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บทคัดย่อ 
               การวิจัยเร่ือง โครงสร้างองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีควรจะเป็นในบริบทการ
เมืองไทย มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้าง
และหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินใน
บริบทการเ มืองไทยปัจจุบัน  เพื่ อ ศึกษา
เปรียบเทียบโครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ท้อง ถ่ินตาม รั ฐธรรมนูญในบริบทการ
เมืองไทยปัจจุบัน และเพื่อศึกษาวิเคราะห์
แนวโนม้โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีควรจะเป็นในบริบทการเมืองไทยปัจจุบนัใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเก่ียวกบั
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีควร
จะเป็นในบริบทการเมืองไทย  ขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษาจากพื้นท่ีการวิจยัโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก  การสนทนากบัผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง
เก่ียวกับก าหนดนโยบายการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมดเพื่อการเขียนรายงานผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินท่ีควรจะเป็นในบริบท

การเมืองไทย  เร่ิมตน้จาก  การกระจายอ านาจ
สู่ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 1) รัฐจะตอ้งโอนภารกิจท่ีไม่
เ ก่ี ยวข้องกับความมั่นคงของชา ติ  การ
ต่างประเทศ และการเงินการคลงัของประเทศ
โดยรวม 2)การให้บ ริการสาธารณะแก่
ประชาชน หากทอ้งถ่ินใดไม่มีความพร้อม รัฐ
จะต้องขยายเวลาให้เตรียมความพร้อมไป
คราวละ 10 ปี  ส่วนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ควรจะเป็นการ
ถ่ายโอนโครงสร้างใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินตามลกัษณะด้านต่างๆประกอบด้วย 
(1 )ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน (2)ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3)ด้านการจดัระเบียบ
สังคมและการรักษาความสงบเรียนร้อย 
(4)ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (5)ด้านการส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเท่ียว (6)ด้านศิลปะ วฒันธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
ค าส าคัญ :  โครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน, ท่ีควรจะเป็น,  บริบทการเมืองไทย 
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Abstract 
               Research was “The Structure of 
Local Administration Organization will be in 
Thai Political Context”.  The objective ; To 
study the structure and function of Local 
Administration Organization will be in Thai 
Political Context.  To compare the structure 
of local administration in the context of 
constitutional politics in Thailand.  To 
analyze trends, the structure of local 
administration should be in the current 
political context Thailand.  Using qualitative 
Research Methodology by studying the 
structure of local administration should be in 
a political context Thailand.  The data used in 
the study of space research by in-depth 
interviews. Conversations with people who 
have direct experience with policy local 
administration. And study of all relevant 
documents to the report results. 
 The analysis of the local 
administration should be the political context 
in Thailand starting from decentralization 
include 1) The state will have to transfer the 
mission unrelated to national security  
foreign affairs And finance of the country as 
a whole. 2) Public services to the people If no 
local ready The state must be prepared to 
extend a term of 10 years.  The transfer of 
tasks to the local administration. The 
structure should be transferred to local 

administration based on the nature include ; 
(1) Infrastructure (2) quality of life (3) The 
social order and maintain order. (4) 
Conservation of Natural Resources and 
Environment. (5) The promotion of 
investment and tourism. (6) Arts, culture and 
local wisdom 
 
Keywords : The Structure of Local 
administration organization, That should be, 
Thai  Political  Context. 
 
บทน า 
 หลงัปี พ.ศ.2435  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าทรงปฏิรูปการบริหารราชการ
ส่วนกลางโดยตั้งกระทรวง 12 กระทรวงและ
การปฏิรูปการบริหารส่วนภูมิภาคโดยทรง
จัดตั้ งมณฑลเทศาภิบาล  ในการปฏิรูปการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ให้ตราพระราชบัญญัติก าหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ พ.ศ.2440 โดยให้กระทรวงนครบาล
จดัสุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพฯ แม้ว่ารูปแบบ
ดังกล่าวจะไม่ใช่การบริหารส่วนท้องถ่ิน     
ตามหลกัการกระจายอ านาจหรือการปกครอง
ต น เ อ ง ใ น ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถ่ิ น  (Local self- 
government) เพราะสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็น
ลักษณะการปกครองท้องถ่ินโดยข้าราชการ
ประจ า  (Local government by government 
officials) บางทีจะเรียกว่าการปกครองทอ้งถ่ิน
โดย รั ฐ  (Local State government) พ . ศ .
2448 สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยา
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ด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ทรงทดลองจดัตั้งสุขาภิบาลท่ีต าบลท่าฉลอม 
เมืองสมุทรสาครโดยให้มีคณะกรรมการ
สุขาภิบาลประกอบด้วย ก านันเป็นหัวหน้า 
ผูใ้หญ่บ้านเป็นผูช่้วย นอกจากน้ีให้พ่อค้าใน
เขตสุขาภิบาลเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมี
ขา้หลวงเทศาภิบาลเป็นผูค้วบคุมดูแลและสอบ
บัญชี  พ.ศ.2452 มีการตราพระราชบัญญัติ
จดัการสุขาภิบาล ร.ศ.127 โดยการก าหนดให้มี
สุขาภิบาล 2 ประเภทคือ  สุขาภิบาลเมือง
ส าหรับท้องท่ีท่ีตั้ งเมืองและสุขาภิบาลต าบล
ส าหรับทอ้งท่ีท่ีต าบล พระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ก าหนดใหมี้คณะกรรมการสุขาภิบาลจ านวน 9 
คน ประกอบด้วย  ผู ้ว่ าราชการเมืองเป็น
ประธาน ปลดัเมืองเป็นเลขานุการ นายอ าเภอ
ในท้องท่ี  นายแพทย์สุขาภิบาล นายช่าง
สุขาภิบาล และก านนัในเขตสุขาภิบาลจ านวน 
4 คน ส่วนสุขาภิบาลต าบล ใหมี้คณะกรรมการ
สุขาภิบาลต าบล มีก านันเป็นประธานและ
ผู ้ใหญ่บ้าน ในเขตท้องท่ี สุขาภิบาลเป็น
กรรมการ   ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้มี
การจัดการบริหารท้องถ่ินแบบเทศบาลข้ึน 
โดยมีการร่างพระราชบญัญติัเทศบาลใน พ.ศ.
2473 แต่ท่ีประชุมเสนาบดีสภาได้มีความเห็น
ว่ าควร มี กา รทบทวน  จนภายหลั งก าร
เป ล่ี ยนแปลงการปกครอง รั ฐบาลของ
คณะราษฎรจึงได้ตราพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476  กฎหมายฉบับน้ี
ก าหนดให้มีเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่เทศบาล
นคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล โดยริเร่ิม

จดัตั้งเทศบาลคร้ังแรกในปี พ.ศ.2478  ต่อมาปี
พ .ศ .2495 ได้ มี การตราพระราชบัญญั ติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 โดยก าหนดว่าทอ้งถ่ินใด
มีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลให้
จัดตั้ งท้อง ถ่ินนั้ น เ ป็นสุขาภิบาล  โดย มี
คณะกรรมการสุขาภิบาลเป็นทั้ งฝ่ายบริหาร
และ ฝ่ า ย นิ ติ บัญญั ติ  มี น ายอ า เ ภอห รื อ
ปลัดอ า เภอท่ี เป็นหัวหน้ า ก่ิ งอ า เภอเ ป็น
ประธานกรรมการ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งปลดัอ าเภอคนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นปลัด
สุขาภิบาล ในส่วนของการปฏิบติังานประจ า
ใช้การยืมตัวข้าราชการส่วนภูมิภาคมาช่วย
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสุขาภิบาลและ 
พ.ศ.2496 มีการตราพระราชบญัญัติเทศบาล 
2496  โดยกฎหมายฉบับน้ีได้ก าหนดให้
เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล  พ.ศ.2498 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงครามไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวดั พ.ศ. 2498 เพื่อส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ วนท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี เ ป็ น เ อก เ ทศ  มี
งบประมาณและเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินกิจการ
ส่วนจงัหวดั ซ่ึงแยกออกเป็นส่วนต่างหากจาก
ราชการแผ่นดิน โครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 2 
ฝ่ายคือ ฝ่ายนิติบญัญติัได้แก่สภาจังหวดั ซ่ึง
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ส่วนฝ่ายบริหารมีผู ้ว่าราชการ
จงัหวดัเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั   
ปีพ.ศ.2499 มีการตราพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.2499 โดยจดัตั้ง
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สภาต าบลข้ึนอยู่ ในการควบคุมของผู ้ว่ า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอ และในปี
เดียวกันน้ีมีการตราพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการส่วนต าบล พ.ศ.2499 โดยก าหนดให้
จดัตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีฐานะเป็น
นิติบุคคล  พ.ศ.2518 มีการตราพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2518 ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นการบริหาร
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  พ.ศ.2521 มีการ
ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เ มื องพัทยา  พ .ศ .2521  ภายหลังการยุบ
สุขาภิบาลนาเกลือแล้วจัดระเบียบบริหาร
ราชการใหม่ โดยน าหลกัการจดัเทศบาลแบบ
ผู้จ ัดการ เ มื อง  (City Manager) มาใช้ เ ป็ น
รูปแบบการปกครองพิเศษ เรียกว่าเมืองพทัยา  
พ.ศ.2537 มีการตราพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดย
ในคร้ังแรกเป็นการยกฐานะสภาต าบลท่ีมี
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ต ่ ากว่าปีละ 
150,000 ติดต่อกนั 3 ปี ข้ึนเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้งส่วนหน่ึงและมาจากการแต่งตั้งส่วน
หน่ึง คณะกรรมการบริหารมีก านันเป็น
ประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  ต่อมาได้
มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2542 ให้มีการเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลและคณะผู้บริหารมาจากความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และมีการแก้ไขอีกคร้ังในปี พ.ศ.2546 โดย
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมา

จากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชนใน
จงัหวดันั้น พ.ศ.2540 มีการตราพระราชบญัญติั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 โดยให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัมาจาการ
เลือกตั้งทางอ้อมโดยมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และต่อมา 
พ.ศ.2546 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.
2546โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
มาจากการเลือกตั้ งของประชาชน แนวคิด
พื้นฐานของระบบการบริหารท้องถ่ิน จึงพอ
สรุปว่า  เป็นระบบของการกระจายอ านาจ
ทางการปกครอง ไปสู่ท้องถ่ินเพื่อจดัท าการ
บริการสาธารณะ ไดอ้ย่างทัว่ถึง ตรงกบัความ
ต้องการของราษฎร และเหมาะสมกับสภาพ
ของแต่ละทอ้งถ่ินโดยให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
นั้น ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ี  เป็นกระบวนการ
ให้การเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตย แก่
ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินราชการส่วนกลาง
ต้องไม่ มีอ านาจเหนือคณะผู ้บริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน แต่มีบทบาทในการก ากบัดูแล และให้
ความช่วยเหลือ  ท้องถ่ินต้องมีอิสระในการ
ตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และการ
บริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเองได้ ในระดับหน่ึง  การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน  มีความส าคญัต่อประชาชน  เพราะ
เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพื่อให้เกิด
ความทั่วถึงในการให้บริการสาธารณะและ
แกไ้ขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงและรวดเร็ว 
เพราะความต้องการของประชาชนในแต่ละ
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ท้องถ่ินย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงกบั
ความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้า  ถือว่าเป็น
การ ช่ วย เห ลื อ รั ฐบาล ในการประหยัด
งบประมาณหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาล เพราะกิจการส่วนใหญ่ท่ีท้องถ่ินรับ
มอบจากรัฐบาล ทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการได้
โดยใช้รายไดข้องตนเอง ซ่ึงมาจากขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย  ในการบริหารทอ้งถ่ินจะท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในเบ้ืองต้น เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดย
การเลือกตั้ ง การสมัครรับเลือกตั้ ง หรือการ
ตรวจสอบ  การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึง
จะมีผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบการปกครองในระดับประ เทศ 
ประชาชนในทอ้งถ่ิน สามารถเขา้มามีส่วนร่วม
ได ้ดงัน้ีคือ  
 1. การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือ
เลือกตั้งผูแ้ทนของตนเอง เข้าไปเป็นสมาชิก
สภ าท้ อ ง ถ่ิ น  ห รื อ เ ป็ นก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการบริหารขององคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินดงักล่าว เพื่อเป็นตวัแทนในการพิทกัษ์
รักษาผลประโยชน์ และก าหนดทิศทางการ
พฒันา ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของ
ตนเอง และชุมชน ทั้งน้ี หากผูแ้ทนขา้งตน้ไม่
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ประชาชนในทอ้งถ่ินก็มี
สิทธิท่ีจะไม่เลือกตั้ง ใหเ้ป็นผูแ้ทนในสมยัต่อๆ 
ไปได ้

                2. การเสนอความตอ้งการ ต่อผูแ้ทน
ของตน เพื่อน าเขา้สู่การพิจารณาก าหนดเป็น
นโยบาย แผนงาน / โครงการ ในเร่ืองต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน
ในชุมชน 
 3. การตรวจสอบ การด าเนินงานของ
สภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยการเฝ้ามอง และติดตามการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อ
สาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม / ชมรม 
หรือองค์กรชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยอาจผ่านส่ือ
ของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว ส่ือมวลชน
ทอ้งถ่ิน หรือโดยวิธีการตั้งขอ้สังเกต โดยผ่าน
ปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผา่นผูแ้ทนของ
ตนท่ีได้เลือกไป รวมทั้ งการร้องเรียนผ่าน
ผูบ้ริหารของหน่วยงาน ท่ีก ากับดูแลองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินนั้นก็ได ้
 4. การร้องเรียน หรือร้องทุกข์  ต่อ
องค์การบริหารส่วนท้อง ถ่ิน ในกรณี ท่ี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการ
ประกอบกิจการใดๆ ในท้องถ่ินนั้น ซ่ึงเป็น
สิทธิท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนได้ และ
ขณะเดียวกันเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน ในฐานะเจ้าพนักงานฯ ท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 5. การให้ความร่วมมือ ในการปฏิบติั
ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ซ่ึงถือว่า เป็น 
"กติกา" หรือ "หลกัปฏิบติั" ท่ีสภาทอ้งถ่ินได้

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ตราข้ึน เพื่อให้ใช้บังคับในเขตท้องถ่ินนั้นๆ 
ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด 
และความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง แลว้แต่
กรณี รวมทั้งตอ้งให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม เร่ืองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ย  จากบทบาท และสิทธิหนา้ท่ีของ
ประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารท้องถ่ิน
ดังกล่ าว จึ งกล่ าวได้ว่ า  ประชาชน เป็น
องค์ประกอบ หรือปัจจัยท่ีส าคัญ  ท่ีจะให้
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นองค์กรท่ีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั กบัประชาชนไดเ้ป็นท่ีพึ่ง 
และเป็นหัวหอก ของการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ในท้องถ่ิน สมดงัเจตนารมณ์
ของการบริหารส่วนท้องถ่ิน ในระบอบ
ประชาธิปไตย และการกระจายอ านาจสู่
ประชาชนอย่างแท้จริง การบริหารส่วน
ท้อง ถ่ิน ท่ี เ ป็น "ประชาธิปไตย"  และ ท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  
อย่างไรก็ตามการบริหารส่วนท้องถ่ิน จะ
เข้มแข็งได้อย่างเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน กับ
ประชาชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน ประชาชนในทอ้งถ่ิน
จ า เป็นต้องมีการด า เนินงาน ในลักษณะ 
"ประชาสังคม" กล่าวคือ มีการรวมตัวของ
ชุมชน เป็นองค์กร หรือชมรม หรือ กลุ่มต่างๆ 
อยา่งหลากหลาย ตามความตอ้งการของชุมชน 
เพื่อให้ทุกส่วนของชุมชนไดมี้ส่วนร่วม ทั้งใน
การก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การด าเนินการ 
และติดตามก ากบัการ โดยองคก์ารบริหารส่วน
ท้องถ่ินจะเป็นองค์ภาคีหน่ึงท่ีส าคัญ และมี

บทบาทร่วมกบัองคก์รต่างๆ ของชุมชนนั้น ใน
การด าเนินการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  
ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 

 1.  กรุงเทพมหานคร 
            2. เมืองพทัยา 
             3. เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาลต าบล) 
           4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 
           5. องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) 

ด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 285 ก าหนดให้  
"องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ต้องมีสภา
ท้องถ่ิน หรือ ผูบ้ริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน หรือผู ้บริหารท้องถ่ินให้มาจาการ
เลือกตั้ งโดยตรงของประชาชน หรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน"  ดงันั้น การ
บริหารส่วนท้องถ่ินโดยทั่วไป  จึงจะแบ่ง
โครงสร้างการบริหารจดัการออกเป็น 2 ส่วน 
คือ  1.สภาทอ้งถ่ิน มีบทบาทอ านาจหน้าท่ีใน
การ ตราข้อก าหนดของท้องถ่ิน ซ่ึงจะเป็น
กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ ในระดับท้องถ่ิน
นั้ น ทั้ งในเร่ืองท่ี เ ก่ียวกับการงบประมาณ
ประจ าปี ท่ีฝ่ายบริหารเสนอ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือ
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พระราชบญัญติัอ่ืนๆ ท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ
ของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อเป็น 
กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ท่ีให้ชุมชนในทอ้งถ่ิน
นั้น ไดย้ึดถือปฏิบติั หรือเป็นกติกาของสังคม 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน ได้อยู่ ร่วมกัน
อย่างเป็นปกติสุข  2.คณะกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการ กิจการต่างๆ ท่ีเป็นอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน และ
ด าเนินการให้เกิดการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย
ทอ้งถ่ิน ท่ีสภาทอ้งถ่ินได้ตราข้ึน เพื่อให้เกิด
การบ าบัดทุกข์  บ า รุ ง สุข  และคุ้มครอง
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบ ริหาร ส่ วนท้อง ถ่ิ น
ประชาชนในฐานะผู ้เป็นเจ้าของอ านาจท่ี
แท้จริง เป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ผลกัดนัให้กลไก (องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน) ด าเนินภารกิจการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (สุวสัดี  โภชนพนัธ์ุ. 2547 : 
7) 

ในการศึกษาโครงสร้างการปกครอง
ท้องถ่ินต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของ
โคร งส ร้ า ง ท่ี เ ป็ น รู ปนั ย  (Formal  Static  
Structure)  เน้นโครงส ร้ าง ท่ี ก าหนดตาม
กฎหมายมีการจดัองค์การแบบมีรูปแบบ เป็น
อ านาจวินิจฉัยสั่งการตามกฎหมายตามอ านาจ
หนา้ท่ี (Authority) ส่วนโครงสร้างท่ีเป็นรูปนยั 
(Informal  Kinetic  Structure) เป็นโครงสร้างท่ี
ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่แอบแฝงอยู่
ภายในโครงสร้างรูปนัย เป็นอ านาจ (Power)    

ท่ีใช้อิทธิพลในการวินิจฉัยสั่งการมีลักษณะ
เป็นอรูปธรรม (พรชยั  เทพปัญญา, 2554  : 29)  
การบริหารองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองของประเทศ
ไทย  โดยบริบทการเมืองการปกครองของไทย
ตั้งแต่อดีตได้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เกิดผลกระทบต่อการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน  เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน  2475      
ได้น าไปสู่ช่องว่างอ านาจทางการเมือง และ
ช่องว่างดงักล่าวถูกเติมให้เต็มโดยขา้ราชการ
ทหารและข้าราชการพลเรือน ท าให้ระบบ
การเมืองการปกครองเปล่ียนจากระบบราชาธิป
ไตย หรือรัฐกษตัริย ์มาเป็นระบบอ ามาตยาธิป
ไตย หรือรัฐราชการ  จนน าไปสู่การเติบโต  
ของชนชั้ นนอกระบบราชการ 3 กลุ่ม คือ      
กลุ่มนักธุรกิจสั่งเข้า-ส่งออก กลุ่มนักลงทุน
อุตสาหกรรม  กลุ่มนายธนาคารบรรษทัการเงิน 
ซ่ึงได้ก่อตั้งเป็นสถาบนัได้แก่ สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม  และสมาคมธนาคารไทย 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุคน้ีอยู่
ภายใตร้ะบบราชการท่ีเรียกวา่ อ ามาตยาธิปไตย  
การพฒันาเศรษฐกิจโดยมองข้ามการพฒันา
ทางการเมือง  ผลสุดท้ายก็น าไปสู่เหตุการณ์
ส าคญัคือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 หลังจากนั้น
ระหว่างปี พ.ศ.2516-2556 น่าจะเป็นระบบ
การเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย (ลิขิต  ธีรเวคิน, 
2550 : 258-259)  แต่เน่ืองจากการพฒันาภาค
สังคมยงัตามไม่ทนัการพฒันาในภาคราชการ
และภาคธุรกิจ กลุ่มนกัธุรกิจและนกัการเมือง
ส่วนหน่ึงมีโอกาสได้เข้ามามีบทบาททาง
การเมือง จนกลายเป็นกลุ่มพลงัสังคมกลุ่มใหม่
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เขา้มาเติมช่องวา่งในเหตุการณ์ วนัท่ี 14 ตุลาคม 
2516  ประเทศไทยได้อยู่ภายใตก้ารปกครอง
ระบบธนาธิปไตย หรือ รัฐธุรกิจ  หากยอ้นคร้ัง
ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมแบบเกษตรลว้นๆ  
การค้าขาย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมอยู่ใน
วงจ ากัด แต่หลังจากวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516  
ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีมีเศรษฐกิจแบบก่ึง
เกษตรก่ึงอุตสาหกรรม เหตุการณ์การเมือง
วนัท่ี 19 กนัยายน 2549 เป็นยคุของอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซด์ หรือยุคโลกาภิวตัน์  ระบบการ
ปกครองแบบอ ามาตยธิปไตยคงไม่สามารถจะ
บริหารราชการต่อไปได้  เพราะความต่ืนตัว
ทางการเมืองของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ  การ
ขยายตัวของภาคประชาสังคม รวมถึงการ
ตระหนักถึงจริยธรรมของนักการเมือง  สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งในและนอกประเทศ
และการรับรองโดยระดบัสากล  การจะมารวม
อ านาจอย่างเดิมของกลุ่มธนาธิปไตยคงจะ
ล าบาก  มีเพียงทางเดียวคือตอ้งพฒันาระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม การบริหาร
ราชการแผ่นดินตอ้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาล  อนัได้แก่  ความชอบธรรม (Legitimacy)  
ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ
ไล่ เ บ้ี ยได้  (accountability ก าร มี ส่ วนร่วม 
(participation)  แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล (efficiency  and  effectiveness) 
(ลิขิต  ธีรเวคิน. 2550 : 261)  ปรากฏการณ์
การเมืองของไทยไดด้ าเนินมาตามล าดบัท าให้
ประชาชนในชาติ มีความขัดแย้งในทาง
ความคิด และน ามาสู่ความรุนแรงมีการ

เผชิญหน้ากันก่อความวุ่นวายข้ึนในท่ีชุมชน
และท าลายทรัพย์สินของส่วนราชการทั้ ง
ส่วนกลางและขยายวงกวา้งออกไปภายนอก
ปริมณฑลในต่างจงัหวดับางจงัหวดั  อ านาจ
ทางราชการไม่สามารถท่ีจะหยุดปรากฏการณ์
น้ีได้  จึงเป็นเหตุให้ “คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  (คสช.)” มีข้าราชการทหารเป็น
หวัหนา้คณะเขา้ยดึอ านาจการปกครองประเทศ  
เม่ือวนัท่ี 22  พฤษภาคม  2557  หลงัจากนั้นได้
ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 
2557  ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 22  กรกฎาคม 2557  
มีจ  านวน 48 มาตรา  จนถึงปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรอประกาศใช้
เพื่อด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรมาบริหาร
ประเทศในเวลาต่อไป 

การเมืองการปกครองของไทยต่อจาก
น้ีไป  จะด าเนินต่อไปอย่างไร จะมีผลกระทบ
ต่อการบริหารส่วนทอ้งถ่ินบ้างหรือไม่  มาก
น้อยเพียงใดเพราะการบริหารส่วนทอ้งถ่ินมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ินนั้นๆเป็น
อย่างมาก  การพฒันาทอ้งถ่ินก็เป็นการพฒันา
ประเทศ เม่ือทอ้งถ่ินไดรั้บการพฒันาก็เท่ากบั
ว่าประเทศได้พัฒนาไปด้วย  แต่เน่ืองจาก
บริบทของการเมืองไทยมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามปรากฏการณ์ปัจจุบัน  ผูว้ิจ ัยซ่ึงมีความ
สนใจและต้องการหาค าตอบเก่ียวกับแนว
ทางการพัฒนา เปล่ียนแปลง โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพราะโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นตวัก าหนด
ทิศทางการบริหารการพฒันาประเทศทุกทอ้งท่ี
กระจายไปทัว่ประเทศ มีผลกระทบต่อคนไทย
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ทุกท่ี  ทุกแห่ง และมีผลกระทบระยะยาว  
การศึกษาน้ีจะช่วยในการเตรียมตวัเพื่อรอรับ
การเปล่ียนแปลงประเทศตามโครงสร้างใหม่  
เพื่ อ เ ป็นประโยชน์กับผู ้ ศึ กษาและ เ ป็น
ประโยชน์กบัส่วนรวมต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ในบริบทการ
เมืองไทยปัจจุบนั 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 
ในบริบทการเมืองไทยปัจจุบนั 

3. เพื่ อ ศึกษาวิ เคราะ ห์แนวโน้ม
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีควร
จะเป็นในบริบทการเมืองไทยปัจจุบนั 
 
กรอบแนวคิดในการท าการวจัิย 

ผู ้วิจ ัยก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้        
ในการวิจัยถึงโครงสร้างองค์การบริหาร   
ส่วนท้อง ถ่ิน ท่ีควรจะเป็นในบริบทการ
เ มื อ ง ไ ท ย ปั จ จุ บั น  ก ร อ บ แ น ว คิ ด น้ี   
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การบริหาร
ส่ ว น จั ง ห วัด  2 ) โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ท ศ บ า ล                     
3)โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล          
4)โครงสร้างกรุงเทพมหานคร 5)โครงสร้าง
เมืองพทัยา กรอบแนวคิดทั้ง 5 องค์ประกอบ 
มีความเช่ือมโยงกนัของโครงสร้างองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 

 
 

วธีิการวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง “โครงสร้างองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินท่ีควรจะเป็นในบริบท
การเมืองไทย” ผูว้ิจยัเสนอวิธีการด าเนินการ
วิจยัโครงสร้างองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ควรจะเป็นในบริบทการเมืองไทยโดยแบ่ง
หัวขอ้ท่ีจะศึกษาส าคญัๆ  ดงัน้ี 1) ประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง 2) เทคนิควิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสนทนา 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การ เก็บรวบรวมข้อมู ล  4 ) เ น้ื อหา ท่ี ใช้
ประกอบการวิเคราะห์ 5) วิธีเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  6)การวเิคราะห์ขอ้มูล   
  
สรุปผลการวจัิย 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีควรจะเป็นในบริบทการเมืองไทย 
ผูว้ิจยัได้น าโครงสร้างในลกัษณะของอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายขององคก์าร
บ ริหาร ส่วนท้อง ถ่ิน  5  รูปแบบ  ได้แ ก่  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้ง 5 รูปแบบ  มีลกัษณะ
โครงสร้างแตกต่างกนั  สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1 กรุงเทพมหานคร  เป็นองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ จดัตั้งตาม
ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 335  เม่ือวนัท่ี 13  
ธันวาคม พ.ศ. 2515 และต่อมาได้ประกาศ    
ใ ช้ พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินนครหลวง แบ่ง
พื้นท่ีปกครองเป็นเขต  คณะผูบ้ริหารมาจาก
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การเลือกตั้ ง  ปัจจุบัน  กรุงเทพมหานคร           
ใ ช้ พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานคร ตามอ านาจ
หนา้ท่ี 27 ประการ 
 2. เมืองพทัยา  เป็นองค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ยกฐานะมาจาก
สุขาภิบาลนาเกลือ เป็นเมืองพทัยา เม่ือวนัท่ี 
29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2521 ปัจจุบันเมือง
พทัยาได้ตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ใช้บริหาร
ราชการเมืองพทัยา  ก าหนดให้เมืองพทัยา     
มีอ านาจหนา้ท่ี 13 ประการ 
 3. เทศบาล เป็นองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานท่ีสุด 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2440  ปัจจุบนัเทศบาลมีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 มีโครงสร้าง
ท่ีชดัเจน  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

- เทศบาลต าบล  มีสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 12 คน มีอ านาจหน้าท่ี ท่ี
จ  าต้องกระท า  จ  านวน 9 ประการ  และมี
อ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถจดัท าได้ 9 ประการ 
ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 50 

-  เทศบาลเมือง  มีสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 18 คน มีอ านาจหน้าท่ี ท่ี
จ  าต้องกระท า  จ  านวน 8 ประการ  และมี
อ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถจดัท าได ้12 ประการ 
ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 53 

- เทศบาลนคร  มีสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 24 คน มีอ านาจหน้าท่ี ท่ี
จ  าต้องกระท า  จ  านวน 9 ประการ  และมี
อ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถจดัท าได ้12 ประการ 
ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 56 
 4. อ ง ค์ ก า ร บ ริห า ร ส่ วนต า บ ล         
เ ป็ น อ ง ค์ ก า รบ ริห า ร ส่ วนท้อ ง ถ่ิ น ท่ี มี               
การเปล่ียนแปลงรูปแบบมาจากสภาต าบล            
มี จุด มุ่ งหมายให้ราษฎรในพื้ น ท่ีชนบท
ห่างไกลไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  
ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแบ่งระดบั  
เป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง  และองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
เล็ก  มีโครงสร้างฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าท่ี ท่ีต้องท า  จ  านวน 9 
ประการ และอ านาจหน้าท่ีอาจจัดท า  13 
ประการ 
 5.  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็น
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีการจัดตั้ ง
รูปแบบสภาจงัหวดัคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2476  
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉ บั บ ท่ี 3  พ . ศ .  2 5 4 6 )  มี โ ค ร ง ส ร้ า ง
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั) และฝ่ายสภาองค์การ
บ ริห า ร ส่ วนจังหวัด  ( ฝ่ า ย นิ ติ บัญญั ติ )    
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ี
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ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั  9  ประการ 
 
การอภิปรายผล 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีควรจะเป็นในบริบทการเมืองไทย  
เป็นการเช่ือมโยงการเมืองการปกครองของ
ไทยกับโครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน  เพราะวา่การเมืองของไทยอยูภ่ายใต้
การบริหารของคณะผูบ้ริหารประเทศ ซ่ึง
คณะบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการออกกฎ 
ระเบียบต่างๆท่ีเป็นนโยบาย ประกาศใช้ให้
องค์กรต่างๆถือปฏิบัติในการบริหารงาน
ให้กับประเทส  เพราะฉนั้ นโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินจึงมีความส าคญั
อย่างยิ่งส าหรับการเปล่ียนแปลง  การพฒันา
ประเทศ  โครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีควรจะเป็นในบริบทการเมืองไทย  
มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 กรุง เทพมหานคร  เ ป็นองค์กร ท่ี
ให้บริการแก่ประชาชนขนาดใหญ่  มีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริการให้
ประชาชน  มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น  หรือลงมติในเร่ืองต่างๆ  เพราะ
กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมทางด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  อีกทั้ งมีปัญหา
ต่างๆใหแ้กไ้ขท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก 
 เมืองพัทยา  ตามพระราชบญัญติัว่า
ด้วยการเสนอช่ือ เสนอชข้อบญัญติัท้องถ่ิน 

พ.ศ.2542  เปิดโอกาสให้ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพทัยาสามารถลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกเมืองพัทยาและ
นายกเมืองพทัยาออกจากต าแหน่งได ้ และยงั
สามารถเข้าช่ือ ขอให้สภาเมืองพทัยาออก
ข้อบญัญติัเมืองพทัยาได้อีกด้วย  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีผูบ้ริหารมืออาชีพมา
บริหาร  มากกวา่นกัการเมืองอาชีพบริหาร 
 เทศบาล การบริหารเทศบาลจะตอ้ง
ให้ประชาชนเข้ามา มี ส่ วนร่วม   มีก าร
ตรวจสอบเทศบาลทั้งภายในและใช้องค์กร
ภายนอกเขา้มาตรวจสอบ  เทศบาลตอ้งมีการ
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้
ตระหนักในเร่ืองประชาธิปไตย  มีความรัก
และหวงแหนทอ้งถ่ินของตนเองให้มากท่ีสุด  
เพราะจะเกิดผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินเป็น
อยา่งยิง่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เน่ืองจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความใกลชิ้ดกบั
ประชาชนมากท่ีสุด และมีจ านวนมากท่ีสุด
ในประเทศ จึงมีความจ าเป็นให้ประชาชน   
ในพื้น ท่ี เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร       
เพื่อป้องกันการไม่พอใจ การแสดงออกโย
การทักท้วง ติเตียนการท างาน หรือมีการ
ร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา การเสนอแนะการ
ท างาน หรือการลงมติถอกถอน เป็นตน้ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็น
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ข น า ด ใ ห ญ่                     
มีผลกระทบต่อการพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดั
มาก  ในแต่ละจงัหวดัจะตอ้งมีโครงสร้างการ
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ปกครองตามบริบทท่ีแตกต่างกัน เพื่อการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
 
ข้อเสนอแนะ   

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี  
ผู ้ วิ จ ั ย น า ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร วิ จั ย ม า เ ป็ น
ข้ อ เ ส น อ แน ะส า ห รั บ ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี   
ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการให้ความรู้แก่ประชาชน  
ให้องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการให้
ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ี รับผิดชอบ
นั้นๆเก่ียวกบัสิทธิ หน้าท่ีของตนเอง เพราะ
เน่ืองจากว่าประชาชนยงัขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง
ในทางก าหมาย ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
จ านวนมาก 

2. ด้านการให้ความเสมอภาคกับ
ทอ้งถ่ิน  บริบทของแต่ละทอ้งท่ีมีความพร้อม
ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ มีการพัฒนามีความ
แตกต่างกันด้วย   ส่ งผลให้ผู ้รับผิดชอบ
ค านึงถึงส่วนน้ีดว้ย 

3. ด้านการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม  ถือเป็นหวัใจหลกัของการปกครอง 
จะไม่เกิดปัญหาอุปสรรคใดๆในการบริหาร 
เพราะร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัแกปั้ญหา 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ัง

น้ี ผูว้จิยัใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ให้ท าการ ศึกษาวิจัยองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินเฉพาะท้องท่ีแต่ละแห่ง  
เ น่ืองจากสภาพพื้น ท่ีมีความแตกต่างกัน        
การวจิยัเจาะลึกผลการวจิยัท่ีมากกวา่ 

2. ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทอ้งถ่ินมาก เพราะตรงตามหลกัแห่ง
การปกครองระบบประชาธิปไตย 

3. เสนอแนะให้บุคคลในท้องถ่ิน
นั้นเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากจะได้
ขอ้มูลท่ีลึกและกวา้งมากกว่า เพราะมีความ
รู้จกักนัและการมีความไวว้างใจมากกวา่ 
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