Journal of Roi Et Rajabhat University
Volume 12 No.2 July - December 2018

173



1

การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นเทศบาลตาบล :
ศึกษาจากกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
Changing the Status of Sub-district Administrative Organization to Subdistrict Municipality: A Case Study of Huai Bong Sub-district
Administrative Organization
สุกัญญา ธงภักดิ1์ และ ประชาสรรค์ แสนภักดี2
Sukanya Thongpuk1 and Prachasan Saenpakdee2

Received : 6 พ.ค. 2561
Revised : 21 ก.ย. 2561
Accepted : 21 ก.ย. 2561

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้า น
และผู้นาชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง และประชาชนในท้องถิ่นตาบลห้วยบง รวมกันเป็นจานวนทั้งสิ้น
49 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เป็น แบบข้อ มูล สัม ภาษณ์เ ชิงลึก สถิติที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ได้แก่ วิเคราะห์แบบอุปนัย วิเคราะห์จาแนกชนิดข้อมูล วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล คือ
1) สภาพปัจจุบันของปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น การขาดความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ในการตรวจแนวเขตการปกครอง
2) ปัญหาที่เกิดจากรัฐ เช่น ความไม่ชัดเจนในตัวหลักเกณฑ์ในการยกฐานะปัญหาของการดาเนินงานของราชการส่วนภูมิภาค
3) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล เช่น การไม่ทาการสารวจความเห็น
จากประชาชน การแสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่าประชาชน รวมถึงความไม่ชัดเจน
ในการสื่อสารเรื่องข้อกาหนดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ 4) ปัญหาทางการเมือง
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล เช่น การใช้อานาจลงนามของนักการเมืองระดับชาติเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางการเมือง การใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานเสียงของการเมืองระดับชาติ
คาสาคัญ : องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล การเปลี่ยนสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract
This study has a research question in mind. Nowadays, the Sub-district Administrative
Organization has problems or obstacles in changing its status to a Sub-district Municipality.
The objectives of this study were 1) To study the current situation of process which is occurring due
to the change from Sub-district administrative organization to a Sub-district Municipality. 2) To study
the obstacles of changing from a Sub-district administrative organization to Sub-district Municipality.
The data collecting, the populations were local officials, Sub-district headman, Village headmen,
and key community leaders and people in Huai Bong, totaling 49 persons. The instrument used in
this study was in-depth interview. Statistics used in data analysis was inductive analysis.
Data classification analyzed by comparison.
The study results revealed that the problems of changing the status of the Sub-district
Administrative Organization were 1) current problems caused by lacking of cooperation between local
administrative organizations those their boundaries are in same administrative district. 2 ) Problems.
caused by government – the indetermination of criterion in changing Sub-district Administrative
Organization to Sub-district Municipality and problems in administration of the provincial government
service. 3 ) Problems of participation – that is no the survey of the citizens’ opinion, the need
of local politician is more than the views of people and the communication about the principle
of citizens’ participation in changing Sub-district Administrative Organization to Sub-district Municipality
was not clear. 4) Political problems in process of changing to Sub-district Municipality, using the
power of the national politicians for political benefits and using local administrative organization as
the national political bastion.
Keywords : Subdistrict Administrative Organization, Subdistrict Municipality, Changing the status
of Local Administrative Organization
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นไทยไว้อย่างชัดเจนถึงขั้นมีการบัญญัติไว้เป็นเอกเทศในหมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
(มาตรา 281-290) (กรมการปกครอง อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม, 2552 : 75-80) อาทิใน มาตรา 281 กาหนดไว้ชัดเจน
ว่า “ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น ” อั น เป็ น ผลบั งคั บ ให้ รั ฐ ต้ อ งให้ ค วามสนใจต่ อ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยได้ กาหนดให้
การปกครองท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองด้วยกัน 4 รูปแบบ
นั่นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่น รูป แบบพิเ ศษ
ซึ่งปัจจุบันมีสองแห่งนั่นคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
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ทั้งนี้การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลถือเป็นรูปแบบที่เก่าและเกิดขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ถือเป็นการสร้างท้องถิ่นไทยขึ้นใหม่ซึ่งเป็นหน่วยทางกฎหมาย ที่แยกตัวออกจากหน่วย
ธรรมชาติหรือท้องถิ่นธรรมดาและเป็นหน่วยที่แยกตัดขาดออกจากสุขาภิบาลที่ดารงอยู่แต่เดิม ไม่ใช่เป็นพัฒนาการ
ที่สืบเนื่องหรือต่อเนื่องกับหน่วยสุขาภิบาล (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2542 : 38-40) ดังที่มีการอธิบายและขยายความขึ้นมา
ในภายหลั ง ทั้ ง นี้ จุ ด ที่ สาคั ญ ของเทศบาลเป็ น กิ จ การที่ ป ระชาชนนั้ น ได้ ดาเนิ น การตามเจตจานงของประชาชน
หรือเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบ (โกวิทย์ พวงงาม, 2552 : 122-125) ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันนั้นได้แบ่งประเภทออกเป็นสามรูปแบบ นั่นคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลในการก่อกาเนิดเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ในการจัดตั้งแต่ประการใดคงจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่ารัฐบาลในขณะนั้นมีความต้องการที่จะยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่
แต่เดิม ขึ้นเป็นเทศบาลอันเป็นการนาร่องในการใช้รูปแบบเทศบาลเป็นครั้งแรก การปกครองในรูปแบบของเทศบาลนั้น
รั ฐ บาลคณะราษฎรมี ค วามตั้ ง ใจหรื อ มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะกระจายอานาจสู่ ท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด การปกครองตนเอง
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งมีความพยายามปฏิรูปท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย
ในระดับชาติจนได้มีการเริ่มต้นจะยกฐานะสุขาภิบาลจานวน 35 แห่งที่มีอยู่แต่เดิมของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ขึ้นเป็นเทศบาล
โดยจุดมุ่งหมายของคณะราษฎรมุ่งหมายที่จะพัฒนาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเดียว คือ เทศบาล ขณะนั้นมีตาบล
ทั่วประเทศจานวน 5,334 แห่ง รัฐบาลหวังที่จะยกฐานะตาบลให้เป็นเทศบาล
ล่าสุดร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านประชามติไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ทาให้ "ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น" ถูกจับตาจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการยุบองค์การบริหารส่วนตาบล
และการกาหนดเกณฑ์จานวนประชากรเพื่อนาไปสู่การควบรวมพื้นที่ เป็นเทศบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้กฎหมายฉบับเดียว สาหรับการนาเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนื่องจาก
กฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นมีจานวนหลายฉบับ ทาให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องยกเลิกไป ไม่ว่าจะเป็น
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.สภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 พร้อมกับรวบรวมกฎหมายดังกล่าวมาจัดทาเป็นประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ใช้
อยู่ในฉบับเดียวกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีสาระสาคัญ อาทิ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และเป็นนิติบุคคล ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
ในการส่งเสริม สนับสนุน และแนะนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2537 : 110-118)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่าการปฏิรูปโครงสร้างและอานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงกฎหมายที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอยู่หลายฉบับ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจได้รับความเห็นชอบให้มีการยุบรวมอานาจการปกครองจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล
ตาบลทั้งหมดทั่วประเทศและในพื้นที่ที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง ก็เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะตลอดระยะเวลา 4-5 ปีย้อนหลังหลายแห่งแต่องค์การบริหารส่วนตาบลที่ผู้วิจัยศึกษา
เป็นกรณีตัวอย่างในครั้งนี้นั้น ไม่มีแนวโน้มที่จะได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียง
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ดัง นั้น ในการศึก ษาครั้ง นี้จ ะพิจ ารณาถึงสภาพปัจ จุบัน และปัญ หาในกระบวนการเปลี่ย นแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลตาบล ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบลในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเทศบาลตาบล
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเทศบาลตาบล
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นเทศบาลตาบล : กรณีศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเน้นการสัมภาษณ์ในเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (Key Informant) อันจะเป็นการตอบโจทย์ในการวิจัย ซึ่งในที่นี้ผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ประกอบด้วยสามกลุ่มด้วยกัน
คือ
กลุ่ม นัก การเมือ งท้อ งถิ่น และข้า ราชการท้อ งถิ่น ได้แ ก่ นายกเทศมนตรีห รือ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลรวมทั้ง
พนักงานหรือข้าราชการของเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานรวมถึงสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองปลัดรวมทั้งพนักงานหรือข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 24 คน
กลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้นาในท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(ส.อบต.) กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้เห็นมุมมองในปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ จานวน
25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทั้งหมดดังนี้คือ
2.1 แบบบันทึกข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
2.2 แบบจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม กล้องบันทึกภาพ / เทปบันทึกเสียง
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล ตามความคิ ดเห็นของประชาชน ซึ่งตอบใน 3 ลักษณะ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่
เห็นด้วย พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง โดยแสดงความคิดเห็นประกอบกับเหตุผลความประเด็นสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
3.1.2 ทาหนังสือแนะนาตัวและขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือในการดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3.1.3 ผู้วิจัยประสานงานกับ ผู้รับ ผิด ชอบในพื้น ที่ไ ด้ แ ก่ ปลั ด องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลห้ว ยบง
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการศึกษา
3.2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ โดยมีผู้ตรวจสอบเครื่องมือก่อนลงพื้นที่ 3 ท่าน
คือ ท้องถิ่นอาเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตาบล, และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ใช้วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
จากแนวคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนเก็บข้อมูลจริง
และก่อนลงพื้นที่ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.2.1 นาหนังสืออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง เสนอกานัน
และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการศึกษา
3.2.2 ข้อมูลสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
3.2.3 เก็บข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม เพื่อ ประเมิน ความพร้อ มขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
เป็นเทศบาลตาบล
3.2.4 แบบจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
3.2.5 กล้องบันทึกภาพ / เทปบันทึกเสียง
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างนามาวิเคราะห์
และคานวณค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติประเมิน หาค่า สถิติที่ต้อ งการสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ
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3.3.2 แบบสอบถามประเมิ น ความพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
เป็นเทศบาลตาบล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนามาวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุป
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย : ตีความ สร้างข้อสรุป ข้อมูลจากรูปธรรม สิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์
4.2 วิเคราะห์จาแนกชนิดข้อมูล : ในเชิงทฤษฎีการได้ข้อมูลจริงจากผู้เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ในรูปแบบพรรณนา
4.3 วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล : เปรียบเทียบข้อมูลกับเทศบาลตาบลที่ยกฐานะแล้วเพื่อนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบหาข้อมูลของปัญหา
สรุปผล
จากการศึกษาเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลและศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานการเปลี่ยนแปลง
ฐานะขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลจากการศึกษาพบว่าปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลตาบลอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นหลักด้วยกันกล่าวคือ
1. สภาพปัจจุบันของปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น การขาดความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ าณาเขตติด ต่อ กัน ในการตรวจแนวเขต
การปกครอง
2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลีย่ นแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล เช่น การแสดงให้เห็นถึง
ความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่าประชาชน อันเป็นความต้องการของผู้นาที่มีความชอบธรรมตามกฎหมาย
มากกว่าที่จะมาจากพลังของการประชาคมหมู่บ้านหรือการประชาคมตาบลที่มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ
ของการเปลีย่ นแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล นอกจากนี้ยังมีเรื่องความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเรื่องข้อกาหนดในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะ
3. ปัญหาอันเกิดจากราชการส่วนภูมิภาค เช่น แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนในการหารือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. ปัญหาทางการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบลมีความพยายามนาประเด็น
การเปลี่ยนแปลงฐานะไปแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ เช่น ความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ตาบล ทาให้เกิดการวิ่งเต้นทางการเมืองในส่วนของผลกระทบภายหลังเป็นเทศบาลตาบลนั้นลักษณะเด่นคือ เรื่องของ
การกากับดูแลเทศบาลตาบลถูกกากับดูแลจากเดิมที่เป็นอานาจของนายอาเภอโดยตรง ก็อยู่ในกากับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่ง นายอาเภอเป็น เพีย งผู้ช่ว ยกากับ ดูแ ลเทศบาลที่มีใ นเขตอาเภอ นอกจากนี้เ ทศบาลจะมีค วามใกล้ชิด
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กับส่วนกลางเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเด็นทางการคลังก็เป็นปัญหาที่ต้องรองบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก
และยังไม่เป็นไปตามการประมาณการทาให้ประสบปัญหาในการบริหารงานเป็นอย่างมาก
อภิปรายผล
การจั ด ตั้ งและการเปลี่ ย นแปลงฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลนั้น โดยทั่วไปแล้วมีความมุ่งหมายสาคัญคือ เพื่อให้หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นนั้นได้มีอานาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะรวมถึงพัฒนาท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระ
ในการบริหารงานมากขึ้นด้วย อีกทั้งมีทรัพยากรการบริหารเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกว่าจะถึงเป้าประสงค์ในการจัดตั้ง
เทศบาลตาบลนั้น กระบวนการดาเนินการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงฐานะนั้นประสบปัญหาอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลตาบลซึ่งการดาเนินการที่เป็นปัญหานั้นเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช ตระการศิรินนท์ และคณะ (2546 : 98-102) เพราะ เป็นการศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาล และงานของ ธีรเดช สิริอา ไพรัตน์ (2551 : 70-77) ที่ศึกษาประเด็นเรื่องการเมืองในกระบวนการ
เปลี่ย นแปลงฐานะโดยศึก ษาความขัด แย้งและโครงสร้า งทางอานาจก่อ นการเปลี่ย นแปลงฐานะ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 111-120) เพราะศึกษาเรื่องเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น
โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเกณฑ์ในการยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น และงานวิจัยของเปรมศักดิ์
กีรานนท์ (2538 : 60-74) เพราะศึกษาเรื่องอุปสรรคและปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่สุขาภิบาลประสบอยู่ ว่าเป็นปัญหาต่อการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลหรือไม่
ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบได้
ดังนั้นงานวิจัยนี้น่าจะช่วยให้เข้าใจรวมทั้งทราบถึงปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะและผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลอันอาจจะนาไปสู่ข้อสนเทศทางวิชาการ
ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะยกฐานะและเทศบาลตาบลที่ยกฐานะใหม่ทั้งการบริหารงาน
รวมทั้งการพัฒนาให้เทศบาลเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นการปกครอง
ของประชาชนต่อ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากการศึกษาเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลนั้น
พอที่จะประมวลข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ ข้อเสนอแนะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล
อาจมีความจาเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกล่าวคือ
1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นควรมีความชัดเจนในเรื่องแนวทางปฏิบัติแม้ปัจจุบันจะมีคู่มือ
ที่เป็นแนวทางในการขอเปลี่ยนแปลงฐานะแต่ก็มีบางประเด็นที่ไม่ได้สื่อสารให้เกิดความชัดเจน เช่น เรื่องจานวนประชาชน
ที่เข้าร่วมในการทาประชาคมและสัด ส่ว นที่เ ห็น ด้ว ยควรระบุใ ห้ชัด เจน เพื่อ ให้ยึด ถือ เป็น แนวปฏิบัติข องท้อ งถิ่น
จะได้ไม่เกิดปัญหาและความสับสนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการขอยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล นอกจากนี้
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กรณีหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงฐานะ ควรมีการกาหนดเรื่องของรายได้ให้ชัดเจนขึ้นตามภาวะทางเศรษฐกิจ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารองค์กรและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
1.2 องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การยกฐานะควรมี
การประสานงานกันเพื่อไม่สร้างความขัดแย้งหรือความล่าช้าในการดาเนินการ เพราะการขอเปลี่ยนแปลงฐานะนับเป็นสิทธิ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความพร้อมในการขอยกฐานะ ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะขอยกฐานะ
เป็นเทศบาลตาบลควรคานึงถึงความพร้อมของทางการบริหารขององค์การและความพร้อมทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
โดยเฉพาะความพร้อมทางการบริหารการคลัง เพราะการบริหารงานท้องถิ่นถือว่างบประมาณของท้องถิ่นมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตน หากหวังเพียงพึ่งงบประมาณอุดหนุนก็เท่ากับว่าท้องถิ่นยังพึ่งตนเองไม่ได้
นอกจากนี้ควรมีการดาเนินการล่วงหน้าก่อนขอเปลี่ยนแปลงฐานะอย่างน้อยประมาณ 2-3 ปี เพื่อให้เป็นประเด็นสาธารณะ
และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
1.3 ควรมีการกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะวางแผนการบริหารรองรับ
การเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลตาบล สาหรับ การจัด ทาแผนเพื่อ พัฒ นาภายหลังการเป็น เทศบาลตาบลนั้น
มี ค วามจาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาเป็ น แผนระยะยาวเพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบแนวทางการดาเนิ น การในระยะยาว
เพราะในระหว่างทางอาจเกิดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ทั้งนี้อาจกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะขอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบลจัดทาแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงว่าในระยะ 5 ปีแรกจะดาเนินการ
บริหารจัดการอย่างไร ในระยะ 5 ปีถัดมาจะดาเนินการอะไรบ้าง และใน 5 ปีถัดไปเทศบาลจะมีสภาพเป็นอย่างไร เพื่อให้
ประชาชนได้เห็นภาพในอนาคตของเทศบาลตาบล
1.4 การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และสภาพของความเป็นชุมชนเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่น
และนักการเมืองระดับชาติที่เจรจาเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองแก่กัน ซึ่งหากบางองค์การบริหารส่วนตาบล ที่มีสภาพ
ที่ไม่ค่อยพร้อมยกฐานะ แต่ได้รับการพิจารณาเพราะปัจจัยทางการเมือ งเป็น หลัก อาจกระทบต่อ การบริห ารงาน
ของเทศบาลตาบลได้เช่น ความไม่พร้อมของบุคลากรหรือทางการคลังท้องถิ่น
1.5 องค์การบริหารส่วนตาบลควรให้ความสาคัญในการสร้างเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบลอย่างกว้างขวาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการยกฐานะ
เป็นเทศบาลตาบลด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการยกฐานะอย่า งแท้จ ริง เพราะเจตนารมณ์
ของประชาชนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้เพื่อให้เกิดการ
สร้างการเรียนรู้และเข้าใจต่อการปกครองในรูปแบบเทศบาลตาบลอาจจัดให้มีการเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อให้มีการถกแถลง
ถึงข้อดีข้อจากัดของการเป็นเทศบาลตาบลต่อประชาชน และสุดท้ายให้ประชาชนตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง
รอบด้านไม่ควรมีการปกปิดข้อมูลบางอย่าง เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจดาเนินการ
ลงประชามติก็ได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงฐานะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
เป็นเทศบาลตาบลในระยะแรกเท่านั้น ซึ่งถือเป็นข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นหากจะให้เห็นผลกระทบในระยะยาว
และครอบคลุม อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะไปแล้วในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจพิจารณา
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ช่วงระยะเวลา 10 ปี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะจะทาให้เห็นภาพสะท้อนหรือผลกระทบหรือประเด็นปัญหา
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจพิจารณาถึงรูปแบบในการทางานแบบเครือ ข่า ยของเทศบาลตาบล
เพราะในระยะยาวการทางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประเด็นที่ท้าทายแก่ท้องถิ่น ประกอบกับ
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลสามารถทางานร่วมกับองค์กรอื่นในลักษณะสหการได้ แต่ในทางปฏิบัติ ยังประสบปัญหา
การทางานลักษณะดังกล่าวอยู่
2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะเปลี่ยนฐานะและเทศบาลตาบล
ที่เปลี่ยนฐานะแล้วนั้นอาจจะยังประสบปัญหาอยู่ ดังนั้นหากมีการศึก ษาถึงประเด็น เรื่อ งแนวทางในการส่งเสริม
ให้ประชาชนสนใจและเข้าร่วมต่อการปกครองในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จะเป็นแนวทางที่นาไปสู่การปกครองตนเอง
ของประชาชนได้ในที่สุด
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