กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด8 
 
3.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
 

3.4.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่และมีภารกิจที่ต้องด าเนินการจึงต้องมี
รายได้เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการบริการสาธารณะและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยก าหนดใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
รายได้ ดังต่อไปนี้ 1) ภาษีบ ารุงท้องที ่2) ภาษีโรงเรือนและทีดิน 3) ภาษีป้าย 4) อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ 5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 6) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  9) 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 10) เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตร

                                           
 8 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549,” ท้องถิ่น
ไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560). 
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ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  11) ค่าภาคหลวงแลธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                  
12) ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน  13) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมาย  
14) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 15) เงนิที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 16) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  อีกทั้งยังมีกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  
เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ 5) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มี
ผู้ อุทิศให้ 6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                  
8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 9) ขณะเดียวกันองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย9 
  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้อาจมีรายได้จากภาษี
อากรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน             
2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย                    
4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 6) ภาษสีรรพสามิต
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ 7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ 
ภาษีรถ และค่าธรรมเนียม ล้อเลื่อนตามกฎหมาย 8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 9) 
ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืน
อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  11) อากรรัง
นกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจาก
หักส่งเป็นรายได้ของรัฐ 13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็น
รายได้ของรัฐ 14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่มีทุน

                                           
 9 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560). 
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ทรัพย์ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  15) ค่าธรรมเนียม
สนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 16) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตรา ไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมาย (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  17) ค่าธรรมเนียม ค่า
ใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขต 
อบต. และค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับที่กฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ โดยให้
น ารายได้มาแบ่งให้แก่ อบต.ในเขตจังหวัด 18) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล โดยให้
เป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนด 19) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จาก
บริการสาธารณะที่จัดให้มี 20) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายรับดังต่อไปนี้  1) รายได้จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 2) รายได้จากสาธารณูปโภค 3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ 
ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม                          
ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือ รายได้อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 5) ค่าบริการ 6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 7) เงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ  8) รายได้จากการ
จ าหน่ายพันธบัตร 9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 10) เงินกู้จาก
ต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้
อุทิศให้ 12) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรายได้จาก
ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพ่ือมุ่งหาก าไรในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล  14) รายได้
จากค่าธรรมเนียมพิเศษในส่วนของการออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การหรือนิติบุคคล           
ต่าง ๆ ตาม (9) (10) และ (13) โดยออกเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายได้ตามการจัดสรร
สัดส่วนภาษีอากร10 
 
 

                                           
 10 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549,” ท้องถิ่น
ไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560). 
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3.4.2 รายได้ของเทศบาลต าบล 
  การก าหนดว่าภาษีประเภทใดเป็นของเทศบาลหรือเป็นของรัฐบาลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน มีการก าหนดสัดส่วนเท่าใด เทศบาลเก็บอัตราภาษีเพ่ิมได้อีกเท่าใด  
มีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รายได้ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 
กฎหมายก าหนดให้เทศบาลมีรายได้ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้                   
2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  3) รายได้จากทรัพย์สิน
ของเทศบาล 4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 5) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้ 6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 7) เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 9) รายได้อ่ืนใด
ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้11 
  รายได้ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดรายได้ของเทศบาลและท้องถิ่นอ่ืนอีกหลาย
ประการดังนี้ 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2) ภาษีบ ารุงท้องที่
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้น
ในอัตรา ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด แล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตรา
ภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ  6) ภาษีสรรพสามิต
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล โดยออกข้อบัญญัติเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 30 ของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงิน
เพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและค่าธรรมเนียม
ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 9) ภาษีเพ่ือ
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 10) อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจาก

                                           
 11 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-
13-2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  11) อากรรังนกอีแอ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 13) ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 15) ค่าธรรมเนียมสนามบิน 16) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน 17) ค่าธรรมเนียมใช้น้ าบาดาล 18) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เรียก
เก็บจากผู้ใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มี 19) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นของ
เทศบาล 
  ก าหนดให้เทศบาลมีรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ได้แก่ 1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) รายได้จากสาธารณูปโภค 3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะ
ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ 
ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) 
ค่าบริการ 6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 7) เงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 8) รายได้จากการจ าหน่าย
พันธบัตร 9) เงินกู้จากต่างประเทศ ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 10) เงินกู้จากต่างประเทศ 
องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 12) เงิน
ช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของ
รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพ่ือมุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14) รายได้จากค่าธรรมเนียม
พิเศษการออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ตาม (9) (10) และ (13) ให้
ออกเป็นเทศบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจเมื่อปี 
พ.ศ. 2542 ท าให้กฎหมายแม่บทของเทศบาลที่ก าหนดที่มาแห่งรายได้ของเทศบาลต้องทดแทนด้วย
รายได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการก าหนดรายได้ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาลนั้น จึงถูกก าหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปใช้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแทน12 
 

                                           
 12 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549,” ท้องถิ่น
ไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560). 
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3.5 โครงสร้างการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 มีการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐที่จะ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น คือพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้อ านาจแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในด้านการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นของตนเองท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับท้องถิ่นของตนโดยตรง และให้มีองค์กรกลางท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานกลาง ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

3.5.1 ระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.5.1.1 ระบบช้ันยศ 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 เป็นการจัด
โครงสร้างทุกต าแหน่งตามระดับมาตรฐานกลาง เป็น 11 ระดับ คือก าหนดระบบโครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลโดยมีตัวต าแหน่งเป็นตัวตั้งในการก าหนดเงินเดือนและบริหารบุคคลต่าง ๆ จึงมีการ
ก าหนดต าแหน่ง หน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง และคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งเอาไว้ และมีกลุ่มต าแหน่ง 
และสายงาน โดยระบบนี้มีจุดอ่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การใช้ระบบเงินเดือนเป็นมาตรฐานเดียวกันและใช้
บัญชีเดียว คือ 1-11 การจ่ายค่าตอบแทนจึงไม่สะท้อนกับผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอยู่ในระบบราชการได้ 
  3.5.1.2 ระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 
   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กจ. กท. และ ก.อบต.) มีประกาศ
ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก “ระบบซี” เป็น “ระบบ
แท่ง (Broadband)” ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระบบราชการไทยโดยการปรับเปลี่ยนระบบ
จ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ปรับปรุงระบบวินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรมในข้าราชการพลเรือน
และสิ่งที่ถือเป็นหัวใจส าคัญคือการยึดหลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน หลักการกระจาย
อ านาจ และหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการท างาน ซึ่งมีผลยังคับใช้  วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 โดยการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกกลุ่มประเภทได้ 4 ประเภทได้แก่ 
   1) ประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ 
งานปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรซึ่งบรรจุจากผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
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   2) ประเภทวิชาการ คือ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จปริญญาทาง
วิชาการตามที่ ก.ถ. ก าหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าทีของต าแหน่งนั้น 
   3) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
กอง ส านัก หรือต าแหน่งอืนที่มีระดับเทียบเท่าตามท่ี ก.ถ. ก าหนด 
   4) ประเภทบริหารท้องถิ่น คือ ต าแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. หรือต าแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่า ตามท่ี ก.ถ. ก าหนด13 

3.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
  3.5.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
   ได้บัญญัติถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ในมาตรา 78 เกี่ยวกับรัฐต้องกระจายให้ท้องถิ่น พ่ึงตนเอง                     
และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้ และได้ก าหนดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ เป็นการ                 
เฉพาะในหมวดที่ 9 ตั้งแต่มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง               
กับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ได้แก่ มาตรา 284 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย               
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่                     
ของตนเองโดยเฉพาะ” ซึ่ งในประเด็นเรื่องอ านาจการบริหารงานบุคคลส่วนของท้องถิ่น                  
รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ท้องถิ่นมี อิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแน่ชัด  ขณะเดียวกัน                  
การให้อ านาจอิสระในการบริหารงานบุคคลที่กล่าวนี้ ได้บัญญัติเงื่อนไขในการใช้ อ านาจในทาง
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมไว้เป็นมาตราหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในมาตรา 288 เพ่ือให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและการให้พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าโดยจะเห็นได้ว่าใน
มาตรา 288 ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทางบริหารงานบุคคล
จะต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14 
 

                                           
 13 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง 
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 2559), 28-29. 
 14 longdo law บริการสืบค้นและดูข้อมูลกฎหมายไทย, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540,” longdo law บริการสืบค้นและดูข้อมูลกฎหมายไทย, 
http://law.longdo.com/law/125/rel154 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560). 
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  3.5.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
   การแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการบางประการในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบ บริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องจัดท ากฎหมายให้ครอบคลุมหลักการที่รัฐธรรมนูญฯบัญญัติไว้เน้นไปที่
การปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นให้ตัวแทนของข้าราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นอีกภาคส่วนหนึ่ง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลไกพิทักษ์
คุณธรรมในการบริหารงานของท้องถิ่นอีกด้วย สรุปแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   1) เปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
พนักงานเป็นข้าราชการทั้งหมด 2) จัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คุ้มครองให้การบริหารงานบุคคลด าเนินการด้วยคุณธรรม 3) ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จากเดิม 3 ฝ่าย เป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง               
(2) ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ               
4) กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 1 ปี 
และกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย15 
  3.5.2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   ตราขึ้นเพ่ือก าหนดรายละเอียดในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ
ได้วางหลักการไว้ในมาตรา 288 ท าให้มีคนที่มีความสามารถสนใจท างานในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีโครงสร้างและหน้าที่ของ องค์กรบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ที่มี
ผู้แทนของท้องถิ่นรวมอยู่ในโครงสร้างองค์กรท้องถิ่นแล้วยังมีกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและความ
ต้องการในการบริหารบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเอง และยังเป็นกฎหมายที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินอีกด้วย16 
 

                                           
 15 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550,” ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, http://library2.parliament.go.th,  
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2560). 
 16 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542_21.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560). 

Ref. code: 25605903011053LOV



59 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่องแนวทางที่ เหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล             

เป็นเทศบาลต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี               
ในส่วนนี้ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาจากเอกสาร โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนต าบลอันเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ือให้เห็นภาพโดยรวม
ในทางกฎหมายเป็นหลัก เพราะโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นถือระเบียบกฎหมายฉบับ
เดียวกัน ทั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์ที่เน้นประเด็นการศึกษาเป็นหลักและอธิบายลักษณะที่พบในพ้ืนที่
ให้มีความชัดเจน น าเสนอตามล าดับเพ่ือน าไปสู่การตอบค าถามในการวิจัยคือการยกฐานะชอง
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลจ าเป็นหรือไม่ บริบทโดยรวมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีผลกระทบหรือไม่ การยกฐานะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างโดยขออธิบายดังนี้ 
 
4.1 ปัจจัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
  

4.1.1 ปัจจัยด้านโครงสร้าง       
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตาม ต้องมีการอาศัยผู้บริหาร
ท้องถิ่นอันเป็นคนของท้องถิ่นนั้น โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งหากจะกล่าวถึง
ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้มีรายละเอียดของผู้สมัครเป็นผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมากนัก กล่าวคือ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาต้องไม่ต่ ากว่ามัธยม
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภามาก่อน สิ่งส าคัญที่สุดต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมทางทุจริตในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา 
กิจการที่ท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัคร ซึ่งสามารถสมัครเป็นผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
  หากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล อันจะมีเงื่อนไขที่ส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ 
การศึกษาของผู้สมัคร ผู้ที่จะสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับ
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ปริญญาตรีหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภามาก่อน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลสองทางด้วยกัน คือ 
  1) เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีความรู้ตามคุณวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรี ซึ่งจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในเวทีการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น โดยนายกเทศมนตรีที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีถือเป็นภาพสะท้อนความต้องการคนมีความรู้เข้ามาท าหน้าที่ในระดับที่
สูงขึ้นมากกว่าครั้งยังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2) สิ่งที่ต่างกันกับประการแรกก็อาจจะเป็นการปิดกั้นประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้น าตาม
ธรรมชาติผู้อ่ืน ที่ไม่จบปริญญาตรีและไม่เคยเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นมาก่อนนั้น ไม่สามารถ
เข้าสู่ต าแหน่งบริหารในระยะแรกได้ ซึ่งท าให้เห็นว่าพ้ืนที่ของท้องถิ่นนั้นจะวนเวียนอยู่แค่เฉพาะคน
กลุ่มเดิม เนื่องจากประชาชนไม่มีตัวเลือกท่ีแท้จริงในเวทีการแข่งขันการเลือกตั้งท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ตามปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอกอยู่มาก และวงการท้องถิ่นเองก็มีช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาเพ่ิมความรู้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยถึงแม้จะเป็นการจัดการเรียนที่เป็นหลักสูตรเฉพาะก็
ตามแต่ก็สามารถ แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อ การบริหาร
ท้องถิ่นได้ในที่สุด 
 
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรี 

คุณสมบัติ เหมือน แตกต่าง หมายเหตุ 
อายุผู้มีสิทธสิมัคร 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติอื่น ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
 
- นายกอบต.ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมปลายหรือ
เทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิน่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา ส่วนนายกเทศมนตรี
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 
- ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี
นับถึงวันรับสมัคร- หากเป็นเทศบาลเพิ่มขึ้น 1 ข้อ คือ ไม่
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คุณสมบัติ เหมือน แตกต่าง หมายเหตุ 
 
 
การด ารงต าแหน่ง 

 
 

 

เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจาก
การท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
- คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (ไม่จ ากัดวาระ) 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล 

เปรียบเทียบ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 

โครงสร้าง 
 
 
รูปแบบ 
 
ฝ่ายบริหาร 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สภา-นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลือกตั้งนายกโดยตรง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1) มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 
2) วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
3) แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ไม่เกิน 2 คน 
4) แต่งตั้ งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) สภาเทศบาลต าบล 
2) นายกเทศมนตรี 
สภา-นายกเทศมนตรี 
เลือกตั้งนายกโดยตรง 
นายกเทศมนตรี 
1) มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 
2) วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
3) แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 
คน 
4) แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
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  หากพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกเทศมนตรี กล่าวคือ อ านาจทางการเมืองของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล
ต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองท้องถิ่นเป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรี รวมถึงการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางระเบียบกฎเกณฑ์ 
การรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะเห็นได้ว่าอ านาจ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรีแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย             
ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (มาตรา 59) 

นายกเทศมนตรี  
(มาตรา 48 เตรส) 

1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย                           
    และรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป 
    ตาม กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
    ระเบียบ และข้อบังคับ ของทางราชการ 
2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การ   
    บริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบล 
4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบ 
   ร้อย 
5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน 
 

1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย                      
   และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
   เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
   ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 
2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ 
   เทศบาล 
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีที่ 
   ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ 
   นายกเทศมนตรี 
4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน 
   พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมายอ่ืน 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (มาตรา 59) 

นายกเทศมนตรี  
(มาตรา 48 เตรส) 

   พระราช บัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลและกฎหมายอ่ืน 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 
  จะเห็นได้ว่า หากพิจารณาในทางปฏิบัติ ในกรณีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ซึ่งมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และก าหนดแผนยุทธศาสตร์สี่ปี 
โดยมุ่งไปที่ความโปร่งใส และการให้บริการประชาชน ไม่ได้มุ่งไปที่การพัฒนาองค์การในอนาคต            
จะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ที่ว่า “เรามุ่งเน้นให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี” และอย่างเช่นในกรณีของการแต่งตั้งและถอดถอน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. ที่เลขานุการไม่ได้
ท างานอย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นแต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่คิดใช้อ านาจในการถอด
ถอนแต่ประการใด นั่นเป็นเพราะความลงตัวทางการเมืองในพ้ืนที่ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน แต่ค านึงถึงฐานเสียงที่จะท าให้ได้
ต าแหน่งทางการเมืองมากกว่า  

4.1.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ 
  ปัจจัยที่ส าคัญทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การคลังและ
งบประมาณ เนื่องจากแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาจากการจัดเก็บภาษี
ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายถึงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นกลไกส าคัญของการ
บริหารงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
มาตรา 82 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจมีรายได้ดังนี้ 
1) รายได้จากทรัพย์สินของ อบต. 
2) รายได้จากสาธารณูปโภคของ อบต. 
3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ของ
อบต. 
4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐจัดสรรให้ 
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นของ อบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถกู้เงินได้โดย
อาศัย มาตรา 83  

 

เทศบาลต าบลอาจมีรายได้ตามมาตรา 66 ดังนี้ 
1) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ 
ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
5) พันธบัตร หรือเงินกู้  ตามแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดไว้ 
6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติ
บุคคลต่าง ๆ 
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
8) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
9) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 
การกู้เงินตามข้อ 6 เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2546 มาตรา 47 
บัญญัติไว้ว่า “ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น...” 
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  (1) กรณีการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. เมื่อพิจารณาจากรายงานการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก.ที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ และมีสภาพพ้ืนที่ที่มี
ความเจริญ มีความเป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วพบว่ารายได้จากภาษีอากรในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้
จ านวน 7,239,329.62 บาท ในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จ านวน 6,807,705.09 บาท และ ปี พ.ศ. 2559 
มีรายได้จ านวน 8,644,513.85 บาท จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นและลดลงของการจัดเก็บภาษีในช่วงสามปี
ดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในระดับชาติที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศ โดย
หากพิจารณาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลพบว่ามีสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ท้องถิ่น
ด าเนินการจัดเก็บเอง กล่าวคือในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 7,239,329.62 บาท ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 
6,807,705.09 บาท และในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 8,644,513.85 บาท  
 
ตารางที่ 4.5 รายได้จริงย้อนหลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. 

 
รายการรายได้ 

รายได้จริงย้อนหลัง 3 ปี 

2557 2558 2559 

1) หมวดภาษีอากร 
2) หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ 
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
5) หมวดภาษีจัดสรร 
6) หมวดเงินอุดหนุน 
รวม 

7,239,329 
2,746,921 
2,915,072 
2,642,439 

239,130,222 
39,664,301 
342,138,837 

6,807,705 
3,898,746 
3,610,067 
1,504,687 

266,075,486 
39,589,090 
385,101,457 

8,644,513 
2,991,329 
4,288,338 
2,427,628 

234,705,435 
41,302,864 
301,366,249 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , เอกสารกองคลัง                 
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบล ก., 2560). 
 
  (2) กรณีการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ แต่เมื่อ
เทียบกับองค์การบริหารส่วนต าบล ก. แล้วจะพบว่ามีความแตกต่างทางบริบทโดยรวมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเมืองกึ่งชนบท และยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ข. จะพิจารณายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลก็จะสามารถได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่เพ่ิมมากขึ้นและจะท าให้การบริหารงานดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ ซึ่งพิจารณาได้จากตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.6 รายได้จริงย้อนหลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. 

 
รายการรายได้ 

รายได้จริงย้อนหลัง 3 ปี 
2557 2558 2559 

1) หมวดภาษีอากร 
2) หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ 
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
5) หมวดภาษีจัดสรร 
6) หมวดเงินอุดหนุน 
รวม 

2,552,232 
765,670 

1,276,116 
3,062,679 
17,865,625 
24,119,256 
49,641,577 

2,461,922 
738,577 

1,107,865 
2,092,634 
18,219,226 
19,846,708 
44,465,932 

2,696,616 
808,985 

1,887,631 
2,157,293 
19,415,634 
24,168,016 
51,134,174 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบล ข. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , เอกสารกองคลัง               
องค์การบริหารส่วนต าบล ข. (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบล ข., 2560). 
 
  แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ข.              
ดังค ากล่าวที่ว่า 
    “อบต.เองไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของในแต่ละ
  โครงการแต่ในปีนี้และปีถัด ๆ ไปก็ยังคิดอยู่นะว่าหากมีการพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญ
  มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ แล้วหากมีการพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว  
  จะมีปัญหาตามมาหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคต”1 
  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว หากเมื่อมีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลขึ้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลย่อมเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น และมีการจัดเก็บภาษีท่ีมากข้ึน ซึ่งหากมี
การยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วจะประสบปัญหาในส่วนของงบประมาณและรายได้หรือไม่ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจของทั้ง อบต. ผู้บริหาร และประชาชนเอง เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจะมากขึ้นหรือเท่าเดิม
นั้นขึ้นอยู่กับการออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บซึ่งจะเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
                                           
 1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข., สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ข., 4 ธันวาคม 2560. 
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4.1.3 ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล 
  ในส่วนของการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมาก เนื่องจากการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ อย่างเช่นการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ต้องอาศัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความรู้ความเข้าใจประชาชน เพ่ือให้สามารถ
ท างานในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากการบริหารงานบุคคลทางฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้ 
  4.1.3.1 ฝ่ายการเมือง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจในการบริหารงานบุคคล           
คือ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามมาตรา 59 (3) และเมื่อเป็นนายกเทศมนตรี ก็มีอ านาจลักษณะเช่นเดียวกัน คืออ านาจใน
การแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ซึ่งต าแหน่งใหม่ที่เพ่ิมจากกการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล คือที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนั่นเอง ซึ่งในทางปฏิบัติกลับพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ไม่เคยได้ใช้อ านาจนี้
ซักเท่าไรนัก อันจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์หนึ่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ว่า “เลขาก็ไม่
ค่อยจะมีงานอะไรมากนัก ท าหน้าที่เลขาลงเวลานัดอย่างเดียว ให้พิมพ์หนังสือราชการยังท าไม่ได้ ต้อง
ให้คนอ่ืนร่างหนังสือให้ก่อนนะ ไม่ไหวเลยจริง ๆ” ซึ่งการกล่าวถึงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้เกิดการถอดถอนแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องของการเมืองในพ้ืนที่
ดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรในการท างานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อต้องท าร่วมกันกับรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการนั้น ดูมีความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นกัน เอง
เป็นอย่างมากซ่ึงเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความเป็นชนบทมากกว่าความเป็นเมือง   
   ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลของฝ่ายการเมือง 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลไม่แตกต่างกัน ในประเด็นของการแต่งตั้งและ
การถอดถอน ที่เพ่ิมขึ้นมีเพียงต าแหน่งทางการเมือง คือต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดย
ต าแหน่งดังกล่าวตั้งขึ้นมาเพ่ือให้ค าปรึกษา และยังเป็นต าแหน่งที่ได้รับการรับรองในกฎหมาย              
รวมถึงได้รับค่าตอบแทนอีกด้วย  
  4.1.3.2 ฝ่ายข้าราชการท้องถิ่น 
   การบริหารงานบุคคลภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ซึ่งอย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ... ซึ่งจากเดิมมีการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงการให้การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก าหนดให้มีองค์กร
บริหารงานบุคคล 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายและก าหนดมาตรฐาน (ก.ถ.) และ ระดับจังหวัด
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ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (อกถ.จังหวัด) จากเดิมมีคณะกรรมการทุก
ประเภทในการบริหารงานบุคคล เช่น ก.อบต. ก.อบจ. ก.ท โดยแต่ละจังหวัดจะมีหลายคณะมาก 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้ทั่วประเทศ รวมถึงสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับผู้บริหาร และพิจารณา
อุทธรณ์ทางวินัย รวมถึงก าหนดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยเฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างอีกด้วย 
   โดยปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบซี เนื่องจากในระบบ
ซีมีปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น การไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของค่างานในแต่ละระดับชั้นงานได้ 
กล่าวคือ ต าแหน่งงานแต่ละระดับอาจมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ใกล้เคียงกัน อย่างในระดับซีเท่ากัน แต่อยู่
ในต าแหน่งงานต่างกัน เช่น เจ้าพนักงานธุรการ 3 กับเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีการท างานที่
เหมือนกัน และการต้องการทบทวนการเรียกชื่อต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งใหม่ หรือการยุบเลิก/ยุบ
รวมสายงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สะท้อนลักษณะงานที่ปฏิบัติและช่วยให้การบริหารงานบุคคล
คล่องตัวขึ้น โดยการเปลี่ยนจาก ระบบซี เป็น ระบบแท่ง นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถเทียบ
ต าแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ดัง ตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางเทียบต าแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ระบบซี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดับ ประเภท ระดับ 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1  
และ ระดับ 2 

ระดับ 1 - 4 ทั่วไป ปฏิบัติงาน 

ระดับ 5 – 6 ทั่วไป ช านาญงาน 

ระดับ 7 ทั่วไป อาวุโส 
 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 

ระดับ 3 – 5 วิชาการ ปฏิบัติการ 

ระดับ 6 – 7 วิชาการ ช านาญงาน 
ระดับ 8 วิชาการ ช านาญงานพิเศษ 

ระดับ 9 วิชาการ เชี่ยวชาญ 

สายงานนักบริหาร ระดับ 6 – 7 อ านวยการท้องถิ่น ต้น 
ระดับ 8 อ านวยการท้องถิ่น กลาง 
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(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รอง
ปลัด) 

ระดับ 9 อ านวยการท้องถิ่น สูง 

สายงานนักบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ระดับ 6 – 7 บริหารท้องถิ่น ต้น 

ระดับ 8 บริหารท้องถิ่น กลาง 

ระดับ 9 – 10  บริหารท้องถิ่น สูง 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง (กรุงเทพฯ: 
บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 2559), 32. 
 

ตารางที่ 4.8 ตารางเทียบต าแหน่งสายงานผู้บริหารจากพนักงานส่วนต าบลเป็นพนักงานเทศบาล 

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.ส่วนระดับ 7 (นักบริหารงาน....)     
7) หน.ส่วนระดับ 6 (นักบริหารงาน....)    
 

 

1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 
2) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 
3) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 
4) ปลัดเทศบาลหรือรองปลัด 6 (นักบริหารงานเทศบาล 6) 
5)  ผอ.กอง ระดับ 7 (นักบริหารงาน....) 
6)  หน.ฝ่าย ระดับ 7 (นักบริหารงาน....) 
7) หน.กอง หน.ฝ่าย ระดับ 6 (นักบริหารงาน...) โดยมี
เงื่อนไขว่า 
    7.1) ต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    7.2) กรณีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ระดับ 6 ไม่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
หน.กองระดับ 6 หน.ฝ่ายระดับ 6 ของเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 6 ในสายงานเดิมไปพลางก่อน 
    7.3) กรณีต าแหน่งที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตาม
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตาม มาตรฐาน
ต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง (กรุงเทพฯ: 
บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 2559). 
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  ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงิน
อ่ืนใดในปีงบประมาณผ่านมาตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึน และยกฐานะเป็นเทศบาลขนาดกลางนั้น จะมีผล
ท าให้ต าแหน่งของปลัดเทศสามารถปรับเป็นนักบริหารงานเทศบาลระดับ 8 (บริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด หากกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดในปีงบประมาณที่ผ่านมาน้อยกว่า 20 ล้านบาท และมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) หรือ 8 (บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) ก็ให้
ด ารงต าแหน่งระดับนั้นต่อไป แต่หากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งไปจะต้องปรับ
ระดับต าแหน่งให้เป็นไปตามขนาดของเทศบาล นอกจากนี้การปรับเป็นเทศบาลขนาดกลางยังสามารถ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่งรองปลัดเทศบาลได้ 2 ต าแหน่งอีกด้วย  
  โดยจะเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ซึ่งหากมีการ
พิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลต าบลจะสามารถเลื่อนระดับต าแหน่งได้ถึงระดับ 8-9 (บริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง-สูง) ซึ่งจากค ากล่าวของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก. กล่าวว่า 

   “ถ้านับอายุราชการที่ผมเหลืออยู่ในการด ารงต าแหน่งนี้ ผมไปได้                        
  ถึงระดับกลาง (ระดับ 8) ถึงระดับสูง (ระดับ 9) เนื่องจากตอนนี้ผมก าลังรอส่วนกลาง
  เปิดสอบ ปลัดฯกลาง ซึ่งถ้าผมขึ้นระดับกลางได้เร็ว ๆ นี้ อายุราชการที่เหลืออีกเกือบ           
  10 ปี ผมสอบปลัดฯสูง (ระดับ 9) ได้สบาย ๆ แต่ติดที่ อบต.มันมีได้แค่ ปลัดฯกลาง           
  ซึ่งผมก็ตันในสายงานนี้และ ผมไปต่อไม่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งผมก็ต้องการไปให้ถึงที่สุดใน             
  สายงานของผมนะ ส่วนนี้ผมก็ขอท่านนายกฯหลายรอบแล้วว่าให้ยกฐานะเป็น              
  เทศบาลเถอะ แต่ท่านนายกฯเขาก็ยังไม่เห็นถึงความจ าเป็นอะไร ยังเฉย ๆ อยู่” 2 
  ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ที่เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดใหญ่ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 6 (บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 
โดยจะเห็นว่าหากยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง ก็จะสามารถก าหนดระดับต าแหน่งของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น-กลาง) 7-8 ได้ ทั้งนี้หากมีการพิจารณายก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วทั้งสององค์การยังสามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล
เพ่ิมขึ้นได้อีกด้วย เช่น งานทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม
นั่นเอง 

                                           
 2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก. , สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
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  สรุปได้ว่า การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลนั้น จะท าให้
กรอบอัตราก าลังเพ่ิมขึ้น และในขณะเดียวกันเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็จะสามารถปรับขนาด
องค์กร และสามารถปรับระดับต าแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นให้สูงขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการยก
ฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้า
ในสายงานของข้าราชการท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
  4.1.3.3 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อมีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วนั้น           
จะเป็นผลให้สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ้นสุดและพ้นจากต าแหน่งในทันทีที่
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ ซึ่งก็คือนับแต่วันที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป 
ในส่วนของโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติถือเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบที่แน่นอน ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะมีสมาชิกสภาแปรผันตามจ านวนหมู่บ้านที่มีต าบล หมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีเพียงหมู่บ้านเดียวจะสามารถมีสมาชิกสภา ได้ 6 คน หรือในกรณีที่มีเพียง              
2 หมู่บ้านจะสามารถมีสมาชิกสภาได้หมู่บ้านละ 3 คน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลในกลไก
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเมื่อมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล กฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ให้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจ านวน 12 คน มาจากสองเขต
เลือกตั้งของเทศบาลต าบล จ านวนสมาชิกสภาไม่แปรผันตามจ านวนหมู่บ้านแต่จะเน้นในเรื่องของการ
แบ่งเขตต าบลแทนนั่นเอง 
   ในส่วนของเรื่องโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ที่ไม่พิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เนื่องจากสมาชิกองค์
การบริหารส่วนต าบลรู้ว่าหากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลจ านวนสมาชิกต้องลดลง ท าให้การเห็นชอบ
ร่วมกันของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการขอยกฐานะเป็นเรื่องยาก เห็นได้จากค ากล่าวที่ว่า 
“หมู่บ้านก็เยอะขนาดนี้ จะให้สมาชิกลดลงอีกจะดูแลกันอย่างไร จะเป็นไปท าไมเทศบาลมันไม่ดีเท่า 
อบต.เลย”3 ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวอาจเป็นเพราะกลัวจะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์ทางการเมืองหากมี
การเลือกตั้งใหม่ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลได้ 
   โดยโครงสร้างของสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นเพราะกฎหมายระบุจ านวนไว้
คงที่ ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนต าบลจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็มีเ พียงทางเลือกเดียวคือการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ทั้งนี้พิจารณาเปรียบเทียบจากโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาลต าบล จากตารางที่ 4.9 

                                           
 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก., สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การ
บริหารส่วนต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบโครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จ านวน
หมู่บ้านละ 2 คน 
2) กรณีที่มี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 6 คน 
3) กรณีมีเพียง 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 3 คน 
4) มีวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  
(มาตรา 45) 
5) ประธานและรองประธานสภาเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6) เลขานุการเลือกจากสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

1) สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ ง
โดยตรงจากประชาชน 
2) มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิก
สภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน รวม 12 คน 
3) มีวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
4) สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา
เทศบาล 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 

  โดยหน้าที่ส าคัญในการก ากับดูแลของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภา
เทศบาล คือการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งอ านาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาเทศไม่แตกต่างกันนัก จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบอ านาจ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาต าบลดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนต าบล ร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาล 
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญ
ติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
เทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 
  ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ค านึงถึงการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเป็นส าคัญโดย
ถึงแม้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่าง ๆ จะเป็นเรื่องที่มีความเหมาะต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
การท างานร่วมกันย่อมมีกรอบในการด าเนินงานร่วมกัน เช่น การรับทราบค าแถลงนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น การให้ความเห็นในเรื่องส าคัญ ซึ่งการที่โครงสร้างการบริหารส่วนท้องถิ่นก าหนดให้มี
สภาท้องถิ่นข้ึนก็เพ่ือเป็นการเปิดพื้นท่ีการเมืองให้ประชาชนปกครองตนเอง  
  การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทของตนอยู่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังมีความรู้น้อย เมื่อเทียบ
กับฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นข้อจ ากัดในการท างาน อย่างองค์การบริหารส่วน
ต าบล ข. ที่มีสมาชิกสภาที่ไม่จบปริญญาตรีหลายคน ซึ่งก็ท าให้ไม่กล้าพูดอะไรมากกับฝ่ายบริหาร 
เพราะดูแล้วไม่มีเหตุผลและน้ าหนักมากพอเนื่องจากความรู้น้อย ซึ่งผิดกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ก. ที่สมาชิกสภาค่อนข้างมีบทบาทกับองค์การพอสมควร ซึ่งก็เป็นส่วนมาก จากความเห็นของ
ประธานสภา อบต.ก.ท่านหนึ่งกล่าวว่า “บางคนก็ไม่ได้เรียนจบอะไรมาก อาศัยค าแนะน าจากผมบ้าง 
ซึ่งความเข้าใจในบทบาทของตัวเองนี่แหละจ าเป็นมาก ถ้าจะอยู่เป็นสมาชิกสภากันต่อไปก็ต้อง
เรียนรู้”4 อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามในการส่งเสริมการศึกษาต่อของนักการเมืองท้องถิ่น แต่
ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลับไม่มีการไปเรียนต่อแต่อย่างใด 
  นอกจากนี้ก านันองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ได้ให้ความเห็นโดยสะท้อนให้เห็นถึง
การท างานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่ดูมีความสอดคล้องกัน และท างานร่วมกันอย่างราบรื่น หากแต่ยัง
พบว่ามีสมาชิกที่ ไม่ค่อยรู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนในการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น                 
ดังที่ว่า 
    “ฝ่ายสมาชิกสภากับฝ่ายบริหารท างานด้วยกันดี ให้ท าอะไรก็ท า    
  ด้วยกันหมด มีกิจกรรมอะไรนี่สมาชิกเอย นายกเอย ประชาชนเอย มากันตลอดดูแล  
  กันเต็มที่ มีบ้างที่ไม่เข้าใจกันอย่างกรณีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะมันมีประโยชน์
  อ่ืน ๆ มาร่วมด้วยมาก แต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรมาก เพราะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปแล้ว                           
  นี่มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าจริงแล้วตัวเองต้องท าอะไรนะ ไม่ค่อยรู้บทบาท รู้แต่ว่าเขาให้ไป               
  ก็ไปแค่นั้น” 5 
  จะเห็นได้จากการณ์ให้สัมภาษณ์ว่าระหว่างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลโดย
อ านาจของสภาท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินการตรวจสอบนั้นมีน้อยมาก อีกทั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเองค่อนข้างส่งเสริมสนับสนุนการท างานของฝ่ายบริหารเสียเป็นส่วนมากซึ่ง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลประโยชน์ทางการเมือง ดังนั้นการท างานของสมาชิกสภาในฐานะตัวแทน
ประชาชนในการตรวจสอบฝ่ายบริหารจึงแทบจะเป็นกลไกที่ไม่ได้ใช้อ านาจแม้แต่น้อย  

4.1.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในกระบวนการที่ส าคัญของการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือ
เป็นกระบวนการหลัก ซึ่งมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ โดยการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การเปิดให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น การ

                                           
 4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก., สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การ
บริหารส่วนต าบล ข. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
 5 ก านันต าบล ก., สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบล ข. อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 7 ธันวาคม 2560. 
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ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนิน
โครงการที่ส่งผลต่อประชาชน รวมถึงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ก. และองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ดังนี้ 
  4.1.4.1 องค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นยังค่อนข้างประสบปัญหา ทั้งนี้เห็น
ได้จากการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่นโดยผ่านการประชุมประชาคมต าบลหรือหมู่บ้านเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งให้ความสนใจในการเสนอโครงการ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
แต่ก็จ ากัดเฉพาะบางกลุ่มที่มีต าแหน่งส าคัญในหมู่บ้านเสียส่วนใหญ่เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะคิด
เสมอว่าตนมีความส าคัญต่อท้องถิ่น ซึ่งในกรณีนี้ประชาชนบางกลุ่มมาเพ่ือให้ผ่านขั้นตอนตาม
กฎหมายเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าการมีส่วนร่วมนี้เป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์จากผู้ชี้น าที่ได้ประโยชน์ต่าง ๆ       
เช่นกรณีความเห็นของผู้น าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ก. สะท้อนให้เห็นว่า 
       “การมีส่วนร่วมของประชาชนค่อนข้างน้อย เวลา อบต.จะ                      
  ด าเนินการท าอะไรที่ต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนก็มีไปร่วม                 
  บ้าง แต่ทั้ งนี้ทั้ งนั้นถ้าทาง อบต.เห็นว่ารายชื่อมันไม่พอ สัดส่วนมันไม่ ได้               
  แบบนี้ ก็อาศัยผู้น าหมู่บ้านไปขอลายมือชื่อเอา เพราะส่วนมากเขาก็ท างาน          
  กันหมด จะให้มาร่วมทางนี้ อีกประชาชนเขาก็ เหนื่อยกันทั้ งนั้น คงไม่ ไหว               
  แต่ถ้าเป็นวันหยุด เทศกาล อย่างวันลอยกระทง วันสงกรานต์ อะไรแบบนี้               
  ประชาชนก็ค่อนข้างให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมอยู่บ้าง”6 
   ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงให้เห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งว่า 
ประชาชนค่อนข้างมีปฏิกิริยาต่อความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีหรือทางศาสนาเพราะถือเป็นวิถีชีวิต
ของประชาชน ซึ่งในทางการบริหารงานท้องถิ่นนั้นต่างออกไปทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ให้ความไว้วางใจต่อตัวแทนของตนอยู่มาก ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เชื่อได้ว่า อบต. อาจไม่
ต้องการยกฐานะเป็นเทศบาล เพราะหากยกฐานะเป็นเทศบาลสัดส่วนของสมาชิกสภาฯจะต้องลด
น้อยลงอย่างแน่นอน ท าให้เข้าถึงประชาชนได้ยากและโดยปกติแล้วตัวแทนหมู่บ้านตามโครงสร้าง
อ านาจในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภา ไปจนถึงอาสาสมัคร
หมู่บ้าน บุคคลเหล่านี้ถือว่ามีความส าคัญในหมู่บ้านระดับหนึ่ง เพราะประชาชนให้อ านาจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งประชาชนจะค่อนข้างยอมรับการตัดสินใจของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ใน

                                           
 6 ผู้น าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ก., สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, หมู่ 7 อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี, 7 ธันวาคม 2560. 
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กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นนั้นต้องมีตัวแทนประชาชนที่ดี ทั้งนี้ประชาชนเอง
จ าเป็นต้องตระหนักในหน้าที่พลเมืองโดยให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นของตนด้วยเช่นกัน 
  4.1.4.2 องค์การบริหารส่วนต าบล ข.  
   ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล ข. การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
ค่อนข้างเป็นทางการตามระเบียบที่กฎหมายก าหนดให้ท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นจากประชาชน 
โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านการประชาคมท้องถิ่น โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือการเข้าไปร่วมในการประชุมประชาคมดังกล่าว แต่ประสบปัญหาในส่วนของการประชุม
ประชาคมเช่นกัน ซึ่งนอกจากปัญหาจากประชาชนที่เข้าร่วมน้อย เนื่องจากเวลามีการประชุม
ประชาคมมักจัดให้มีการประชุมประชาคมในช่วงเวลาที่ เป็นเวลาราชการ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง
ส าหรับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม และการที่ประชาชนไม่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมได้ครบ
ทั้งสัดส่วนจึงมีการเดินเอกสารเพ่ือขอลายมือชื่อจากประชาชนเพ่ือประกอบเป็นหลักฐานการ
ด าเนินการจัดการประชุมประชาคม ยิ่งกว่านั้นท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญกับประชาชนเท่าที่ควร
อย่างเช่นการดึงโครงการที่มาจากการประชุมประชาคมไปด าเนินการนั้นค่อนข้างน้อยอย่างกรณี
ความเห็นของผู้น าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ข. สะท้อนให้เห็นว่า 

    “การประชุมประชาคมที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ชาวบ้านก็ไม่           
  ค่อยเข้าร่วมเท่าไหร่ เพราะครั้งก่อน ๆ มาเสนอโครงการไปแล้วหลาย ๆ โครงการ                    
  แต่อบต. ก็ไม่เห็นท าโครงการที่ชาวบ้านเสนอไป เห็นท าแค่โครงการอยู่ไม่ก่ีโครงการ               
  นั่นแหละ ทั้ง ๆ ที่เสนอไปเยอะแยะ พอเป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จะมาท าไม7

 

   จะเห็นว่าของ อบต.ข ในการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประชาชนมีความห่างเหินกับองค์กรอยู่มาก แม้จ านวนประชาชนจะไม่ได้มากเท่า อบต. ก 
แต่ประชาชนเองประชาชนไม่สนใจในการเมืองและเข้าร่วมเวทีทางการเมืองเท่าไหร่นัก ทั้งนี้เนื่องจาก
ความไม่เข้าใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล จะเห็นได้จากการที่
ประชาชนได้มาเข้าร่วมการประชาคมจัดท าแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ชาวบ้านมีความ
เข้าใจว่า การที่ชาวบ้านท าการเสนอแผน หรือโครงการใด ๆ เพ่ือไปบรรจุไว้ในแผนของท้องถิ่น 
โครงการนั้น ๆ จะต้องได้รับการด าเนินการทั้งสิ้น ซึ่งส่วนนี้เองคือปัญหาที่ อบต.จะต้องมีการชี้แจงให้
ประชาชนได้ทราบ ไม่ใช่แค่ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากจะมีการยกฐานะประชาชนจะต้อง
เข้าใจว่า ยกฐานะคืออะไร และเพ่ืออะไร ประชาชนจะได้อะไรจากการกระท านั้น 
 
 

                                           
 7 ผู้น าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ข., สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, 9 ธันวาคม 2560. 
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4.1.5 ปัจจัยด้านอ านาจหน้าที่การจัดบริการสาธารณะ 
  การจัดบริการสาธารณะเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งถือเป็นการให้บริการแก่ประชาชน ในการด าเนินการจัดการบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น ค าที่คุ้นหูที่สุดส าหรับประชาชนน่าจะเป็นอย่างค าขวัญที่ว่า น้ าไหล 
ไฟสว่าง ทางสะดวก ซึ้งแท้ที่จริงแล้วท้องถิ่นไม่ได้ให้บริการได้เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ท้องถิ่น
สามารถให้บริการได้หลากหลายโดยมีการจัดภารกิจออกเป็น 6 ภารกิจ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการลงทุนและสร้างรายได้ ด้านการท่องเที่ยวและพาณิชยกรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม โดยทั้ง 6 ภารกิจที่กล่าวมานั้นได้ระบุไว้ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งหากจะพิจารณาอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกับเทศบาลต าบลก็ไม่มีความแตกต่างมากนัก  
 
ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่การจัดบริการสาธารณะที่ต้องท าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกับเทศบาลต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
  1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  2) การรักษาความสะอาดของถนน  
     ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ  
     รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
  3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
  6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 
     ผู้สูงอายุและพิการ 
  7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากร 
     ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
     ของท้องถิ่น 
 

  1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  3) การรักษาความสะอาดของถนน  
      หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ 
      ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
  4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  
      ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
      ของท้องถิ่น 
  9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น 
     หน้าที่ของเทศบาล 
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องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 

  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 

  การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหากเมื่อยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลจะเพ่ิมในเรื่องของรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีและไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบล
การด าเนินการในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยจะเป็นการด าเนินการโดยการตรวจตราและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น โดยการ
ด าเนินการจะเป็นการจัดโครงการตั้งจุดตรวจเพ่ือบริการประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว รวมไปถึง
โครงการฝึกอบรมการขับขี่ การจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ เป็นต้น อีกเรื่องหนึ่งที่มีเพ่ิมขึ้นจากการเป็น
เทศบาลต าบลคือการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง เป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งว่าต้องมีการจัดซื้อจัด
จ้างเครื่องมือที่ใช้ในการดับเพลิง รถดับเพลิง ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลใน
การจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จึงเห็นว่าเทศบาลแทบทุกที่มีรถดับเพลิงทั้งนั้น ซึ่งก็ไม่สามารถบังคับให้
เทศบาลแต่ละที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในในพ้ืนที่ได้ แม้ว่าจะมีกฎหมายซึ่งก าหนดให้เกิดความร่วมมือใน
ลักษณะสหการก็ตาม เนื่องจากแต่ละองค์กรก็มีความต้องการที่จะจัดซื้อจัดจ้างรถดับเพลิงเป็นของ
ตนเองทั้งนั้น 
 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ที่อาจท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการ 
เกษตร 
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 

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 

5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคน  
เจ็บไข้ 
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดย      
วิธีอ่ืน 
8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
9) เทศพาณิชย์ 

 

ที่มา: ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย,  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/ 2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560).
และ ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-
2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
 
  ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 19 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16” 
  มาตรา16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  1) การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4) การสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ 5) การสาธารณูปการ 6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7) การพาณิชย์ และ
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การส่งเสริมการลงทุน 8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9) การจัดการศึกษา 10) การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14) การ
ส่งเสริมกีฬา 15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน              
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21) การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน  ๆ 24) การจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25) การผังเมือง 
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28) การควบคุมอาคาร              
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด8 
  ทั้งนี้อ านาจหน้าที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ทั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาล หากพิจารณาแล้วแทบไม่มีความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นใดที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งการก าหนดขอบเขตอ านาจเช่นนี้เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายเอ้ือประโยชน์ให้สามารถท าได้จะเห็นได้จาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ซึ่งเป็นพ้ืนที่เมืองที่มีความเจริญทางโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีจ านวน
ประชากร ทั้งที่อาศัยอยู่จริงและประชากรแฝงอยู่เยอะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล ก. จ าเป็นต้อง
มีการตรวจสอบและจดัระเบียบในชุมชน ซึ่งในบริบทแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ก. ที่เป็น
เช่นนี้ จึงเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ได้มีการก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่งหน้าที่เพ่ิมจากเดิมที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าควรมี ได้แก่ งานรักษาความสงบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้น
ใหม่นั้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่างประกาศองค์การบริหารส่วน

                                           
 8 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549,” ท้องถิ่น
ไทย ข้อกฎหมาย, http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560). 
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ต าบลก าหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้ 
  1) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ 
  2) ชื่อกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
  4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้ง
เป็นหน่วยงานระดับกองและก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการนั้น 
  5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วน    
ราชการภายใน 
  6) ในการพิจารณาของก .อบต .จังหวัดให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด ลักษณะงาน คุณภาพ ของงาน 
ปริมาณงาน และความจ าเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล                  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาการขอจัดตั้ง             
หรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา            
ก าลังพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นการปรับเกลี่ยมา            
จากกอง หรือส่วนราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่เพ่ิมอัตราก าลัง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บังคับ และด าเนินการตามมติ ก.อบต.จังหวัด  
  2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา               
ก าลังพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการก าหนด            
ต าแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บังคับและด าเนินการตามมติ 
ก.อบต.จังหวัด 
  3) กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติ            
ของ ก.อบต.จังหวัด นั้น 
  เพราะฉะนั้นในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ไม่มีความจ าเป็นต้องยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เนื่องจากความจริงแล้วในส่วนที่
ส าคัญในการยกฐานะคือ การให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะ และการพัฒนาท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่มากขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่าการยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลนั้นขอบเขตอ านาจหน้าที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักเนื่องจาก

Ref. code: 25605903011053LOV



82 

อ านาจโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลนั้นอ านาจ            
และอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจก็ยังก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลไว้กว้าง ๆ ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการ
คลังของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถด าเนินการได้มากเพียงใด ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ต้องการจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียด และผลกระทบของการ
ยกฐานะอย่างรอบด้าน รวมถึงให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นหลัก และเมื่อพร้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในตัวกระบวนการยกฐานะแล้วนั้น การจะด าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลนั้นต้องบอกถึง
เหตุผลความจ าเป็นในพ้ืนที่ ข้อจ ากัดของการบริหารงานแก่ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และ
เข้าใจถึงความจ าเป็นในพ้ืนที่กับการยกฐานะเป็นเทศบาลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต้องค านึงถึง
ความพร้อมของประชาชนเป็นหลัก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องแนวทางที่เหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เทศบาลต าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี               
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในบริบทโดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลจะมี
แนวทางใด เห็นด้วยกับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล หรือไม่เห็นด้วยกับ
การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ทั้งนี้ในบริบทพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถตอบค าถามในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. 
รองปลัดอบต. ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์แล้ว
ในบทที่ 4 ซึ่งสามารถน าเสนอข้อสรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ด้านโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
  5.1.1.1 ฝ่ายบริหาร 
   โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลนั้นแทบไม่มีความแตกต่างกันเลย ทั้งนี้เปรียบเทียบในด้านของคุณสมบัติ
ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลมีความแตกต่างในด้านของคุณวุฒิการศึกษา
ของเทศบาลที่ต้องจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งในบริบทของพ้ืนที่ที่ใช้ใน
การศึกษานั้น ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ตามคุณวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป และยิ่งไปกว่านั้นท้องถิ่น
เองก็มีช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพ่ิมความรู้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่าในส่วนของอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลไม่มีความแตกต่างกัน 
  5.1.1.2 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
   หน้าที่ส าคัญในการก ากับดูแลของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภา
เทศบาล คือการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งอ านาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาเทศไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบอ านาจของ
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนของบทที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหมือนกันทุกประการ แต่สิ่งที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างแน่นอนเมื่อมีการยกฐานะนั้นคือ จากเดิมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีสมาชิกสภาแปร
ผันตามจ านวนหมูบ่้านที่มีต าบล หมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงหมู่บ้านเดียว
จะสามารถมีสมาชิกสภา ได้ 6 คน หรือในกรณีท่ีมีเพียง 2 หมู่บ้านจะสามารถมีสมาชิกสภาได้หมู่บ้านละ 3 
คน ซึ่งเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล จะท าให้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจ านวน 12 คน ที่มาจากสองเขต
เลือกตั้งของเทศบาลต าบล และจ านวนสมาชิกสภาไม่แปรผันตามจ านวนหมู่บ้านแต่จะเน้นในเรื่องของการ
แบ่งเขตต าบลแทนนั่นเอง  
   ในส่วนนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า ในบริบทของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ซึ่งเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ที่มีประชากรอาศัยอยู่มาก
การที่มีสมาชิกลดลงอาจจะหมายถึงตัวแทนของประชาชนก็จะลดลงด้วย ทั้งนี้อาจจะท าให้การสะท้อน
ปัญหาไม่เป็นไปอย่างที่ควร รวมถึงการขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนก็อาจจะลดน้อย
ถอยลงได้ 

5.1.2 ด้านงบประมาณ 
  จะเห็นได้ว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวงทั้ง
สองแห่งในของด้านงบประมาณมากพอที่จะมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ตามโครงการและ
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นมีความเหมาะสมถึงแม้ว่ า
การงบประมาณจะจ ากัด แต่การหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ตอบสนองถึงประชาชนได้ดีอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ที่เทียบเท่าเทศบาลต าบลอยู่มากจึงไม่เห็นความจ าเป็นของ    
อบต.ก ที่จะยกฐานเป็นเทศบาล เปรียบเทียบกับ อบต. ข ที่ถึงแม้งบประมาณจะไม่มากเท่า แต่การจัดเก็บ
ภาษีและการใช้จ่ายงบประมาณก็ตอบสนองกับประชาชนได้ดี ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ต้องการจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลตามความคาดหวังว่าจะได้รับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น หรือการจัดเก็บ
ภาษีท่ีมากขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ก็ตาม ปัญหา
ในส่วนของงบประมาณและรายได้นั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของทั้ง อบต. ผู้บริหารและประชาชนเองมี
ความสนใจในประเด็นของการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
พร้อมด้านความรู้ความเข้าใจว่าหากยกฐานะนั้นประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรต่อจากนี้ ซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ ยกฐานะให้ชัดเจน รวมถึงควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นต่อการยกฐานะ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจนั่นเอง 

5.1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานบุคคลในทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมากในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งในด้านอัตราก าลังมีความเหมาะสมเพียงพอต่อปริมาณ แต่บุคลากรในระดับ
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หัวหน้าส่วนขึ้นไปยังมีการเรียกร้องให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเพ่ือที่จะสามารถก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ได้มากขึ้น และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานของตนมากขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของบุคลากรในองค์กร
ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสายงานของตนเองได้ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังขาด
ทักษะการวิเคราะห์ การตีความ และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เช่นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนนี้ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องมีการวางแผนการจัดการองค์กรและบุคลากรให้เข้ากัน
กับงาน เพ่ือให้รับกับสภาพแวดล้อมที่มีการผันแปรอยู่ตลอด ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนต าบลยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลเพ่ือจะให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพบุคลากรย่อมต้องมีความพร้อมเพ่ือ
รองรับภารกิจภายหลังการยกฐานะ 

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความเข้าใจว่าบทบาทอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลว่าไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยแท้จริงแล้วประชาชนยังมีภาระในด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากประชาชนส่วนมากมีงานประจ า
ของตัวเองท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมในเวลาราชการได้ หากจะให้มีการเข้าร่วมต้องมีการจัดสรรเวลา
ช่วงวันหยุด ทั้งนี้ประชาชนเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวผู้น าหมู่บ้าน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงขึ้นอยู่กับระบบตัวแทนเป็นอย่างมาก เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการหมูบ้าน สมาชิกสภา 
เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากประชาชนให้อ านาจอย่างเต็มที่ในการ
ตัดสินใจ และในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นภารกิจส าคัญที่ผู้น าท้องถิ่นต้องมีความ
กระตือรือร้นที่จะท าหน้าที่แทนประชาชน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาลต าบลโดยส่วนมากแล้วประชาชนก็ไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมนัก หากประชาชนต้องการทราบ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะสอบถามผ่านตัวแทน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือ
สมาชิกสภา ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าหากมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลก็จะยิ่ง
ท าให้จ านวนสมาชิกที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนลดน้อยลงด้วย 

5.1.5 ด้านอ านาจหน้าที่การจัดบริการสาธารณะ 
  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งมีการจัดภารกิจออกเป็น 6 ภารกิจ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการลงทุนและสร้างรายได้ 
ด้านการท่องเที่ยวและพาณิชยกรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โดยทั้ง 6 
ภารกิจที่กล่าวมานั้นได้ระบุไว้ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
ซึ่งในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทศบาลต าบลแล้วไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งจะเพ่ิมในเรื่องของรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดให้มี
เครื่องใช้ในการดับเพลิง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีและไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่
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กับว่าท้องถิ่นใดที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น เพราะว่าการก าหนดขอบเขต
อ านาจนี้เป็นประโยชน์แก่ อปท. ที่จะท าตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเอ้ือประโยชน์ให้สามารถท าได้
จะเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ซึ่งเป็นพ้ืนที่เมืองที่มีความเจริญทางโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และมีจ านวนประชากร ทั้งที่อาศัยอยู่จริงและประชากรแฝงอยู่เยอะมากท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ก. จ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบชุมชนและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งการก าหนดขอบเขต
อ านาจเช่นนี้เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายเอ้ือ
ประโยชน์ให้สามารถท าได้จะเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต าบล ก. จึงเห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก. ได้มีการก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่งหน้าที่เพ่ิมจากเดิมที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า
ควรมี ได้แก่ งานรักษาความสงบภายใน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด 
หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่นั้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกองหรือส่วนราชการขึ้น
ใหม่ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยต้องมี
(1) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ (2) ชื่อกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน (3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น (4) ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองและก าหนด
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการนั้น (5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด
ส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน และ (6) ในการพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัด                
ให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด 
ลักษณะงาน คุณภาพ ของงาน  ปริมาณงาน และความจ าเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตราก าลัง
ของพนักงานส่วนต าบลและงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นได้ว่า การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะรวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นมีขอบเขตที่กว้างได้
นั้น อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรเท่านั้น เพราะแท้จริงองค์การบริหารส่วนต าบล
เองก็สามารถจัดบริการสาธารณะได้ไม่น้อยกว่าเทศบาลต าบลนั่นเอง 
 
5.2 ความจ าเป็นในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ คลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ไม่มีความจ าเป็นต้องยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เนื่องจากความจริงแล้วใน
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ส่วนที่ส าคัญในการยกฐานะคือ การให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะ และการพัฒนาท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่มากขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่าการยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลนั้นขอบเขตอ านาจหน้าที่ไม่ได้มีความกว้างขวางกว่ากันมากนัก
เนื่องจากอ านาจโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลนั้น
อ านาจไม่แตกต่างกัน รวมถึงอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจก็
ยังก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลไว้กว้าง ๆ ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับฐานะทางการคลังของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถด าเนินการได้มากเพียงใด ซึ่งหากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความต้องการจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียด            
และผลกระทบของการยกฐานะอย่างรอบด้าน รวมถึงให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นหลัก และเมื่อ
พร้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวกระบวนการยกฐานะแล้วนั้น การจะด าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลนั้นต้องบอกถึงเหตุผลความจ าเป็นในพ้ืนที่ ข้อจ ากัดของการบริหารงานแก่ประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความจ าเป็นในพ้ืนที่กับการยกฐานะเป็นเทศบาลซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องค านึงถึงความพร้อมของประชาชนเป็นหลัก 
 
5.3 ข้อดีและข้อเสียของการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
 

5.3.1 ข้อดีของการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะท าให้ขนาดขององค์กรใหญ่ขึ้นและมี
โครงสร้างของการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพราะในส่วนของอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลนั้นมีมากกว่าขององค์การบริหารส่วนต าบล และในเรื่องของการให้บริการและในส่วนของการ
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องที่มีเพ่ิมมากขึ้น เช่นการจัดตั้งตลาด การประกาศให้เป็นเขตควบคุม
อาคาร การจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลเองได้ ทั้งนี้เพ่ือให้บริการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในด้านต่าง ๆ อันเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรต่าง ๆเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการเท่าเทียม
กันและมาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึงและการที่องค์การบริหารส่วนต าบลยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล
นั้นก็เพ่ือที่จะท าให้การปกครองนั้นเป็นรูปแบบเดียวกัน และโครงสร้างแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ  
และในส่วนของข้อดีของการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นเทศบาลต าบลนั้น เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็กมักจะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีการท าภารกิจซ้ าซ้อนกัน    
และเกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ดังนั้นการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกันก็เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายไม่ให้เกิด
การทับซ้อน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการป้องกันการทุจริต  
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  จะเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งในพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา                
ซึ่งในส่วนของฝ่ายข้าราชการท้องถิ่นมีความต้องการเลื่อนระดับปรับต าแหน่งไปในต าแหน่งที่สูงขึ้น
เพ่ือเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการท้องถิ่นแต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถขยายกรอบอัตราก าลังได้เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในกรอบอัตราก าลังนั่นเอง 

5.3.2 ข้อเสียของการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ในส่วนของข้อเสียของการยกฐานะ และการควบรวมองค์การบริหารส่วน

ต าบล   เพ่ือเป็นเทศบาลต าบลนั้น อันจะท าให้จ านวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ลด
น้อยลงจาก 28 คน เหลือเพียง 12 คน ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลให้หมู่บ้านที่มีขนาดเล็กหรือมีจ านวน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ ไม่มีตัวแทนสมาชิกสภาฯ ของหมู่บ้านนั้น  ๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการแบ่งเขตการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตโดยมี
จ านวนสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งท าให้ผู้สมัครฯ จากหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กนั้นอาจจะไม่ได้รับ
การเลือกตั้ง และการที่จ านวนสมาชิกที่ลดลงก็หมายถึงประชาชนจะขาดความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ท้องถิ่น เพราะสมาชิกนั้นคือตัวแทนของหมู่บ้านที่สามารถสะท้อนปัญหาแทนประชาชนในหมู่บ้านได้ 
และหากว่าเมื่อมีการยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วบางพ้ืนที่อาจท าให้เกิดการบริการประชาชนไม่ทั่วถึง 
เพราะเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดิมมีพ้ืนที่กว้างอีกทั้งการจักเก็บภาษีก็ไม่มาก ซึ่งการยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้วจะมีเงินอุดหนุนที่มากขึ้นก็จริง แต่งบประมาณส่วนใหญ่นั้นก็มักจะหมด
ไปกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลที่เพ่ิมขึ้นตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นนั่นเอง และเมื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนลดลงท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง  สุดท้ายก็ท าให้การพัฒนาล่าช้ากว่าการเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหลักการบริหารงานของเทศบาลนั้นเป็นการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่เมือง
เป็นส าคัญ ซึ่งในสภาพส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นชนบท บ้านเมืองไม่แออัด 
การจราจรไม่วุ่นวาย ไม่จ าเป็นต้องน าระเบียบเทศบาลมาบริหารจัดการเพราะจะท าให้การเป็นอยู่ของ
ประชาชนยิ่งล าบากมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงและใกล้ชิดประชาชน
ที่สุด รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงประชาชนที่มีขั้นตอนยุ่งยาก เกิดความซับซ้อนของระบบ
ราชการ และอาจเกิดการผูกขาดตัดตอนรวบอ านาจโดยผู้มีอิทธิพล เข้ามาครอบง าการบริหารท้องถิ่น
ได้ง่าย 

 
5.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลในเขต
พื้นที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

5.4.1 ไม่จ าเป็นต้องมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลต าบล เนื่องจากการเป็นยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไม่มีความจ าเป็นในพ้ืนที่
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ดังกล่าวแม้แต่น้อย ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านอ านาจหน้าที่และการเข้าถึง
ประชาชน ทั้งนี้แม้ว่าพ้ืนที่ที่กล่าวมานั้นจะเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง หรือเป็นชุมชนที่มีความเป็นชนบทกึ่ง
เมืองนั้น มีความต้องการเพ่ิมศักยภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ เศรษฐกิจ รายได้หรือเรื่องอ่ืน ๆ        
แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นมีเพียงพอที่จะจัดบริการสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ตามมาตรา 19 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีความเจริญ 
และมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการยกฐานะเป็นเทศบาล แต่จ านวนประชากรที่มีมากในเขตพ้ืนที่นั้นท าให้
การเข้าถึงประชาชนก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้ว หากมีการยกฐานะเป็นเทศบาล จ านวนสมาชิกท้องถิ่นที่ลดลง
จะยิ่งท าให้การเข้าถึงประชาชน และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้น าท้องถิ่น เป็นไปได้ยากขึ้นอีก จึงสรุปได้ว่า 
การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
นั้น ไม่มีความจ าเป็น 

5.4.2 จากการแสการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้ถูกจับตาใน
เรื่องของการปฏิรูปยุเลิกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหากมีการสั่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ 
และข้ันตอนการจัดเป็นเทศบาลต าบล โดยหลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล ต้องมีข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามนัย มาตรา 7 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 “ท้องถิ่นใด
มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนคร ตาม พ.ร.บ.นี้” มาตรา 9 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 “เทศบาลต าบล ได้แก่ท้องถิ่นซึ่ง
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลประกาศกระทรวงมหาดไทย นั้นให้ระบุชื่อ
และเขตเทศบาลไว้ด้วย” และมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 “ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 
10 และมาตรา 11 การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ว3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 
เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์มีองค์ประกอบเพียงสภาพของท้องถิ่น ความเป็นชุมชน จ านวนรายได้ ว่าเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลหรือไม่เพียงใด การยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล โดยต้องรายงานขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลผ่าน
ความเห็นชอบของอ าเภอและจังหวัดตามล าดับเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาขอยกฐานะ ดังนี้ 

(1) แบบส ารวจข้อมูลการขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากอ าเภอและจังหวัด ตามล าดับ 
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(2) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็น
เทศบาลต าบลได ้

(3) ค าบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลตาม
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

(4) แผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล โดยต้อง
ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะต้องให้นายอ าเภอท้องที่ นายก อบต. ปลัด อบต. 
หัวหน้าส่วนโยธาของ อบต. และผู้บริหารท้องถิ่นข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เดิมทั้งหมด เป็นผู้ลงนามรับรองแนวเขต 

(5) แบบส ารวจความเห็นและรายงานการประชุมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่โดยแท้จริงที่ต้องการยกฐานะและจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล 

หากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาพเหมาะสม 
สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล จะมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเป็นเทศบาล
ต าบลมีผลท าให้ท้องถิ่นนั้นพ้นสภาพเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลรวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิก 
อบต. สิ้นสุดลงและนายก อบต. พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลต าบล
เป็นต้นไป ในส่วนของงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโอนไปเป็นของเทศบาลต าบล รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้
ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตราเทศบัญญัติใน
เรื่องนั้นขึ้นใหม ่

 
5.5 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

5.5.1 การศึกษาด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่เมือง ซึ้งแม้ว่าการยกฐานะนั้นบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนจะมี
ความคิดเห็นในเชิงบวก แต่การศึกษาอาจท าให้เห็นว่าการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่เมือง อาจมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ 

5.5.2 การศึกษาหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทใน
แต่ละพ้ืนที ่
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ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2546. 

ลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย. “ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาตสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

สุนทรชัย ชอบยศ. “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน
 ต าบลเป็นเทศบาลต าบล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดขอนแก่น.” วิทยานิพนธ์
 ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. “คู่มือการจัดตั้งยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.” กรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น. http://www.dla.go.th/upload/templateOrganize/menu/ 
 2014/10/1413194928266.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560). 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. “สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ.” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
 http://www.dla.go.th,http://www.dla.go.th/work/abt/ (สบืค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และสิริพันธ์ พลรบ. “แนวทางการปรับปรุงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล.” http://phad.ph.mahidol.ac.th/Journal 
 _law/1-3/07_Chardsumon.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560). 
ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย. “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549.” ท้องถิ่นไทย 
 ข้อกฎหมาย. http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 
 17 พฤศจิกายน 2560). 
ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย. “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.” 
 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย.  http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542_21.html 
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560). 
ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย. “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552.” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย.
 http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2537-6-2552_10.html (สืบค้นเมื่อวันที่  
 5 ธันวาคม 2560). 
ท้องถิน่ไทย ข้อกฎหมาย. “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  
 พ.ศ. 2552.” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย. http://www.thongthinlaws.com/ 
 2015/03/2496-13-2552.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
ปริญญา ชูเลขา. “เอาแน่! ปฏิรูปท้องถิ่น ยุบ อบต..” โพสต์ทูเดย์. http://www.posttoday.com/ 
 analysis/report/482852 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560). 
ราชกิจจานุเบกษา. “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.” ราชกิจจานุเบกษา, 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF /2560/A/040/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่  
 3 ธันวาคม 2560). 
ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร. “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.” 
 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร. http://library2.parliament.go.th. 
 http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 
 3 ธันวาคม 2560). 
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สถาบันพระปกเกล้า. “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐาน ล าดับที่ 1 เรื่องการ
 กระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น.” สถาบันพระปกเกล้า.
 http://164.115.5.97/kpith/images/encyclopedia/ency%204_1.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 
 ธันวาคม 2560). 
สถาบันพระปกเกล้า. “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 2 โครงสร้างภายนอก ล าดับที่ 3 เรื่อง
 การกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น.” สถาบันพระปกเกล้า.
 http://164.115.5.97/kpith/images/encyclopedia/ency%202_3.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 
 3 ธันวาคม 2560). 
สถาบันพระปกเกล้า. “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครอง
 ท้องถิ่นไทย ล าดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล.” สถาบันพระปกเกล้า. http://164.115.5.97/ 
 kpith/images/encyclopedia/ency%202_3.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
สถาบันพระปกเกล้า. “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครอง
 ท้องถิ่นไทย ล าดับที่ 3 เทศบาล.” สถาบันพระปกเกล้า, http://164.115.5.97/kpith/images/ 
 encyclopedia/ency%203_3.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
สถาบันพระปกเกล้า. “สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล าดับที่ 1 
 เรื่องการจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน.” สถาบันพระปกเกล้า, http://164.115.5.97 
 /kpith/images/encyclopedia/ency%204_1.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560). 
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. “ดีเดย์ ม.ค.61‘ยุบอบต.’วางไทม์ไลน์เลือกตั้งเทศบาลหลังได้ส.ส..” 
 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. http://www.thansettakij.com/content/112301 (สืบค้น
 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560). 
longdo law บริการสืบค้นและดูข้อมูลกฎหมายไทย. “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 พ.ศ. 2540.” longdo law บริการสืบค้นและดูข้อมูลกฎหมายไทย. 
 http://law.longdo.com/law/125/rel154 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560). 
 
การสัมภาษณ์ 
 
ก านันต าบล ก.. สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี, 7 ธันวาคม 2560. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข.. สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหารส่วน
 ต าบล ข. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก.. สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหารส่วน
 ต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก.. สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
ผู้น าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ก.. สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, หมู่ 7 อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี, 7 ธันวาคม 2560. 
ผู้น าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ข.. สัมภาษณ์โดย ลลิดา พรหมสูงวงษ์, 9 ธันวาคม 2560. 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก.. สัมภาษณ์โดย ลลดิา พรหมสูงวงษ์, องค์การบริหารส่วน 
 ต าบล ก. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 4 ธันวาคม 2560. 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ นางสาวลลิดา พรหมสูงวงษ์ 
วันเดือนปีเกิด 09 พฤษภาคม 2533 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลนครรังสิต 

  
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2558 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
      พ.ศ. 2559 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      เทศบาลนครรังสิต 
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