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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลในการพัฒนา
ทอ งถิ่ น ตามความคิ ดเห็ นของสมาชิก สภาองคก ารบริ หารสว นจั งหวั ดสตูล โดยใช วิธี การสัม ภาษณ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สมาชิ ก สภาองคก ารบริห ารส วนจัง หวัด สตู ล ส วนใหญ มี ค วามรูค วามเข า ใจ การจั ดทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จะแสดงบทบาทในการตราขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ด วยการอภิ ปรายแสดงความคิ ดเห็ นท วงติ งในที่ ประชุ มสภาองค การบริ หารส วนจั งหวัดสตู ล
สําหรับการตราขอบัญญัติทั่ วไป ที่ไมใชงบประมาณรายจายประจําป มีการแสดงบทบาทนอยมากแตจะ
อภิป รายทั่วไปในการประชุมสภาองค การบริหารสวนจังหวัดสตูลเพื่อแสดงบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบั ติงานของฝายบริหาร การตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝายบริหารนอกสภาองค การบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ไม คอยแสดงบทบาทเทาใด เนื่อ งจากปจจุบันมีฝายข าราชการประจํา รวมกับ ภาค
ประชาชนทําหนาที่ตรวจสอบอยูแลว ดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแสดงบทบาทโดย
การรณรงค ให ความรู ขอแนะนํา แก ประชาชนใหไ ปใช สิท ธิเ ลือ กตั้ งและสิท ธิอื่ น ๆ ที่ กํา หนดไวใ น
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และสําหรั บป ญหาอุปสรรคในการแสดงบทบาทการพัฒนาทองถิ่น สรุปได
สองประการ คือ ดานงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด และดานพื้นที่ดําเนินการพัฒนาขององคก ารบริหาร
สวนจังหวัดสตูล
2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีขอเสนอแนะวาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ควรประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวน
ตํ า บล ด า นสั ด ส ว นงบประมาณในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ จ ะเป น อี ก ทางหนึ่ ง ในการช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลใหมากขึ้นได
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The objective of this research is to study the roles of Satun provincial Administrative
Organization council members toward the local development according to the idea of Satun Provincial
Administrative Organization council members by the method of interview. The result of the research
is as follow.
1. The Satun Provincial Administrative Organization council members are mostly comprised
of knowledge and understanding toward the arrangement of Satun provincial Administrative
Organization plan which is according to the regulation of the interior ministry regarding to the
arrangement of developmental plan for local administration 2005 according to the roles of the
amendment of yearly budget expenses. The discussion of the expression of opinion, the expression of
objection during the Satun provincial Administrative organizational meeting for general amendment
which is not included in the agenda of yearly budget expenses. Expression of roles each of which will
be brought into Satun provincial Administrative organizational meeting to exercise the role in
checking the performance of the Administrative organization was not done much due to present
permanent civil service workers in cooperated with the people who took over the role in campaign
knowledge and suggestion for the people to acknowledge their rights in election and other rights
which stated in the 2007 constitution other problems and obstacles regarding to the expression of role
in Local Development has been sum up into 2 aspects such as the limitation of budget and the area
itself for the development of Satun provincial Administrative Organization.

2. The Satun provincial Administrative Organization council members made a suggestion
concerning Satun provincial Administrative Organization must coordination with Local Administrative
organization on the ratio of budget for local development. This will enhance the effectiveness in expressing
the roles of Satun provincial Administrative Organization.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในป พ.ศ. 2440 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริ
ใหจัดตั้งหนวยการปกครองในระดับทองถิ่น มีชื่อเรียกวาสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ ภายใต พระราชกําหนด
สุข าภิบ าลกรุง เทพ ฯ ร .ศ. 116 ซึ่งถือ เปน กฎหมาย วา ดวยการจั ดกิจ การทองถิ่นฉบั บแรก ต อมา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
เมื่ อ วั น ที่ 2 4 มิ ถุ นาย น 2475 ไ ด เ กิ ดก าร ปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปล งก า รปก ครอง จาก ระ บอ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร และไดประกาศใช รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 รูปแบบการปกครองระบบรัฐสภา ที่ประกอบดวย
สภานิติบัญญัติและฝายบริหาร มีพระมหากษัตริยทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ โดยตราพระราชบัญญัติวา
ดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้นมาใชเปนครั้งแรก โดยรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และในสมัยนั้นไดมีนโยบายที่จะสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ใหเกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรก
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 แลวยังไดกําหนดใหมีสภาจังหวัดขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยเทศบาลไปพรอม ๆ กันดวย ฐานะของสภาจังหวัดในขณะนั้น มีลัก ษณะเปนองคกรที่ทําหนาที่
ใหคําปรึกษาหารือแนะนําแกกรมการจังหวัด โดยยังมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการ
สวนภูมิภาค (ชูวงศ ฉายาบุตร. 2539 : 10 – 12)
ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นโดยมีความประสงค
ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ โดยสภาจังหวัดในสมัยนี้ประกอบ ดวยสมาชิกซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชนในเขตจังหวัด และมีอํานาจหนาที่เปนที่ปรึก ษาของกรมการจังหวัดซึ่ง
เปนราชการสวนภูมิภาคเชนเดิม แตกรมการจังหวัดไมจําเปนตองเห็นดวยกับคําปรึกษาของสภาจังหวัด
เสมอไปและจนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญั ติร ะเบียบบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495
ซึ่ง กํา หนดใหผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาปกครองบัง คับ บัญชาขา ราชการและรับผิ ดชอบบริหาร
ราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัดเปนอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด ดังนั้น โดยผลแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสภาจังหวัด มีฐานะในลักษณะเปนสภา
ที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการ โดยยังมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตา งหาก
จากราชการสวนภูมิภาคแตอยางใด
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ครั้นในป พ.ศ. 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทยไดเดิน ทาง
ไปเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ ในยุโรป และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยพิจารณา
เห็นวา การบริหารงานทองถิ่นของทุกประเทศ ราษฎรมี สวนสําคั ญในการบริหารงานของทองถิ่นของ
ตนเอง แมวาการจัดรู ปแบบการปกครองของแตละประเทศจะแตกตา งกั นบางก็ ตามแต หลัก การให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองมีอยูทั่วไปและกวางขวาง เพื่อจะเปนทางที่ทําใหประชาชน
เขามามีสวนร วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันสมบรูณแ ละมีความตั้งใจที่จะสงเสริมความ
เจริญของทองถิ่น จึงจัดตั้งรู ปแบบองค กรปกครองส วนทองถิ่นรูป แบบหนึ่งขึ้น คือ องคการบริห าร
สวนจัง หวัด โดยการประกาศใชพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสวนจัง หวัด พ.ศ. 2498
เนื่องจากพิจารณาเห็นวา สภาจังหวัดเดิมตามพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 มีหนาที่เพียงเปนที่
ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดแตขาดอํานาจหนาที่ที่จ ะทํา นุบํา รุงทองถิ่น ในเขตพื้นที่ จึงควรปรับปรุง
ใหสภาจังหวัดมีอํานาจจัดหารายไดและดําเนินกิจการเองได ตลอดจนปรับปรุงใหสภาจังหวัดมีอํานาจ
หนาที่ในดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
พ.ศ. 2498 ไดจัดโครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด แบงออกเปน 2 ฝาย คือ
ฝายบริหาร มีผู วาราชการจั งหวัดเปนหัว หนา มีอํานาจหนา ที่รับผิดชอบงานดานบริหารของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ภายใตการควบคุมตรวจสอบของสภาจังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนดไว
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหปลัดจังหวัด ทําหนาที่เปนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
อีกตําแหนงหนึ่ง เพื่อประโยชนในการประสานงานและการบังคับบัญชา
ฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาจังหวัด วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป สภาจังหวัดทําหนาที่
ในการเสนอและพิจารณาอนุมัติรางขอบัญญัติจังหวัด และการพิจารณาอนุมัติขอบัญญัติชั่วคราวเพื่อใช
ในการปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และอํานาจหนาที่ที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งของสภาจังหวัด คือ อํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหารตามที่
กฎหมายกําหนดไว (ชูวงศ ฉายาบุตร. 2539 : 96 – 115 : บูฆอรี ยีหมะ. 2551 : 66 - 68)
ภายหลั งการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ง ถือวา เป นรัฐ
ธรรมนูญที่สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจแกองค กรปกครองสวนทองถิ่นอยางแทจริ ง ตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญั ติระเบียบบริห ารราชการสวนจังหวัด
พ.ศ. 2498 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม รวมแลว 10 ฉบับและประกาศใชพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ขึ้นแทนมีโครงสรางการบริหารจัดการประกอบดวย
ฝายบริหาร มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหัวหนาฝายการบริหาร วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไมจํากัดสมัยและสามารถ แตงตั้งรอง
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นายกองคการบริห ารส วนจั งหวัด ไดต ามสัด สวนของจํา นวนสมาชิกสภาองคการบริห ารส วนจัง หวัด
แตงตั้งเลขานุการ ได 1 คนและที่ปรึกษา ฯ ไดไมเกิน 4 คน
ฝายสภาองคก ารบริหารสว นจังหวัด ทํา หนาที่ เป นฝายนิติ บัญญัติมีป ระธานสภาองค การ
บริหารส วนจังหวัดเป นหัวหนาฝายนิติบั ญญั ติ และมี รองประธานสภาองค การบริหารส วนจังหวัด
จํา นวนสองคน มาจากการลงมติเลือกกั นเองของสมาชิ ก สภาองค ก ารบริหารส วนจัง หวัด จํา นวน
สมาชิก สภาองคก ารบริหารสวนจัง หวัดขึ้ นอยู กั บหลั กเกณฑจํา นวนราษฎรในจัง หวัดตามกฎหมาย
กําหนด มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
มาตรา 45 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ข ององคก ารบริหารสวนจัง หวัด ไว ในดานตาง ๆ เชน การตรา
ขอบั ญ ญัติโดยไม ขัดหรื อแย ง ตอกฎหมาย การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ารบริห ารส วนจัง หวัด และ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบีย บที่ค ณะรัฐมนตรีกําหนด ใหการสนับสนุนประสาน
ความรวมมือกับราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่นแบงสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะตองแบ ง
ใหแ ก ส ภาตํ าบลและราชการส วนท อ งถิ่ น อื่น การใหค วามคุ ม ครอง ดู แล
และบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น ตลอดจนจัดทํากิจกรรมใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูใน
เขตองคการบริห ารสวนจัง หวัด และกิจการนั้ นเป นการสมควรใหราชการสวนท องถิ่ นอื่น รวมกั น
ดําเนิน การหรือใหองคการบริหารสวนจั งหวัดจัดทํ า ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือกฎหมาย
อื่น ๆ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปน
อํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือองคก ารบริหารสวนจังหวัด อื่นนอกเขตจังหวัดได เมื่อ
ไดรับการยินยอมจากองคกรนั้น ๆ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่มอบ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได
เชน ภาษีบํารุงจากสถานคาปลีกน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันที่คลายกันและกาซปโตรเลียม
ไมเกินลิตรละหาสตางค ยาสูบไมเกินมวนละหาสตางค คาธรรมเนียมบํารุงองคก ารบริหารสวนจังหวัด
จากผูพักโรงแรมตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร คาธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุราและใบอนุญาตเลนการ
พนันไมเกินรอยละสิบ ภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ตลอดจน
คาธรรมเนียมใด ๆ จากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัด
ใหมีขึ้นตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เปนตน
เมื่อองค การบริหารสว นจังหวัดมีรายได ก็จํ าเปนตองกํา หนดแนวทาง ในการใชจายซึ่ง ใน
ระดับ ประเทศ การบริหารงบประมาณแผนดินจะกระทํา โดยร างพระราชบั ญญั ติง บประมาณรายจ าย
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ประจําป และจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร กอนที่รัฐบาลจึงจะนํางบประมาณไป
ใชจายในการบริหารประเทศได การบริหารงบประมาณขององคการบริ หารสวนจั งหวัดก็ใชหลักการ
เดี ยวกัน กลาวคือ ฝายบริห ารจะตอ งจัดทํารา งขอบั ญญั ติงบประมาณรายจายประจําป เพื่ อใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน จึงจะนําเงินงบ ประมาณไปใชจายได ใน
ทํานองเดี ย วกัน การจะจัดเก็บภาษี หรือ ค าธรรมเนี ยมก็ จะตอ งจัด ทํ ารา งขอบั ญญั ติก ารเก็บภาษีหรือ
คาธรรมเนี ยมบํารุง องคการบริห ารสวนจัง หวัด เชน จากสถานคาปลีก น้ํามัน ยาสู บ และผูพักใน
โรงแรม กอนจึงจะดําเนินการจัดเก็บได
องคการบริหารสวนจังหวัดไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ อํานาจหนาที่ ไปจากเดิม
ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับบน ซึ่งจะเนนบทบาทหนาที่ในการประสานงานการ
พัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลาง เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
เมื องพัทยา ตามโครงสร างหรือชั้นขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ในประเทศไทย ซึ่งตามอํา นาจ
หนาที่ ขา งตน ฝายบริหารจะเป นผูดําเนินการโดยไดรับความเห็นชอบจากฝ ายนิติบัญญัติหรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยการอนุมัติขอบัญญัติตาง ๆ เชน ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าป และข อบัญญั ติทั่วไปที่ ไม ใช งบประมาณรายจ ายประจําป เปนตน จากบทบั ญญัติของ
กฎหมายดังกลาว ทําใหองค การบริหารสวนจังหวัดมีบทบาทที่สําคัญในการชวยพัฒนาทองถิ่น คือ
บทบาทในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ในภาพรวมของจังหวัดในรูป ของแผนพัฒนาจังหวัดโดย
รวบรวมแผนงานโครงการของหนว ยราชการสวนท องถิ่นทั้ง หมดของจัง หวัด ที่หนว ยราชการสวน
ทองถิ่นแตละแหง เปนผูรับ ผิดชอบดําเนิน การเอง เพื่อใหเห็นภาพรวม และทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ลดความซ้ําซอน และมีลําดับความสําคัญของแตละงานที่ชัดเจน บทบาทในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมขนาดใหญ ซึ่ งตอ งใชงบประมาณจํา นวนมากและองค ก รปกครองส วนทองถิ่ นอื่นไม มี
งบประมาณเพียงพอที่จะดํ าเนิ นการได จึงตองใหองคก ารบริหารสวนจังหวัดดําเนินการจัดทํา เชน
สนามกีฬ ากลางจังหวัด บอบําบัดน้ําเสียรวม ฯลฯ และบทบาทในการประสานและดําเนินโครงการ
พัฒนาทองถิ่นที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงหากแยกดําเนิน การ
จะทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณหรือสงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางทองถิ่นเอง เชน ถนนสายหลักซึ่ง
ผานเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลหลายแหง สถานที่ทิ้ งขยะรวม สวนสาธารณะ เปนตน
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ระเบี ย บ
ขอกฎหมายอื่น ๆ พบวา บทบาทอํา นาจหนาที่ข องสมาชิกองคก ารบริห ารสวนจังหวัดที่สําคัญและ
เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด โดยสรุป คือ
1. รับทราบนโยบายนายกองคการบริ หารสวนจั งหวัดที่แถลงตอ สภาองคก ารบริหารสวน
จังหวัดกอนเขารับตําแหนงและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําทุกป

5
2. ตั้ง กระทูถามเพื่อสอบถาม ติด ตาม ตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ นโยบายเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ปฏิบัติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
3. เสนอญัตติเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงขอเท็จจริง ใน
การบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
4. เลือกประธานและรองประธานสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัด หรือ มีม ติใ หป ระธาน
หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
5. เลื อกคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิส ามั ญประจํา สภาองค ก ารบริห ารส วน
จังหวัด
6. ใหความเห็นชอบอนุมัติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
7. ใหความเห็นชอบพิจารณาเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 3 คน เปน
ตัวแทนยกรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
8. ปรึ ก ษาหารื อ กิ จ การเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด โดยเฉพาะ
ในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด จะประสบความสําเร็จหรือไมปจจัยสําคัญ
นอกเหนือจากความเปนอิสระของทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารงานขององคการ
บริหารส วนจั งหวั ด ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความพึ งพอใจแก ประชาชนในที่สุ ด การปฏิ บั ติงานตาม
อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคบริหารสวนจังหวัด ตองมีความรูความเขาใจในการแสดงบทบาท นั้น ๆ
ในการอนุมัติ เห็นชอบ ควบคุม ตรวจสอบ และใหคําปรึก ษาหารือเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแกฝายบริหาร ในฐานะตัวแทนจากทองถิ่นชุมชนที่ประชาชนเปนผูเลือกตั้งเขามาทํา
หนาที่ถือเปนสวนสําคัญเชนกัน จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาบทบาทของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในการพัฒนาทองถิ่นโดยเลือกศึกษากรณีองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ดวยเหตุผลวา เป นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ ค วามสงบและมี ก ารขยายตัวทางดา น
เศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว อาจมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของประชาชน ทําใหการแสดง
บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจน
จะไดศึก ษาป ญหาอุปสรรคและแนวทางแก ไขการแสดงบทบาทของสมาชิก สภาองคก ารบริหารสว น
จังหวัดสตูล ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนแนวทางตอการพัฒนาทองถิ่น ในโอกาสตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น 4 ดาน
คือ
1.1 ดานการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
1.2 ดานการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
1.3 ดานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
1.4 ดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการเพิ่มบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1. นําผลการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไปสูการวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลและทองถิ่นอื่น ๆ ตอไปได
2. นําผลการศึ กษาปญหา เสนอแนะแนวทางแก ไข ในฐานะผูปฏิบั ติก ารและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของระดับบริหารตั้งแตจังหวัด กรม และกระทรวง ในการกําหนดมาตรการ เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาบทบาทสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี้
1. ขอบเขตดา นเนื้ อหา ศึ ก ษาบทบาทของสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ หารส ว นจัง หวัด สตู ล
ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง
ประกอบดวยบทบาท 4 ดาน คือ
1.1 ดานการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
1.2 ดานการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
1.3 ดานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
1.4 ดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
2. ขอบเขตดานประชากร ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวน
24 คน ในพื้นที่ทั้ง 7 อําเภอ 24 เขตเลือกตั้ง ไดแก อําเภอเมืองสตูล อําเภอควนโดน อําเภอควนกาหลง
อําเภอทุ งหวา อําเภอละงู อํา เภอทาแพ และอําเภอมะนั ง ชวงการดํ ารงตําแหนงสมาชิ กสภาองคก าร
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บริหารส วนจังหวัดสตูล ในสมัย ปจจุบันตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2551- วันที่ 19 เมษายน 2555 ตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสตูล เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

นิยามศัพทเฉพาะ
1. องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล หมายถึง หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส วนจั ง หวั ด พ.ศ. 2540 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล หมายถึง บุคคลที่ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อใหเป นตัว แทนของประชาชน ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิ่น
พ.ศ. 2546 ประกอบดวย ประธานสภาองคการบริ หารสวนจัง หวัดสตูล รองประธานสภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสตูล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
3. การพั ฒ นาท อ งถิ่ น หมายถึ ง กระบวนการที่ ทํา ให ป ระชาชนและท อ งถิ่ น มี
การเปลี ่ ย นแปลงทั ้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื องในทางที่ ดีขึ้ น กวา เดิม เป นเรื่อ งของ
ประชาชนที่เขารูสึกมีความตองการ มีความพยายามรวมมือกันผลักดันศักยภาพออกมาจากตัวเขาใหมาก
ที่สุด เพื่อเพิ่มความสามารถของคนสวนใหญ ในอันที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยตอเนื่อง
4. บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ทั้งทางตรงและทางออม ประกอบดวย
5. บทบาทในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง กระบวนสําคัญในการ
มี ส วนรว มระหว างฝ ายบริ ห าร ฝา ยตัว แทนสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด ฝ า ยตั วแทน
ขาราชการประจําและฝายตัวแทนภาคประชาชน เพื่ อการตัดสิ นใจล วงหนา เลื อกทางเลื อกในการ
ดําเนินการโครงการตางๆ ดานการบริการสาธารณะในการแกไขปญหา ความเดือดรอน ความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นของฝายบริหาร
6. บทบาทในการตราข อบัญญั ติองค การบริห ารสว นจังหวัด หมายถึง การเสนอกฎหมาย
ทองถิ่ นโดยฝายบริหารหรือฝายนิติบั ญญัติ และไดรับ ความเห็นชอบจากสภาองค ก ารบริหารส วน
จังหวัด สามารถจํา แนกเป น 2 ประเภท ได แก ข อบั ญญั ติง บประมาณรายจ ายประจํา ป และข อบั ญญั ติ
ทั่วไป ที่ไมใชงบประมาณรายจายประจําป
7. บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝา ยบริห าร หมายถึง การกระทําบทบาท
หน า ที่ ข องสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ในการถ ว งดุ ล อํ า นาจ ตรวจสอบการใช จ า ย
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งบประมาณและควบคุมการบริหารงานของฝ ายบริหารใหป ฏิบัติหน าที่ตามที่ไดแถลงตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
8. บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครอง โดยความสมัค รใจของประชาชนตามสิท ธิที่ กฎหมายกํา หนดกรอบใหก ระทํา ได เพื่อให
เกิดการกําหนดทิศทางดานในนโยบาย ตาง ๆ ของรัฐ
9. เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องกลุ ม บุ ค คลทุ ก
ฝ า ยที่ อ ยู ร ว มกั น ยอมรั บ ร ว มกั น ในการพั ฒ นาสถานภาพของระบบสั ง คมระบบการเมื อ ง
ท อ งถิ่ น ให มี ค วามเข ม แข็ ง ที่ จ ะทํา ให เ กิ ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต และมี ม าตรฐานการครองชี พ
ของคนในชุ ม ชนท อ งถิ่ น สู ง ขึ้ น กว า เดิ ม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น
ครั้งนี้ผูวิจั ยไดใชแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจัย
เปนแนวทางการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
5. แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
6. เอกสารที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด
7. สภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
9. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท (Role Theory)

ผูวิจัยได ศึกษาความหมายของบทบาท ความสําคั ญของบทบาท ประเภทของบทบาท และ
ปจจัยที่สงเสริมการมีบทบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของบทบาท
1.1
ความหมายของคําวา บทบาท หากพิจารณาตามรากศัพ ท หมายถึง “ทําท าตามบท รํา
ตามบท บทบาทตามความหมายนี้จึง หมายถึง การกระทํา หรือ การแสดงตามสถานภาพที่ตนถือครอง
อยู” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 602)
นอกจากจะมี ความหมาย ดังกลาวแล วยังมี นักวิช าการอีกหลายทาน ไดใ หคําจํากัดความ
ของคําวา บทบาท เชน
สุจิตรา สงาเนตร (2530 : 10) ไดสรุปบทบาทตามแนวโครงสรางทางสังคมวา “บทบาท
จะถูกมองวาเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นในสังคม ถูกคาดหวังวาบุคคลในสถานภาพใดควรมี บทบาทอยางไร
เมื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงในสถานภาพนั้น ก็จะมีบทบาทตามที่สังคมคาดหวังไวเชนนั้น และบุคคล
อื่น ๆ ก็ จะคาดหวังบทบาทของผูที่ อยู ใ นสถานภาพต า ง ๆ ตามที่ ค าดวา เป นค า นิย มบรรทั ด ฐานที่
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กํ า หนดใหมี บ ทบาทพฤติ ก รรมนั้ น ส ว นบทบาทแนวปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมจะใหค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการที่บุคคลจะทําความหวังก็ได”
สุพัตรา สุภาพ (2530 : 30) กลาวถึงความหมายของบทบาทวา บทบาท หมายถึง “การ
ปฏิ บัติตามสิ ทธิ และหนาที่ข องสถานภาพ (ตําแหนง) ซึ่ง มนุษย ทุกคนจะมี หลายบทบาท และแตละ
บทบาทจะมีความสมบรูณและสมดุลตามพอควร บทบาทจะกําหนดความรับผิดชอบของงานตาง ๆ ที่
ปฏิบัติ ซึ่งชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพ”
งามพิ ศ สั ตยสงวน (2537 : 73) ไดให ความหมายไววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่
บุคคลหนึ่งคาดหวังวาบุคคลอื่นจะปฏิบัติตามตําแหนง หรือสถานภาพและบทบาทที่เหมาะสมเรียนรูได
จากระบวนการตาง ๆ ในสังคมที่ผานมาแลวซึมซับเขาไปในตัวบุคคล
ทัศนัย เกตุทองสง (2546 : 7) ไดสรุปความหมายของบทบาท ไว 3 ประการ คือ
1. บทบาท หมายถึ ง ปทั ส ถาน ความมุ ง หวั ง ข อ ห า ม ความรั บ ผิ ด ชอบและอื่ น ๆ
ที่ มี ลักษณะทํานองเดียวกั น ซึ่งผูกพันอยูกับตําแหนง ทางสังคมที่กําหนดไว บทบาทตามความหมายนี้
คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด
2. บทบาท หมายถึง ความเปนไปของบุคคลผูดํารงตําแหนงที่คิด และที่กระทําเมื่อดํารง
ตําแหนงนั้น
3. บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตละคน ที่เคยกระทําใหสัมพันธกับโครงสราง
ทางสังคมหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แนวทางที่บุคคลพึงกระทํา เมื่อตนดํารงตําแหนงนั้น ๆ นั่นเอง
จากคําจํากัดความและความหมายของบทบาท ของนักวิชาการตาง ๆ ดังกลาวขางตนสรุป
ไดวา “บทบาท” เปนแบบแผนพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวโยงกับสถานภาพหรือฐานะ
ตําแหนงทางสั งคมของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อบุคคลใดถูกกํา หนดใหมี สภาพหรือฐานะตํา แหนงทาง
สังคมอยางไรแลว บุคคลนั้นก็จะแสดงบทบาทตามสถานภาพและฐานทางสังคมที่ตนดํารงอยู บทบาท
(Role) และสถานภาพ (Status) จึงเปนสิ่งที่คูกันเปรียบเสมือนดานสองดานของเหรียญอันเดียวกันที่ไม
อาจที่จะแยกออกจากกันได (อาทร คุระวรรณ. 2543 : 12) และเมื่อนําเอาบทบาทและสถานภาพของ
บุคคลมาอธิ บ ายปรากฏการณใ นองคก ารตา ง ๆ จะพบวา พฤติกรรมของสมาชิ กในองค ก ารจะถู ก
กํ า หนดให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งหน า ที่ (Structure–Function) ขององค ก ารนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ เพราะ
โครงสรางขององคการจะเปนตัวกําหนดตําแหนงโดยยึดตามภาระหนาที่ที่องคการจะตองปฏิบัติ และ
ตําแหนงจะเปนตัวกําหนดสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในองคก ารวา สมาชิกคนนั้นมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบอยางไรบทบาทจึงเปนลักษณะของความคาดหวังวา บุคคลในตําแหนงหนึ่ง ๆ ควรจะมี
บทบาทในการปฏิบัติหนาที่ตามฐานะตําแหนงของตนแคไหนและเพียงใด
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2. ความสําคัญของบทบาท
องคการ (Organization) จะมีส มรรถนะหรือ ความสามารถในการปฏิบัติ หนาที่ ตาม
ภารกิจของการจัดตั้งองคการมากนอยเพียงใด ปจจัยที่ สําคั ญประการหนึ่งก็คื อ บทบาท (Role) ของ
สมาชิ กในองค การนั้ นว า สมาชิก ขององค การมี ความรู ความเขา ใจในบทบาทและตํา แหนง ที่ต นถื อ
ครองอยูมากนอยแคไหน และไดมีการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่นั้นหรือไม บทบาทของสมาชิก
ในองคก ารจึงมี ความสํ าคัญตอ ความสํ า เร็จ หรือล ม เหลวตามวัตถุ ป ระสงค ใ นการจัดตั้ง องค ก ารนั้น
(อาทร คุระวรรณ. 2543 : 9)
อาคม ใจแกว (2534 : 10) กลาวสรุปวา “บทบาท” มีความสําคัญ 4 ประการ คือ
1. เปนกลไกชวยควบคุมสังคม
2. เปนกลไกจําแนกหนาที่เฉพาะดาน
3. ชวยใหเกิดการประสานกิจกรรมระหวางฝายตางๆ
4. เปนกลไกที่ชวยในการแพรกระจายวัฒนธรรม
จากแนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท อาจกลาวไดวา บทบาท “เปนสิ่งสําคัญ
ที่กําหนดแนวทางใหบุคคลแสดงความสัมพันธกับบุคคลอื่น ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมทางสังคมใน
แตละสถานการณ การแสดงออกของบุคคลตองเปนไปตามบทบาท ไมวาจะพึงพอใจที่จะแสดงหรือไม
ก็ตาม และหากนํามาอธิบายกับองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ง ที่มีโครงสรางอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริห ารสวนจัง หวัด พ.ศ. 2540 แก ไข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) ในสวนของบุคคลที่ มีหนาที่รับ ผิ ดชอบในการบริห ารจั ดการ ตาม
โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการ
บริ หารสว นจัง หวัด ขาราชการองค การบริห ารส วนจั งหวัด ฉะนั้น การที่ เราเรี ยกบุ คคลหนึ่ง วาเปน
สมาชิกสภาองค การบริ หารสวนจั งหวัด นายกองค การบริหารสวนจั งหวัด ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด จึงเปนการเรียกตามสถานภาพของบุคคลผูนั้น ซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงวา เขาเหลานั้นมี
สิท ธิห นาที่ ความรั บผิด ชอบแห งพฤติก รรมตามตํ าแหนง ที่เขาดํ ารงอยู ตรงไหนและมี หนา ที่อ ยางไร
เปนความสําคัญของบทบาทนั้น”
3. ประเภทของบทบาท
บิดเดิล (Biddle. 1986 อางอิงจาก ประพั นธ อําพัน ประสิท ธิ์. 2544 : 8) ได กล าวถึง
ทฤษฎี บทบาทสรุปความไดวา ชี วิตสัง คมถูก สรางขึ้นมาและแตล ะคนในสั งคมล วนแตมีตําแหนงทาง
สัง คมทั้ง สิ้น เชน ครู พอ แม ลู ก หัว หนา ลูกนอง เปน ตน ในฐานะที่ทุกคนลวนมีตํ าแหนง ทาง
สังคมไดกําหนดบทบาทเพื่อปจเจกชนแตล ะคนใหส อดคล องกั บโครงสรา งทางสั งคมที่กํ า หนดไว
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โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแบบที่เปนบทบาท ตัวแบบเหลา นี้ไดกําหนดไวในทฤษฎีบทบาท วามี ลักษณะ
สําคัญ 5 ประการ
1. ทฤษฏีวาดวยบทบาทในการทํางาน (Function Role Theory) ทฤษฎีนี้วาดวยบทบาท
หรือพฤติกรรมอันเปนลักษณะของบุคคลที่มีอํานาจทางสังคมภายในระบบสังคมที่มั่นคง
2. ทฤษฏีบทบาทที่เปนปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Symbolic Interaction Role Theory)
ทฤษฎีนี้มุงไปที่บทบาทของผูกระทําไปแตละคน วิวัฒนาของบทบาทตาง ๆ โดยอาศัยปฏิสัมพันธทาง
สังคมเขาใจ และตีความหมายของพฤติกรรมเหลานั้นเปนตัวแบบ
3. ทฤษฎีบทบาทของโครงสราง (Structural Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงตอโครงสรางหรือ
ตําแหนงทางสังคม
4. ทฤษฎีบทบาทขององคการ (Organization Role Theory) ซึ่งมุงตอบทบาทตาง ๆ ที่มา
ดวยกันกับตําแหนงทางสังคมที่ถือเปนอันเดียวกันในระบบสังคมที่วางโครงการไวกอน และเปนระบบ
ที่มุงงานและมีการจัดลําดับชั้นไวเปนอยางดี
5. ทฤษฎี วาดวยบทบาทของความรูความเขาใจ (Cognitive Role Theory) : ซึ่งมุง ถึง
ความสัมพันธระหวางบทบาทที่คาดหวังและพฤติกรรม
บรูม, แอล., และชุคนิค (Broom, L., & Sclzrnick. 1976 : 36 อางอิงจากหลวงพอสมนึก
วัดปาจํากู 2553. สืบคนเมื่อ 17 เมษายน 2553, จาก http://www.pajumku.com ) ได กลาวถึงบทบาท
วา ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ คือ
1. บทบาทที่ถูกกําหนดไวหรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or Ideal
Role) เปนบทบาทที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของตําแหนงทางสังคมไว
2. บทบาทที่ควรกระทํา (The Perceived Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลเชื่อวาควรกระทํา
ในหนา ที่ตําแหนง นั้น ๆ ซึ่งอาจไมตรงตามบทบาทที่กํา หนดไว ไมตรงตามอุดมคติทุกประการ และ
อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคลก็ได
3. บทบาทที่กระทําจริง (The Performed Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลไดกระทําไปจริง
ตามความเชื่ อ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระทํ าในแตล ะสังคม ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง
4. ปจจัยที่สงเสริมการแสดงบทบาท
พัชนี วรกวิน (2538 : 11 - 12) ไดก ลาววา ปจจัยที่สง เสริมให บุคคลสามารถแสดง
บทบาทที่ไดดีและถูกตองจะตองประกอบดวยปจจัยสําคัญ คือ
1. ความตองการ (need) ซึ่งเปนแรงจูงใจในการดําเนินงาน เพื่อเสนอความตองการของ
ผูแสดงบทบาทใหเปนที่ยอมรับตอองคการหรือสังคม
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2. การสื่อสาร (communication) ไดแก การติดตอ การประสานงาน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในบทบาทไดชัดเจนไมคลุมเครือ
3. การคลอยตาม (conformity) เปนปจจัยที่ทําใหบทบาทของผูแสดงไมเกิดความขัดแยง
ในการแสดงออกซึ่งในทางพฤติกรรมในทางปฏิบัติที่เปนหลักฐานของกลุมหรือสังคม
4. ความสามารถ (ability) เป น ป จ จั ย ที่ ส ร า งบทบาทของผู แ สดง ได อ ย า งชั ด แจ ง
(manifest role) เพื่อความสําเร็จของงาน
กลาวโดยสรุปไดวา จากความหมายของบทบาท ความสําคัญของบทบาท ประเภทของ
บทบาท และปจจั ยที่สงเสริม การแสดงบทบาท หากนําประเด็ นดังกลาวมาพิจารณาถึง บทบาทของ
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ในฐานะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง เป น ตั ว แทนประชาชน ในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด มีประเด็นที่นาจะนํามาพิจารณาอยู 2 ประการ กลาวคือ
1. สมาชิ กสภาองคการบริหารสวนจั งหวัด มีความรูค วามเขาใจในบทบาทหนาที่ตาม
สถานภาพและตําแหนงที่ตนดํารงอยูมากนอยแคไหน และ
2. บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ไดกระทําจริง (Actual Role)
กับบทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) และบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง (Expected Role) มีความ
สอดคลองกันหรือไม
ซึ่งประเด็นปญหาทั้งสองประการมีผลตอการบริหารงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัด ใน
การพัฒนาทองถิ่น ตามเจตนารมณ ในการกอตั้ง หนว ยการปกครองสวนทองถิ่น ดังกลาวเปนอยางยิ่ ง
ทั้งนี้ เพราะหากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ที่ตน
ดํารงอยู หรือมี ก ารปฏิ บั ติหนาที่ ไม ส อดคล องกั บ บทบาทที่ กํ า หนดไวหรือบทบาทที่ ป ระชาชนใน
ทองถิ่นคาดหวัง จะกอใหเกิดความเบื่อหนาย ขาดศรัทธาและตอตานจากประชาชน จนทําใหนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระจายอํานาจการปกครองไปสูชุมชน ทองถิ่นไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรหรือ
อาจจะลมเหลวในที่สุด

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา (Development Theory)
ผูวิจัยไดศึกษาความหมายการพัฒนา ลักษณะการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความหมายของคําวา “การพัฒนา”
คําวา “พัฒนา” ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 779
หมายถึง ความเจริญหรือทําใหเจริญ
นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายการพัฒนา (Development) และแนวคิด
ของการพัฒนา ซึ่ งอาจจะมีค วามแตกตา งกันบ างตามความคิด อุด มการณ รวมทั้งค านิยมของแตล ะ
บุคคล ดังเชน
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จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2540 : 13) กลาวไวอยางนาสนใจวา “มนุษยเปนองคประกอบ
สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จุ ด เป า หมายและกระบวนการของการพั ฒ นา มนุ ษ ย เ ป น ผู
สรางสรรคก ารพัฒนา เปนผูมีศั กยภาพบั นดาลการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทิศทางที่ตนเองตองการ
และเปนผูรับรูผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นดวยทั้งในดานที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา ชีวิตมนุษย
ถูก กระทบจากระบบตาง ๆ ที่ แวดลอ มอยู ได แก เทคโนโลยี ซึ่ง เปนปจ จัย เปลี่ยนแปลงมนุษ ยอ ยา ง
สําคัญ ทั้งในแงพฤติกรรมและชีวิตจิตใจ เนื่องดวยชีวิตมนุษยเปนไปดวยอิทธิพลของปจจัยแวดลอมได
อย างมาก มิ ใ ช ขึ้ นอยู ด วยตนเองเท านั้น เพราะฉะนั้นการพั ฒ นาจึง ตองจํ า เป น ตองมี ก ารจั ดระบบ
จัดกติก า ซึ่ง ปกปองคุม ครองคนในสัง คมมิ ให มีการไดเปรียบเสี ยเปรีย บและความเหลื่อ มล้ํา ของการ
ดํารงชี พ ในลัก ษณะที่ ผูดอยโอกาสในสั งคม ตองแบกรับ ภาระอันเนื่องมาจากเทคนิควิธีหรือ แนว
ทางการพัฒนา ซึ่งเปนตนเหตุทําใหคนสวนใหญในสังคม คือ กลุมคนผูมีฐานะยากจนตองขาดศักดิ์ศ รี
ความเปน มนุ ษยล งไป โดยความเปน ธรรมแลว การพั ฒนาควรจะนํา ไปสู สภาพสั งคมที่ดี ขึ้น อยา งมี
คุณภาพ เป นสั งคมที่ อยู เย็ นเป นสุ ข คนทั่ วไปมี ป จจัย พื้ นฐานในการดํา รงชี พ อย า งทั่ วถึ ง มี อาชี พ
มีรายได มีหลักประกันชีวิตและเปนสังคมที่คนมีจิตใจที่พัฒนาไปในแนว ทางคุณธรรมดวย”
สุ รพงษ โสธนะเสถี ยร (2541 : 76) ให ความหมายการพั ฒนา (Development) ไว ว า
การพัฒนา หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองในเชิงคุณภาพ กลาวคือ การมีคุณลั กษณะใหม ๆ
เกิดขึ้นในสังคม อันเนื่องมาจากการประดิษฐคิดคน (Invention) ภายในระบบดวยตัวเอง การพัฒนาจึง
เปนการขยายตัว ของระบบในแนวราบ อันเนื่องมาจากการประดิษ ฐคิ ดค น เชน การพั ฒนาระบบ
สถาบันการเมืองตาง ๆ ในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน”
สมใจ ลักษณะ (2549 : 81 ) กลาววา “การพัฒนาตนเอง คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
แกไ ข สรรคสรางเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนําไปสูความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุง
หมายสูงสุด คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่การงานและมีความสุข”
2. ลักษณะของการพัฒนา
จากทั ศนะของนัก วิช าการที่ก ลา วมาข างตน อาจกลา วไดวา การพัฒนาประกอบดวย
ลักษณะตาง ๆ คือ การพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด า นนามธรรมหรื อ รู ป ธรรมหรื อ ทั้ ง สองด า นพร อ ม ๆ กั น เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ทิ ศ ทางหรื อ
จุดมุงหมายที่แนนอนชัดเจน เพื่อนําไปสูสภาพที่คนสวนใหญในสังคมเห็นวามีสภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม
สรุปไดวา การพัฒนา หมายถึง “กระบวนการ (Process) ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิ ต
ของกลุมบุคคลเปาหมายใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเจริญกาวหนา โดยมุงใหเกิดความเสมอภาค
และการกระจายอยางทั่วถึ งเปนธรรม ทั้ งดานเศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒนธรรม เพื่ อใหเกิ ดช องวา ง
ระหว างคนรวยกับ คนจนนอ ยที่สุ ด ทั้ง นี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงดัง กลา วนี้ สามารถที่จะกําหนด
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ทิศทางของการเปลี่ย นแปลง โดยไมไดหมายถึง การเพิ่มปริมาณเพีย งอย างเดียว แตตองพัฒนาอย างมี
คุณ ภาพ โดยมีโ ครงสรา งและกระบวนการ (Process) ระบบที่ เหมาะสมประกอบกันหลายขั้น ตอน
(Stages) ที่มี ความสัม พัน ธห รือเชื่ อมโยง (Relation or Linkage)และสอดคล องกัน ตลอดจนมีก าร
ควบคุ มอัตราการเปลี่ ยนแปลงไดอย างบัง เกิดผล พัฒ นาจากกิ จกรรมหนึ่งไปสูอี กกิ จกรรมอื่น ๆ เป น
กระบวนการตอเนื่อง (Continuing Process) ตอไป”

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม (Participation Theory)

ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายและแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน ลักษณะและรูปแบบ
การมี สวนรว ม ป จจัยที่มี ผลตอ การมี สว นรว มของประชาชน มาตรวัด การมี สว นรว มของประชาชน
ความสําคัญของการมีสวนรวม ไวพอสังเขปดังนี้
1. ความหมายและแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
หากมองยอนกลั บไปในอดีตจะพบว าสาเหตุ หนึ่งของความลม เหลวของการพัฒนา คือ
การขาดความรวมมือจากประชาชนผูรับการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบใหมจึงถือวา การมีสวน
รวมของประชาชนหรือชุม ชนและการพึ่ง พิง ตนเองเปนหลั กการและวิ ธีก ารพัฒนาที่มี ความสํา คัญตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาที่มุงพัฒนาคนและสงเสริมความเปนธรรมในสังคม คํ า วา “การมี ส ว น
รวมของประชาชน” นั้น มีนักวิช าการใหความหมายและแนวคิดของการมีสวนรวมของประชาชนไว
หลายคนในที่นี้จะนําเสนอโดยสังเขป ดังนี้
สมชาย โลสถาพรพิพิธ (2543 : 25) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
ไววาหมายถึง “การที่ประชาชนจะพึง มีส วนรวมในการกํา หนดนโยบาย การตั ดสิ นใจ และกิ จกรรม
ตาง ๆ ของรัฐและในทางการเมือง อาจเรียกอีกอยา งหนึ่งไดวา เปนการมีสวนรวมของประชาชนใน
รัฐบาล เชน การเขาเปนรัฐบาล การมีอิทธิพลตอรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง การมี
สวนรวมในทางการเมืองและรัฐบาลมีความสําคัญมาก สมมุติฐานของประชาธิปไตยมีอยูวาการมีสวน
รว มในทางการเมืองและรัฐ บาลนั้น ควรเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วไปอาจจะกระทํ าไดอยางกวางขวาง
และเต็มที่สําหรับในระบบเผด็จการนั้น การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองมีนอยมากหรือไม
มีเลย อาจถือไดวา การมีสวนรวมเปนเกณฑที่จ ะพิจารณาวา ระบอบการปกครองหรือการเมืองของ
ประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการ”
ไพรัต น เตชะริ นทร (2547 : 6 - 7) ไดใ หค วามหมายคํ าว าการมี สว นร วม หมายถึง
“กระบวนการที่รัฐทําการสงเสริมชักนําสนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนทั้งในรูป สวนบุคคล
กลุ ม ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ แ ละองค ก ารอาสาสมั ค รรู ป แบบต า ง ๆ ให เ ข า มามี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงานในเรื่องที่กําหนด”
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สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบ
ถึง ตัว ประชาชนเอง การที่ สามารถทํา ให ประชาชนเขา มามี สวนรว มในการพัฒนาชนบท เพื่อแกไ ข
ปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยู ของประชาชน ที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับ
ปรัช ญาพัฒนาชุม ชนที่วา มนุษ ยทุ กคนมีความปรารถนาที่จะอยูอาศั ยกับผู อื่นอยา งเปนสุข ไดรับการ
ปฏิ บั ติอ ย า งเป นธรรมและเป น ที่ ย อมรั บ ของผู อื่น และพร อมที่ จะอุทิ ศ ตนเพื่ อกิ จกรรมของชุ ม ชน
ขณะเดียวกันตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจดวยวา มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาส ไดรับการ
ชี้ แ นะอย า งถู ก ต อ งและได รั บ การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม จากรั ฐ ในการวางแผน ตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเปนอยูและอนาคตโดยประชาชนเอง
2. ลักษณะและรูปแบบการมีสวนรวม
ไพรัตน เตชะรินทร (2547 : 17–18) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนไว ดังนี้
1. รวมกันทําการศึกษา คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน
ความตองการของชุมชน
2. รวมคิดหาและสรางรู ปแบบ วิธีก ารพัฒ นาเพื่อแกไ ข และลดปญหาของชุม ชน หรื อ
เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของประชาชน
3. รวมนโยบายหรือแผนงานหรื อโครงการหรือ กิจ กรรม เพื่อขจัดและแกไ ขป ญหาและ
สนองความตองการของชุมชน
4. รว มการตัดสินใจที่เป นประโยชนใ นการที่จะใชท รัพ ยากรที่มี อยู อย า งจํา กั ดใหเป น
ประโยชนตอสวนรวม
5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตน
7. รว มปฏิบัติน โยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเป าหมาย รว มติด ตาม
ควบคุมและประเมิ นผล บํารุง รัก ษาโครงการและกิจ กรรมที่กําหนดไว โดยเอกชนหรือ รัฐ บาลใหใช
ประโยชนไดตลอดไป
3. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
อนุภาพ ถิระลาภ (2528 : 25 – 26 อางอิงจาก ชิษณุพงษ สุวรรณ. 2540 : 36) กลาวถึง
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ไวดังนี้
1. ความเกรงใจผูที่มีสถานภาพสูงกวา
2. ความตองการเปนกลุมพวก
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3. ความเชื่อถือในตัวผูนํา
4. ความใกลชิดกับเจาหนาที่ของรัฐ
5. การคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน
6. การยอมรับแบบอยาง
7. ความไมพอใจตอสภาพแวดลอม
8. การยอมรับในอํานาจ
9. ฐานะทางเศรษฐกิจ
โดยการมีสวนรวมของประชาชนตองเกิดจากพื้นฐานสําคัญ 4 ประการ คือ
1. ประชาชนตองมีความสามารถที่จะมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนตองมีศักยภาพที่จะ
เขารวมในการดําเนินกิจกรรมการตาง ๆ
2. ประชาชนจะตองมีความพรอมที่จะเขารวม คือ ประชาชนตองมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม
3. ประชาชนตองมีความประสงคจะเขารวม คือ ตองมีความเต็มใจ เห็นประโยชนในการ
เขารวมตองมิใชเปนการบังคับ
4. ประชาชนตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ ประชาชนตองมีโอกาสที่จะเขา
รว มซึ่ งเปนการกระจายอํา นาจใหแก ประชาชนในการตัด สินใจและกํ าหนดกิ จกรรมที่ต นต องการใน
ระดับที่เหมาะสมในระดับพื้นฐานทางการเมือง
โดยกลาวสรุปวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนมี 5 ประการ คือ
1. ปจจัยดานสังคม
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ
3. ปจจัยดานการเมือง
4. ปจจัยดานวัฒนธรรม
5. ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม”
4. มาตรวัดการมีสวนรวมของประชาชน
คลาสเปอรสัน. อาร.อี. และบริท แบม (Kasperson. R.E. & Breitbandm 1974 : 3-4
อางอิงจาก จรูญพันธุ เชี่ย ววิทย. 2545 : 25) ไดเสนอมาตรวัดในการมีสวนรวมของประชาชนนั้น มี
ปจจัย ประกอบอื่น อีก หลายประการ ที่ มีส วนในการกํา หนดระดับการมีส วนรวมของประชาชนใน
ชุมชนโดยจําแนกวา การกระทําอะไรจึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมหรือไมถือวาเปนการมีสวนรวม ซึ่ง
สรุปได 3 ประการ ดังนี้คือ
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1. การกระทําโดยแตล ะบุคคลมิใชเปนการกระทําโดยกลุม ซึ่งอาจทําใหการวิ เคราะห
หรือไดขอมูลที่ไมถูกตอง เพราะการแสดงออกของแตล ะบุคคลในกระบวนการมีสวนรวมนั้น จะเห็น
ได ถึงคานิยม ความรับ รู และพฤติก รรมของแตล ะบุคคล กลาวคือ กริย าที่ถือว าเปนสวนรว มก็คือ
กริยาที่มีการแสดงตอผลและการกระทํานั้น โดยตรงของแตละบุคคล
2. ความหนาแนนของการกระทํา ซึ่งแสดงออกโดยการรวมกระทํา ที่บอยครั้ง ระยะเวลา
ของกิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพัน และมีแรงจูงใจการกระทํา
3. คุณภาพของการเขารวมซึ่งดูจากผลและผลกระทบของการกระทําในเบื้องแรก เชน ความ
รับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปดกวางยอมรับความสามารถ และความคิดเห็น มีการทําการประเมินผล
อาสเทน (Arnstein 1962 : 2 อางอิงจาก จรูญพันธุ เชี่ยววิทย. 2545 : 25-26 ) ไดเสนอ
มาตรวัดการมีสวนรวมในรูปแบบที่เรียกวา “บันได 8 ขั้น ของการมีสวนรวม” ซึ่ง อาสเทน(Arnstein)
เสนอวาจะเปนการชวยลดความสั บสนของการมีสว นรวม อันเปนการชวยวิเคราะหผลในขั้นสุ ดทาย
ระดับขั้นบันไดทั้ง 8 ขั้น ยังแยกไดเปนการมีสวนรวม 3 ระดับ ดังตอไปนี้
............................................................................................................................
8. การคุมโดยประชาชน
(Citizen Control)
7. การมอบอํานาจ
ระดับอํานาจที่เปนของประชาชน
(Delegated Power)
(Degree of Citiecn Power)
............................................................................................................................
6. การทําใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
(Partnership)
5. การปลอบประโลม
(Placation)
4. การไดรับการปรึกษาหารือ
ระดับของสัญลักษณ
(Consultation)
3. การไดรับแจงขาวสาร
(Information)
2. การถูกบําบัดรักษา
(Therapy)
ระดับที่ไมถือเปนการมีสวนรวม
1. การถูกจัดการ
(Non participation)
(Manipulation)
................................................................................................................................
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ระดับลางของบันได คือ ขั้นที่ 1 การถูกจัดการ ถูกเชิดใหทํา และขั้นที่ 2 การถูกบําบัดรักษา
ทั้ง 2 ขั้นนี้ถื อวาไมเปนการมีส วนรวม ซึ่งประชาชนจะไมสามารถมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนด
โครงการได แตสําหรับผูถืออํานาจนั้นจะใชการใหการศึกษา และเยียวยาผูเขารวมได
ระดับกลางของบั นได คือบันได ขั้ นที่ 3 การไดรับข าวสาร และขั้นที่ 4 การไดรับการ
ปรึกษาหารือ ซึ่งถือเปนระดับของสัญลักษณที่ผูถืออํานาจจะเปดโอกาสให ผูมีสวนรวม ไดฟงและคิด
แตจ ะไมมี อํานาจการกระทํ าใด ๆ โดยมีขั้ นที่ 5 คือ การปลอบประโลม เปนขั้นสูงสุ ดของระดับการ
เปนสัญลักษณโดยผูถืออํานาจรูถึงสิทธิในการตัดสินใจแตไดจํากัดอํานาจนั้นไว
ระดับสูงสุดของบันได คือขั้นที่ 6 การมีสวนรวม ซึ่งประชาชนสามารถจะเจรจาตอรอง
และจัดการใหการสับเปลี่ยนกับผูถืออํานาจเดิม และขั้นสูงสุดของบันไดขั้นที่ 7 การมอบอํานาจ และ
ขั้นที่ 8 การควบคุ มโดยประชาชน เปนระดับที่ ประชาชนจะสามารถใช อํานาจในการตัดสิน ใจและ
จัดการโดยสมบูรณ
สรุปไดวา หากสามารถสนับสนุน สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ในดานตาง ๆ ตามสภาพปจจัยที่กลาวไวซึ่งจะเกิดประโยชนโดยตรงและทําใหทองถิ่นมีความเข็มแข็ง
สามารถกํ าหนดแนวคิด นโยบายและแผนงานต อภารกิ จ ภาครัฐ ในการตอบสนองป ญหา ความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5. ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
ทะนงศัก ดิ์ คุม ไขน้ํา (2539 : 4) กล าววา “การที่ป ระชาชนไดเข า มามีส วนรวมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในลักษณะของการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับ
ผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผล เปนกระบวนการที่กลุมเปาหมายไดรับโอกาส และใชโอกาส
ที่ไดรับ แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในการแกปญหาและสนองตอบความตองการ ของตนเอง หรือ
ของชุ ม ชน โดยอาศั ย ความช ว ยเหลื อจากหน ว ยงานภายนอกนอ ยที่ สุ ด ซึ่ ง กระบวนการเหล า นี้ มี
ประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากยิ่ งขึ้ น เนื่องจากเปนโครงการที่ตรงกั บป ญหา
และความตองการของประชาชน
2. ประชาชนจะมีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น
3. การดําเนินโครงการจะราบรื่น ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น
4. โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
มากขึ้น
5. จะชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน”
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ (Decentralization Theory)
นั ก วิ ช าการหลายท า นให ค วามหมายของการกระจายอํ า นาจและการปกครองท อ งถิ่ น
หลักการกระจายอํานาจและขอควรคํานึงในการกระจายอํานาจไวนาสนใจ ดังนี้
1. ความหมายของการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น
สมคิด เลิศไพฑูรย (2547 : 4 – 5) ใหความหมาย การกระจายอํานาจ หมายถึง การ
ปกครองสว นทองถิ่น คือ การใหคนในทองถิ่น มีอิสระในการปกครองกั นเอง กล าวอีกนั ยหนึ่ง คือ
การปกครองตนเองโดยประชาชน เพื่อประชาชนในทองถิ่นซึ่งแนวคิดดังกลาว มีพื้นฐานจากหลัก การ
กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคก ร
อื่น ๆ ที่ไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
ธเนศวร เจริญเมือง (2535 : 60 – 61 อางอิงจาก โกวิทย พวงงาม. 2550 : 17 – 18) ได
เขียนไวในบทความเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยมีแนวความคิดหรือทัศนะการกระจายอํานาจ
ไวอยางนาสนใจ ดังนี้
“การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการบริหารประเทศที่เปดโอกาส
ให ทองถิ่นต าง ๆ มีอํ านาจในการจัดการดูแลกิ จการหลาย ๆ ดานของตนเอง ไมใ ชปล อยใหรัฐบาล
กลางรวมศูนยอํานาจในการจัดการกิจการแทบทุกอยางของทองถิ่น กิจการที่ทองถิ่นมีสิทธิจัดการดูแล
มักจะ ไดแก ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิต ทรัพ ยสิน และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สวนกิจการใหญ ๆ 2 อยางที่รัฐบาลกลางควบคุมไวเด็ดขาดก็คือ การทหารและ
การตางประเทศ
ขอบเขตของการดู แ ลกิ จ การในท อ งถิ่ น แต ล ะประเทศต า งกั น ไปในรายละเอี ย ดตาม
ลัก ษณะเฉพาะของแตล ะประเทศ แตสวนที่เหมือนกันและมีความสํา คัญอยางยิ่งก็คือ รัฐ บาลกลาง
มิไดรวมศูนยอํานาจการดูแลจัดการแทบทุกอยางไวที่ตัวเอง แตปลอยใหทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจ
ในการกําหนดลักษณะตาง ๆ ในทองถิ่นของตน
ในแงนี้ การจัดการบริหารประเทศดังกลาว ก็นับวาเปนสิ่งที่มีเหตุผล ทั้งนี้เพราะประเทศ
หนึ่ ง ๆ มีชุม ชนมากมายรวมกั น มี อาณาบริเ วณกวางใหญ มีประชากรจํ านวนมาก แต ละชุม ชนก็มี
ปญหาตาง ๆ มากมายแตกตางกัน ยากนักที่รัฐบาลกลางจะเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง และสามารถจัดการ
เวลาไปดูและแกไขปญหากิจการทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเปดโอกาสใหแตละทองถิ่นดูแลจัดการป ญหาระดับทองถิ่นจึงมีคุณประโยชนสําคัญ
อยางนอย 5 ดาน คือ
1. แบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง
2. ทําใหปญหาในแตล ะทองถิ่นไดรับ การแกไขปรับ ปรุง ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามความตองการของคนในทองถิ่นนั้น ๆ
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3. สง เสริมใหคนแตล ะท องถิ่น ได แสดงความสามารถพั ฒนาบทบาทตนเองในการดูแ ล
รับผิดชอบทองถิ่นของตนเอง
4. เปนพื้นฐานสําคัญของคนในทองถิ่นการกาวขึ้นไปดูแลแกไขปญหาระดับชาติ
5. เสริมสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหแกชุมชนและทั้งประเทศ เนื่องจากปญหาตาง ๆ
ไดรับการแกไข สังคมมีความมั่นคงและเจริญกาวหนา ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาทในการจัดการ
ดูแลสังคมของตนเอง”
ชูวงศ ฉายะบุตร (2539 : 21) ไดให ความหมายการกระจายอํานาจ หมายถึง หลักการ
กระจายอํานาจการปกครองใหแกทองถิ่น เปนวิธีที่รัฐมอบอํ านาจปกครองบางสวนใหแกองคกรอื่นที่
ไมไ ดเปนสวนหนึ่งของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง ไปจัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยมี
อิส ระตามสมควร ไม ตอ งขึ้ นอยู ใ นการบั ง คั บ บั ญ ชา เพี ย งแต ขึ้ น อยู กั บ หน วยการบริห ารราชการ
สวนกลางเทานั้น หรืออีกนัย หนึ่ง ก็คือ รัฐมอบอํานาจในการปกครอง ซึ่งเจาหนาที่หนวยการบริหาร
ราชการสวนกลางเปนผูดํา เนินการอยูในทองถิ่น หรือใหองคการอันมิใช เปนส วนหนึ่งของหนว ยการ
บริหารราชการสวนกลางดําเนินการเอง
ประยูร กาญจนดุล (2538 : 42 – 45) กลาวไววา หลักการกระจายอํานาจปกครอง หรือ
เรียกวา “มัธยวิภาค” หมายถึง การกระจายอํานาจในทางปกครองประเทศจากสวนกลางบางอยางโอน
ไปใหประชาชนในทองถิ่นฝกหัดจัดทํา ซึ่งถือวาเปนการปกครองทองถิ่นของตนเอง
ปรัชญา เวสารัชช (2542 : 125) ไดใหความหมายของการกระจายอํานาจ โดยแยกเปน
การกระจายอํานาจทางการเมือง กับการกระจายอํานาจทางการบริหาร ดังนี้
“การกระจายอํานาจทางการเมือง หมายถึง การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจ
ดําเนินการในเชิงรั บ ซึ่งกระทบโครงสรางและอํานาจสั มพันธของหนวยการเมืองการปกครองที่เป นอยู
ประเด็ นที่กล าวถึ งมากคือ การกระจายอํ านาจจากราชการส วนต าง ๆ ในระบบบริ หารราชการแผนดิ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไปสูราชการสวนทองถิ่น
การกระจายอํานาจทางการบริหาร หมายถึง การมอบหมายหนาที่ความรับ ผิดชอบ และ
อํานาจดําเนิน การใหหนวยระดับรอง ๆ ลงไป ทั้ง นี้ โดยมีจุดมุงหมายสํา คัญที่ จะให หนว ยงานแตละ
ระดับ มีขีดความสามารถตัดสินใจและดําเนินการที่จําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด”
สรุป ไดวา กระจายอํานาจการปกครองท องถิ่ น ( Decentralization) หมายถึ ง การใช
อํานาจรัฐโดยมีห ลักการสําคัญ คือ การแบงอํานาจการปกครองโดยใหสิทธิแก ชุมชน ทองถิ่นในการ
ตัดสินใจดําเนินภารกิจของทองถิ่นเอง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชน
ทองถิ่นนั้นอยางแทจริง ตามหลักการกระจายอํานาจ ซึ่งมีลัก ษณะสําคัญ คือ ไดรับการจัดตั้ง ขึ้น โดย
ผลแหงกฎหมายมี ฐานะเปนนิติบุคคล เปนหนวยการปกครองที่ มีห นาที่ งบประมาณ และทรัพย สิน
เปนของตนเอง สวนกลางเพียงแตกํากับดูแลใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย มีการเลือกตั้งสภา
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ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นจากประชาชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
มีอํานาจอิส ระในการบริหารงาน และมี อํา นาจในการจัดเก็บ รายได อยางอิสระตามสมควรตามที่ รัฐ
อนุญาต เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการตาง ๆ โดยที่หนวยการปกครองทองถิ่นมีขอบเขตภารกิจ
สํ า คั ญ ในการจั ด การบริก ารสาธารณะ ครอบคลุ ม งานเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อมของท อ งถิ่ น งาน
สวัสดิการสังคม งานการพาณิชยของทองถิ่น และ งานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ฯลฯ
2. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
ประยูร กาญจนดุล (2538 : 25 – 45) กลาวไววา “การบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศตาง ๆ ที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยจะมีหลักการบริหารประเทศ 3 หลัก คือ
1. หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หรือ (Concentration of Power ) หลักการรวม
อํานาจ หรือมัธยภาพ หมายถึง หลัก การจัดวางระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยรวมอํานาจในการ
ปกครองไว ใ นหน วยการบริ หารราชการส ว นกลาง อันได แก กระทรวง ทบวง กรม หรือ ทบวง
การเมืองตา ง ๆ ของรัฐ และมีเจ าหนาที่ข องหนวยการบริห ารราชการสวนกลาง โดยใหขึ้นตอ กั น
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาซึ่งเปนผูดําเนินการปกครอง ตลอดทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ หรืออาจ
กลาวโดยสรุปก็คือ มีการรวมอํานาจปกครองทั้งหมดเขาไวในสวนกลางและการใชอํานาจปกครองนั้น
กระทํา โดยเจา หน าที่ ของหน วยงานบริห ารราชการส วนกลางทั้งสิ้ น ทั้งนี้ เพื่ อเปนการประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่ผูดําเนินงานปกครองทั่วทั้งประเทศ และรักษาไวซึ่งเอกภาพในการปกครอง ทั้งความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศเปนสําคัญ
2. หลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) หมายถึง หลักการบริหารราชการที่สวนกลาง
ไดจัดแบงและมอบอํานาจวินิจฉัยสั่งการบางสวนไปใหแกเจาหนาที่หนวยการบริหารราชการสวนกลาง
ที่ เ ป น ตั ว แทน ซึ่ ง ได ส ง ออกไปประจํ า อยู ใ นเขตการปกครองส ว นภู มิ ภ าคต า ง ๆ ของประเทศ
ดําเนินการวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอยาง อันมิไดเกี่ย วกับประโยชนสวนไดสวนเสียสวนรวมไดเอง
ตามระเบียบแบบแผนที่สวนกลางกําหนด
3. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการกระจายอํานาจการปกครอง หรือ
มัธ ยมวิภาค หมายถึง การกระจายอํานาจในการปกครองประเทศจากสว นกลางบางอยางโอน ไปให
ประชาชนในทองถิ่นฝกหัดจัดทํา ซึ่งถือวาเปนการปกครองทองถิ่นของตนเอง หลักการกระจายอํานาจ
มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ
(1) มีความเปนนิติบุคคล (Artificial Person) การกระจายอํานาจปกครองนั้น จะตอง
มีองคการเปนนิติบุคคลตางหากจากองคการของรัฐบาลกลาง การมีองคการเปนนิติบุคคลตางหาก นี้ก็
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน องคก ารเหลานี้จะตองมีงบประมาณทรัพยสิน หนี้สิน และ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนของตนเอง
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(2) มีอํานาจอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
เปนหลัก การที่สําคัญประการหนึ่งของการกระจายอํานาจปกครอง เพราะหากองคการนั้น ไมมีอํา นาจ
อิสระ ในการปฏิบัติหนาที่จะตองรอคําสั่งจากรัฐบาลอยูเสมอ องคการเชนนี้ก็จะมีลักษณะไมผิดไปจาก
หนวยการปกครองสวนภูมิภาค ซึ่งมีฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาลกลาง ที่ประจําอยูในภูมิภาคตาง ๆ
ทั่วประเทศ องค การปกครองทองถิ่นจะตองมีอํา นาจอิสระในการปฏิบัติภารกิจของตนเองตลอดจนมี
อิสระพอสมควรในการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจในการแกไ ขปญหาตาง ๆ ได แตก็ มีขอนา
สังเกตวา อํานาจอิสระขององคกรปกครองสว นทองถิ่น จะตองมีพอสมควรไมมากจนเกินไป จนทํา
ใหเกิดความกระทบกระเทือนตอเอกภาพและอธิปไตย (Unity and Sovereignty) ของประเทศหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิใชมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดให โดยเสร็จ แต
เปนการกําหนดใหเปนองคการที่จะทําหนาที่ทางดานนิติบัญญัติ และบริหารกิจกรรมอันเปนหนาที่ของ
ตนเทานั้น
(3) ประชาชนในทอ งถิ ่ น มี ส  ว นร ว มในการเลื อ กผู  บ ริ ห ารและผู  ทํ า หน า ที ่ น ิ ติ
บั ญ ญั ติ การมีสว นร วมในการปกครองตนเองในทองถิ่ นของประชาชนนั้น อาจจะทํ าไดหลายระดั บ
แลวแต ความสามารถและความสนใจของประชาชนในทองถิ่นนั้นเปนสํ าคัญ เชน ประชาชนบางคน
อาจ จะมีส วนรวมในกิ จกรรมของทองถิ่ น เฉพาะการไปใช สิท ธิเ ลือ กตั้ งตัว แทนของตนเขาไปปฏิบั ติ
หนาที่ในตําแหนงตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตบางคนอาจมีความสนใจที่จะเขามามีสวน
รวมในกิ จกรรมการปกครองของท องถิ่ น มากกวา นั้น ถึ ง กั บ สมั ค รเข า รับ เลื อกตั้ ง เป นตัว แทนของ
ประชาชนเพื่อใหไ ดมีโอกาสเขา มามีบ ทบาทเขารับเลือ กตั้ งเปนตัวแทนของประชาชน ในการดําเนิน
กิจกรรมอันเปนหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่นดวยตนเอง
(4) มีง บประมาณของตนเอง องคก ารปกครองท องถิ่น ตองมี อํานาจในการจัดเก็บ
รายไดดวยตนเอง รวมไปถึงการมี อํา นาจในการบริห ารงบประมาณที่ไดมานั้น ดวยการใหองคก ร
ปกครองสว นท องถิ่น มีอํ านาจในการจัด เก็ บ และบริห ารรายไดด วยตนเองนี้เ ปน การมอบอํา นาจการ
ตัดสินใจ ใหองคกรปกครองทองถิ่นทั้งหมด ตั้งแตการวางแผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายไดการบริหาร
และการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ”
แอนดริว เฮลวูด (Andrew Heywood 2002 : 159 อางอิงจาก บูฆอรี ยีหมะ. 2551 : 9 – 10)
เสนอหลักการกระจายอํานาจไวในประเด็นตาง ๆ ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนี้
1. การมีส วนรว ม (Participation) การกระจายอํา นาจใหแก องค กรปกครองส วนทองถิ่ น
เปนการใหโอกาสแกประชาชนในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของทองถิ่นหรือ ชุม ชนที่พ วกเขา
อาศัยอยู ประโยชนที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางจากการเขามามีส วนร วมทางการเมือ งก็คือ การสรางการ
เรียนรูมากกวาการเมืองในระดับชาติเนื่องจากใกลชิดกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
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2. การตอบสนอง (Responsiveness) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความใกลชิดประชาชน
และมี ความรูสึก ไวตอความตอ งการของประชาชนมากกวารัฐบาลกลาง ยอมส งผลทําใหเกิดความ
เขมแข็ งในแงของการตรวจสอบ และเป นหลัก ประกัน วา ปญ หาเฉพาะหรื อความตอ งการเฉพาะของ
ทองถิ่น ซึ่งแตกตางจากจากสังคมโดยรวมจะไดรับการตอบสนองเชนเดียวกัน
3. ความชอบธรรม (Legitimacy) รั ฐ บาลกลางซึ่ ง ห า งไกลจากชี วิ ต ความเป น อยู ข อง
ประชาชนมีผ ลต อการยอมรั บ หรือ ถูก ตั้ง คํา ถามต อการตัด สิน ใจในเรื่องตา ง ๆ แตกตางจากองคก ร
ปกครองส วนทอ งถิ่ นที่ การตั ดสิ นใจต าง ๆ ในระดั บท องถิ่น ได รับ การยอมรับ วา อยู บนรากฐานของ
ความรูข องทองถิ่น สง ผลทํ าที่ จะกอใหเกิด การฉ อฉล การรวบรวมศูนยอํ านาจมีแ นวโน มที่ จะทํา ให
รัฐบาลกลายเปนทรราชที่เปนภัยตอปจเจกชน แตการกระจายอํานาจเปนการปกปองเสรีภาพของปจเจก
ชนเนื่องจากอํานาจถูกกระจายไปยังที่ตาง ๆ งายตอการตรวจสอบและถวงดุล
มัททะลิบและเคน (Muttalib and Khan 1992 : 9 อางอิงจาก บูฆอรี ยีหมะ. 2551 : 8 – 9)
สรุปหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ไววา
1. หลักการกระจายอํานาจปกครอง มีการจัดตั้ง องคกรขึ้นเปนนิติบุคคลเปนหนวยงานของ
การบริหารราชการสวนทองถิ่นเองที่เปนอิสระ แยกออกจากการบริหารราชการสวนกลาง มี เจาหนาที่
ทรัพ ยสิน ตลอดจนงบประมาณและรายไดของตนเอง ซึ่ง มาจากการจั ดเก็บภาษีอากร ค าธรรมเนีย ม
ตาง ๆ เพื่อใชในการดําเนินงานของทองถิ่น และไมขึ้นตรงตอการบังคับบัญชาของการบริหารราชการ
สว นกลาง ซึ่ งมี บทบาทหนาที่เพีย งกํ ากั บดูแลให องคก รปกครองส วนทองถิ่ นปฏิบั ติหนาที่ใ หเปนไป
ตามกฎหมายเทานั้น
2. หลักการกระจายอํานาจปกครอง มีการเลือกตั้งสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นทั้งหมด
หรือบางสวน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขาไปมีสวนรว มในการปกครองตนเองอยาง
ใกลชิดทั้งในดานการเลือกตัวแทนของตนเขาไปบริหารงานทองถิ่นและการตรวจสอบตัวแทนเหลานี้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองตอผลประโยชนของคนในทองถิ่นอยางแทจริง
3. หลัก การกระจายอํานาจปกครองเมื่ อมี การบริห ารราชการสวนท องถิ่นมีฐานะเปนนิติ
บุ คคล จึงมี สิ ท ธิ และอํานาจในการทํ า นิติก รรม สั ญญาต า ง ๆ ตลอดจนเป น เจา ของหรือถื อครอง
กรรมสิท ธิ์ใ นทรัพ ยสินตา ง ๆ เพื่อประโยชนตอการดํา เนินงานขององคก รปกครองส วนทองถิ่ นและ
ประชาชนในทองถิ่น
3. ขอควรคํานึงในการกระจายอํานาจ
ตามหลั กการกระจายอํา นาจ ที่นัก วิชาการหลายทานไดแสดงความเห็ นไวขา งตน อาจ
กล าวสรุป ขอควรคํานึงในการกระจายอํา นาจไดวา เปนบทบาทหนาที่ ข องรัฐบาลสวนกลาง ได
กระจายอํา นาจมายังทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับหลักสากลในชวงที่กระแสแหงการมี สิทธิในการ

25
ปกครองตนเอง ภายใตคํากลาว “คนทองถิ่นยอมรับรูวา คนทองถิ่นตองการอะไร” แมวาการกระจาย
อํานาจจะเป นสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด ในทางตรงกั นข า มการกระจายอํา นาจก็ จะสามารถก อป ญหาใหท องถิ่ น
เชนเดียวกัน หากวาทองถิ่นนั้น ๆ ยังไมมีความพรอมในดานตาง ๆ เชน
1. ความพรอมทางดานรายไดหรืองบประมาณของทองถิ่นในการนําไปใชบริหารจัดการ
ภารกิ จของท องถิ่ นที่ ตนเองบริหารอยู หากรายได ไ ม เพี ย งพอในการจา ยค า จ า งประจํา การพั ฒนา
สาธารณูปโภค อาจจะสงผลใหประชาชน ขาดความเชื่อมั่นในการกระจายอํานาจ ก็อาจเปนได
2. ความพรอมของประชาชนในทองถิ่นนั้นดานความรู ความเขาใจถึ งบทบาท การรับรู
การมีสว นรวมในทางการเมือง หากประชาชนในทองถิ่ นมีความรู ความเขา ใจถึง บทบาทของตนเอง
ในทางการเมือง ก็จะสงผลใหการกระจายอํา นาจบรรลุวัตถุประสงค ในทางกลับกันหากวาประชาชน
ขาดความรู ความเขาใจในการใชสิทธิในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในทางการเมืองก็จะสงผลเสีย
ใหกับการกระจายอํานาจไดเชนกัน
3. ความพร อ มของผู ที่ จ ะเข า มาเป น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ซึ่ ง ถื อ เป น เรื่ อ งสํา คั ญ เพราะ
เนื่องจากวาการบริ หารจัดการทองถิ่นดานการบริหารงบประมาณ การบริห ารองค กร การพัฒนาดาน
ตาง ๆ เป นเรื่องของผู บริ หารโดยตรง หากวา ผูบ ริห ารมีความรูค วามสามารถในการบริห ารจั ดการก็
เท ากั บ วาเป นการส งเสริม ใหก ารกระจายอํา นาจ ส ง ผลต อการพั ฒนาประเทศอย า งแท จริง ในทาง
กลับกันหากผูบริหารไรความสามารถ ขาดความรู ความเขาใจในการบริหารแลว ก็ยอมสงผลตรงกัน
ขามไดเชนเดียวกัน
สรุปไดวา หลักการกระจายอํานาจ มีหลักที่สําคัญคือ เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
มีสภาและผู บริห ารระดับทองถิ่น ที่ม าจากการเลือ กตั้ ง ตามหลัก ที่บั ญญัติไว ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
โดยมีความเปนอิสระในการปกครองตนเองในเขตปกครองทองถิ่น ชุมชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน ซึ่งมีบุค ลากรปฏิบัติงานและมีงบประมาณ รายได เปนของตนเองอยางเพียงพอในการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถออกเปนขอบัญญัติ หรือกฎหมายของทองถิ่น
ภายใตขอบเขตกฎหมายแมบทหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธระหวางสวนกลาง หรือรัฐบาลกลาง
ทําหนาที่เพียงกํากับดูแลใหทองถิ่นดําเนินกิจการบริการสาธารณะตามที่กําหนดนโยบายไวทําเทาที่จําเปน
เทานั้น ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว

แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
ผูวิจัย ได รวบรวมแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การปกครองท องถิ่ น เช น ความหมายของการ
ปกครองท องถิ่น วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น ความสําคั ญของการปกครองท องถิ่นและ
องคประกอบของการปกครองทองถิ่น จากนักวิชาการทานตาง ๆ ไวเชน

26
1. ความหมายของการปกครองทองถิ่น
ประทาน คงฤทธิ ศึก ษากร (2537 : 23) ไดใ หค วามหมายวา การปกครองท องถิ่น คือ
ระบบการปกครองที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐและโดยนั ยนี้จะ
เกิดการทําหนาที่ปกครองทองถิ่น โดยคนในทองถิ่นนั้น ๆ องคก ารนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล
แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเอง
ชูวงค ฉายะบุตร (2539 : 23 – 25) ไดรวบรวมความหมาย ของการปกครองทองถิ่น จาก
นักวิชาการชาวตางประเทศหลายทาน ไวดังเชน
1. วิลเลี่ยม เอ. รอบสัน (William A. Robson. 1953) ไดใหความหมายของการปกครอง
ทองถิ่น หมายถึง การปกครองส วนหนึ่ง ของประเทศ ซึ่ งมี อํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบั ติ
หนาที่ตามสมควร
อํานาจอิส ระในการปฏิ บั ติ หน า ที่ จะตอ งไม มี ม ากจนมี ผ ลกระทบกระเทื อนตอ อํา นาจ
อธิปไตยของรัฐ เพราะองคการปกครองทองถิ่นมิใชชุมชนที่มีอํานาจอธิปไตย องคก รปกครองทองถิ่น
มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองคการที่จําเปน (Necessary Organization) เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ขององคการปกครองทองถิ่นนั่นเอง
2. วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย (William V. Holloway. 1951 : 101- 103) กลาววา การปกครอง
ตนเองของทองถิ่น หมายถึง “องคการที่ มีอาณาเขตแนน อนมี ประชากรตามหลั กเกณฑที่ กําหนดไว
มีอํานาจปกครองตนเอง มีก ารบริหารงานคลัง ของตนเอง และมี สภาของทองถิ่ นที่ สมาชิ กไดรับการ
เลือกตั้งจากประชาชน”
3. แฮรีส จี . มอนตากู (Haris G. Montagu. 1984 : 574) ไดใ หค วามหมายวา การ
ปกครองส วนท องถิ่ น หมายถึ ง “การปกครองซึ่ ง หนวยการปกครองท องถิ่ นไดมี ก ารเลื อกตั้ง โดย
อิส ระเพื่ อเลื อกผูมี หนาที่ บ ริหารการปกครองท องถิ่ น มี อํา นาจอิส ระพรอมความรับ ผิ ดชอบซึ่ ง ตน
สามารถจะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริห ารราชการสวนกลางหรือ ภูมิภาค แต
ทั้ ง นี้ หน ว ยการปกครองทอ งถิ่น ยัง ต อ งอยู ภ ายใต บทบั ง คั บ วา ดว ยอํา นาจสูง สุด ของประเทศ
ไมไดกลายเปนรัฐ อิส ระใหมแตอ ยางใด”
4. เดเนียล วิท (Daniel Wit. 1997) ไดใ หความหมายวา การปกครองสวนทองถิ่ น
หมายถึง “การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่นเพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่น ได มีอํ านาจในการปกครองรวมกั นรั บผิ ดชอบทั้ง หมดหรื อเพีย ง
บางสวนในการบริหารทองถิ่น”
จากคําจํา กัดความหรือ ความหมายของคํา วา การปกครองทองถิ่น ของนัก วิชาการตา ง ๆ
ขา งต นสรุ ปได วา การปกครองทองถิ่น คือ “การปกครองที่รั ฐบาลกลางมอบอํา นาจ ใหประชาชน
ดํา เนิ นการปกครองตนเองอยา งมี อิส ระตามสมควร โดยให หน วยงานการปกครองท องถิ่นนั้ น ๆ ทํา
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หน าที่เ กี่ยวกั บการบริห าร การตราระเบียบกฎหมายของทอ งถิ่น การบริก ารสาธารณะ การพั ฒนา
ทองถิ่ นในเขตพื้นที่ หนวยการปกครองทองถิ่นดังกล าว และมีอํานาจในการกํ าหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจ และดําเนินกิจการภายใตขอบเขตของกฎหมายที่กําหนดไว ภายในเขตทองถิ่นของตนหรื อ
อาจมีอํา นาจหนาที่ดําเนิ นกิจการนอกเขตทองถิ่นของตนรว มกับหนวยการปกครองทองถิ่นอื่นและ
หนวยงานอื่น ทั้งนี้ ภายใตกฎหมายกําหนด”
2. วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น
ชูวงศ ฉายะบุตร (2539 : 26 – 27) ได จําแนกวั ตถุ ประสงค ของการปกครองทองถิ่ นไว
ดังตอไปนี้
1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาการบริหารประเทศ จะตอง อาศัย
เงินงบประมาณเปนหลั ก หากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจที่จะตองบริหารให กับ ชุม ชนตาง ๆ อาจไม
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถิ่ น หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ ก็จะสามารถมี
รายได มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นได จึง
เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมากทั้งในดานการเงิน และตัวบุคคลตลอดจนเวลาที่ใชใน
การดําเนินการ
2. เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง ความตอง การ
ของประชาชนในแตละทองที่ยอมแตกตางกัน การรอรับบริการจากรัฐบาลแตเพียงอยางเดียวอาจไมตรง
ตามความตองการที่แ ทจริงและลาชา หนวยการปกครองทองถิ่นที่มีประชาชนในทองถิ่น เปนผูบริห าร
เทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได
3. เพื่ อความประหยั ด ท อ งถิ่ น แต ล ะแห ง มี ค วามแตกต า งกั น สภาพความเป น อยู ข อง
ประชาชนก็ตา งไปดวยการจั ดตั้ง หนวยปกครองท องถิ่นจึง จํา เปน โดยใหอํา นาจท องถิ่นจัด เก็บภาษี
อากร ซึ่ งเป น วิธี หารายได ใ ห กั บ ท อ งถิ่ น เพื่ อ นํา ไปใช ใ นการบริห ารกิ จการของท องถิ่ น ทํ า ให
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถิ่นทั่วประเทศเปนอันมาก
4. เพื่อใหหนวยการปกครองท องถิ่ นเป นสถาบันที่ ใหก ารศึ กษาการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยแก ประชาชนจากการที่ก ารปกครองท องถิ่นเปดโอกาสใหป ระชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง
โกวิทย พวงงาม (2550 : 10) กลาววา “วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น คือ
1. เพื่ อ แบ ง เบาภาระของรั ฐ บาล ทั้ ง ด า นการเงิ น ตั ว บุ ค คล ตลอดจนเวลาที่ ใ ช
ในการดําเนินการในการจัดการบริการสาธารณะแทนรัฐบาล
2. เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
3. เพื่ อ ให หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น เป น สถาบั น ที่ ใ ห ก ารศึ ก ษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน”
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3. ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น
สุชาติ บริรักษกิจดํารง (2547 : 24 – 25) กลาวถึง ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น
ตามหลัก การกระจายอํา นาจในบทรั ฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ในมิ ติด าน ตา ง ๆ
อยางนาสนใจวา “ทิ ศ ทางการกระจายอํา นาจสู องค ก รปกครองท องถิ่ น เป นการเปลี่ ย นแปลงอัน
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การกระจายอํานาจสูทอ งถิ่นของไทย ในระยะแรกจะเกิ ดขึ้นควบคูกั บการคํานึงถึงความ
มั่น คงของประเทศ คือ การกระจายอํา นาจใหแกทองถิ่น ทําหน าที่บริก ารสาธารณะแกประชาชน
โดยให สวนภูมิภาค คือ ผูวา ราชการจัง หวั ดควบคุม ดูแลการบริห ารงานอยา งใกลชิดจนกระทั่ง หลัง
เหตุ ก ารณ เ ดื อ นพฤษภาคม 2535 เมื่ อ อํ า นาจทางการเมื อ งเริ่ ม ชั ด เจนและต อ เนื่ อ งว า จะต อ งผ า น
กระบวนการเลื อกตั้ง กระแสสังคมจึงให น้ํา หนักที่ “ประชาชน” วา เปนที่มาของความชอบธรรมใน
สั งคม จนมี ผลใหเกิ ด รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช เมื่ อวัน ที่
11 ตุลาคม 2540 และมีผลกระทบอื่น ๆ โดยอาจกลาวไดวาผลจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทําใหเกิด
การเปลี่ ยนแปลงในกฎหมายของหนวยการปกครองทอ งถิ่ นทุกรู ปแบบ ยกเวนแต เพียงกฎหมายของ
กรุงเทพมหานครเทานั้นซึ่งหากพิจารณาถึงเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการปกครองทองถิ่น ที่
บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ แล วจะเห็นไดวา เนื้ อหาที่ กํา หนดมีข อบเขต ที่ก วา งขวางและครอบคลุม ใน
หลายมิติ กลาวคือ
มิติทางดานองคกร
1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได แตรัฐจะใหความ สําคัญแก
ทองถิ่นโดยใหมีอิสระในการบริหารงานของตนเองตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองประกอบดวย สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีวาระการดํารงตําแหนงคราว ละ 4 ป
มิติทางดานการบริหาร
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การกําหนดนโยบายของตนเอง
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
2. ใหมี คณะกรรมการพนัก งานส วนท องถิ่ น ประกอบดวย ผู แทนของหนวยราชการ
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากัน
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มิติทางดานอํานาจหนาที่
1. ใหกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับทองถิ่น และระหวางทองถิ่นดวยกันโดยคํานึงถึง
การกระจายอํานาจใหทองถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการจัดบริการสาธารณะ และการจัดแบงรายไดจากภาษี
อากร โดยมี คณะกรรมการจากผูแทนสวนราชการท องถิ่ น และผู ท รงคุ ณวุฒิเปน ผูพิ จารณา และ
ทบทวนทุก 5 ป
2. กําหนดใหมีหนาที่ในการบํารุงรักษาศิลปะฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ใหมีหนาที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบ ตลอดจนการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม
4. ใหมีหนาที่ในการจัดการศึกษาตามขีดความสามารถและภูมิปญญาทองถิ่น
5. ใหมีหนาที่ในการสาธารณสุขตามขีดความสามารถ
มิติทางดานการมีสวนรวมของประชาชน
1. ให ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการสงวนการบํา รุ ง การใช
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมกําจัดมลพิษจากสิ่งแวดลอม
2. ให ประชาชนไดควบคุมดูแลการบริหารงานขององค กรปกครองส วนทองถิ่นในการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม
3. ใหประชาชนสามารถฟองหนวยงานราชการสวนทองถิ่นใหรับผิดชอบจากการกระทํา
หรือละเวนการกระทําของพนักงาน
4. ประชาชนจํานวน 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่มาลงคะแนนเสียงมีสิทธิใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง โดยผูมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
5. ประชาชนจํา นวนกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเสนอประธานสภาทองถิ่น
เพื่อใหมีการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
6. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคน สามารถเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อให
รัฐสภาพิจารณากฎหมายได
นอกจากนี้ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 ได บั ญ ญั ติ ถึ ง การ
กระจายอํานาจสู องคก รปกครองส วนท องถิ่ นโดยตรงยั ง ไดส ง ผลใหมี ก ารออกและปรับ ปรุง แก ไ ข
กฎหมายอีกหลายฉบับ เพื่อใหกฎหมายเหลานั้นมีความสอดคล องตอองคก รปกครองสวนทองถิ่นตาม
หลักการกระจายอํานาจอยางแทจริง”
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จากแนวความคิดในการปกครองทองถิ่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐ
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง และ
เพื่อใหส อดคล องกับ หลั กประชาธิปไตยโดยประชาชนมีสว นรวมในการปกครองตนเอง จึงสามารถ
กลาวโดยสรุปถึงความสําคัญของการปกครองทองถิ่น ไดดังนี้
1. การปกครองท อ งถิ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย (Basic
Democracy) เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันที่ฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน
รูสึก วาตนมีส วนไดสวนเสียในการปกครองการบริห ารท องถิ่ น เกิดความรับ ผิดชอบ หวงแหนตอ
ประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธา เลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด
2. การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํา ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น รู จั ก การปกครองตนเอง (Self
Government) ซึ่งเปนหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การปกครองตนเอง คือ การที่
ประชาชนมี ส ว นร ว มในการปกครอง ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น นอกจากจะได รั บ การเลื อ กตั้ ง มาเพื่ อ
รับผิดชอบบริหารทองถิ่น โดยอาศัยความรวมมือรวมใจ จากประชาชนแลวผูบริหารทองถิ่นจะตองฟง
เสี ยงประชาชนมีอํ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทํา ให ประชาชนจะมี สวนรับรูอุ ปสรรคปญหาและ
ชวยกันแกไขปญหาทองถิ่นของตน
3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสําคัญของการกระจาย
อํานาจ การปกครองทองถิ่นจึงมีขึ้นเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลตามความจําเปน
4. การปกครองท องถิ่น สามารถตอบสนองความตอ งการของทองถิ่น ตรงเปา หมาย และมี
ประสิทธิภาพไมสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน
5. การปกครองทองถิ่นเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารประเทศในอนาคต
6. การปกครองท องถิ่ นสอดคล องกั บ แนวความคิ ด ในการพั ฒ นาชนบทแบบพึ่ ง ตนเอง
ทั้ ง ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการพัฒนาในชวงที่ผานมายังมีอุปสรรคสําคัญ คือ ขาด
การมีสวนรวมของประชาชนอยางเต็มที่
4. องคประกอบของการปกครองทองถิ่น
ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542 อางอิงจาก โกวิทย พวงงาม 2550 : 6 – 8 ) กลาววา “องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก
1. มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน
3. มีองคกรเปนของตนเอง
4. มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับผลประโยชนของตนเอง
5. มีการกํากับดูแลของทองถิ่น
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และกล าววา “นายชวน หลี ก ภัย นายกรัฐมนตรี ไดมี คํ า สั่ ง สํ า นัก นายกรัฐมนตรี ที่
262/2535 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2535 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการปกครอง
ทองถิ่น ไทยที่ ดําเนิ นอยู ในปจจุบัน ในทุก รูปแบบหาแนวทางและขอ เสนอในการปรั บปรุง โครงสรา ง
อํา นาจหน า ที่ การคลั ง และการงบประมาณ ตลอดถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ บาล หน ว ยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคกับหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น โดยกลาวถึงองคประกอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไว ดังนี้
1. เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคลและทบวงการเมือง
2. มี ส ภาและผู บ ริ ห ารระดั บ ท อ งถิ่ น ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ตามหลั ก ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3. มีอิสระในการปกครองตนเอง
4. มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม
5. มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ
6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง
7. มีอํานาจหนาที่ ที่เหมาะสมตอการใหบริการ
8. มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท
9. มีความสัมพันธกับสวนกลาง ในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ”
สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1. หนวยการปกครองทองถิ่นจะไดรับการจัดตั้ง ขึ้น โดยผลแหงกฎหมายและหนวยการ
ปกครองทองถิ่นนั้น ๆ จะมีสภาพนิติบุคคล
2. หนวยการปกครองทองถิ่น ที่ไดรับ การจั ดตั้ง ขึ้นจะตอ งไมอยูใ นการบั งคับบัญชา
(Hierarchy) ของหน ว ยงานราชการ เพราะจะต อ งเป น หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจการปกครองตนเอง
(Autonomy)
3. หนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตองมีองคการที่มาจากการเลือกตั้ง (Election) โดย
ประชาชนในท องถิ่นนั้ นเปนสํ าคั ญ เพื่อแสดงถึงการเข ามามีสว นรวมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน (Political Participation)
4. หนวยการปกครองทองถิ่น จะตองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได (Revenue) โดยการ
อนุญาตจากรัฐเพื่อใหทองถิ่นมีรายไดมาทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป
5. หนวยการปกครองทองถิ่น ควรมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและการควบคุม ใหมี
การปฏิ บั ติ ใหเ ป นไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองที่ ป ระชาชนมี ส ว นรว ม
ทางการเมืองการปกครองอยางแทจริง
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6. หนวยการปกครองทองถิ่น มี อํานาจในการออกกฎหมายขอบังคั บเพื่ อกํากับ ใหมี การ
ปฏิ บัติให เป นไปตามนโยบายหรือความตองการแหงทองถิ่น ได แต ทั้ง นี้ กฎหมาย ขอบังคั บทั้ งปวง
ยอมไมขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับอื่นใดของรัฐ
7. หนวยการปกครองทองถิ่นแมไดรับจัดตั้งแลวก็ตาม แตยังคงอยูในความรับผิดชอบและ
อยูในการกํากับดูแลของรัฐ เพื่อประโยชนและความมั่นคงแหงรัฐและประชาชนโดยสวนรวม

เอกสารที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด
เอกสารที่สําคัญเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบการวิจัย คือ
1. พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องคก รปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบั ญ ญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มี วัตถุป ระสงค เพื่ อใหการกระจายอํานาจแก องค ก รปกครองสวนทองถิ่ น
มี ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักแหงบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งสอดคลอง กับ
บทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ดวย
มาตรา 17 ภายใต บังคั บมาตรา 16 พระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค กรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 กํา หนดใหองค การบริหารสว นจังหวัดมีอํานาจ
และหน าที่ ใ นการจัด ระบบบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน ข องประชาชนในท องถิ่ นของตนเอง
บัญญัติไวดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
3. การประสานและการใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
5. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การจัดการศึกษา
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
11. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
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12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสง ทั้งทางบกและทางน้ํา
14. การสงเสริมการทองเที่ยว
15. การพาณิชย การสงเสริม การลงทุน และการทํ ากิ จกรรม ไมวาจะดําเนิ นการเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือจากการสหการ
16. การสรางและบํารุง รัก ษาทางบกและทางน้ํา ที่เชื่ อมตอ ระหวางองค กรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
17. การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง
18. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
20. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
24. จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูใน เขต
และกิจการนั้ นเปนการสมควรใหองคปกครองสวนทองถิ่นอื่น รวมกันดําเนิ นการหรือ ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทําทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
25. สนั บสนุ นหรื อชวยเหลื อส วนราชการ หรื อองค กรปกครองส วนทองถิ่ นอื่นในการพั ฒนา
ทองถิ่น
26. การใหบ ริ ก ารแก เอกชน ส ว นราชการ หนว ยงานของรัฐ รั ฐวิ ส าหกิ จ หรือ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
27. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
28. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
29. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 บัญญัติไวดังนี้ “เพื่อใหการดําเนินการตามอาจ
และหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตจังหวัดเปนไปตามความเรียบรอยไมเกิดความซ้ําซอน
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ในการดําเนิ นการตามอํ านาจหนาที่ ขององคกรปกครองสว นทองถิ่นอื่น ในจัง หวัดจึ งสมควรกํา หนด
ลักษณะอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น
อาศัย อํานาจตามมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาที่และความรับ ผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดไวดังนี้
ข อ 1 ลั ก ษณะของการดํ า เนิ น งานขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ในการให บ ริ ก าร
สาธารณะในเขตจังหวัด
(1) ดําเนินงานในโครงการที่ มี ข นาดใหญที่ เกิ นศั ก ยภาพขององค ก รปกครองส วน
ทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(2) เป นการดํ าเนินงานที่ปรากฏถึง กิจ กรรมที่ เปน ภาพรวมขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่นในจังหวัด ที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงาน
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง
(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง
หรือมีผูที่ไดรับผลประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
ข อ 2 ในการดํ า เนิ น การตามอํ า นาจและหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาม
ขอ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปลักษณะดังนี้ คือ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดย
การสรางและพัฒนาระบบการประสานแผนการพั ฒนาทองถิ่นในจังหวัด เพื่ อนํ า ไปสูก ารกระจาย
งบประมาณในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ
(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือมีการ
เชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ในจังหวัด โดย
มีวั ตถุ ประสงค เพื่อ ขยายศัก ยภาพและมุ งผลสัมฤทธิ์ใ นการพัฒ นาการศึ กษา สาธารณสุข การสัง คม
สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
(4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริม การลงทุ น
และการพาณิชยการของจังหวัด
(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทํ าหนาที่เปนองคกรหลักในการกําจัด มูลฝอย สิ่งปฏิกูล การดู แลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
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(6) ใหบ ริการดานเทคนิค วิช าการ เครื่อ งมื อ เครื่องจัก รกล บุ ค ลากรแก องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(7) ดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ การถ า ยโอนภารกิ จ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นแผน
ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองส วนทองถิ่นโดยเฉพาะอย างยิ่ ง
กิจกรรมถายโอนที่องคการบริหารสวนจังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา”
ขอ 3 การสนับ สนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภู มิภาค จะกระทําไดแต
เฉพาะกรณีที่ อยู ใ นอํานาจหนา ที่ ขององค ก ารบริห ารจัง หวัดที่ จะตองดํา เนิ นการเองแตไ ม ส ามารถ
ดําเนิน การเองได เนื่ องจากเปนงานปฏิ บัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนว ยงานของรัฐนั้ นมี
ความสามารถที่จะดํ าเนินการไดดีกว า และผลของการใหก ารสนั บสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
การสนั บ สนุนใหแก อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ นอื่ นในจัง หวัด จะกระทํ า ได ใ นกรณี
เรงดวนและจําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน
การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศั กยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลัก ษณะของการรวมคิด
รวมทํา รวมรับ ผลประโยชน โดยไมใหรับการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือเขา ไป
ดําเนินการแทน
ขอ 4 หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่องคการบริหารสวน
จังหวัดตามที่กํา หนดไวใ นขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ให ผูวาราชการจัง หวัดทําหนาที่ใ นการวิ นิจฉั ยและ
ดําเนินการตามประกาศนี”้
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ความวา “ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได กําหนด
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคก รปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือที่
อางถึงนั้น เนื่องจากไดมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับ การสนับสนุ นงบประมาณใหแกหนวยงานตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหการตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุ นสอดคล องกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองส วนทองถิ่น
และเพื่อให มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การเบิ กจ ายเงิน ในหมวดเงินอุดหนุน อาศัย อํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 ขอ 4
และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าดวย การรับเงิน การเบิก จา ยเงิน การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิน
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การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 4 จึงยกเลิกหนังสือที่อางถึง 1 และ 2 ให
ใชหลั กเกณฑการตั้งงบประมาณและการใชจายงบประมาณอุดหนุนขององคก รปกครองสว นทองถิ่น
ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริห ารสวนจัง หวั ด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล) อาจตั้ งงบประมาณสนั บสนุ นองคก รปกครองสวนทองถิ่น อื่น สวนราชการหรือ
หน วยงานอื่น ของรัฐ ในภารกิ จด านการศึ กษา ดานการสาธารณสุขได หรื อภารกิจที่อ ยูในอํ านาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให แกองคกรปกครองสวนท องถิ่น เรื่ อง หลักเกณฑการสนับสนุน ขององคการบริห ารสวนจัง หวัด
เทศบาล และองคก ารบริหารส วนตําบลในการใหบ ริก ารสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิก ายน 2552
สํา หรั บองค การบริหารสว นจั งหวัด ให ถือ ปฏิ บัติ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรื่องกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และประกาศคณะ กรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสว นทอ งถิ่น เรื่ อง กําหนดอํา นาจและหน าที่ใน การจั ดระบบบริก ารสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 อีกทางหนึ่งดวย
2. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจตั้ ง งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ อุ ด หนุ น
แก อ งค ก รประชาชน องค ก รการกุ ศ ล และองค ก รที่ จั ดตั้ ง ตามกฎหมาย นอกเหนื อจากประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ 1 ไดดังนี้
2.1 องคก รประชาชน หมายถึ ง กลุ ม หรือชุ ม ชน กรณีก ลุ ม จะตองมี ก ารจดทะเบี ย น
ถูกต องตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ สําหรับกรณีชุมชนตอ ง
เปนการจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและมีสถานะเปนกลุม หรือ
ชุมชน มาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.2 องคกรการกุศล หมายถึง องคกรที่ มีวัตถุ ประสงคจะดําเนิ นงานการกุศลและ
จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เชน วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธิ เปนตน
2.3 องคกรที่จัด ตั้งตามกฎหมาย หมายถึง องคก รที่จัด ตั้ง ตามกฎหมายโดยไม ได มี
วัตถุประสงคหลักในการแสวงหากําไร หรือระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ เชน
สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมเกษตรกร กลุมสตรี เปนตน
3. การตั้งงบประมาณหมวดเงิ นอุดหนุน ขององค กรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ 2 ให
รวมอยูในอัตรารอยละที่กําหนดตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 ของประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ดวย
และจะกระทําไดตอเมื่อ
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3.1 มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรั บเงิ นอุด หนุน ซึ่งอยูในอํา นาจหนาที่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ไดรับประโยชน
3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ให เงินอุดหนุนตองคํานึงถึง สถานะทางการคลัง ที่
จะตอ งใชง บประมาณ ไปดํา เนิ นงานในภารกิจ หลั กเพื่ อการบริ การสาธารณะ ซึ่งมี ภาระดา นการ
บริ หารงานทั่วไป ดานการพัฒ นาทองถิ่น การพัฒนาดานเศรษฐกิ จและสังคม การรั กษาความสงบ
เรี ยบรอ ยและศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน ตลอดจนการแกไขปญหาของประเทศชาติโดยรวมตาม
แนวนโยบายของรัฐเปนเบื้องตน กอนที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุน
3.3 โครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนตามขอ 2.1 จะตองสามารถเสริมสรางความ
เข ม แข็ ง ให กั บ กลุ ม หรื อ ชุ ม ชน โดยมี ลั ก ษณะของการแก ไ ขป ญ หาความยากจนและส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และนําไปสูการพัฒนาขององคกรประชาชนในโอกาสตอไปดวยตนเอง โดย
มิใหสนับสนุ นในโครงการที่ มีลักษณะเปนเงิ นทุนหมุนเวีย น เชน การอุดหนุ นเพื่ อนํา ไปเปนทุนกูยืม
หรือสมทบกองทุนตางๆ หรือการซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกาย หรือใหเปนเงินรางวัล เปนตน
3.4 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เพื่อ
อุดหนุนโครงการใด ใหนําโครงการนั้นบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นกอนการตั้งงบประมาณรายจา ย
ประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม
4. เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเพีย งผูอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานอื่น
ดํา เนิ นการแทน โดยที่อ งคกรปกครองสวนทองถิ่นมิได ดําเนิ นการเอง ดังนั้น จึง ไมถือ วาเปน การทํ า
กิจการนอกเขต
5. เมื่ อ หน วยงานที่ ขอรับ เงิ นอุ ดหนุน แจ ง ขอรั บ เงิ น ให องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
เบิกจายจากรายไดตามงบประมาณรายจาย ที่ไดตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุนเทานั้น โดยมิใหจายจากเงิน
สะสม หรือเงินกู
6. กอนจะเบิกจา ยเงิ นอุด หนุนใหกับองคกรประชาชน องคกรการกุศล และองคกรที่
จัด ตั้งตามกฎหมาย ใหองคก รปกครองส วนท องถิ่ นจัดทํ า บั นทึ กข อตกลงกั บ ผู แทนของหนวยงาน
ดังกลาวไมนอยกวา 3 คน วาจะดําเนินการใหเปนไปตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบที่กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
7. ทุกหนวยงานที่ขอรับการเงินอุดหนุนจะตองออกใบเสร็จรับเงินใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นเก็บ ไวเปนหลั กฐาน สํ าหรับ องค กรประชาชน องค กรการกุ ศล และองค กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย หากไมมีใบเสร็จรับเงินใชในลักษณะงานปกติ ใหออกใบสําคัญรับเงินแทน
8. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจง หนวยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนทราบเปน
เงื่ อ นไขว า การใช จ า ยเงิ น ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การของ
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้นถือปฏิบัติและตองกําหนดดวยวาเมื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
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โครงการเสร็จ เรียบรอยแลว ให หน วยงานที่ขอรับ เงินอุ ดหนุน รายงานผลการดําเนิน งานใหองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทราบภายใน 30 วันนับแตโครงการแลวเสร็จและหากมีเงินเหลือจายซึ่งเขาลักษณะ
ลาภมิควรไดตามกฎหมาย ใหสงคื นองคก รปกครองส วนทองถิ่น หากหนว ยงานที่ข อรับ เงินอุด หนุน
ไมรายงานผลการดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไมพิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในครั้ง
ตอไป
9. ใหองคก รปกครองส วนทองถิ่นติดตามและประเมินผลการดํ าเนิ นการถ าหนวยงาน
ที่ขอรั บ เงิ นอุด หนุน ไมดําเนิ นการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ องคก รปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเรียกเก็บเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนได
10. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนไวแลว ตาม
หลั กเกณฑ เดิมก อนวั นที่ หนังสื อฉบั บนี้ ใช บั งคั บดํ าเนิ นการตอไปไดแตหากจะตั้ งงบประมาณ รายจ าย
เพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในหนังสือฉบับนี้
11. หากมี ปญหา ขอขัดขอ งในการดําเนิน งานตามหลัก เกณฑ ดังกลา วขางตน ตามข อ 2
ถึงขอ 10 ใหผูวาราชการจังหวัด ในฐานะเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายมี
อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย”
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ในการใหบริการสาธารณะ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ. ศ. 2552 บัญญัติไวดังนี้
“เพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นที่จะไดรับบริการสาธารณะ และเพื่อใหเกิดความ
รวมมื อและชวยเหลือในการจัดทําบริก ารสาธารณะระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สว น ราชการ
หรื อหนว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ สมควรกํ าหนดใหอ งคก ารบริ หารสว นจั งหวั ด เทศบาล และองคก าร
บริหารสวนตําบล อาจสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินการอื่น ๆ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือส วนราชการ หรื อหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่ อประโยชนใ นการจัดทํ า บริก ารสาธารณะไดตาม
ความสามารถของตน
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 12 (15) มาตรา 16 (31) และมาตรา 17 (29) แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนด
หลัก เกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจัง หวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตํ าบลใน
การให บ ริ ก ารสาธารณะแก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ส ว นราชการ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ไว
ดังตอไปนี้
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ขอ 1 องคการบริหารสวนจัง หวัด เทศบาล และองค การบริหารสวนตํา บล อาจจะ
สนั บสนุนงบประมาณใหอ งค กรปกครองสว นทอ งถิ่น อื่น ส วนราชการหรือ หนวยงานอื่น ของรัฐ ใน
จังหวัดในภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้
ภารกิ จ อื่น นอกจากภารกิ จ ดา นการศึ ก ษาหรือ ดา นสาธารณสุ ข องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ตามวรรคหนึ่งจะสนั บสนุนได เมื่อไดรับความเห็ นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดเปนรายกรณีไป
ขอ 2 การสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ 1 จะกระทําได
ตอเมื่อ
(1) ภารกิ จที่ จะสนับ สนุน จะตองเป น ภารกิ จ ที่ อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุน
(2) องคก รปกครองสวนทองถิ่น ผูสนั บสนุ น ตองกํา หนดโครงการอั นเปนภารกิ จ
หลั กของตนเองตามแผนพัฒนาท องถิ่น ที่กํ าหนดไว ในงบประมาณรายจายประจําปแ ละงบประมาณ
รายจา ยเพิ่มเติ มเสียกอน แลวจึง สนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวน
ราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(3) การให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น
สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตอ งคํา นึงถึ งสถานะทางการคลังขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่นผูสนับสนุนดวย
ขอ 3 ใหองคก รปกครองส วนทองถิ่ นอื่น ส วนราชการหรือหนวยงานอื่น ของรัฐที่ ข อ
รับ การสนับสนุนเสนอโครงการ ที่จะขอรั บการสนับสนุ น ตอ องคการบริห ารสว นจัง หวัด เทศบาล
หรือองคก ารบริหารสวนตําบลที่ จะให การสนับสนุ นแลว แตก รณี พรอมทั้ง เหตุผลและรายละเอียดวา
โครงการมีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการและมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
การเสนอขอรับ การสนับ สนุนตามวรรคหนึ่ง องค ก รปกครองส วนท องถิ่ นอื่น ส ว น
ราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ
โดยแบงสวนที่ผูรับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและสวนที่จะขอรับการสนับสนุนใหชัดเจน
ขอ 4 เมื่อองค กรปกครองสว นทองถิ่น ผูสนั บสนุนเห็นสมควรสนับสนุ นโครงการตาม
ขอ 3 ใหนําโครงการนั้น บรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม
ในกรณี ที่มี เหตุฉุ กเฉินและมีค วามจําเปนตอ งดํา เนิ นการตามโครงการโดยดวน จะไม
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได แตใหรายงานการสนับสนุนดังกลาว ตอคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดทราบดวย
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ขอ 5 การสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหการสนับสนุนเปนเงิน บุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ และปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางอาคาร ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่น ไดไมเกินรอยละ
สิบของรายไดของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
การคํา นวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดดวย
การสนั บ สนุ น ตามวรรคหนึ่ ง จะสนั บ สนุ น โดยใช ง บประมาณของตนและดํ า เนิ น การ
แทนก็ได
ขอ 6 การสนับสนุนของเทศบาล
(1) เทศบาลขนาดใหญอาจสนับ สนุ นเปนเงิ นเพื่อ ให ใชจายในดา นบุคลากร วัสดุ
ครุ ภัณฑ และการปรับ ปรุง ซอมแซมอาคารหรือ สิ่งก อสรา งอื่น ไดไม เกินรอ ยละสองของรายไดของ
ปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
(2) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเปนเงินเพื่อใหใชจาย
ในดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น ไดไมเกินรอยละ
สามของรายไดของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเ ปน ไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงาน
เทศบาล
ขอ 7 การสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลใหสนับสนุนเปนเงินเพื่อใหใชจายใน
ดาน บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินรอยละหา
ของรายไดของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ขอ 8 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีความจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการใดเกินอัตราหรือไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 ให
เสนอตอคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด
เปนผูพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป
ขอ 9 หนวยงานที่รับการสนับสนุนมีหนาที่ ตองรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรับการ
สนั บ สนุ น ต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู ส นั บ สนุ น ในการนี้ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ผูสนับสนุน ตองติดตามผลและประเมิ นผลการดํา เนิ นงาน ของหนวยงานที่รับการสนับสนุนและ
เปดเผยผลการดําเนินงาน ดังกลาวตอสาธารณะชน
อาจกลาวสรุปไดวา “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะดานตาง ๆ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
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โดยมี ป ระกาศคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เรื่อง กํา หนดอํานาจและหนาที่ใ นการจัด ระบบบริ การสาธารณะขององคก ารบริ หารสวนจัง หวัด ลง
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนบทบัญญัติที่กําหนดให องคก ารบริหารสวนจังหวัดสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ ในลักษณะใดบาง เชน ตองเปนลักษณะโครงการ ที่มีขนาด
ใหญที่ เกิ นศั ก ยภาพขององคก รปกครองส วนท องถิ่ นอื่น มี ค วามคาบเกี่ ย วตอเนื่องระหวา งองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ประชาชนในทองถิ่นนั้นไดรับประโยชนมากกวา 1 แหง โดยดําเนินกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวในลักษณะภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
สํา หรั บประกาศคณะกรรมการการกระจายอํ านาจใหแก องคกรปกครองส วนท องถิ่น เรื่ อง
หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริก ารสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ. ศ. 2552 บัญญัติไ วในเรื่องอั ตรารอยละในการ
สนับสนุนงบประมาณระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง สวนราชการหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ องค กรเอกชนที่ จัดตั้ง ตามกฎหมายในภารกิจดานการศึ กษา ด านสาธารณะสุข หรื อสํ าหรั บ
ภารกิจอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด พรอมประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปดเผยตอสาธารณะชน โดยคํานึงถึงสะถานการณคลังของทองถิ่นที่จะสนับสนุน เปน
กรณี ๆ ไป

สภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล สามารถสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้
ประวัติความเปนมา เดิมเมืองสตูล เปนเพียงตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3
แหงกรุงรัตนโกสินทร สตูลเจริญรุงเรืองมากและไดครอบครองดินแดนที่เปนเกาะในทะเลอันดามันเกือบ
ทั้งหมด รัชกาลที่ 3 จึงโปรดใหตั้งเปนเมือง เมื่อ ป พ.ศ. 2392 อยูภายใตการปกครองของเมือง
นครศรีธรรมราช ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดจัดการปกครอง
ใหม เปนรูปมณฑลไทรบุรี ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2440 และใหรวมสตูลเขาไวในมณฑลไทรบุรี เมื่อไทยตองยอม
เสียดินแดนแควนไทรบุรี ใหแกอังกฤษในป พ.ศ. 2452 ยังเหลือสตูลอยูเพียงเมืองเดียว สตูลตองไปขึ้นกับ
มณฑลภูเก็ตและเมื่อเสนทางสายควนเนียง – สตูลไปมาสะดวกทางราชการก็โอนสตูล ไปขึ้นกับมณฑล
นครศรีธรรมราชตามเดิม เมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เมื่อป พ.ศ. 2476 สตูลก็ไดเปนจังหวัดหนึ่ง
ตั้งแตนั้นมา (แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 2553 - 2557. 2553 : 5 - 6)
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน
หางจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,478.99 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,549,361 ไร
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มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงและประเทศมาเลเซียดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต
ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
การปกครอง การปกครองแบงออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 274 หมูบาน 6 เทศบาล 35
องคการบริหารบริหารสวนตําบล ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการแบงเขตการปกครองจังหวัดสตูล
อําเภอ/
กิ่งอําเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทุงหวา
ละงู
ทาแพ
มะนัง
รวม

ตําบล หมูบาน อบจ.
12
4
3
5
6
4
2
36

67
31
32
35
61
30
18
274

1
1

เทศบาล เทศบาล
เมือง
ตําบล
1
2
1
1
1
1
5

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

อบต.

หมายเหตุ

11
4
3
5
6
4
2
35

อบจ. ตั้งอยู
ใน อ.เมือง
แตมีอํานาจ
หนาที่ตอง
ดําเนินการ
ครอบคลุมทุก
อําเภอใน
พื้นที่จังหวัด
สตูล
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ประชากร ประชากร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
รวมทั้งสิ้น
293,101
คน
ชาย
146,298
คน
หญิง
146,803
คน
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
82,320
ครัวเรือน
อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือสตูล มีจํา นวน 106,363 คน รองลงมา คือ
อําเภอละงู มีจํานวน 66,981 คน และอําเภอควนกาหลง มีจํานวน 31,342 คน อําเภอทาแพ มีจํานวน
26,521 คน อําเภอควนโดน มีจํานวน 23,870 คน อําเภอทุง หวา มีจํานวน 22,045 คน และอําเภอมะนั ง
มีจํานวน 15,979 คน
อําเภอที่มีประชากรหนาแน นมากที่สุด คือ อําเภอละงู จํานวนประชากรมีความหนาแนน
176.10 คน/ตร.กม. และอําเภอเมืองสตูล มีความหนาแนน 132.53 คน/ตร.กม. จํานวนประชากรของ
จังหวัดสตูล แยกเปนรายอําเภอ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากร ป 2552
อําเภอ
อําเภอเมืองสตูล
อําเภอละงู
อําเภอควนกาหลง
อําเภอทาแพ
อําเภอควนโดน
อําเภอทุงหวา
อําเภอมะนัง
รวมทั้งจังหวัด

พื้นที่
(ตร.กม.)
881.02
323.67
395.00
197.25
199.00
258.03
225.00
2 4 7 8 .9 7

จํานวน
ชาย
หญิง
รวม
หลังคาเรือน
31,244
52,630 53,733 106,363
18,220
33,332 33,649 66,981
9,253
15,861 15,481 31,342
6,829
13,224 13,297 26,521
5,965
11,924 11,946 23,870
6,154
11,062 10,983 22,045
4,655
8,265
7,714
15,979
8 2 ,3 2 0
1 4 6 ,2 9 8 1 4 6 ,8 0 3 2 9 3 ,1 0 1

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

44
ศาสนา ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 67.8 ศาสนาพุทธ รอยละ 31.9 ศาสนาคริสต
และอื่น ๆ รอยละ 0.3
จํานวนมัสยิด 188 แหง วัด 34 แหง โบสถคริสต 3 แหง
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด มูลคา 29,229 ลานบาท รายไดประชากรเฉลี่ยตอ
หัว 99,307 บาทตอป จํานวนธนาคาร 17 แหง โรงงานอุตสาหกรรม 233 โรงงาน
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ป 2552 จังหวัดสตูลมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 29,229 ลาน
บาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาการเกษตรมากที่สุดถึงรอยละ 57.50 คิดเปนมูลคา 25,087 ลาน
บาท รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก รอยละ 12.06 คิดเปนมูลคา 2,025 ลานบาท และสาขา
บริการรอยละ 9.11 คิดเปนมูลคา 1,627 ลานบาท ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสตูล จําแนกตามสาขาการผลิตป 2550-2552

สาขา
การเกษตร
การคาสงและคาปลีก
การบริการ
บริหารราชการ
อุตสาหกรรม
การคมนาคมและขนสง
การกอสราง
อื่น ๆ
รวม

ป 2551
ป 2550
มูลคา
มูลคา
รอยละ
รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
9,828
60.40
10,129
59.84
1,893
11.64
1,892
11.17
1,311
8.05
1,414
8.35
725
4.45
873
5.16
694
4.26
867
5.12
337
2.07
382
2.25
384
2.35
425
2.53
1,105
6.78
944
5.58
16,274
100
16,926
100

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ 31 ธันวาคม 2552

ป 2552
มูลคา
รอยละ
(ลานบาท)
10,333
59.31
1,978
11.35
1,463
8.42
1,041
5.97
914
5.24
409
2.35
405
2.32
882
5.04
17,425
100
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อาชีพ ประชากรสว นใหญ จะประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมี พื้น ที่ถื อครองเพื่อ
การเกษตร 567,598 ไร เปนรอยละ 36.99 ของพื้นที่ทั้งหมด 1,549,365ไร อาชีพรองลงมา ไดแก การคา
สงการคาปลีก และการบริการ พืชเศรษฐกิจ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน และขาวนาป
ดานการคาชายแดน จังหวัดสตูล มีชองทางติดตอการคาชายแดนจํานวน 2 ชองทาง คือ
1. ดานศุลกากรสตูล บริเวณทาเทียบเรือตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล
2. ดานศุลกากรวังประจัน อําเภอควนโดน
ป 2552 มูลคาการคาชายแดน รวม 298.46 ลานบาทแยกเปนมูลคาสงออก 148.22 ลานบาท
และมูลคานําเขา 150.24 ลานบาท อยูในภาวะขาดดุล 7.93 ลานบาท
ดานการศึกษา มีสถานศึกษา ซึ่งรวมทั้งสิ้น 216 แหง สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 177 แหง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน
32 แหง ครู/อาจารย 2,897 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 57,086 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดการ
การศึกษานอกโรงเรียน 278 แหง ครู/อาจารย 930 คนและนักเรียน/นักศึกษา 21,991 คน อัตราการ
อานออกเขียนไดของประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีรอยละ 90.5
การไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสํารวจขอมูล จปฐ.ป 2552 จํานวนเด็กอายุ 6-15 ป
ทั้งหมด 34,517 คน ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป จํานวน 34,566 คน คิดเปนรอยละ 99.6 ไมผาน
เกณฑที่กําหนดรอยละ 100 จํานวนเด็กที่มีอายุครบเกณฑการศึก ษาภาคบังคับ 9 ป ทั้งหมด 2,704 คน
ไดเรียนตอระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย 2,515 คน คิดเปนรอยละ 90.4 ผานเกณฑที่กําหนดไว
รอยละ 50
ดานสาธารณสุข จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาล ไมครบทุกแหงอําเภอ (ยกเวน อําเภอมะนัง )
เปนโรงพยาบาลขนาด 186 เตียง 1 แหง ขนาดเตียง 60 เตียง 1 แหง ขนาด 30 เตียง 4 แหง และมีส ถานี
อนามัยกระจายทุ กตําบล มีจํานวนสถานพยาบาลแผนปจจุบัน ที่มีเตียงรับผูปวยไวค างคื นทั้ง สิ้น 6
แหง จํานวนเตียง 370 เตียง ในจํานวนนี้เปนสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 6 แหง
บุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ คือ แพทยและพยาบาล มีจํานวนแพทย 58 คน อัตราสวนตอ
ประชากรเทากับ 1 : 5,453 ทันตแพทย 25 คน อัตราสวนตอประชากร 1: 12,894 พยาบาลวิชาชีพ 463
คน พยาบาลเทคนิค 160 คน คิดอัตราสวนพยาบาลตอประชากรเทากับ 1:545 (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล : 2553)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง สมาชิก องคก ารบริห ารสว นจัง หวัดสตูล และนายกองคการบริห ารสว นจัง หวัด
สตูล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 (ฝายอํานวยการเลือกตั้ง องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล : 2551)
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทั้งสิ้น 24 คน 24 เขต แบงเขตเลือกตั้งทั้ง 7 อําเภอ
24 เขต ดังนี้
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1. อําเภอเมืองสตูล 9 เขตเลือกตั้ง
2. อําเภอละงู 5 เขตเลือกตั้ง
3. อําเภอควนกาหลง 3 เขตเลือกตั้ง
4. อําเภอทาแพ 2 เขตเลือกตั้ง
5. อําเภอควนโดน 2 เขตเลือกตั้ง
6. อําเภอทุงหวา 2 เขตเลือกตั้ง
7. อําเภอมะนัง 1 เขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. 187,580 คน
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 126,366 คน คิดเปนรอยละ 67.37
จํานวนบัตรเสียคิดเปนรอยละ 9,892 คิดเปนรอยละ 7.83
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. 187,897 คน
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 126,059 คน คิดเปนรอยละ 67.09
จํานวนบัตรเสียคิดเปนรอยละ 4,734 คิดเปนรอยละ 3.76
รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในปงบประมาณ 2553 ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงรายไดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ 2553
งบประมาณ
ลําดับที่
ประเภท
ประมาณการ ป 50 ประมาณการ ป 51
(บาท)
(บาท)
1
เงินรายได
65,112,840
89,024,765.47
2
เงินอุดหนุนทั่วไป
25,089,513
25,433,717
3
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
24,776,010
28,319,000
รวม
114,978,363
142,777,482.47

ที่มา : องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล กองแผนและงบประมาณ : 2553

ประมาณการ ป 52
(บาท)
75,000,000
25,812,345
31,216,800
132,029,145
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยจะไดนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้
ธนะวั ฒน วัชรวิ ทยานนท (2542 : 292) ศึกษาเรื่ อง บทบาทในการปฏิบั ติห นาที่ข อง
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ดระดั บ อํา เภอ กรณีศึ ก ษาจัง หวั ด นครนายก ซึ่ ง สรุป ได ว า
ความเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีตอบทบาทที่เปนจริงในการปฏิบัติหนาที่ ของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อยูในระดับมากทุกดาน แตขาราชการสวนภูมิภาคระดับอําเภอ
และประชาชนมีความคิดเห็นตอกรณี ดังกลาวอยูในระดับปานกลางและมีนอยเทา ๆ กัน สวนบทบาท
ที่คาดหวัง ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามความคิดเห็นของสมาชิก
สภาจังหวัด ขาราชการสวนภูมิภาค ระดับอําเภอและประชาชนอยูในระดับที่มากทุกดาน โดยเฉพาะ
ความคิดเห็ นของสมาชิ กสภาจังหวัดในดานการเสนอโครงการและติ ดตามงาน อยูในระดับมากที่ สุด
จากผลการทดสอบสมมุ ติฐ านโดยกํา หนดนัย สําคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ความคิ ดเห็นของ
สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการสวนภูมิภาค ระดับอําเภอและประชาชนที่มีตอบทบาทที่เปนจริงในการ
ปฏิบั ติหนาที่ข องสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัด แตกตา งกันทุก ดาน ส วนบทบาทที่ คาดหวัง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาจังหวัด มีความแตกตางกันเกือบทุกดานยกเวนบทบาทในการตรา
ขอบัญญัติและระเบียบขององคการบริหารสวนจังหวัด บทบาทในการควบคุมฝายบริหารและบทบาท
ในการออกเยี่ยมเยียนราษฎรไมแตกตาง
อาทร คุระวรรณ (2543 อางอิงจาก ศักดา วิทยาศิริกุล 2545 : 44) ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาท
สมาชิกสภาเทศบาล ในการพัฒนาทองถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทมากดานการวางแผนพัฒนา และสะทอนปญหาการพัฒนา ใหฝายบริหาร
ไดรับทราบ แตการตรวจสอบและกํากับดูแลฝายบริหาร ตลอดจนการตรา
เทศบัญญัติซึ่งมีบทบาทไมมาก การสรางบทบาทใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองยังมีไมมาก และ
สว นใหญมีปญหาตอ การกระทํา บทบาทในการพัฒนาทอ งถิ่ น ทั้ งในดานตัวบุค คลที่เกี่ย วข องกับ การ
บริหารงานเทศบาลและดานนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล
จันทรทิพย นันทะ (2545 อางอิงจากอดุลย วงศชางเงิน 2550 : 36 -38) ไดศึกษาเรื่อง
สถานภาพและความจําเปนในการคงอยูขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. วิเคราะหบ ทบาท อํานาจหนา ที่ ที่ค วรเปนขององค ก รปกครองส วนท องถิ่ น รูปแบบ
องคการบริหารสวนจังหวัด ภายใตสถานการณปจจุบัน
2. วิเคราะหปญหาและผลกระทบ ที่เกิดจากการยังคงมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
องคการบริหารสวนจังหวัด
เครื่องมื อที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี้ ไดแก ข อมู ล จากเอกสาร โดยการออกแบบสอบถาม
ขาราชการจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 100 ชุด และ
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สมาชิกประชาคมตํา บล จํา นวน 90 ชุด รวมถึ ง การสัมภาษณขาราชการสวนภูมิภาค ที่เคยดํารง
ตํา แหน งในองคการบริห ารส วนจั งหวั ด ไดแก นายอํ าเภอ ซึ่งเคยดํ ารงตํา แหนง หัว หนา สวนอํา เภอ
จํานวนคน ปลัดอําเภอ ที่เคยดํารงตํา แหนงหัวหนาหมวดพัฒนาและโยธา จํานวน 5 คน ปลัดอําเภอ
ที่เคยดํารงตํ าแหนง หัวหนาหมวดพัฒนาและโยธา จํานวน 5 คนและจากสมาชิกสภาองค การบริ หาร
สวนจังหวัด จํานวน 15 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบวา
1. ปญหาและผลกระทบ ที่เกิดจากการคงอยูขององคการบริหารสวนจังหวัด ทําใหเกิดปญหา
และผลกระทบในดานพื้นที่ เพราะพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดกั บองคการบริหารสวนตําบล
ทับซ อนกัน การดําเนินกิจกรรมหรืออํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะสวนใหญ มีความ
ซ้ําซอนกัน ทําใหรายไดที่เคยจั ดเก็บ ลดลง ทําใหไ มสามารถพั ฒนาท องถิ่นไดตามอํานาจหนาที่สวน
ในดานโครงสรางการบริ หารงานคล ายกั บเทศบาลและองคก ารบริหารสวนตําบล ทํา ใหหนว ยงานที่
รับ ผิด ชอบงานในลั กษณะเดี ยวกั นไมมี ความชั ดเจนในงาน ที่ปฏิ บัติ ผลที่ต ามมาจึ งเกิด ความซ้ํ าซ อน
ทางดานโครงสรางและการบริหาร
2. ผลการศึกษามีขอเสนอแนะในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ที่ ควรเปนขององคก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น รูป แบบองค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวั ด ภายใต ส ถานการณ ป จจุ บั น โดยควรเป น องค ก ร
ประสานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
หนา ที่ สนับสนุนการพัฒนาท องถิ่นและดํ าเนิ นกิ จกรรม ในหนาที่ของท องถิ่น ในลัก ษณะภาพรวม
ของจังหวัด เชน การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารโรงพยาบาล การศึกษา เปนตน ดังนั้นผลจาก
การบังคับใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ทําใหเกิดผลกระทบ
กับองคการบริหารสวนจังหวัดอยางชัดเจน ซึ่งหากไมมีการปรั บปรุงแกไขก็จะทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางองค กรปกครองสวนทองถิ่นดว ยกันเองและจะสงผลตอการปฏิบัติภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอไปในอนาคต
อดิลัน อาลีอิสเฮาะ (2546 : 120 - 127) ไดศึกษาความเขาใจและการรับรูบทบาทของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีของผูนําทองถิ่น พบวาผูนําทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องค การบริหารสวนจัง หวัดโดยภาพรวมในระดับดีสมาชิกสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดปตตานี มี
บทบาทที่ เป นจริง ในการพัฒ นาชุม ชน เยี่ยมเยี ยนประชาชน รับ เรื่ องรอ งเรี ยน ทํ ากิ จกรรมร วมกับ
เทศบาล เนน ผลประโยชนสวนรวมและบริจาคสิ่ง ของตาง ๆ ผูนําทองถิ่นมีความคาดหวังใหสมาชิก
สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ป ต ตานี มี บ ทบาทในการพั ฒ นาชุ ม ชนให ทั่ ว ถึ ง มี ค วามห ว งใย
ประชาชน เปนตัว แทนรับ เรื่ องรอ งเรี ยน เพิ่มการประชาสัมพันธ พัฒนาความรูค วามสามารถและ
ศักยภาพในการบริหาร มีคุณ ธรรมจริยธรรมและคํา นึงถึ งผลประโยชนสว นรวมและประเทศชาติเปน
หลักผูนําทองถิ่นไดใหความรวมมือตอสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดปตตานีในการใหขอมูล
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ช ว ยค น หาป ญ หา เผยแพร ป ระชาสั ม พั นธ นํ า เรื่ องรอ งทุ ก ข ไ ปแจ ง ให ท ราบ แสดงความคิ ดเห็ น
การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การบริจาค การติดตามและการตรวจสอบ มีความตองการให สมาชิก
สภาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัดป ตตานี แกไขปญหาการศึก ษา ดูแลประชาชน แกไขปญหาการ
จัดเก็บภาษีซ้ําซอน มีคุ ณธรรมจริยธรรม ดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสนั บสนุนงบประมาณที่
เกี่ยวของกับ การศาสนา นอกจากนี้ผูนําท องถิ่น มีแ นวโนมตองการให ผูบริหารองคก ารบริหารสวน
จังหวัดปตตานีวางตัวเปนกลาง แกไขปญหาสิทธิในเรื่องที่ดินทํากิน ขยายชุมชนรอบนอก มีวิสัยทัศน
มีน โยบายที่ ชัดเจนมีภาวะการเปนผูนํ า เปน คนเกงเปนคนดี สนั บสนุ นงบประมาณดานศาสนาและ
การศึกษา ตลอดจนออกรายการวิทยุ “นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพบประชาชน”
ผลิวัลย ขุนทอง (2549 อางอิงจาก ศุภ ชัย รักขา 2551 : 45) ไดศึกษาความตองการของ
ประชาชนในการพั ฒนาทอ งถิ่น อํ าเภอสิง หนคร จัง หวัด สงขลา ซึ่ งมีวั ตถุป ระสงค เพื่อ ศึกษาระดับ
ความตองการของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองสิงหนคร รวมทั้งเปรียบเทียบความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลเมือ งสิงหนคร ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความตองการในการ
พัฒ นาทอ งถิ่ น ในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก โดยมีค วามตอ งการในดา นโครงสร างพื้นฐานมากที่ สุด
รองลงมาคือ ดานสังคมและวัฒนธรรมประเพณี สําหรับความตองการดานการศึกษา มีความตองการ
เทากับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความตองการในการพัฒนาดานเศรษฐกิจนอยที่สุด
ชัยศักดิ์ แสวงผล (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทที่ควรจะเปนขององคก ารบริหารสวน
จังหวัด ในการพัฒ นาจัง หวัด กระบี่ ตามความคิ ดเห็นของผูบ ริห ารเทศบาลและองคก ารบริหารสว น
ตํา บลในจังหวัดกระบี่ ผลการศึ ก ษาพบวา ระดับความคาดหวังของผูบ ริห ารองค กรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นในจังหวัดกระบี่ที่มีตอบทบาทที่ควรจะเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนาจังหวัด
กระบี่ ดานตาง ๆ 5 ดานปรากฏวา ทั้งดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจดานการ
พัฒนาสั งคม ดานการพั ฒนาวัฒนธรรมและด านการบริหารจัดการ อยูในระดั บมากทั้งหมด โดยมีความ
คาดหวังใหมีบทบาทดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาสังคม มากที่สุด
อดุ ลย วงศช างเงิ น (2550 : บทคั ดยอ) เป นการศึกษาอิ สระ เรื่ อง บทบาทสมาชิ กสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนใน
จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาสูงสุด
ของแตละดาน คือ การสนับสนุนสงเสริมการศึกษา การเปดอภิปรายทั่วไปนายกองคก ารบริหารสวน
จังหวัดและคณะ การปรึกษาหารือในสภาเกี่ยวกับหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด การเห็นชอบ
รางขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําปข ององคการบริ หารสวนจังหวัดและอนุมั ติแผนยุทธ ศาสตร
การพั ฒนาขององคการบริห ารสว นจัง หวั ด และประชาชนในจัง หวั ดพะเยา มีขอ เสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริห ารส วนจัง หวัดพะเยา 3 อัน ดับแรก คื อ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยาควรดูแลคนชราและคนพิก ารอยา งตอเนื่อ งสม่ํา เสมอ ควรมีบทบาทในการ
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หารื อ ในสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พะเยา และควรคุ ม ครองดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
ฐิติรัตน สุวรรณ (2551 : 68 - 70) ศึกษาเรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดปตตานี ในทัศนะของผูนําทองถิ่นในอําเภอเมืองปตตานี ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ผูให
สัมภาษณสวนใหญเคยรวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มากกวาหนึ่งกิจกรรมขึ้นไป
การปฏิ บั ติตามบทบาทหนาที่ ใ นฐานะสมาชิ ก ที่ มี ตอสภาองค ก ารบริหารส วนจัง หวัด สมาชิ ก สภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ป ต ตานี ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยการคั ด เลื อ กประธาน รองประธานและ
เลขานุก ารสภาองค การบริห ารสว นจังหวัดเพื่ อเปนผูรับ ผิดชอบในการดํา เนินการกิจ การสภาองคก าร
บริหารส วนจังหวัดโดยคํา นึงถึ งหลั กอาวุโส ความรูความสามารถ ภาวะความเปนผูนํา สมาชิ กได เขา
รว มประชุ มสภาองคการบริหารสวนจัง หวัดโดยไมมีก ารขาดการประชุม ติด ตอกั น บรรยากาศการ
ประชุม สภาองคการบริห ารสว นจัง หวัดมีทั้ งเห็ นชอบ ถกเถี ยง ซัก ถาม คัดค าน แตก็ดํ าเนินไปดว ย
ความเรียบรอย การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ในการตรวจอบควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารได
ปฏิบัติหนาที่ดวยการรับทราบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายประจําป โดยมีส มาชิกทํา
การซักถามและแสดงขอคิดเห็ น พิจารณาใหความเห็น ชอบรางขอบัญญัติง บประมาณรายจายประจําป
และรา งขอ บัญญั ติง บประมาณรายจา ยเพิ่มเติม ซึ่ง สมาชิกใหความสํา คัญและมี บทบาทมาก และตั้ง
กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็ นในการบริหารราชการองคการบริหารสวนจั งหวัด
โดยไมมีการลงมติอยูบาง โดยมีการตั้งกระทูถามทั้งที่เปนกระทูธรรมดาอันเกี่ ยวกับการบริหารงานใน
หนาที่ข องนายกองคก ารบริหารสว นจั งหวัด และกระทูดว นเกี่ย วกั บดํ าเนิน การช วยเหลื อประชาชนที่
ประสบภัยน้ํ าทว ม การดํ าเนินมาตร การความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ของบุค คล ประชาชน
จากเหตุการณกอความไมสงบในพื้นที่ เปนตน ทั้งนี้ โดยภาพรวมของการแสดงบทบาทของสมาชิกใน
การตรวจสอบการบริ ห ารของนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า ที่ ค วร
การปฏิบั ติต ามบทบาทหนาที่ อื่นๆ ที่ก ฎหมายกํา หนด โดยเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัด ใหผูวาราชการจั ง หวัดชี้ แจงขอเท็จจริ ง เกี่ ย วกั บอํา นาจหนาที่ ของราชการส วน
ภูมิภาคและใหหัวหนาสวนราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับงานในหนาที่
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะตัวแทนของประชาชน
ดวยการชวยเหลือ ปญหาความเดือดรอนของประชาชน มีสมาชิกบางสวนไดปฏิบัติตามบทบาท เชน
การออกเยี่ยมเยียน การนําเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อหาแนวทางจัดการ
ศุภชัย รักขา (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการการพัฒนาของประชาชนและการ
ตัดสินใจเลือกผูนําของประชาชน จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกล่ํา
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อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน พบวาความตองการของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นทั้ง 4 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม (ชุมชนเข็มแข็ง) และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความตองการอยูในระดับมากและมากที่สุด ในสวน
การตัดสินใจในการเลือกผูนําทองถิ่นของประชาชน พบวาคุณลักษณะของผูนําทองถิ่นที่ประชาชน
ตองการ 5 ดาน คือ ดานลักษณะสวนบุคคล ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานเศรษฐกิจ สังคม ดาน
วิสัยทัศนและดานการบริหารจัดการ พบวาประชาชนมีความตองการผูนําทองถิ่นที่มีคุณลักษณะทั้ง 5
ดานอยูในระดับมากที่สุด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภูมิหลัง แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

บทบาทของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลในการ
พัฒนาทองถิ่น

- อายุ
- ศาสนา
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
- การดํารงตําแหนงปจจุบัน

- การวางแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล
- การตราขอบัญญัติ
- การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร
- การมีสวนรวมทางการเมือง
- แนวทางแกไขเพื่อเพิ่มบทบาท

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง บทบาทของสมาชิ ก สภาองค ก าราบริหารส วนจัง หวัดสตูล ในการพั ฒนา
ทองถิ่ น ผูวิจัย ไดกําหนดวิธี ดําเนินการวิจัย เพื่อให สํา เร็จบรรลุตามวั ตถุ ประสงคที่ กล าวไว จึงเสนอ
ตามลําดับหัวขอ ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือ และวิธีสรางเครื่องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลและรวบรวมขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ดํารงตําแหนงในสมัย
ปจ จุบัน ตั้ง แตวั นที่ 20 เมษายน 2551 – วันที่ 19 เมษายน 2555 จํา นวน 24 คน ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

1. เครื่องมือ
แบบสั ม ภาษณ ใช แ บบกึ่ ง มี โ ครงสร า ง เป น คํ า ถามปลายเป ด มี ก ารกํ า หนดแนวทาง
สัมภาษณ ที่มี ลัก ษณะคลา ยกั บการใช แบบสอบถาม คํา ถามตางๆ ได กํา หนดขึ้นเปนแบบสั มภาษณไ ว
ลวงหนา เปนการสัมภาษณที่มีคําถามและขอกําหนดที่แนนอนตายตัว จะสัมภาษณผูใดก็ใชคําถามแบบ
เดียวกันและมีลําดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน
2. วิธีการสรางเครื่องมือ
2.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตางๆ ตลอดจนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
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2.2 กําหนดประเด็ นที่ใ ชเปน แนวทางการสั มภาษณ พรอ มออกแบบขอคํ าถามในแบบ
สัมภาษณอยางกวางๆ ที่สามารถปรับรายละเอียดคําถามตามความเหมาะสมไดในขณะการสัมภาษณ
2.3 ตรวจทานโครงสรางแนวทางสัมภาษณและขอคําถามที่กําหนด ภายใตกรอบบทบาท
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น
3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ตรวจสอบโดยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตางๆ ตลอดจนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงและความจริงในการปฏิบัติ ทําใหถูก พิจารณา ทั้งบริบท
และโดยรวม
3.2 นําแบบสั มภาษณที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธตรวจสอบและขอความ
อนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
นายฮาเสส หนูวงค รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกําแพง จังหวัดสตูล และนายอภิศักดิ์ อารีกุล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนผูประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณตามเนื้อหา โดย
ไดปรับปรุงคําถามในแบบสัมภาษณตามขอเสนอตาง ๆ ของผูเ ชี่ยวชาญ จนมีความสมบรูณเหมาะสม
กอนนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง ดังกลาว

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเตรีย มความพรอ มในการสัมภาษณ โดยผูวิจัย ทํ าความเขา ใจเกี่ยวกับ ประเด็ นการ
สัมภาษณและขอกําหนดไวลวงหนา
2. ติดตอผูใหสัมภาษณ เพื่อแนะนําตนเองและทําความเขาใจถึงจุดมุงหมายในการวิ จัย ให
ถูกตองตรงกัน พรอมกําหนดนัดหมายวัน เวลาการสัมภาษณ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ ใช สัมภาษณ ตลอดจนการศึกษาขอมูล เกี่ยวกับ ผูใ หสัมภาษณ เชน
ประวัติโดยยอ และบุคลิกลักษณะ ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับตัวและใชถอยคําในการสัมภาษณ
ไดอยางเหมาะสม
4. พบกับผู ใหสั มภาษณ แนะนําตัวเองตอผูใหสัมภาษณแ ละสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง
ตลอดเวลาเพื่อใหผูใ หสั มภาษณ มีความรูสึก ที่ดีพรอมจะใหความจริง ตามวั ตถุป ระสงคที่ตองการวิจัย
และบันทึกขอมูลการสัมภาษณ
5. ตรวจสอบขอมูลขณะสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณไปตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ
6. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองสมบูรณของขอมูลการสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ อีกครั้ง
ภายหลังการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนา ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะห ดังนี้
1. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ โดยนํ า บั น ทึ ก การสั ม ภาษณ จากผู ใ ห สั ม ภาษณ ม า
เปรียบเทียบระหวางบุคคลแตละกลุมบุคคล จัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะของขอมูล
2. นําขอมูลการสัมภาษณที่จัดลําดับความสําคัญแลว เปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของไมวาจะเปนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัย เพื่อจะไดทราบถึงลักษณะที่มีความคลายคลึง
กันและแตกตางกันของขอมูล
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารตางๆ มาทําการวิเคราะหรวมกันอยางเปนระบบ และ
นําไปสูการเชื่อ มโยงเขาดวยกัน เพื่อแสดงความสําคัญของข อมูล ใหมีความชั ดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อโดย
เชื่อมโยงความสัม พันธ ตามข อเท็จ จริงทั้ งในเชิงเหตุแ ละผลเพื่อสะดวกในการวิเคราะหและการเขีย น
รายงานสรุปตีความตามหลักวิชาการ เขียนรายงานผลการวิเคราะหข อมูล การวิจัย ดวยวิธีการพรรณนา
ขอ เสนอแนะเพื่อชี้ ให เห็ นถึงบทบาทของสมาชิ กสภาองคการบริห ารสว นจัง หวัด สตู ล ในการพัฒ นา
ทองถิ่น

55

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในบทนี้จะกลาวถึงผลการวิจั ยตามประเด็นในวัตถุป ระสงค เพื่อศึกษา “บทบาท
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น” 4 ดาน คือ ดานการวางแผน
พั ฒนาองค ก ารบริห ารส ว นจั งหวัด ด า นการตราข อ บั ญ ญัติ องค ก ารบริ หารส วนจัง หวั ด ด า นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และแนวทาง
แก ไขเพื่อเพิ่มบทบาทของสมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวนจั งหวัดสตูล ในการพัฒนาท องถิ่น โดยจะ
นําเสนอตามลําดับดังนี้

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ซึ่งจะนําเสนอเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ อายุ ศาสนา การศึกษา ระยะเวลาการ
ดํารงตํา แหนงสมาชิ กสภาองคการบริหารส วนจัง หวัดสตู ล การอบรมและศึก ษาดู งาน การรั บทราบ
ปญหาความตองการของประชาชน และชองทางในการรับทราบปญหาความตองการ
ตอนที่ 2 บทบาทของสมาชิ กสภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่ น
ไดแก
2.1 บทบาทในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
2.1.2 ลําดับความสําคัญในการพิ จารณาเสนอแผนพัฒนาองคการบริห ารสวนจัง หวัด
สตูล ระยะ 5 ปและแผนพัฒนาฯ ประจําป
2.1.3 แผนงาน/โครงการที่เสนอในแผนพัฒนาฯ ประจําป 2553
2.1.4 ลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการที่ประชาชนมีความตองการมากที่สุด
2.1.5 ลําดับ ความสําคัญในการประชาสัม พันธแผนงาน/โครงการพัฒนาทองถิ่นหรือ
นโยบายของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลใหประชาชนไดรับทราบ
2.1.6 ลําดั บความสํา คัญ ในการพิจ ารณาใหค วามเห็นชอบแผนพัฒ นาองคการบริห าร
สวนจังหวัดสตูล
2.2 บทบาทในการตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและขอบัญญัติทั่วไป
2.3 บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
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2.4 บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ตอนที่ 3 ปญ หาและแนวทางแกไ ขเพื่อเพิ่มบทบาทของสมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวน
จังหวัดสตูลในการพัฒนาทองถิ่น ไดแก
3.1 ปญหาอุปสรรคในการกระทําบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น
3.2 แนวทางแกไขเพื่อเพิ่มบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
จากการสั มภาษณกลุ มประชากรตัว อย า งเปา หมาย คือ สมาชิก สภาองค การบริหารส วน
จัง หวัดสตูล จํา นวน 24 คน ที่ดํารงตํา แหนงในสมัยปจจุบันตั้ง แตวั นที่ 20 เมษายน 2551- วันที่
19 เมษายน 2555 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจัง หวัดสตูล เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และใหสัมภาษณ เกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไป ไดขอสรุป คือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่มีอายุมากที่สุด คือ อายุหกสิบเอ็ดป มีจํานวน
หาคน อายุระหวางหาสิบเอ็ดถึงหกสิบป มีจํานวนสามคน อายุระหวางสี่สิบเอ็ดปถึงหาสิบป มีจํานวน
สิบเอ็ดคน อายุระหวางสามสิบถึงสี่สิบป มีจํานวนสี่คน และมีอายุนอยที่สุด คือ ต่ํากวาสามสิบป มี
จํานวนหนึ่งคน นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด จํานวนสิบหกคนและนับถือศาสนาพุทธ เพียงแปดคน
การศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวนหกคน ระดับมัธยมศึกษา จํานวนสามคน ระดับ
อนุปริญญา จํานวนสองคน ระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จํานวนสิบสองคนและสําเร็จการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโทมีนอยที่สุ ด จํานวนหนึ่งคน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงสมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวน
จังหวัดสตูล หนึ่งสมัยมี มากที่ สุด จํานวนสิ บสองคนดํารงตํา แหนงระหวางสองถึ งสามสมั ย มีม าก
เปนอันดับสองจํานวนสิ บคนและดํ ารงตําแหนงระหวางสี่ถึง หาสมั ย มีนอยที่สุ ดเพียงจํานวนสองคน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมหรือศึกษาดูงานในหลักสูตรใด
ๆ เลย มี จํานวนนอ ยที่ สุด คือ จํานวนสองคนและสวนใหญ เคยเขารับการฝกอบรมหรือศึก ษาดูงาน
ในหลักสูตรตาง ๆ อยางนอยสองหลักสูตร จํานวนมากที่สุดยี่สิบสองคน ปญหาความเดือดรอน ความ
ตองการของประชาชน ที่ต องการใหส มาชิ กสภาองคก ารบริหารสว นจั งหวัด สตู ลให ความชว ยเหลื อ
สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูลสว นใหญจํานวนยี่สิบ สองคน ใหสัมภาษณวาเปนปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ประเภทถนน สะพานและทางระบายน้ํา มีการเสนอขอความชวยเหลือมาก
ที่สุด รองลงมาเปนปญหาดานน้ําอุปโภค – บริโภคเปนอันดับสองและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลสวนนอยใหสัมภาษณวา ที่เหลือจะเปนการเสนอปญหาความเดือดรอน ความตองการดาน
อื่น ๆ เชน การสงเสริมอาชี พ การศึกษา การขยายเขตไฟฟา ยาเสพติด การลัก ขโมย การออกเอกสาร

57
สิ ทธิ บนที่ ดินทํ ากิ น เป นต น โดยส วนใหญ ใช ช องทางการรั บทราบป ญหาความเดื อดร อน ความ
ต องการของประชาชนด ว ยการพบปะพู ด คุ ย สอบถามป ญ หาจากประชาชนด ว ยตนเองมากที่ สุ ด
ประชาชนมาแจงปญหาความเดือดรอน ความตองการตาง ๆ ใหทราบเปนอันดับรองลงมาและสวนนอย
มีเพียงจํานวนสองคน จะใชชองทางการรับทราบปญหาความเดือดรอน ความตองการ ดังกลาว จาก
การเขารวมประชุมประชาคมหมูบาน
ตอนที่ 2. บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น
บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น ในงานวิจัยนี้
กําหนดไว 4 ดาน คือ บทบาทในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น บทบาทในการตราขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํา ป และการตราขอบั ญญั ติทั่ วไป ที่ ไ มใ ชง บประมาณรายจา ยประจําป บทบาทในการ
ตรวจสอบปฏิบัติงานของฝายบริหาร บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยผูวิจัย
จะไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ คือ
2.1 บทบาทในการวางแผนพั ฒนา จากการสัม ภาษณ สมาชิ กสภาองค ก ารบริห ารส วน
จังหวัดสตูล พบวาส วนใหญมี ค วามรูค วามเข า ใจและรับ ทราบวา คณะกรรมการจัดทํ า แผนพั ฒนา
องคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ประกอบดวย คณะผูบริห ารขององคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล
ตัวแทนจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่คัดเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล จํานวนสามคน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ตัวแทนจากภาคราชการหรือรัฐวิส าหกิจ จํานวน
สามคนโดยการคัดเลือกของนายกองคการบริหารสวนจั งหวัดสตูล และตัวแทน ประชาคมทองถิ่ นไม
นอยกวา สามคนแตไมเกินหกคน รวมเปนคณะกรรมการจัดทํา แผนพัฒนาองคก ารบริหารสวนจังหวัด
สตูล ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งไดแสดงความเห็นเพิ่มเติม วาบทบาทในการวางแผนพัฒนา นั้นระเบียบ ฯ
มิไ ดกํ าหนดใหเปนบทบาทหนาที่ข องสมาชิก สภาองคก ารบริหารสว นจังหวัด โดยตรงในการจัดทํ า
แผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนสวนทองถิ่น แตกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิ ดชอบของนายก
องคการบริห ารสวนจั งหวัดหรือ ฝายบริห าร ในการประกาศแตง ตั้ง คณะกรรมการจั ดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน แตกฎหมายไดกําหนด
บทบาทของสมาชิ ก สภาองคก ารบริห ารส วนจัง หวัด ในการจัด ทํ า แผนพั ฒนาองค การบริหารส วน
จัง หวัด ไว สองประการ คือ ประการที่ หนึ่ง โดยการพิ จารณาคัดเลือกตัว แทนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวั ด จํานวนสามคนรวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาขององคก ารบริหารสวน
จังหวัดและประการที่สอง โดยการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิก สภาองคก ารบริหารสวนจังหวั ด
จํานวนสามคนรว มเปน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาองค การบริห ารสว นจังหวัด
อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสวนใหญทุกคน ได
แสดงบทบาทในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดยผา นชองทางการพิจ ารณาคั ดเลือ กตัว แทนและเปน
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ตัวแทนของสมาชิก ทั้งหมด เพื่อแสดงบทบาทรวมในคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจัง หวัดและรวมในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก ารบริหารสวน
จังหวัด ในเรื่องนี้
จากการสัมภาษณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สวนใหญพ บวา การพิจารณา
เสนอแผนพัฒนาองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ระยะ 5 ป และแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จัง หวัดสตูล ประจํา ป จะพิ จารณาใหความสํ าคั ญจากการสํา รวจและรับ ฟงความคิดเห็นป ญหาของ
ประชาชนมี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด การพิ จ ารณาถึ ง ความจํ า เป น เร ง ด ว นของป ญ หาความต อ งการ
ประชาชนให ความสํา คัญ เปนลํ าดับที่ สอง การขอคํา ปรึกษาจากเจาหนาที่ใ หความสํ าคั ญเปน ลํา ดับ ที่
สาม การปรึกษาหารือในกลุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหความ สําคัญเปนลําดับที่
สี่ โดยใหเ หตุ ผลวา เพราะตนเองเปน สมาชิ กสภาองคก ารบริ หารส วนจัง หวั ดสตูล ซึ่ง เป นตั วแทนที่
ประชาชนเลือกตั้งเขามา เมื่อจะเสนอแผนพัฒนาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล ทุกครั้งจะตองสํารวจ
และรับฟงความคิดเห็น ปญหาความตองการของประชาชน ตลอดจนพิจารณาถึงความจําเปนเรงดว น
ของปญหา ความตองการเปนเรื่องสําคัญแรก ๆ กอน การดําเนิ น การตามมติหรือขอความเห็นชอบ
จากสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ในการเสนอแผนพั ฒนาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัดสตูล
พบว ามีนอยมากและให สัมภาษณเพิ่มเติมวา เพราะสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมี สมาชิก ที่มา
จากทั่วทุกเขตการเลือกตั้ง ของจังหวัดสตูล ซึ่งสมาชิกทุกคนยอมไมทราบปญหาความตอ งการของ
ประชาชนที่แทจริงไดทั่วทุกพื้นที่
สําหรับ แผนงาน/โครงการ ที่ สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ไดนําเสนอใน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประจําป 2553 สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลสวนใหญ จํานวนสิบ เกาคนใหสัมภาษณวา มีการเสนอใหแผนงาน/โครงการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางและปรับปรุง ถนน ทางเทา ทางระบายน้ํ าและสะพาน มากที่ สุด
เปนลําดับที่หนึ่ง โดยใหเหตุผ ลเพิ่มเติม วา เพราะสภาพพื้ นที่จัง หวัดสตูลโดยทั่วไปยั งมีความเป น
ชนบทอยูมาก ประกอบกับการกอสรา งและปรับ ปรุง ถนน ทางเทา ทางระบายน้ําและสะพานเปน
ปญ หาความตอ งการที่ประชาชนเสนอใหดํ าเนิ นการมากที่สุ ด การพัฒนาดา นทรั พยากรมนุษย เชน
การสงเสริมและสนั บสนุนด านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีก ารเสนอใหแผนงาน/โครงการให
ดําเนิ นการมากเปนลําดับ ที่ส อง โดยใหเหตุผลวา เพราะจังหวัดสตูลไมมี สถาบั นระดับอุดมศึก ษา
ภายในจังหวัด คนที่มีฐานะจะสงบุตรหลานไปศึกษาตอตางจังหวัดเปนสวนใหญ ผูใหสัมภาษณบางคน
เสนอใหจัด ตั้ง มหาวิทยาลัยอิส ลามขึ้น ในจัง หวัดสตูล เพื่ อเปนการสงเสริม สนั บสนุนด านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมใหมากกวาเดิม ดานการพัฒนาโครงการพึ่งพาตนเองของชุมชน เชน สงเสริม
กลุ ม เกษตรกร กิ จ การสหกรณ กิ จ กรรมของกลุ ม อาชี พ ต า งๆ ให ค วามสํ า คั ญ เป น ลํ า ดั บ ที่ ส าม
การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชี พของประชาชน เช น การสรางตลาดหรือ สถานที่ค าขาย
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จัดฝกอบรมการประกอบอาชีพใหแกราษฎรใหความสําคัญเปนลําดับที่สี่ และการพัฒนาดานสังคม
เชน สงเสริมดานกีฬา กิจกรรมตอตานยาเสพติด ใหความสําคัญเป นลําดับสุดทายคือลําดับที่หา โดย
แสดงเหตุผลวา เพราะเนื่องจากประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว ทํามาคาขายภายในจังหวัดสตูลในลักษณะวางของขายกับพื้นดินและปญหาดานยาเสพติดยังมีอยู
ทั่วไปทุก พื้นที่ ของจังวัดสตูล อยางไรก็ ตามเห็นวาบทบาทของสมาชิก สภาองคการบริหารส วนจังหวัด
สตูล ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นโดยรวมแลวมีความเหมาะสมดีมาก
การแสดงบทบาทประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาทองถิ่น
หรือ การประชาสัมพันธนโยบายของผูบริห ารองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ใหประชาชน ไดรับ
ทราบ จากการสั ม ภาษณส มาชิ ก สภาองค ก ารบริห ารส วนจัง หวัดสตูล จํา นวนยี่ สิ บ สี่ ค น พบวา จะ
พิจารณาใหความสํ าคัญการประชาสัม พันธขอมูลขาวสาร ดังกล าวโดยใหความสําคั ญลําดับมากที่สุ ด
จํา นวนหาคน ใหความสํ าคัญลําดับ มากจํา นวนสิ บ สองคนและใหค วามสํ า คั ญในลํ า ดับ ปานกลาง
จํา นวนเจ็ด คน โดยไม มี ส มาชิ ก สภาองค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวัด สตู ล คนใดไม แ สดงบทบาทการ
ประชาสัม พันธขอมูลขาวสาร ดังกลา วเลย โดยใหเหตุผลวา เพราะแผนงาน/โครงการพัฒนาทองถิ่ น
หรือนโยบายของผูบริห ารองคการบริ หารสวนจั งหวัดสตูล เปนสวนหนึ่งที่ตนเองไดเสนอปญ หาตาม
ความต องการของประชาชนและสมาชิ ก สภาองค ก ารบริห ารส วนจัง หวัด สตูล ก็ เ ป นส วนหนึ่ง ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล การประชาสัมพันธ ดังกลาวเทากับเปนการประชาสัมพันธผลงาน
ของตนเองในฐานะตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกทางหนึ่งดวย เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
บทบาทของสมาชิ กสภาองคการบริหารส วนจังหวัดสตูล ในการประชาสัม พันธข อมูล ขา วสารหรือ
ประชาสัมพันธนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหประชาชนไดรับทราบวางแผน
พัฒนาทองถิ่นโดยรวมแลวมีความเหมาะสมดีพอสมควร
การพิจารณาใหความสําคัญเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จากการให
สั ม ภาษณ ส มาชิ ก สภาองคก ารบริหารส ว นจัง หวัด สตูล พบวา มี ก ารแสดงบทบาทให ค วาม สํ า คั ญ
เห็ นชอบแผนพัฒ นาองค การบริ หารสว นจัง หวั ดสตู ล ตามลํ าดับ ความสํ าคั ญมากที่ สุดจํ านวนเจ็ด คน
ให ค วามสํ า คั ญ ในลํ า ดั บ มากจํ า นวนเก า คน ความสํ า คั ญ ในลํ า ดั บ ปานกลางจํ า นวนเจ็ ด คน ให
ความสํา คัญในลํา ดับนอยที่สุ ดจํานวนเพียงหนึ่งคน และไมมี สมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวนจังหวั ด
สตูล คนใดไมแสดงบทบาทการพิจารณาและใหความเห็ นชอบแผนพัฒนาดังกลาวโดยใหเหตุผ ลวา
เพราะแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนปจจัยหนึ่งที่สะทอนใหเห็นโครงการพัฒนาดานตา ง
ๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล กําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และสะทอน
ศักยภาพของสมาชิก สภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่มี ตอการพัฒนาในเขตพื้นที่เลื อกตั้ง นั้น ๆ
และแม ระเบีย บ กฎหมายไม ไดใ หอํานาจแกสมาชิ กสภาองคก ารบริห ารสวนจังหวัด โดยตรงในการ
พิจารณาใหความเห็ นชอบอนุ มัติแ ผนพัฒนาองค การบริห ารสวนจังหวัด ดัง กลาวก็ตาม แตในการ
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ประชุ มสภา สมาชิกสภาองคการบริหารส วนจังหวัดสตูล ไดพิจารณาใหความสําคั ญและมีม ติ
เห็นชอบคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวนสามคน คือ ด.ต.สุกฤษฎ
มอญแกว และนายดนัย หลงโสะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขตอําเภอเมือง นาย
นิคม บัวนวล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เขตอํ าเภอควนกาหลง เปนตัวแทนสมาชิก สภาองค การบริหารส วนจังหวัดสตูล ในการจัด ทํ าแผน
พัฒนาองค การบริห ารสวนจั งหวัด สตู ล ตามประกาศองคก ารบริห ารสวนจัง หวั ดสตูล เรื่อง แต งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาองคก ารบริหารสวนจัง หวัดสตูล ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ได พิจ ารณาให
ความสําคัญและมีมติเห็นชอบคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวนสาม
คน คือ นายนาวาวี ลิมานิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขตอําเภอเมือง
นายวี รชั ย ราโอบ สมาชิก สภาองคการบริ หารสวนจัง หวัด สตูล เขตอํ าเภอละงู นายนูรุ ดดี น ยาหยา
หมัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขตอําเภอทาแพ เปนตัวแทนสมาชิกสภาองคก าร
บริ หารส วนจัง หวัดสตู ล ในการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองคการบริห ารสวนจัง หวั ดสตูล
ตามประกาศองคก ารบริห ารสวนจัง หวัดสตูล เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาองคก ารบริหารส วนจังหวั ดสตูล ลงวันที่ 18 มิถุน ายน 2553 เพื่อใหตัวแทนสมาชิก สภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล ทั้ ง หกคนได แ สดงบทบาทหน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ ง การวาง
แผนพั ฒนาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล อยา งไรก็ ตามเห็ นวา บทบาทของสมาชิก สภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพิจารณาใหความสําคัญเห็นชอบแผนพัฒนาองคก ารบริหารสวนจังหวัด
สตูล โดยรวมแลวมีความเหมาะสมดีพอสมควร
2.2 บทบาทในการตราขอบัญญัติ สามารถอธิบายผลการวิเคราะหขอมูล การแสดงบทบาท
ในการตราขอบัญญัติ ไดสองประเด็น คือ บทบาทในการตราข อบัญ ญัติง บประมาณรายจายประจําป
และบทบาทในการขอบัญญัติทั่วไป ที่ไมใชงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
1. บทบาทในการตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทั้งจํานวน 24 คน ใหสัมภาษณแสดง
ความคิดเห็นวา จะแสดงบทบาทดวยการประชุม หารือระหวางกลุ มสมาชิก สภาองค การบริหารสว น
จังหวัดสตูล ดวยกันเองกอนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความจําเปนเรงดวนของโครงการ ที่เสนอตั้ง
งบประมาณในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป วามีความเหมาะสมถูกตองหรือไม กอนที่จะ
อภิป รายแสดงความคิดเห็น ทวงติงหรือเสนอแนะคณะผูบริหารแกไขปรับปรุงและพิจารณาลงมติให
ความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล โดยใหเหตุผลวา สมาชิ ก สภาองค ก ารบริหารส วนจัง หวั ดสตูล จะไดช วยกั นพิ จารณาความ
เหมาะสม ความจําเปนเรง ดวน ตลอดจนตรวจสอบความถู ก ตองของโครงการ จัดแบ ง หนา ที่ กั น
อภิปรายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณ บางรายไดใหค วามคิดเห็ นเพิ่ม เติมวา การที่
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สมาชิกใหความสําคัญกับบทบาทการพิจารณาใหความเห็นชอบร างขอบัญญั ติงบประมาณรายจาย
ประจํา ปโดยเข ารว มประชุมพรอ มเพรีย งกัน เนื่ องจากตอ งการใหมีการจัด สรรงบประมาณลงพื้นที่
เลือกตั้งของตนเพื่อปกปองรักษาประโยชนของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ รวมถึงเพื่อสรางผลงาน
และบทบาทในฐานะตัวแทนประชาชนของตนในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนที่ประจักษแก
ประชาชน อันมีผลตอบทบาททางการเมืองและคะแนนเสียงเลือกตั้งในคราวตอไป ซึ่งเมื่อสมาชิกตาง
ตองการใหมี ก ารจัด สรรงบประมาณลงพื้ นที่ ต นขณะที่ วงเงิ นงบประมาณมี จํา กั ด และการจัดสรร
งบประมาณตอ งเปนไปโดยครอบคลุมทั่วถึงทั้งจัง หวัด โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดื อดรอ น
เรงด วนของประชาชนในแตละพื้ นที่ ซึ่ง มีความหลากหลาย ทํา ใหใ นการประชุม สภาองคก ารบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณารางขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป แตล ะครั้งจึงมีการอภิ ปราย
ซัก ถาม ถกเถี ยง ท วงติง จากสมาชิกถึงความจํา เปน ความเหมาะสม ความสอดคลองของแผนงาน
โครงการกิจกรรม ตา ง ๆ กับสภาพปญ หา ความต องการ ความเดื อดรอ นของประชาชนและความ
คุ ม ค า ของงบประมาณที่ จั ด สรรในแต ล ะโครงการกิ จ กรรม ก อ นการลงมติ ว าระรั บ หลั ก การร า ง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และลงมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เปนประจํา ทุกปงบประมาณ จนบางครั้ง นําไปสู บรรยากาศการประชุมที่ตึงเครียด ใชเวลาประชุ ม
พิจ ารณาหลายชั่ว โมงกวา จะได ขอ สรุ ปที่ นํา ไปสูม ติข องสภาองคก ารบริ หารส วนจัง หวั ดได ส วนใน
ขั้นตอนพิจารณาในวาระการยื่นขอแปรญัตติ พบวา ผู ใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวาไมมี สมาชิกยื่นขอ
แปรญัตติ แตมีบ างส วนเห็ นวามีการยื่นขอแปรญัตติในบางปเพื่อแกไขวงเงินงบประมาณใหเหมาะสม
อยางไรก็ตามไดมีผูใหสัมภาษณรายหนึ่งเห็นแยงไปจากสวนใหญใ นประเด็นการทําหนาที่พิจารณาให
ความเห็นชอบรางขอบั ญญัติงบประมาณรายจา ยประจํา ป กล า วคื อ มี ค วามเห็นวา สมาชิ ก ไม ใ ห
ความสําคัญเทาที่ควร มาประชุมไมตรงเวลานัดหมาย มีการเขาออกตลอดการดําเนินการประชุม แตก็
เห็นพองในเรื่องบรรยากาศการประชุมพิ จารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คือ มีการ
อภิปราย ถกเถีย งจากสมาชิกก อนลงพิจารณามติและโดยรวมสวนใหญเห็นวา บรรยากาศการประชุม
ดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย สําหรับการแสดงบทบาทพิจารณาใหความสําคั ญในการตราขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีความเหมาะสมดีมาก
2. บทบาทในการตราขอบัญญัติทั่วไป (ที่ไมใชงบประมาณรายจายประจําป)
จากการใหสัมภาษณข องสมาชิกสภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัดสตูล สว นใหญ
จํานวนยี่ สิบ คน พบวาสมาชิก สภาองค การบริหารสว นจังหวัด สตู ลที่ ดํารงตําแหนง ตั้งแต 1 -3 สมั ย
หรือชวงระยะเวลาตั้งแต 1 - 10 ป ใหสัมภาษณวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไมเคย
พิจารณารางข อบัญ ญัติทั่วไป เพราะตนเองพึ่ง ไดรับตําแหน งสมาชิก สภาองคก ารบริห ารสวนจังหวัด
สตู ลในปแรกและหรือ สมัยแรก แตมีสมาชิกสภาองคการบริห ารสว นจัง หวัดสตูล ที่ดํารงตํา แหนง
ตั้งแต 4 – 5 สมัย หรื อช วงระยะ เวลา 12 – 16 ป จํา นวน 2 คน ให สัม ภาษณ แย งว า สมาชิก สภา
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องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเคยมีการพิจารณารางขอบัญญัติทั่วไป เมื่อนานมาแลว ในชวงที่ มี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ทั่ว
ประเทศ ซึ่ งตั้ง แตดํารงตําแหน งสมาชิก สภาองค การบริหารสวนจังหวัดสตูล มีก ารเสนอพิจ ารณาให
ความเห็นชอบเพียง 2 เรื่องเทานั้น คือ ขอบัญญัติทั่วไป เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบุห รี่หรือยาสูบ และ
ขอ บัญญั ติทั่วไป เรื่อ ง คาธรรมเนียมบํ ารุง องคการบริห ารสว นจัง หวัดจากผูพัก โรงแรม โดยให
ความเห็นเพิ่มเติมอีกวา เทาที่ไดพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลและฝายบริหาร
ทราบวาขณะนี้ ยังไมมีสาเหตุหรือภารกิจหนาที่อื่น ใดที่ จําเปนเรงดวนสําคัญตองเสนอขอบัญญั ติทั่วไป
ตอสภาองค การบริหารสวนจั งหวัดสตูล ตองพิจารณา อยางไรก็ตามพิจารณาไดวาการแสดงบทบาท
ในการพิจารณารางขอบัญญัติทั่วไป ของสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีนอยมาก
2.3 บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สวนใหญใหสัมภาษณวา การแสดง
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของฝายบริห าร จะแสดงบทบาทโดยการทํ าหน าที่รับ ทราบ
นโยบายและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายประจําปของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีการ
ซักถาม แสดงขอคิ ดเห็ นบางในการจั ดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง สมาชิกไดแสดงข อคิ ดเห็ น ตา ง ๆ
เกี่ยวกับ การบริ หารงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของนายกองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล ในภาพรวม
โดยพบวา สมาชิ กสภาองคก ารบริหารส วนจัง หวัดสตูล สวนใหญมี ก ารแสดงบทบาทในการจัด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นของสมาชิกเหมาะสมพอสมควร เนื่ องจากเพราะที่ผานมาสมาชิกสวนใหญมีความ
รับผิดชอบตอประชาชนในพื้นที่ ในการเปนตัวแทนเสนอความปญหาความตองการของประชาชนดาน
ตา ง ๆ ตอ นายกองคก ารบริห ารสวนจัง หวัด สตู ล และสภาองคก ารบริห ารสวนจัง หวัด สตู ลได มีก าร
พิจารณา ไตรตรองการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอยางถี่ถวนรอบคอบ
ประจําทุกป สมาชิกใหความสําคัญและมีบทบาทอยางมาก มีการอภิปราย ซักถาม ถกเถียงถึงความ
จําเป น เหมาะสมและสอดคล องของแผนงาน/โครงการกิจกรรมกับ สภาพป ญหาความตองการความ
เดื อดรอนของประชาชนในแตละป งบประมาณ ตลอดจนความทั่ วถึ ง และเป นธรรมในการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาท องถิ่ นกันอยางกวา งขวาง มี การแสดงออกถึ ง การปกป องรักษาประโยชนข อง
ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ เขตเลือ กตั้ งของตนเอง สํ าหรั บบทบาทในการตั้ง กระทู ถามนายก
องคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล หรือ รองนายกองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล หรือ ยื่นญัต ติข อเป ด
อภิปรายทั่วไปเพื่อใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดโดยไมมีการลงมติ พบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีบทบาทอยูบางโดยมีการ
ตั้งกระทูถาม ทั้งที่เปนกระทูธรรมดาอันเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ของนายกองคก ารบริหารสวน
จั ง หวั ด สตู ล และกระทู ด ว นเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การช ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ป ระสบภั ย น้ํ า ท ว ม
การดํ าเนิ นการมาตรการรัก ษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ยสินของประชาชน เปนตน ทั้งนี้ใ น
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ภาพรวมการแสดงบทบาทของสมาชิก ในการตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค การบริหาร
สว นจั งหวัดสตูล ในที่ป ระชุม สภาองคก ารบริ หารสวนจังหวัดสตู ล สมาชิ กสภาองค การบริหารสวน
จังหวัดสตูลสวนใหญเห็นวา ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและมักเปนไปในลักษณะเกื้อกูลประโยชน
กันและกั นมากกว ายึ ดประโยชนของประชาชนเปนสํา คัญ มีส มาชิกสภาองค การบริหารสว นจังหวัด
สตูลสวนนอ ยเทานั้น เห็น วาเปนไปอยางเหมาะสม มีการตรวจสอบการจัด สรรงบประมาณและการ
ดําเนินกิจกรรม โครงการต างๆ อยางตอเนื่องและตลอดเวลาในที่ป ระชุมสภาองคก ารบริห ารสวน
จังหวัดสตูล โดยการอภิปรายทั่วไป อภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจา ยประจําป แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะคณะผูบริหารในการบริหารงานและอื่น ๆ สําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารนอกสภา สมาชิกสภาองค การบริ หารสวนจั งหวัดสตูลสวนใหญใ หสัมภาษณวา สมาชิก มี
การแสดงบทบาทคอนขางนอยมาก โดยใหเหตุผลเพิ่มเติมวา เนื่องจากปจจุบันมีฝายขาราชการประจํา
คือ เจ าหน าที่ สํ า นัก งานตรวจเงิน แผ นดิ น และตั วแทนจากภาคประชาชนเข า มามี ส ว นรว มในการ
ตรวจสอบ ซึ่งทั้งสองสวนนี้มีความเขมแข็งมากอยูแลว อยางไรก็ตามสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลบางคนใหสั มภาษณ แยงวา เรื่องนี้เปนความเขาใจที่ ผิด เพราะการเปนนักการเมืองทองถิ่น
จะตองแสดงบทบาทหนาที่ตาง ๆ ทั้งในสภาและนอกสภาเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ในฐานะตัวแทนของประชาชน อันเปนการพิทั กษ ปกปกรักษาไว ซึ่งผลประโยชนของประชาชนและ
ผลประโยชนของชาติถือวาเปนบทบาทหนาที่หลักที่สําคัญที่สุด
2.4 บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
การแสดงบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนนั้น สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สวนใหญใ หสัมภาษณวา ไดแสดงบทบาทดานนี้โดยการรณรงคสง เสริมให
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหความรู ขอแนะนําแกประชาชนกรณีที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง จะถูกตัด
สิท ธิบ างอย างที่กํา หนดไวใ นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เช น ไม มีสิ ทธิ ลงสมัค รรั บเลือ กตั้ ง ไม มีสิ ทธิ
เข า ชื่ อ เพื่ อ เสนอกฎหมาย เป น ตน สํ า หรับ การแสดงบทบาทในการมี ส วนร วมทางการเมื องของ
ประชาชน ดานอื่นๆ จะแสดงบทบาทโดยการเขารวมประชุมประชาคมในทองถิ่น เพื่อรับทราบปญหา
ให คําแนะนําขอคิ ดเห็น เสนอแนะเพื่ อใหก ลุมประชาคมในท องถิ่น จัด ทํากิ จกรรม ต างๆ ได อย างมี
ประสิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้ น อยางไรก็ตามพิ จารณาวา สมาชิก สภาองคก ารบริห ารสวนจั งหวัดสตูล มีการ
แสดงบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีความเหมาะสมพอสมควร
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ตอนที่ 3. ปญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล
3.1 ปญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทการพัฒนาทองถิ่น
จากการให สัมภาษณของสมาชิก สภาองค การบริหารสวนจังหวั ดสตูล จํานวน 24 คน
สวนใหญใหสัมภาษณและแสดงความคิดเห็นวา มีปญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทการพัฒนา
ทองถิ่น มี 2 ประการ คือ
ประการที่ห นึ่ง ดา นงบประมาณขององคก ารบริ หารส วนจัง หวั ดสตูล มีจํ านวนจํา กัด
ไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใชแกไขปญหาความ
เดื อดรอน ความต องการของประชาชนไดทุ กพื้นที่ การจั ดสรรและจัด ทํา งบประมาณขึ้ นอยูกั บฝาย
บริห ารเปนผูดําเนินการ ทําให การแสดงบทบาทของสมาชิก สภาองค การบริหารสว นจัง หวัดสตูล ใน
ฐานะตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นลดบทบาทลง โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สวนใหญ ใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นมากที่สุดวา เพราะสืบเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ
ผูบริหารหรือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จึงทําใหไม
ตองฟ งเสีย งท วงติงหรือเสนอแนะขอคิดเห็ นตาง ๆ จากฝา ยสมาชิก สภาองค กรปกครองสว นทองถิ่น
เหมือ นเชนในอดีต เมื่อพิจารณาจากคํ าให สัมภาษณ ขางตน เห็นวาเปนความเขาใจที่ ผิดเพราะการเปน
สมาชิ กสภาองคก รปกครองสวนทองถิ่น ไม จําเปนตองทํา หนา ที่แ สดงบทบาทเฉพาะในการเสนอขอ
งบประมาณในงานโครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แตเพียงอยางเดียวเทานั้น
แต ในฐานะตัว แทนของประชาชนต องแสดงบทบาทในการดูแ ลบํา บัด ทุก ขบํา รุง สุข แก ประชาชนทั้ง
บทบาทที่เปนการและไมเปนทางการ ทั้งบทบาทในสภาและนอกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ตามแนวนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว จึงถือวาไดทําหนาที่ ดังกลาวโดยสมบรูณ
ประการที่ สอง จากการสัมภาษณสมาชิก สภาองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ที่มีพื้นที่
เลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองสตูล พบวา มี ปญหาในเรื่อ งพื้น ที่ดําเนิ นการพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่ ที่ทั บ
ซ อ นกั บ เทศบาลเมื อ งสตู ล ซึ่ งเป น องค ก รปกครองส ว นที่ ท อ งถิ่ น ที่ มี ง บประมาณรายได ม ากกว า
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรและพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา โดยใหสัมภาษณเพิ่มเติม
วา สว นใหญ เป นป ญหาการประสานงานเพื่อ ดํา เนิ นโครงการตา ง ๆ ในการพั ฒนาร วมกัน ซึ่ง มัก จะ
ไมไดรับการตอบสนองจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลเทาที่ควร อยางไรก็ตามสมาชิกสภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสตูลสวนใหญใหสัมภาษณวา พื้นที่ที่ทับซอนกับองคก ารบริหารสวนตําบล ตาง ๆ
จะไมเ กิดปญ หาในการประสานงานการพัฒนารว มกัน เพราะองคการบริห ารส วนตํา บลเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีงบประมาณนอย พื้นที่ความรับผิดชอบยังขาดการพัฒนาในดานตาง ๆ อีกมาก
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การประสานงานความรวมมือในดานตาง ๆ ทําไดงาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มักจะ
ใหความรวมมือดวยดี
3.2 แนวทางแกไขเพื่อเพิ่มบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหลายทาน ใหสัมภาษณและเสนอแนวทางแกไข
เพื่อเพิ่มบทบาท ไวดังนี้
1. เสนอใหแกไขกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบเดิม คือ ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการลง
มติเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพราะเนื่องจากจะทําใหผูบริหารหรือนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
ใหส มาชิ กสภาองคก รปกครองสวนทองถิ่นน าจะกระทํา ไดมากกวา ที่เปนอยูในปจจุบัน แตก็มีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกวาครึ่งใหความเห็นแยงวา การแกไขกฎหมายเลือกตั้งกลับไปเปนรูป
แบบเดิมไมนาจะเปนเรื่องที่ถูกตองมากนัก เพราะเขตเลือกตั้งกวางขึ้น ทําใหการหาเสียงยากลําบาก ใช
ทุนทรัพยในการหาเสียงมาก ที่สําคัญที่สุดสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไมทราบปญหา
ความตองการของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไดอยางทั่วถึงแทจริง
2. สมาชิ กสภาองค การบริหารสว นจัง หวัดสตูล สว นใหญ เสนอใหมีก ารจัดฝก อบรม
และศึ กษาดูงาน เรื่องอํานาจหนาที่ข องสมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดในการ พัฒนาทองถิ่ น
และการตรวจสอบฝายบริหาร โดยใหสั ม ภาษณส นับ สนุนวา การฝ ก อบรมหลั ก สู ตรสมาชิ ก สภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ที่จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวาเปนหลักสูตรที่ดี สามารถให
ความรูความเขาใจในการแสดงบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดมาก
ที่สุ ด และจากการสื บคนรองรอยเอกสารการจัดฝ กอบรมและศึก ษาดูง าน เรื่อ งอํา นาจหนา ที่ข อง
สมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวนจัง หวัด นั้นมีสมาชิก สภาองค การบริหารสว นจังหวัดสตูล เขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรนี้เพียงหาคนเทานั้น

บทที่ 5
บทยอ สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ สามารถสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะในการวิจัย ไดดังนี้

บทยอ
งานวิจัยนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาบทบาทของสมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนจั งหวั ดสตู ล
ในการพัฒนาทองถิ่น 4 ดาน คือ ดานการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ดานการตรา
ขอบั ญญั ติ ด านการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ ายบริ หาร ด านการมี ส วนร วมทางการเมื องของ
ประชาชน และป ญหาแนวทางแก ไข เพื่อเพิ่มบทบาทของสมาชิ กสภาองค การบริ หารสวนจังหวัดสตู ล
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยเปนประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวั ดสตูลที่ดํารงตําแหนงในสมัยปจจุบัน ตั้งแต วันที่ 20 เมษายน 255 –วันที่ 19 เมษายน 2555
จํานวน 24 คน ใชการศึกษาเฉพาะกรณี ดวยการสืบคน
หาความเป น จริ ง เกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ ห รือ ประเด็ นป ญ หาต า ง ๆ ที่ กํ า หนดไว โดยอาศั ย ผลของ
การศึก ษาหรือสิ่งที่ผูวิจัย ทําการสืบค น เปนฐานการทํ าความเขา ใจตอปรากฏการณนั้นโดยมีห นวยการ
วิเคราะห เป นระดั บกลุ มบุ คคลและใช แบบสัม ภาษณ แบบกึ่ งมีโครงสราง เปนเครื่องมื อเก็บ รวบรวม
ข อ มู ล และผู วิ จั ย พยายามสั ง เกตกฎเกณฑ ทั่ ว ไปต า ง ๆ ประกอบการสรุ ป ผล อภิ ป รายผลและ
ขอเสนอแนะในการวิจัย ดังตอไปนี้

สรุปผล
ผลจากการสัมภาษณสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวน 24 คน สามารถ สรุปผล
การแสดงบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในแตละดาน คือ
1. บทบาทสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการพัฒนาทองถิ่น
1.1 บทบาทในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลไดวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จัง หวัดสตู ลสวนใหญมี ความเข าใจ รูแ ละทราบกระบวนการและองคประกอบคณะกรรมการจั ดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพราะเนื่องจากกอนหนานี้องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ไดจัด ฝก อบรมหลั กสูต รการจัด ทํา แผนพัฒนาท องถิ่น ให แก คณะผูบ ริห ารและสมาชิ กสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล นายกเทศบาล นายกองคการบริหารตําบลตาง ๆ
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ในจังหวัดสตูลและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 140 คน ระหวางวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ 2553 ณ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่ งสมาชิ ก สภาองค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวัด สตู ล ส วนใหญมี บ ทบาทในการวางแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
โดยรวมมีความเหมาะสมดีมาก
การพิจารณาเสนอแผนพัฒนาองคก ารบริ หารสวนจังหวัดสตูลพบวาสวนใหญเกิดจากการ
สํารวจและรับฟงความคิดเห็น ปญหาของประชาชนมากที่สุดซึ่งเปนไปตามหลักการจั ดทําแผน พัฒนา
ทั้ง นี้เพื่อใหก ารแกไ ขปญหาตาง ๆ ได รับการแกไ ขโดยถูก ตอ งตรงกับความตอ งการของประชาชน
อยางแทจริง จากนั้นสมาชิ ก สภาองคก ารบริห ารส วนจัง หวัดสตูล จะพิ จารณานํา เสนอเพื่ อบรรจุใ น
แผนพัฒนาองคก ารบริห ารสว นจังหวัดสตู ล ประจํา ป 2553 โดยมีเสนอการเสนอแผนงาน/โครงการ
ดานพัฒนาโครงสรา งพื้ นฐาน เช น การสร างและปรับปรุง ถนน ทางเทา ทางระบายน้ําและสะพาน
มากที่สุดซึ่งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหเหตุผลวา เพราะสภาพพื้นที่จังหวัดสตูลมี
สภาพเปนชนบท ชุมชนทองถิ่นมีความเจริญนอย ปญหาดานโครงสรา งพื้นฐานถือวาเปนปญหาหลักที่
สํ าคัญ ทุ ก พื้ น ที่ ของจังหวัดสตูล ในป จ จุบั น สํ า หรั บ การแสดงบทบาทการประชาสั ม พั นธ ข อมู ล
ขา วสารในการจั ดทํา แผนงาน/โครงการ หรือ การประชาสัม พันธ นโยบายของผูบ ริห ารใหป ระชาชน
ไดรับทราบ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แสดงบทบาทโดยการพิจารณาลงมติคัดเลือก
ตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวนสามคน เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
องคก ารบริ หารส วนจัง หวัด สตู ลและพิจ ารณาลงมติคั ดเลือ กตัว แทนสมาชิก สภาองคก ารบริ หารส วน
จังหวัด จํานวนสามคน เปนตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล โดยรวมแลวการแสดงบทบาทหนาที่ ดังกลาวมีความเหมาะสมดีพอสมควร
1.2 บทบาทในการตราข อบั ญ ญั ติ ฯ สรุ ป ผลได วา สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ หารส ว น
จังหวัดสตูลสวนใหญ จะแสดงบทบาทดวยการประชุมหารือ ภายในระหวางกลุมสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลดวยกันกอน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความจําเปนเรงดวน
ของโครงการและอภิป รายแสดงความคิ ดเห็นท วงติ ง หรื อใหข อเสนอแนะแก ค ณะผู บ ริ หารก อนที่
จะพิจารณาลงมติในที่ป ระชุม สภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล สํา หรับการแสดงบทบาทในการ
ตราขอบั ญญั ติทั่วไป ที่ไมใชงบประมาณรายจา ยประจํา ป พบวา สมาชิกสภาองค การบริหารสวน
จังหวัดสตูล สว นใหญไ มเคยพิจารณารางขอบัญญัติทั่วไปเนื่องจากพึ่ งเปนสมาชิ กสภาองคก ารบริหาร
สวนจังหวัดสตูลในสมัยแรกจนถึงสมัยที่สาม แตจากการสัมภาษณพบวา มีสมาชิกเพียงสองคนเทานั้น
ที่เคยไดพิจารณารางขอ บัญญัติทั่วไป เมื่อนานมาแลว ประมาณป พ.ศ. 2540 ซึ่ง เปนการพิจารณา
ขอ บัญญั ติทั่วไปเพียง 2 เรื่ อง คือ ขอบั ญญั ติทั่วไป เรื่ อง การเรีย กเก็บภาษีบุหรี่ห รือ ยาสูบ และ
ขอบัญญัติทั่วไป เรื่อง คาธรรมเนียมบํารุงองคก ารบริหารสวนจังหวัด จากผูพักโรงแรม โดยรวมแลว
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลแสดงบทบาทดานนี้นอยมาก
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1.3 บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด สตู ล ส ว นใหญ จ ะแสดงบทบาทด า นนี้ โ ดยการรั บ ทราบนโยบายและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่แถลงตอสภา โดยมีการแสดงขอคิดเห็น
ตา ง ๆ ในภาพรวม ที่เกี่ยวกับการบริห ารงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของนายกองคการบริห ารสวน
จังหวัดสตูล การพิจารณาไตรตรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก ารบริหาร
สวนจังหวัดสตูล มีการอภิปรายทั่วไป ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อภิปราย
รางข อบั ญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนต น ซึ่ งโดยรวมแลว สมาชิ กสภาองคก ารบริ หารสวน
จังหวัดสตูลสวนใหญแสดงบทบาทดานนี้ มีความเหมาะสมดีพอสมควร
แตสํ าหรับ บทบาทสมาชิ ก สภาองค ก ารบริหารส วนจัง หวัดสตูล ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารนอกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล พบวา ไมคอยมีการแสดงบทบาท
เทาใดนัก โดยใหเหตุผ ลวา เพราะเนื่ องจากป จจุ บั นมีเจา หนาที่ สํานักงานตรวจเงินแผนดินและภาค
ประชาชน เข ามามี สว นรว มในการตรวจสอบอยู แล ว อยา งไรก็ดี มีส มาชิ กสภาองค การบริหารสว น
จังหวัดสตูลบางส วนเห็น วา บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ ายบริหาร ปจจุบันยั งไมมี
ประสิท ธิภ าพเทาที่ ควร มัก เปนไปในลั กษณะเกื้อกูลประโยชนกัน และกั นมากกว ายึ ดประโยชน ของ
ประชาชนสําหรับการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารนอกสภาถือวามีนอยมาก
1.4 บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมื องของประชาชน สรุปผลไดวา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสวนใหญ จะแสดงบทบาทโดยการรณรงคสงเสริมใหประชาชนไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ใหความรู ขอแนะนําแกประชาชน กรณีถาไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิบางอยางที่
กํา หนดไวในรัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 และแสดงบทบาท โดยการเขา รว มประชุ มกับ ประชาคมใน
ทองถิ่ นเพื่อรับทราบปญหา ใหคําแนะนํา เสนอแนะข อคิดเห็นแกก ลุมประชาคมในทองถิ่น ในการ
จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ โดยรวมแลวสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลแสดง
บทบาทดานนี้เหมาะสมพอสมควร
2. ปญหาและแนวทางแกไขเพื่อเพิ่มบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสวนใหญมีความเห็นวา มีปญหาสองประการ คือ ในดาน
งบประมาณขององคก ารบริห ารส วนจั ง หวัดสตู ล ที่ มี จํา นวนจํา กั ดและในดา นพื้ นที่ ก ารพั ฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่มีความทับซอนกับเทศบาลเมืองสตูลและองคก ารบริหารสวนตําบล
ตาง ๆ ในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่มีความทับซอนกับเทศบาลเมืองสตูล มักจะไมไดรับ
ความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลเทาที่ควรในการประสานงานการพัฒนารวมกัน
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อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เรื่อ ง “บาทบาทของสมาชิ กสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัดสตูล ในการ
พัฒ นาทองถิ่น ” ปรากฏผลการศึ กษาวิ เคราะหแ ละเปรี ยบเทีย บขอ มูล ตา งๆ และสามารถอภิ ปรายผล
จําแนกเปนประเด็นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้
บทบาทสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ดํารงตําแหนงในสมัยปจจุบัน ตั้งแต
วันที่ 20 เมษายน 2551 – วันที่ 19 เมษายน 2555 จํานวน 24 คน ไดแสดงบทบาทการพัฒนา
ทอ งถิ่นด าน ตา ง ๆ ในภาพรวมมี ความเหมาะสมดีพอสมควรมี สอดคลองกับผลการวิ จัย ของฐิติ รัต น
สุวรรณ (2551 : 44 - 72) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดปตตานี
ในทั ศ นะของผู นํ า ท อ งถิ่ น ในอํ า เภอเมื อ งป ต ตานี ซึ่ ง เป น รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระปริ ญ ญารั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น สอดคลอ งกั บงานวิจั ยของอดุ ลย วงศช างเงิ น
(2550 : 87 - 95) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ตามความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนซึ่ ง เป น รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระปริ ญ ญารั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในหลายประเด็นสามารถอภิปรายผลได คือ
โดยอดุล ย วงศชางเงิน (2550 : 87 - 95) พบวา ประชาชนในจังหวัดพะเยา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา สูงสุดของแตละดาน คือ การ
สนั บสนุน สง เสริม การศึกษา การเปดอภิปรายทั่ว ไปนายกองค การบริห ารสว นจังหวัด และคณะ การ
ปรึ ก ษาหารื อ ในสภาเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด การเห็ น ชอบร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปขององคก ารบริหารสวนจังหวัดและอนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริห ารสวนจั งหวัดและประชาชนในจัง หวัด พะเยา มีขอเสนอแนะใหอ งคการบริห ารสวน
จังหวัดพะเยา ดูแลคนชรา คนพิการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมทั้งคุมครอง ดูแลทัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล อม ซึ่ง มีความสอดคลองกับ งานวิ จัย นี้คือ การแสดงบทบาทของสมาชิก สภาองค การ
บริห ารสว นจังหวัดสตู ล ในการใหความเห็นชอบการพิจ ารณารางแผนงบประมาณรายจ ายประจํ าป
เพื่อสนับสนุนสนองตอบปญหา ความตอ งการประชาชนในการบรรเทาความเดื อดรอ น ซึ่งพบวา
ปญหาความตองการของประชาชนในจังหวัดพะเยาและจั งหวัดสตู ล มี สภาพปญหาความตองการให
องคการบริห ารสวนจัง หวัดชวยเหลือและมี ความแตกตางกันไมเหมื อนกัน ขึ้นอยูกับ องคป ระกอบ
สภาพแวดล อมทางสัง คมและเศรษฐกิ จเปนสํ าคั ญซึ่ งเปน หนา ที่ข องสมาชิก สภาองค การบริ หารส วน
จังหวัด จะตองแสดงบทบาทโดยการพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการ ให ความเห็น ชอบการจัดทํ า
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ ส ะท อ นจากป ญ หาข อ เท็ จ จริ ง ที่ ม าจากการรั บ ทราบป ญ หาความตอ งการจาก
ประชาชนโดยตรง รวมทั้ งการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค ก ารบริหารสวนจัง หวัด ให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดหลักการพัฒนาที่ วิทยากร เชียงกูล (2527 :
17 – 18) กล าวไววา “การพัฒนาที่ แท จริ ง หมายถึง การทําให ชีวิตความเปนอยูของประชาชนมี
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ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกิ นดี ความเจริญทางศิล ปะ วัฒนธรรมและจิ ตใจและความ
สงบสันติซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกั บการไดรับป จจั ยทางวัตถุเพื่อสนองความตองการของรา งกายแล ว
ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึก ษา สิ่งแวดลอมที่ดี การพักผอนหยอนใจ และการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตาง ๆ ดวยความตองการทั้งหมดนี้ บางครั้งเราเรียกรวมกันวา การพัฒนา
“คุณภาพ” เพื่อที่ใหเห็นวาการพัฒนา ไมไดขึ้นอยูกับการเพิ่มปริมาณสินคาหรือการเพิ่มรายไดเทานั้น
หากแตอยูที่การเพิ่มความพึงพอใจ ความสุขของประชาชนมากกวา” และเปนไปตามหลักการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางแทจริง
ความสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติรัตน สุวรรณ (2551 : 44 - 72) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง บทบาท
ของสมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ในทัศนะของผูนําทองถิ่นในอําเภอเมืองปตตานี
โดยพบว าการปฏิ บั ติต ามบทบาทหน า ที่ ข องสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ หารส วนจัง หวัดป ตตานี ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด เชน การคัดเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยคํานึงถึงหลักความรูความสามารถ การแสดงบทบาทของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีในการเขารวมประชุ มสภา เพื่อตรวจ สอบควบคุมการบริหารงาน
ของฝ ายบริหารการพิจารณาใหค วามเห็นชอบรางข อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การตั้งกระทู
ถามเพื่อใหฝายบริหารแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการขององคก ารบริหาร
สวนจังหวัดปตตานี การใหความสนใจในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยการออก
เยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อรับทราบปญหาขอเท็จจริงตาง ๆ ในภาพรวมมีความเหมาะสมดีพอสมควร ซึ่ง
มีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้ คือพบวาการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ในการรับทราบปญหาความตองการของประชาชน จะสะทอ นมาจากการที่สมาชิกสภาองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล ได พ บปะพู ด คุ ย เพื่ อ รั บ ทราบป ญ หาความต อ งการ ความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชน นํา ไปสู การเสนอแผนงาน/โครงการในการจั ดทํา แผนพัฒนาองคการบริห ารสวนจัง หวัด
การแสดงบทบาทในการประชุมสภาโดยการรับ ทราบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
ของนายกองค การบริ หารสวนจั งหวัดสตูล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ในภาพรวมโดย
การตั้งกระทูถามการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อใหแถลงขอเท็จจริงใน
การบริหารราชการ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยการ
หารือร วมกันระหวางสมาชิก เพื่อร วมกั นตรวจสอบข อเท็จจริ ง กํา หนดแนวทางในการอภิป รายให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กอนการพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ทํ าใหบ รรยากาศในการประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส วนจัง หวัด ดํา เนิ น ไปดว ยความ
เรียบรอย
อยางไรก็ตามผูวิจัย พิจารณาเห็ นวาปญหาที่สําคัญอี ก อยางหนึ่ง คือเรื่องพื้นที่ข ององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความทับซอนกัน ยังเปนประเด็นที่สําคัญในการแสดงบทบาทของสมาชิกสภา
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องคการบริหารสวนจังหวัด ทั่วทุกแหงของประเทศ ซึ่งผูวิจัยพิจารณาเห็นวา กรณีดังกลาวรัฐบาลได
หาทางการแกไขปญหาโดยการตราพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.
2542 เพื่อจัดแบง แยกแยะอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละรูปแบบไวคอนขาง
ชัดเจน ตลอดจนจัดทําหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ไวหลายฉบับ เชน ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอํ านาจใหแกอ งคก รปกครองสวนท องถิ่น เรื่ อง กํา หนดอํา นาจและหนา ที่ ในการจั ดระบบ
บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคก ารบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด เทศบาล และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในการให บริ ก ารสาธารณะ ลงวั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2552 ลวนแตเพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นที่จะไดรับการบริการสาธารณะ และ
เพื่ อใหเกิดความรว มมื อ ชวยเหลือกั นในการจั ดทําบริก ารสาธารณะระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกั นเองหรือระหวางองคก รปกครองส วนท องถิ่ นกั บหนวยงานอื่น ของรัฐ แตหากกรณี
ดังกลาวสงผลใหขาดการพัฒนารวมมือระหวางกัน ยอมจะสะทอนถึง การแสดงบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่นของสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบลดบทบาทลง

ขอเสนอแนะ
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป ผลและอภิ ป รายผลการวิ จั ย ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะจาก
ผล การวิจัยและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แสดงความคิดเห็นวา การ
จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานหลั กสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจัง หวัด ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ระยะเวลา 14 วัน เปนหลักสูตรที่ดี สามารถใหความรูเ สริมสรา งและเพิ่ ม
บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมากที่สุดแตปจจุบันพบวามีสมาชิกสภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดสตูลกวาครึ่งไมไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ควรจะให คํา แนะนํ าและสงสมาชิ กสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดสตูล เขารับการฝก อบรม ฯ
สําหรับการฝกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ควรพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลหรือผูเขารับการฝกอบรม ไดรับการพัฒนาตนอยาง
แทจริง
2. จากผลการวิจั ย พบวา ป ญหาอุป สรรคในการแสดงบทบาทของสมาชิ ก สภาองค ก าร
บริหารสวนจังหวัดสตูลในการพัฒนาทองถิ่น คือ งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่มี
จํ า กั ด ในขณะที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ทั้ ง จั ง หวั ด ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ก ารจะกระจาย
งบประมาณโดยการเฉลี่ยตอ จํา นวนประชากรในแตล ะพื้ นที่อํา เภอหรือเฉลี่ย ตอ จํา นวนสมาชิกสภา
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องคก ารบริหารสวนจัง หวัดสตูล นั้น ไม ถู กตองตามหลัก การจัดทํ า แผนพัฒนาองค ก รปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และพ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพราะจะไมส ามารถแกไ ขป ญหาความเดือดรอนในภาพรวมของจังหวัดไดเสร็จ
เด็ดขาด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลควรจัดการประชุมเพื่อใหคําแนะนํา เสริมสรางความเขาใจแก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลในเรื่องดังกลาวนอกเหนือจากที่ไดเชิญสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เขา รวมประชุมการจั ดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจัง หวัดรว มกับกลุม
ประชาคมหมูบาน และเปลี่ยนวิธีการใชจายงบประมาณในการจัดทําโครง การ เพื่อพัฒนาทองถิ่นโดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลรวมสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการ ในสัดสวน 60 ตอ 40 คือ องคการบริห ารสวนจังหวัดสตูล รอยละ 60 รวมกับองคก ร
ปกครองสว นทองถิ่น อื่น ร อยละ 40 เพื่อชวยใหก ารใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการที่มีอ ยู
อยางจํากัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง เกิดการประหยัดงบประมาณสามารถจัดทํ าโครงการ
พัฒนาทองถิ่นไดมากขึ้นหลายโครงการ อีกทั้งจะเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกร
ปกครองสว นทองถิ่นในการพัฒนา และชวยเพิ่มการแสดงบทบาทสมาชิกสภาองคการบริห ารสวน
จังหวัดสตูล ใหมากขึ้นดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึก ษาเปรียบเทีย บบทบาทของสมาชิก สภาองค การบริ หารสวนจังหวัด ในการ
พัฒนาทองถิ่น ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกับองคการบริหารสวนจังหวัด อื่นๆ
2. ควรมี การศึ กษาทัศนคติข องประชาชนที่มีต อการปฏิบัติห นาที่ของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล
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