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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวจิยัเร่ือง“บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดั

พะเยา” มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นแนวทางในการวจิยัคร้ังน้ีโดยสามารถแยกเน้ือหาได้
ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาท 
2.1.1 ความหมายและสาระส าคญัของบทบาท 
2.1.2 ทฤษฎีบทบาท-การไดรั้บ 
2.1.3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาท 

2.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.2.1 ความเป็นมาและความส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.2.2 โครงสร้างและการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.2.3 อ  านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.2.4 แผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบล 

2.3 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 

2.1.1 ความหมายและสาระส าคัญของบทบาท มีดงัน้ี 
ค าวา่บทบาท (role) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้า่เป็นการกระท าหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวเ้ช่นบทบาทของพ่อแม่บทบาทของครูซ่ึงสอดคลอ้งกบังามพิศ 
(2532: 101) ท่ีให้ทศันะว่าบทบาทคือพฤติกรรมท่ีคาดหวงัส าหรับผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพต่างๆวา่จะตอ้ง
ปฏิบติัอย่างไรเป็นบทบาทท่ีคาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพื่อท าให้คู่สัมพนัธ์มีการกระท าระหว่าง
กนัทางสังคมไดร้วมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากน้ีชุดา (2528: 61) มีความเห็น
วา่โดยทัว่ไปบทบาทอาจพิจารณาได ้2 ความหมายคือ 

1) พิจารณาในดา้นโครงสร้างทางสังคมบทบาทหมายถึงต าแหน่งทางสังคมท่ีมีช่ือเรียกต่างๆ
ซ่ึงแสดงลกัษณะโดยคุณสมบติัและกิจกรรมของบุคคลท่ีครองต าแหน่งนั้น 
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2) พิจารณาในดา้นการกระท าต่อกนัหรือปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมบทบาทจึงหมายถึงผลสืบเน่ือง
ท่ีมีแบบแผนของการกระท าเกิดการเรียนรู้ของบุคคลท่ีอยูใ่นสถานภาพการปฏิสัมพนัธ์นั้น 

นอกจากน้ีสงวนศรี (2527: 23-24) กล่าวว่าถา้พิจารณาให้ลึกซ้ึงจะพบบทบาทอยู่ 5 ลกัษณะ
คือ 

1) บทบาทตามท่ีก าหนดหมายถึงบทบาทท่ีสังคมกลุ่มหรือองคก์ารก าหนดไวว้่าเป็นรูปแบบ
ของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆท่ีมีอยูใ่นสังคมกลุ่มหรือองคก์ารนั้นๆ 

2) บทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงัหมายถึงบทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งคาดหวงัวา่
ผูอ้ยูใ่นต าแหน่งจะถือปฏิบติั 

3) บทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่งหมายถึงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลผูอ้ยูใ่น
ต าแหน่งคิดและเช่ือวา่เป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู ่

4) บทบาทท่ีปฏิบติัจริงหมายถึงพฤติกรรมท่ีผูอ้ยู่ในต าแหน่งไดป้ฏิบติัหรือแสดงออกมาให้
เห็นซ่ึงมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง 

5) บทบาทท่ีผูอ่ื้นรับรู้หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นได้รับทราบเก่ียวกับการปฏิบัติ
บทบาทของผูอ้ยูใ่นต าแหน่งซ่ึงมกัจะมีการเลือกรับรู้และรับรู้ท่ีผดิไปจากความเป็นจริงได ้

ส าหรับเลวิงสัน (Levingson, 1964: 284-285) ได้สรุปความหมายของบทบาทไว  ้3 ประการ
ดงัน้ี 

1)  บทบาทหมายถึงปทสัถานความคาดหวงัขอ้ห้ามความรับผิดชอบและอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใน
ท านองเดียวกนัซ่ึงผูกพนัอยู่กบัต าแหน่งทางสังคมท่ีก าหนดให้บทบาทตามความหมายน้ี
ค านึงถึงตวับุคคลนอ้ยท่ีสุดแต่มุ่งไปถึงการบ่งช้ีหนา้ท่ีอนัควรกระท า 

2)  บทบาทหมายถึงความเป็นไปของบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งท่ีคิดและกระท าเม่ือด ารงต าแหน่ง
นั้นๆ 

3)  บทบาทหมายถึงการกระท าของบุคคลแต่ละคนท่ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้างทางสังคมหรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือแนวทางท่ีบุคคลพึงกระท าเม่ือด ารงต าแหน่งนั้นๆ 

นกัสังคมวทิยาและนกัจิตวิทยาไดอ้ธิบายความหมายของบทบาทไวอี้กคือ บรูม (Broom) และ
เซลซ์นิค (Selznick, 1977: 34-35 อา้งถึงในงามพิศ, 2532: 105) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

1) บทบาทท่ีก าหนดไวห้รือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or Ideal Role) เป็น
บทบาทท่ีก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของต าแหน่งทางสังคมไว ้

2) บทบาทท่ีควรกระท า (The Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือวา่ควรกระท าใน
หนา้ท่ีต าแหน่งนั้นๆซ่ึงอาจไม่ตรงตามบทบาทท่ีก าหนดไวไ้ม่ตรงตามอุดมคติทุกประการ
และอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลก็ได ้
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3) บทบาทท่ีกระท าจริง (The Performed Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลได้กระท าไปจริง
ตามความเช่ือความคาดหวงัตลอดจนความกดดนัและโอกาสท่ีจะกระท าในแต่ละสังคม
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

ลินตัน  (Linton, 1936: 113-115อ้างถึงในงามพิศ  2532: 105) ได้ให้แนวความคิดในเร่ือง
สถานภาพ  (Status) และบทบาท  (Role) เขาเห็นว่าสถานภาพเป็นนามธรรมหมายถึงฐานะหรือ
ต าแหน่งจะเป็นเคร่ืองก าหนดบทบาทของต าแหน่งนั้นๆวา่ต าแหน่งนั้นจะมีภารกิจอย่างไรบา้งดงันั้น
เม่ือมีต าแหน่งเกิดข้ึนส่ิงท่ีควบคู่มากบัต าแหน่งก็คือบทบาทของต าแหน่งไม่สามารถแยกออกจากกนั
ไดจ้นกล่าวไดว้า่ไม่อาจจะมีบทบาทไดโ้ดยปราศจากต าแหน่งหรือไม่อาจมีต าแหน่งไดโ้ดยปราศจาก
บทบาทบทบาทและต าแหน่งควบคู่กนัเสมอเปรียบเสมือนเหรียญถา้ดา้นหน่ึงของเหรียญคือต าแหน่ง
อีกดา้นหน่ึงของเหรียญก็คือบทบาทนัน่เอง 

เกรชและคณะ (Krech and Others, 1962: 28 อา้งถึงในงามพิศ 2532: 105) ไดก้ล่าววา่บทบาท
เป็นแบบแผนความตอ้งการเป้าประสงคค์วามเช่ือทศันคติค่านิยมและการกระท าของสมาชิกท่ีชุมชน
คาดหวงัว่าจะตอ้งเป็นตามลกัษณะของต าแหน่งนั้นๆหรืออาจกล่าวสั้นๆวา่บทบาทคือสิทธิหน้าท่ีใน
การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนในสังคมตามสถานภาพของตนเอง 

เบอร์โล (Berlo, 1966: 153) ไดใ้หแ้นวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะบทบาทไวด้งัน้ี 
1) บทบาทท่ีถูกก าหนดไว  ้(Role Prescriptions) คือบทบาทท่ีก าหนดไวเ้ป็นระเบียบอย่าง

ชดัเจนวา่บุคคลท่ีอยูใ่นบทบาทนั้นจะตอ้งท าอะไรบา้ง 
2) บทบาทท่ีกระท าจริง  (Role Descriptions) คือบทบาทท่ีบุคคลได้กระท าจริงเม่ืออยู่ใน

บทบาทนั้นๆ 
3) บทบาทท่ีถูกคาดหวงั (Role Expectations) คือบทบาทท่ีถูกคาดหวงัโดยผูอ่ื้นวา่บุคคลท่ีอยู่

ในบทบาทนั้นๆควรกระท าอยา่งไร 
ลินเดอร์สมิตและคณะ (Lindersmith and Others, 1975: 400) อ้างถึงในงามพิศ (2532: 105) 

กล่าววา่บทบาทของคนใดคนหน่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี 
1) ตอ้งเป็นแบบหรือลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
2) พฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีก าหนดใหน้ั้นจะตอ้งพอเหมาะกบัลกัษณะเฉพาะของตน 
3) ภูมิหลงัของการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงอ่ืนๆจะเป็นตวัช้ีแนวทางในการกระท าท่ีจะเกิดข้ึน 
4) ในการแสดงบทบาทนั้นๆจะตอ้งมีการประเมินผลดว้ยตวัเองและผูอ่ื้น 
จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทในรูปแบบต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ถา้บทบาททั้งหลาย

มีความสอดคล้องกนัโดยเฉพาะบทบาทตามความคิดของผูอ้ยู่ในต าแหน่งบทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงั
บทบาทท่ีปฏิบติัจริงและบทบาทท่ีผูอ่ื้นรับรู้ก็จะเป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีราบร่ืนแต่ถา้บทบาท
ดงักล่าวไม่สอดคล้องกนัเช่นบทบาทท่ีปฏิบติัจริงไม่ตรงกบับทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงับทบาทท่ีผูอ่ื้น
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คาดหวงัไม่ตรงกบับทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่งฯลฯสถานการณ์เช่นน้ีจะท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ของบทบาท (role conflicts) 

ความส าคญัเก่ียวกบับทบาทมีดงัน้ี 
1) ท าใหเ้กิดการแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งสมาชิกตามความถนดัและความสามารถ 
2) ท าใหส้มาชิกในสังคมรู้ถึงฐานะและความรับผดิชอบของตนเอง 
3) ท าใหส้ังคมมีความเป็นระเบียบสมาชิกในสังคมปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนไม่กา้วก่ายกนั 
4) ท าใหส้มาชิกแต่ละคนรู้จกัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนตามสถานภาพและบทบาท 

2.1.2 ทฤษฎบีทบาท (Role Theory) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีคงไม่สามารถละเลยท่ีจะมีกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 

ได้การเขา้ใจทฤษฎีบทบาทจะท าให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษยไ์ด้ดังนั้นสมาชิกทุกคนใน
สังคมจึงควรท่ีจะเรียนรู้บทบาทของกนัและกนัวา่เม่ือไรเวลาไหนและท่ีใดบุคคลควรจะแสดงบทบาท
อยา่งไรจึงจะเหมาะสมอนัเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย 

ทฤษฎีบทบาทมีการมองใน 2 ลกัษณะคือแนวโครงสร้างและแนวปฏิสังสรรคส์ัญลกัษณ์
นิยมในลกัษณะแนวโครงสร้างนิยมนั้นบทบาทจะถูกมองวา่เป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดกฎเกณฑ์ไวใ้นสังคม
ถูกคาดหวงัไวว้่าบุคคลในสถานภาพใดควรมีบทบาทอย่างไรเม่ือบุคคลเขา้ด ารงในสถานภาพนั้นๆก็
จะมีบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวงัไวเ้ช่นนั้ นและบุคคลอ่ืนๆก็จะคาดหวงับทบาทของผู ้ท่ีอยู่ใน
สถานภาพต่างๆตามท่ีคิดวา่เป็นค่านิยมบรรทดัฐานท่ีก าหนดใหมี้บทบาทพฤติกรรมนั้นๆส่วนการมอง
บทบาทในแนวปฏิสังสรรค์สัญลกัษณ์นิยมจะให้ความส าคญักบักระบวนการซ่ึงบุคคลจะท าความ
เขา้ใจไดว้า่บุคคลอ่ืนให้ความหมายและคาดหวงักบัตนเองอยา่งไรในการท่ีจะมีบทบาทในสังคมอนัจะ
เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมีการปฏิสังสรรคท์างสังคมต่อกนันั้นๆเองดว้ย 

1) ทฤษฎีบทบาท-การไดรั้บ (Role-Taking) จอร์ดเฮอร์เบิร์ตมีด (George Herbert Mead,          
1863-1931) อา้งถึงในงามพิศ (2532: 108) ไดแ้บ่งตน (Self) ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1.1) ดา้นสถาบนัมิติประกอบดว้ย 

- สถาบนัไดแ้ก่หน่วยงานหรือองค์การซ่ึงจะเป็นกรมกองโรงเรียนโรงพยาบาล
บริษทัร้านคา้หรือโรงงานต่างๆท่ีมีวฒันธรรมของหน่วยงานหรือองคก์ารนั้น
ครอบคลุมอยู ่

- บทบาทตามหน้าท่ีสถาบันจะก าหนดบทบาทหน้าท่ีและต าแหน่งต่างๆให้
บุคคลปฏิบติัมีกฎและหลกัการอยา่งเป็นทางการและมีธรรมเนียม (Ethics) การ
ปฏิบติัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทอยู ่
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- ความคาดหวงัของสถาบนัหรือบุคคลภายนอกเป็นความคาดหวงัท่ีสถาบนัหรือ
บุคคลภายนอกคาดวา่สถาบนัจะท างานให้บรรลุเป้าหมายเช่นโรงเรียนมีความ
คาดหวงัท่ีจะตอ้งผลิตนักเรียนท่ีดีมีคุณภาพความคาดหวงัมีค่านิยม (values) 
ของสังคมครอบคลุมอยู ่

1.2) ดา้นบุคลามิติประกอบดว้ย 
- บุคลากรแต่ละคนซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในสถาบนันั้นๆเป็นบุคคลในระดบัต่างๆ
เช่นในโรงเรียนมีผูบ้ริหารโรงเรียนครูอาจารยค์นงานภารโรงมีวฒันธรรมยอ่ย
ท่ีครอบคลุมต่างไปจากวฒันธรรมโดยส่วนรวม 

- บุคลิกภาพหมายถึงความรู้ความถนดัความสามารถเจตคติอารมณ์และแนวคิด
ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาท างานในสถาบนันั้นจะมีความแตกต่างปะปนกนัอยู่และมี
ธรรมเนียมของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู ่

- ความต้องการส่วนตวั (need-Dispositions) บุคคลท่ีมาท างานสถาบนัมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันไปบางคนท างานเพราะต้องการเงินเล้ียงชีพบาง
คนท างานเพราะความรักบางคนตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงความกา้วหน้าบาง
คนต้องการการยอมรับบางคนต้องการความมั่นคงปลอดภัยเป็นต้น
นอกจากนั้นยงัมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู ่

ดา้นสถาบนัมิตินั้นจะยึดถือเร่ืองสถาบนัซ่ึงมีบทบาทต่างๆเป็นส าคญับทบาทท่ีสถาบนัไดคิ้ด
หรือก าหนดไวจ้ะตอ้งช้ีแจงให้บุคลากรในสถาบนัไดท้ราบอยา่งเด่นชดัเพื่อจะไดก้ าหนดการคาดหวงั
ท่ีสถาบนัไดก้ าหนดไวใ้นบทบาทของตนออกมาตรงกบัความตอ้งการผลผลิตของสถาบนันั้นส่วนใน
ด้านบุคลามิติประกอบด้วยตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้ นซ่ึงบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยู่ก็มี
บุคลิกภาพท่ีเป็นตวัเองท่ีไม่เหมือนกนัในแต่ละคนต่างก็มีความตอ้งการในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ี
แตกต่างกนัออกไปทั้งสองมิติน้ีระบบสังคมเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานเป็นอนัมากถา้หากวา่
ทุกส่ิงทุกอย่างราบร่ืนดีการบริหารงานนั้ นสามารถท่ีจะสังเกตพฤติกรรมได้ (social behavior or 
observed behavior) 

2.1.3 สรุปแนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 
จากความหมายของบทบาทแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทจึงสรุปได้ว่าบทบาท

หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลซ่ึงอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหรือมีสถานภาพอย่างใด
อย่างหน่ึงซ่ึงสังคมไดก้ าหนดให้มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติับทบาทและสถานภาพเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนันัน่คือ
สถานภาพจะก าหนดวา่บุคคลนั้นๆมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไรส่วนบทบาทเป็นการปฏิบติัตาม
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หนา้ท่ีสังคมไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละสถานภาพการแสดงบทบาทจะสอดคลอ้งกบับรรทดัฐานของสังคม
ในสถานภาพหน่ึงๆบุคคลอาจจะตอ้งแสดงบทบาทมากมาย 

 
2.2 องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2.1 ความเป็นมาและความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล (สถาบันพระปกเกล้า, 
2553) 

ในอดีต การจดัระเบียบบริหารระดบัต าบลมี 3 รูปแบบ คือรูปแบบท่ีหน่ึง คณะกรรมการ
ต าบลและสภาต าบลตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499 โดยคณะกรรมการต าบลประกอบดว้ย 
ก านนัทอ้งท่ีผูใ้หญ่บา้นทุกคนในต าบล แพทยป์ระจ าต าบล ครูประชาบาลในต าบลนั้นคนหน่ึงราษฎร
ผูท้รงคุณวุฒิในต าบลนั้น ไม่น้อยกวา่ 2 คนและให้มีขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในต าบลนั้นเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการต าบลดว้ยส่วนสภาต าบลประกอบดว้ยสมาชิกสภาต าบลซ่ึงมาจากราษฎรผูมี้คุณสมบติั
เช่นเดียวกบัผูส้มคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นละ 2 คนรูปแบบท่ีสององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบดว้ย สภาต าบลและคณะกรรมการต าบล ซ่ึงสภาต าบลประกอบด้วย สมาชิกซ่ึงราษฎรใน
หมู่บ้านเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คนก านันและผูใ้หญ่บ้านทุกคนในต าบลเป็นสมาชิกสภาต าบลโดย
ต าแหน่งส่วนคณะกรรมการต าบล ประกอบดว้ย ก านนัต าบลทอ้งท่ีเป็นประธานผูใ้หญ่บา้นทุกคนใน
ต าบล แพทยป์ระจ าต าบลและกรรมการอ่ืนซ่ึงนายอ าเภอแต่งตั้งจากครูใหญ่โรงเรียนในต าบลหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนไม่เกิน 5 คนรูปแบบท่ีสาม สภาต าบลตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 
275/2509 เป็นการบริหารในรูปของคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการสภาต าบล ” ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย ก านนัผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลและแพทยป์ระจ าต าบลเป็นกรรมการสภาต าบล
โดยต าแหน่ง นอกจากน้ี ยงัประกอบดว้ยครูประชาบาลในต าบลนั้น 1 คน ซ่ึงนายอ าเภอคดัเลือกจาก
ครูประชาบาลในต าบลเป็นกรรมการสภาต าบลและราษฎรผูท้รงคุณวุฒิหมู่บา้นละ 1 คนซ่ึงราษฎรใน
หมู่บา้นเลือกตั้งข้ึนเป็นกรรมการสภาต าบลโดยก านนัเป็นประธานกรรมการสภาต าบลโดยต าแหน่ง
และมีรองประธานกรรมการสภาต าบลคนหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการสภาต าบลเลือกตั้งจากกรรมการ
ดว้ยกนั การบริหารงานของสภาต าบลนอกจากจะมีคณะกรรมการสภาต าบลดงักล่าวสภาต าบลยงัมี
เลขานุการสภาต าบลคนหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการสภาต าบลเลือกตั้งกนัข้ึนมาหรือตั้งจากบุคคลภายนอก 
และมีท่ีปรึกษาสภาต าบลซ่ึงเป็นพฒันากรต าบลนั้นอีกดว้ย 

การจดัตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนในสมยันั้น ก็เพื่อให้การปกครองในระดบัต าบลท่ีมี
ความเจริญและมีรายได้ระดบัหน่ึงได้มีการปกครองตนเองตามหลกัการปกครองทอ้งถ่ินต่อมาในปี 

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%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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2515 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ถูกยุบเลิกไป โดยประกาศคณะปฏิวติัฉบับท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2515 ซ่ึงประกาศคณะปฏิวติัดงักล่าวยงัคงใหส้ภาต าบลมีอยูต่่อไป 

หลงัจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 กระแสการปฏิรูปการเมืองไดก่้อตวัข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองในหลายๆดา้น และดา้นหน่ึงคือการเรียกร้องให้มีการ
กระจายอ านาจดงันั้ น ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537ซ่ึงประกาศใชใ้นวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยสาระส าคญัของกฎหมายฉบบัดงักล่าวคือการยกฐานะสภาต าบลท่ีมีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ากว่าปีละ 150,000 บาท
สามารถจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงกลบัมาเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัต าบลอีกคร้ังหน่ึง 

โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  พ .ศ . 2537 ก าหนดให้ประกอบด้วยสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลและคณะ
กรรมการบริหารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก
เป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ก านัน ผูใ้หญ่บ้านทุกหมู่บ้านและแพทยป์ระจ าต าบล
ประเภท ท่ีสองเป็นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ งโดยประชาชนหมู่บ้านละ 2 คนส่วนคณะ
กรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่งผูใ้หญ่บ้านอีกไม่เกิน 2 คน และ
สมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งอีกไม่เกิน 4 คน รวมแลว้มีคณะกรรมการบริหารไดไ้ม่เกิน 7 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 ในหมวด 9 วา่ดว้ยการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มาตรา 285 ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ้งมีสภาท้องถ่ินและคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ทอ้งถ่ินในกลางปี พ.ศ. 2546 รัฐสภาไดมี้การปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยไดมี้การยกเลิกช่ือเรียกคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ให้ใชช่ื้อ 
คณะผูบ้ริหาร และช่ือเรียกประธานกรรมการบริหาร เปล่ียนเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอง
ประธานกรรมการบริหารเปล่ียนเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เปล่ียนช่ือเรียกขอ้บงัคบั
ต าบลเป็นขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล และยกเลิกไม่ให้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เลขานุการคณะผูบ้ริหาร 

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2537&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2537&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/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://www.thaipoliticsgovernment.org/w/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
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/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
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%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
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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การปรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังส าคัญเกิดข้ึนอีกคร้ังในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลไปเม่ือกลางปี พ.ศ. 2546 แต่เป็นการแกไ้ขในรายละเอียดปลีกยอ่ยเท่านั้น 
ความจริงไดมี้ความพยายามในการเสนอให้มีการแกไ้ขท่ีมาของฝ่ายบริหารขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมาแล้วคร้ังหน่ึง โดยวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม
สาระส าคญัในกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรข้ึนมา ได้แก้ไขให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงจากประชาชน แต่เม่ือร่างกฎหมายกลับมาสภา
ผูแ้ทนราษฎรปรากฏว่าสภาผูแ้ทนราษฎรไม่เห็นด้วยและได้มีการตั้ งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ
ปรับปรุงร่างกฎหมายดงักล่าว แต่เม่ือเสนอเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรอีกคร้ัง ปรากฏวา่สภาผูแ้ทนราษฎร
ไม่เห็นชอบแต่ความเคล่ือนไหวจากหลายฝ่ายท่ีตอ้งการให้มีการแก้ไขท่ีมาให้ผูบ้ริหารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทอ้งถ่ินยงัไม่หยุดน่ิงสาเหตุท่ีส าคญั
ของการเคล่ือนไหวน้ีเกิดจากการเปิดช่องไวใ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 285 ซ่ึงกล่าวถึง
องคป์ระกอบ ท่ีมาของสภาทอ้งถ่ินและฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดให้ฝ่าย
บริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีท่ีมาได ้2 ทาง ทางแรกมาจากมติของสภาทอ้งถ่ินทางท่ีสอง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทอ้งถ่ินเม่ือกฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดช่องก็ได้มีความ
เคล่ือนไหวให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงคร้ังแรกเม่ือช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 โดย
องค์กรท่ีออกมาเคล่ือนไหวในช่วงดงักล่าวคือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้อา้งถึง
ปัญหาของโครงสร้างเดิมท่ีเป็นอยูท่ี่ฝ่ายบริหารมาจากมติของสภาทอ้งถ่ินนั้นเป็นโครงสร้างท่ีมีปัญหา 
เน่ืองจาก 

1) โครงสร้างท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาลท าให้นายกเทศมนตรีตอ้งพึ่งพา
หรือต้องการเสียงสนับสนุนข้างมากจากสภาเทศบาลฉะนั้ นหากนายกเทศมนตรีไม่
สามารถควบคุมเสียงขา้งมากในสภาเทศบาลได้เป็นการเปิดช่องฝ่ายสภาเทศบาลโค่น
นายกเทศมนตรีออกจากต าแหน่งได ้ส่งผลให้ในสมยัหน่ึงๆ มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินบ่อยคร้ัง 

2) การเปล่ียนแปลงนายกเทศมนตรีบ่อยคร้ังก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงานในเทศบาล
เพราะจะท าให้นโยบายขาดความต่อเน่ือง ยากท่ีจะผลกัดนันโยบายต่างๆเป็นรูปธรรมได ้
และทา้ยท่ีสุดผลเสียหรือความเสียหายตกแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3) โครงสร้างท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาลเป็นโครงสร้างท่ีนายกเทศมนตรี
ตอ้งเอาใจสมาชิกสภาโดยให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหวา่งกนัในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/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://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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รักษาเสียงขา้งมากเอาไวท้  าให้นายกเทศมนตรีตอ้งคอยเอาใจสมาชิกสภาเทศบาลมากกวา่
เอาใจประชาชน 

ปัญหาโครงสร้างของเทศบาลท่ีฝ่ายบริหารมาจากมติของสภานั้นเป็นโครงสร้างท่ีฝ่ายบริหาร
ไม่เขม้แข็งปัญหาเหล่าน้ีเป็นท่ีมาของการเรียกร้องให้มีการแกก้ฎหมายเพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมา
ของฝ่ายบริหารในเทศบาลและการเรียกร้องดงักล่าวมาประสบความส าเร็จในปี พ.ศ.2543 เม่ือรัฐสภา
ไดพ้ิจารณาผ่านกฎหมายท่ีก าหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้ทุกเทศบาลมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนมีเพียงเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเท่านั้นสามารถเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรงส่วน
เทศบาลต าบลตอ้งรอไปในปี พ.ศ. 2550 จึงจะสามารถท าประชามติสอบถามประชาชนในเขตเทศบาล
ไดว้า่ตอ้งการใชท่ี้มาของนายกเทศมนตรีรูปแบบใด 

ความส าเร็จของฝ่ายเทศบาลเป็นการท าให้เกิดการเคล่ือนไหวในฝ่ายขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัและองค์การบริหารส่วนต าบลในการเรียกร้องให้มีการแกไ้ขกฎหมายเปล่ียนแปลงท่ีมาของ
ฝ่ายบริหารให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และในท่ีสุดปลายปี พ.ศ. 2546 ก็มีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในประวติัศาสตร์การปกครองท้องถ่ินของไทยเม่ือรัฐสภาได้พิจารณาผ่าน
กฎหมายทอ้งถ่ินแกไ้ขเพิ่มเติม 3 ฉบบั ไดแ้ก่พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2546 พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2546 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 โดยเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมายทั้ ง 3 ฉบับ คือการ
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน  

ความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อชุมชน 
1)  เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาต าบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม 
2)  เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกบัทอ้งถ่ินอ่ืนๆ รวมทั้ง

หน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอ่ืนๆ 
3)  เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
4)  เป็นการส่งเสริมและพฒันาคนในทอ้งถ่ิน ให้ท างานเพื่อทอ้งถ่ินของตนก่อให้เกิดการจา้ง

งานข้ึนในท้องถ่ินส่งเสริมสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ประเภทขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปัจจุบนัมีการแกไ้ขประเภทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ  
1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3%29_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3%29_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12%29_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5%29_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5%29_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
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2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  
3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  
แต่เดิมนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งออกตามล าดับได้เป็น 5 ประเภทและมีจ านวน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทัว่ประเทศ ประจ าปี 2543ดงัน้ี 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้นท่ี 1 จ านวน องคก์ารบริหารส่วนต าบล 74 แห่ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้นท่ี 2 จ านวน องคก์ารบริหารส่วนต าบล 78 แห่ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้นท่ี 3 จ านวน องคก์ารบริหารส่วนต าบล 205 แห่ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้นท่ี 4 จ านวน องคก์ารบริหารส่วนต าบล 844 แห่ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้นท่ี 5 จ านวน องคก์ารบริหารส่วนต าบล 5,196 แห่ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้นท่ี 6 จดัตั้งใหม่ (14 ธนัวาคม 2542) จ านวนองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 349 แห่งรวมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทัว่ประเทศทั้งส้ินจ านวน 6,746 แห่ง 

2.2.2 โครงสร้างและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2554) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างคลา้ยกบัเทศบาลท่ีมีทั้งฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายบริหาร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 

1) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2) คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1) การด าเนินงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1) สมาชิก  
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากราษฎรในแต่

ละหมู่บ้านในต าบลนั้นหมู่บ้านละสองคน ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึง
หมู่บา้น ให้เลือกตั้งสมาชิกจากราษฎรในหมู่บา้นนั้นจ านวนหกคน และในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บา้นใหเ้ลือกตั้งสมาชิกจากราษฎรหมู่บา้นละสามคน 

2.2) ประธานสภาและรองประธานสภา  
2.2.1) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึง

ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้นายอ าเภอแต่งตั้ ง
ประธาน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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2.2.2) ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วนัท่ีได้รับเลือกเป็นประธานหรือรอง
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

2.3) อ านาจหนา้ท่ีของสภา  
2.3.1) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.3.2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัต าบลร่างขอ้บงัคบังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีและร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
2.3.3) ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารให้ เป็นไปตามนโยบาย

และแผนพฒันาต าบลตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ 
2) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.1) องคป์ระกอบ  
คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยประธานกรรมการบริหาร

หน่ึงคน และกรรมการบริหารจ านวนสองคน ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการและ
คณะกรรมการบริหาร 

2.2) อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
2.2.1) การบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติขอ้บงัคบั

และแผนพฒันาต าบลและต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2.2.2) จดัท าแผนพฒันาต าบลและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีเพื่อเสนอให้สภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

2.2.3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 

2.2.4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างขององค์การส่วนต าบลตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2546 

 

 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภา อบต. 

องคป์ระกอบ 

สมาชิกสภา อบต.มาจากการเลือกตั้ง 

1. สมาชิกหมู่บา้นละ 2 คน 

2. อบต. ใดมี 2 หมู่บา้น ใหมี้สมาชิก

หมู่บา้นละ 3 คน 

3. อบต. ใดมี 1 หมู่บา้นใหมี้สมาชิก 6 คน 

ประธานสภา อบต. 

เลือกมาจากสมาชิกสภา 1 คน 

รองประธานสภา อบต. 

เลือกมาจากสมาชิกสภา 1 คน 

เลขานุการสภา อบต. 

เลือกมาจากปลดั อบต. หรือสมาชิกสภา  

1 คน 

 

นายก อบต. 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

นายกอาจแต่งตั้งรองนายก ไม่เกิน 2 คน 

เลขานุการนายก 1 คน 

ส านกังานปลดั อบต. 

และส่วนต่างๆของ อบต. 
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2.2.3 อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล 
1)  หนา้ท่ีท่ีตอ้งท าในเขตต าบลของตน ดงัน้ี 

จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
1.1)  รักษาความสะอาดของถนนทางน ้า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจดัขยะมูลฝอย 
1.2)  ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
1.3)  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
1.4)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1.5)  ส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
1.6)  คุม้ครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
1.7)  บ  ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
1.8)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณและบุคลากรใหต้าม

สมควร 
2)  หนา้ท่ีท่ีอาจท าในเขตต าบลของตน ดงัน้ี 

2.1)  ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.2) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
2.3)  ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
2.4) ให้ มี และบ ารุง รักษาสถาน ท่ีประชุมการกีฬ า ก ารพักผ่อนหย่อนใจ และ

สวนสาธารณะ 
2.5) ใหมี้การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
2.6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว  
2.7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
2.8) คุม้ครอง ดูแล รักษาทรัพยสิ์นของท่ีเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดิน 
2.9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.10) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
2.11)  กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์หรือธุรกิจการคา้ 
2.12)  การท่องเท่ียว 
2.13)  การผงัเมือง 
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2.2.4 แผนพฒันาการเกษตรระดับต าบล 
กรมส่งเสริมการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร: 2542 อา้งถึงในพงษ์ธร 2551: 20) ไดก้ล่าว

วา่ แผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบลคือแนวทางและแผนงานโครงการในการด าเนินงานส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร ตลอดจนการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ของศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรระดบัต าบล ซ่ึงไดม้าจากการด าเนินงานร่วมกนัของเกษตรกร เจา้หน้าท่ี และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งภายในต าบล ในการประมวล วเิคราะห์ และสังเคราะห์แผนชุมชนท่ีแต่ละชุมชนได้
จดัท าข้ึนมาจนได้เป็นวิสัยทศัน์และภาพฝัน หรือแนวทางร่วมกนัในการแกปั้ญหาหรือพฒันาอาชีพ
และทรัพยากรการเกษตรในต าบล  

1)  ความส าคัญของแผน 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา, การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 
1.2 ส่งเสริม บ ารุงรักษา คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
1.3 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งแก่

เศรษฐกิจชุมชน 
1.4 เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
1.5 ในระยะยาวท าให้ชุมชนสามารถระดมทุนและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืง

ในชุมชนต่อไป 
2) กระบวนการจัดท าแผน 
กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรของต าบล ดว้ยการจดัเวทีชุมชนหรือเสวนาในระดบั

หมู่บา้นและระดบัต าบล ภายใตห้ลกัการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และตดัสินใจในการก าหนด
แผนการพฒันาพื้นท่ีดว้ยตนเองภายใตข้อ้มูลพื้นฐานของชุมชน โดยด าเนินการดงัน้ี 

2.1 สร้างจิตส านึก ในการพฒันาแบบพึ่ งพาตนเองและกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจท่ีแก้ไข
ปัญหาร่วมใจ 

2.2 ศึกษาศกัยภาพและขอ้มูลชุมชน รวบรวมขอ้มูล/ทบทวนอดีต คดัเลือกแกนน าชุมชนดา้น
ต่างๆ 

2.3 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนให้ครอบคลุมทั้ งด้านกายภาพ ด้านการเกษตร ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.4 จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาในต าบล 
2.5 เสนอแนวทางการพฒันาและก าหนดวสิัยทศัน์ 
2.6 ยกร่างจดัท าแผนพฒันาการเกษตร 
2.7 ประมวลผลเป็นแผนพฒันาในระดบัต าบลหรือประชาพิจารณ์แผนและจดัท ารูปเล่ม 
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3) บทบาทหน้าทีผู้่เกีย่วข้องในการจัดท าแผนพฒันาการเกษตร 
3.1 ภาคราชการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูค้วบคุม ดูแล และก ากบัให้การจดัท า

แผนพฒันาเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพฒันาต าบล โดยเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานระดบัต าบล และเป็นวทิยากรกระบวนการ 

3.2 ภาคประชาชนและชุมชน 
3.1.1 คณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง 3ดา้น คือ เกษตร ธุรกิจ
ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ - ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อด าเนินการจดัเวทีชุมชน 

3.1.2 ผูน้  าชุมชน/อาสาสมัคร มีหน้าท่ีส ารวจข้อมูลศักยภาพของท้องถ่ิน ตลอดจน
วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

3.3 ภาคองค์กรเอกชนในทอ้งถ่ิน มีบทบาทในการคน้หาศกัยภาพในทอ้งถ่ินและสนบัสนุน
การจดัท าแผนความตอ้งการของชุมชน 

3.4 ภาคธุรกิจ มีบทบาทในการคน้หาศกัยภาพชุมชน ในการสร้างผลิตภณัฑ์หลกัของชุมชน 
และสนบัสนุนการจดัท าแผนเศรษฐกิจระดบัชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการเช่ือมโยงอย่าง
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัสู่ตลาดอยา่งเป็นระบบ 

4) แผนพฒันาสามปี 
แผนพฒันาสามปี หมายความว่า แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

แผนพฒันาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั โดยมีหลกัคิดท่ีวา่
ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง และภายใตแ้นว
ทางการพฒันาหน่ึง จะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ กิจกรรมท่ีจะต้องน ามา
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยทุศาสตร์การพฒันา ซ่ึงจะมี
ผลต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และวสิัยทศัน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพฒันาสามปีเป็นแผนท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการหรือกิจกรรมจากแผนพฒันาสามปีในปีท่ีจะจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดัท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ย
ความรอบคอบ และผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนพฒันาสามปีมีลกัษณะกวา้งๆ ดงัต่อไปน้ี 
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4.1)  เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
4.2)  เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน 

และมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
4.3) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา

สามปี 
4.4)  เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา กบังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร มีผล
ต่องานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

ระดม (2541) ศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการบริหารการจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินในจังหวดัน่านพบว่าผูบ้ริหารมีบทบาทในการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลางและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในการ
บริหารการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ินค่อนขา้งน้อยแต่มีบางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบลไหล่น่านมีโครงการจดัการทรัพยากรท่ีประสบความส าเร็จ
ในระดับหน่ึงเช่นโครงการอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์ ้ าโครงการจดัตั้งป่าชุมชนโครงการเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มประชาคมต าบล
กลุ่มองค์กรเอกชนท่ีมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบนัในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขาดแคลนงบประมาณวสัดุอุปกรณ์ท่ีมาสนบัสนุน
โครงการต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นตน้ 

พวงทอง (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน:
กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ประชาชนยงัไม่ค่อยจะให้ความสนใจ
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีควรเช่นในเร่ืองการเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหา
ความตอ้งการของท้องถ่ินและการเข้าร่วมตรวจสวบความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลซ่ึงอาจส่งผลให้การแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

วรกานต ์(2547) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภออมก๋อยจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าด้านภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกับประชาชนซ่ึงเป็น
ชาวเขาส่วนใหญ่ยงัเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมากปัญหาในประการท่ีสองไดแ้ก่ปัญหาดา้นบุคคลากรใน
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงในกรณีน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัปานกลางปัญหาท่ี



 

22 

 

รองลงมาเป็นล าดบัท่ี 3 เป็นปัญหาดา้นการคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
กรณีน้ีอยู่ในระดบัปานกลางและปัญหาในระดบัสุดทา้ยได้แก่ปัญหาด้านงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลผูท่ี้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่พบวา่มีปัญหาค่อนขา้งมากซ่ึงผลการศึกษาเป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

จรรยา (2548) ศึกษาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถ่ิน:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอแม่วางจงัหวดัเชียงใหม่พบว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูท่ี้มีภาวการณ์เป็นผูน้ าสูงในดา้นการพฒันาพื้นท่ีการก าหนดนโยบายและการแกไ้ขปัญหา
แต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคคือขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าท่ีของตนเองปัญหาด้าน
ผลประโยชน์ทบัซอ้นและปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล 

ศันส นีย์  (2548) ได้ ศึ กษ าบทบาทขององค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล  ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตรของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า อบต.ส่วน
ใหญ่มีบทบาทในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตรในดา้นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและการปลูกจิตส านึก (ร้อยละ 95.9) การจัดการและรักษาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร (ร้อยละ 94.8) การจดัการและควบคุมมลพิษ การ
ประสานงานและวางนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 86.6) และยงัพบวา่อบต.ส่วนใหญ่มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐบาล ประชาชนในทอ้งถ่ินให้ความร่วมมือกบั
อบต.น้อย คณะผู้บริหารของอบต.ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และไม่มีบุคลากร
รับผดิชอบในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร โดยเฉพาะขอ้เสนอแนะจากการ
วิจยัน้ี คือ ควรมีหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความรู้และการฝึกอบรม รวมทั้ง
จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมใหก้บัอบต. 

นภาพร (2549) ไดศึ้กษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการสนบัสนุนศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลในจงัหวดัล าพนูพบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
บทบาทในการสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมดา้นการเกษตร 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1) การท าปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยหมกั 2)การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปลูกพืช 3)การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงสัตว ์4)
โครงการอบรมเร่ืองล าไย 5)โครงการอบรมผกัปลอดสารพิษส่วนการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆพบวา่ 5 
อนัดบัแรกคือ 1)งบประมาณ 2)อุปกรณ์ดา้นการเกษตร 3)วสัดุในส านกังาน 4)สถานท่ีท างานในพื้นท่ี
อบต. และ5) จดับุคคลากรช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัอบรมทั้ งน้ีอบต.ส่วนใหญ่ไม่มีการ
ติดตามผลระหว่างด าเนินโครงการแต่จะรอดูผลเม่ือเสร็จส้ินมีเพียงบางอบต.ท่ีให้ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบลจดัท ารายงานความกา้วหนา้เสนอ 

พงษ์ธร (2551) ได้ศึกษาบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ
เกษตรในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการวาง
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แผนการพฒันาการเกษตร บทบาทในการน าแผนพฒันาการเกษตรไปใช้ในการด าเนินงาน และ
บทบาทในการประเมินผลพฒันาการเกษตรอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.14, 2.23 และ 2.17 
ตามล าดบั และผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ การไดรั้บการติดต่อและแนะน าเก่ียวกบัการเกษตรจาก
เจา้หน้าท่ี นักวิชาการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร รายได้จากอาชีพหลัก และการรับรู้
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรมีความสัมพนัธ์กบับทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อ
การพฒันาการเกษตรกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนในดา้นปัญหาและอุปสรรค พบวา่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการพฒันาและสนบัสนุนการเกษตร 
และเกษตรกรส่วนใหญ่ในต าบลมีความยากจน มีปัญหาหน้ีสิน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ดา้น
การจดัการทางดา้นการเกษตรอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
ทางดา้นการเกษตร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรายขาดความรู้ทางดา้นการเกษตร 
ดา้นขอ้เสนอแนะ พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลควรให้มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาดา้น
การเกษตรใหม้ากข้ึน 

 
 

 

 


