
ค าน า 
 
 
 โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นไทย  ผู้ศึกษา ได้แบ่งรายงานการศึกษาเป็น 6 ส่วน คือ 
 
 ส่วนที่หน่ึง  รัฐธรรมนูญ นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (1 เล่ม) 
 ส่วนที่สอง  กฎหมายท้องถิ่น  ค าวินิจฉัยศาลรัฐรรมนูญ  ความเห็นทางกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ค าพิพากษาศาลปกครอง   (1 เล่ม) 
 ส่วนที่สาม  การเลือกต้ังท้องถิ่น ( 1 เล่ม)  
 ส่วนที่สี่      บทความเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  (1 เล่ม) 
 ส่วนที่ห้า    เอกสารวิชาการ  งานวิจัย (1 เล่ม) 
 ส่วนที่หก   วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ ( 3 เล่ม) 
 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบคุณ สถาบันพระปกเกล้าที่เป็นผู้ริเริ่มในการจัดท าฐานข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย  และให้การสนับสนุนเงินทุนในการค้นคว้า   
เนื่องจากข้อมูลในการค้นคว้ามีจ านวนมาก โดยเฉพาะข้อมูลด้านวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สาร
นิพนธ์ หนังสือ งานวิจัย  ซึ่งผู้ศึกษาพยายามจะรวบรวมให้ครบถ้วนมากที่สุดจนถึงปลายปี  2545 
จากงานเอกสารที่ต้องอ่าน สรุป จัดหมวดหมู่ กว่าพันเรื่อง และการพิมพ์ต้นฉบับด้วยจ านวนหน้า
เกือบหน่ึงพันหน้า  ท าให้การศึกษาครั้งนี้ที่คาดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน ต้องยืดระยะเวลาออกไปเป็น 
8 เดือน   จึงขออภัยต่อสถาบันพระปกเกล้ามา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
 
       ตระกูล  มีชัย 
       มิถุนายน  2546 



ส่วนที่หนึ่ง 
 
 

แนวนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับ 
การกระจายอ านาจ 

และ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 



 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
 

 

 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2492 
 

หมวด  3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

  มาตรา 36  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการศึกษาอบรม เมื่อการศึกษาอบรม
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาอบรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาของรัฐและของเทศบาลต้องให้ความเสมอภาคแก่บุคคลในการเข้ารับ
การศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคลนั้น ๆ  

หมวด  5 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 มาตรา 64  การศึกษาอบรมช้นประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและของเทศบาล
จะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
 รัฐพึงช่วยเหลือให้ได้มีอุปกรณ์การศึกษาอบรมตามสมควร  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2511 
หมวด  5 

แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 70   รัฐพึงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถดําเนิน

กิจการตามอํานาจหน้าที่ได้เป็นผลดี 
 

 
 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
หมวด  5 

แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 มาตรา 72  รัฐพึงสนับสนุนและบํารุงการศึกษาอบรม 
 การจัดระบบการศึกษาอบรมเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ  สถานศึกษาทั้งปวงย่อมอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ 
 การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา  รับพึงจัดการให้สถานศึกษาดําเนินกิจการของตนเอง
ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ 
 สถานศึกษาของรัฐและของท้องถิ่นพึงให้ความเสมอภาคแก่บุคคลในการเข้ารับศึกษา
อบรมตามความสามารถของบุคคลนั้น ๆ 
 มาตรา 73  การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐและของท้องถิ่นจะต้องจัด
ให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
 รัฐพึงช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับทุนและปัจจัยต่าง ๆ ในการศึกษาอบรมทุกระดับตาม
สมควร 

หมวดที่ 9  
การปกครองท้องถ่ิน 

มาตรา 214  การจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนครหลวง  ต้องเป็นไปตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

มาตรา 215  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ย่อมมี
สิทธิปกครองตนเอง 

มาตรา 216  การปกครองท้องถิ่นทุกระดับในทุกจังหวัดรวมทั้งนครหลวง  ให้มีสภา
ท้องถิ่นและหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนในท้องถิ่น และต้องมีการเลือกต้ังตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย  

มาตรา 217  การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 การเลือกต้ังหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น จะใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ หรือจะให้สภาท้องถิ่นเลือกต้ังจากสมาชิกสภาของสภาท้องถิ่นก็ได้ 
ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 
 

 

( ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีของนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ ยกร่างขึ้น และ 
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ดังนี ้

หมวด  10 
การปกครองท้องถิ่น 

 มาตรา 205  การจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 มาตรา 206  การปกครองท้องถิ่นทุกระดับในทุกจังหวัดต้องจัดให้มีองค์กรท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นและต้องมีการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย 
 องค์กรตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองท้องถิ่นของตน 
 มาตรา 207  การเลือกตั้งสมาชิกขององค์กรท้องถิ่น  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกขององค์กร
ท้องถิ่น 

 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2521 
หมวด 

แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 มาตรา 63  รัฐพึงส่งเสริมประชาชนให้เข้าใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมตลอดทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 รัฐพึงส่งเสริมท้องถิ่นให้มีสิทธิปกครองตนเองได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

หมวดที่ 9   
ว่าด้วยการปกครองท้องถ่ิน 

 มาตรา 180  การจัดการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 มาตรา 181  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 อํานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 
 

 

 มาตรา 182  สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังเป็นหลัก  การแต่งตั้งสมาชิกจะ
กระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และต้องมีจํานวนน้อยกว่าสมาชิก
ที่มาจากการเลือกต้ัง 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 94(1) 
และ (2) ด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 มาตรา 183  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้มาจากการเลือกต้ังเป็นหลัก  
การแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2534 

หมวด  5 
  แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 มาตรา 71  รัฐพึงส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจทางการคลังแก่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมี
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้และการบริหารรายได้เพื่อประโยชน์ในการให้บริหารที่ดีแก่
ประชาชน 

หมวดที่ 9   
การปกครองท้องถ่ิน 

 มาตรา 196  การจัดการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 การควบคุมหรือกํากับดูแลการปกครองท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  
 มาตรา 197  การจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่น  ให้มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือมีรูปแบบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 มาตรา 198  สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังเป็นหลัก  การแต่งตั้งสมาชิกจะ
กระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และต้องมีจํานวนน้อยกว่าสมาชิก
ที่มาจากเลือกต้ัง 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 มาตรา 199  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้มาจากการเลือกต้ังเป็นหลัก  
การแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

พุทธศักราช  2538 
หมวด  5 

แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 มาตรา 71  รัฐต้องดําเนินการและสนับสนุนให้การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดจนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรมตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 มาตรา 72  รัฐพึงส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจทางการคลังแก่ท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมี
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้  และการบริหารรายได้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการท่ีดีแก่
ประชาชน 

หมวด  9 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา 196  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นเป็นองคืการบริหารส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  มีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
ท้องถิ่นของตน  และมีอิสระในทางการภาษีอากรและการเงินแห่งท้องถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็น เพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 มาตรา 197  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมมี
สิทธิปกครองตนเอง 
 มาตรา 198  สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังเป็นหลัก  การแต่งตั้งสมาชิกจะ
กระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องมีจํานวนน้อยกว่าสมาชิก
ที่มาจากการเลือกต้ัง 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 111(1) 
และ (2) ด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 (มาตรา  111  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าว  ต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอีกด้วย 

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง)  

 มาตรา 199  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังเป็นหลัก 
การแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 
หมวด 5 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 มาตรา 78  รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้
เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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หมวด 9 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา 282  ภายใต้บังคับมาตรา 1  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 ( มาตรา 1  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว  จะแบ่งแยกมิได)้ 

 มาตรา 283  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้  ย่อมมีสิทธิได้รับจัดต้ังเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทําเท่าที่จําเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม  ท้ังนี้    จะกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้  
 มาตรา 284  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ 
 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้  

(1)  การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

(2)  การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  
คํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเองเป็นสําคัญ 

(3) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหน้าที่ตาม (1) และ (2) ประกอบด้วยผู้ 
แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเท่ากัน  
 ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (1) และ (2) 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว  คณะกรรมการตาม (3) จะต้องนําเรื่องดังกล่าวมา



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 
 

 

พิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกําหนดอํานาจและหน้าที่หรือวันที่
มีการจัดสรรภาษีและอากร แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจ
และหน้าที่  และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได้กระทําไปแล้ว  ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 การดําเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภา
แล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้ 
 มาตรา 285  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ัง 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 สมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี่ปี 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการว่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
มิได้ 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น  หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งทั้ง
คณะตามมาตรา 286 และต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการ
ชั่วคราว  มิให้นําบทบัญญัติวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคหก มาใช้บังคับ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 มาตรา 286  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง  เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
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 การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาลงคะแนนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด 
 มาตรา 287  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  
 คําร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา 288  การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ้นจากตําแหน่ง  ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของหน่วย
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติ  โดยมีจํานวนเท่ากัน 
 การโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา 289  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น   และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
คํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ด้วย 
(มาตรา 43  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต)ิ 
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 (มาตรา 81  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ 
เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต)ิ 

 มาตรา 290  เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้  

(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  
แวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ 

(2) การเข้าไปมีส่วนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอก  
เขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน  

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่  
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็น ประธานกรรมการราษฎร 

ตั้งแต่ วันท่ี 28  มิถุนายน 2475 – 10  ธันวาคม  2475 
 

           (ไม่ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภา  โดยถือหลัก 6 ประการของ
คณะราษฎรที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น     เป็นนโยบายของ
รัฐบาลคณะนี้) 
 ถือเอาหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร เป็นนโยบายของรัฐบาลคณะนี้  

1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในการเมือง ในทางศาล ในทาง  
เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง 

2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก  
3. จะต้องบํารุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ  โดยรัฐบาลใหม่จะพยายาม  

หางานให้ราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ  จะร่างโครงการณ์เศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้
ราษฎรอดอยาก 

4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 
5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4  

ประการ ด่ังกล่าวแล้วข้างต้น 
6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่ วันท่ี 10  ธันวาคม  2475 – 1  เมษายน  2476 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี 20  ธันวาคม  2475 

 
ว่าโดยทั่ว ๆ ไป รัฐบาลนี้รับรองหลัก 6 ประการที่คณะกรรมการราษฎรได้ดําเนินการอยู่

แล้วเป็นจุดหมายที่จะดําเนินการต่อไปให้บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จ  

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี
ด้านการกระจายอ านาจ และ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ก่อนที่จะกล่าวถึงหลัก 6 ประการนั้น ใคร่จะขอแสดงถึงกิจการที่คณะกรรมการราษฎร ซึ่ง
เป็นรัฐบาลอยู่ก่อนวันที่ 10 เดือนนี้ ได้ดําริไว้และได้ลงมือกระทําไปแล้ว รัฐบาลนี้เห็นชอบด้วยใน
กิจการน้ัน ๆ และจะดําเนิรการต่อไปให้ลุล่วงตามแต่ที่จะทําได้  ขอให้เป็นที่เข้าใจกันไว้ว่า  เมื่อ
รัฐบาลนี้ได้รับความไว้วางใจของสภาแล้ว อายุของรัฐบาลนี้จะอยู่ไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะ
ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทตามรัฐธรรมนูญ เมื่อถึงเวลานั้นจะต้องลาออกกันหมด ซึ่งเข้าใจ
ว่าคงจะเป็นในตอนต้นปีหน้า  ในระหว่างนี้มีเวลาอีกไม่กี่เดือน แต่ก็จะพยายามดําเนิรการต่อไป
เท่าที่สามารถจะทําได้ 

 กิจการท่ีกล่าวน้ันคือ 
 2) เทศบาล รัฐบาลนี้เห็นว่าวิธีการปกครองโดยรวมอํานาจและหน้าที่การปกครองทั่ว
ประเทศให้มาอยู่ในจุดศูนย์กลางจุดเดียวอย่างเช่นเด๋ียวน้ี  ไม่ได้ผลดีเท่ากับที่จะแบ่งอํานาจและ
หน้าที่ให้ไปอยู่ในฉะเพาะท้องที่เสียบ้าง เพื่อว่าการปกครองในฉะเพาะท้องที่หนึ่ง ๆ  จะได้มุ่งอยู่
ในผลประโยชน์ของท้องที่นั้น ๆ  วิธีการจัดให้มีการปกครองฉะเพาะท้องที่ขึ้นก็โดยวิธีจัดให้มี
ผู้แทนราษฎรในท้องที่นั้น ๆ จัดการกันเอง  วิธีการเช่นนี้เขาทํากันอยู่แล้วในนานาประเทศ  เมื่อ
ครั้งรัฐบาลเก่าความคิดเช่นนี้ก็มีอยู่  จนถึงได้ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นฉะบับหนึ่ง  แต่ว่า
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งการมิได้ลุล่วงไป  รัฐบาลนี้เห็นเป็นการสําคัญจะได้เตรียมจัดให้มีเทศบาลหรือ
การปกครองท้องถิ่นขึ้นในราวต้นปีหน้า 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่ วันท่ี  1  เมษายน  2476 – 20  มิถุนายน  2476 

 
คณะรัฐมนตรีไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร 

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  21  มิถุนายน  2476 -  16  ธันวาคม  2476 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  26  มิถุนายน  2476 

 รัฐบาลนี้ได้ต้ังขึ้นเพื่อให้ราชการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  จึ่งจะได้รักษาไว้ให้มั่นคงสถาพร 
เพื่อความสงบสุขของราษฎร 
 รัฐบาลนี้จะเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศให้สนิทสนมยิ่งขึ้น 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 
 

 

 รัฐบาลนี้เห็นว่าหลัก 6 ประการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับรองแล้วนั้นเป็นหลักนโยบายท่ี
ทุกกระทรวงทะบวงการจะร่วมมือกันดําเนินการต่อไปได้  
 นอกจากการบํารุงราษฎรในทางอาชีพ ทางศึกษา และทางอื่น ๆ ซึ่งรัฐบาลสนใจบํารุง
อย่างที่สุดแล้ว  รัฐบาลจะได้รักาาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนไว้วางใจซึ่งกันและกันและร่วม
สามัคคีกัน เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะกําจัดลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเคร่งครัด  

ฯลฯ 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  16  ธันวาคม  2476 – 22  กันยายน  2477 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  25  ธันวาคม  2476 
 รัฐบาลนี้จะดําเนินนโยบายตามหลัก 6 ประการ ต่อจากรัฐบาลที่แล้วมา  เพื่อให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ
ชาติ 

ฯลฯ 
เทศบาล คือ ระเบียบการปกครองท้องถิ่น ซึ่งราษฎรมีเสียงในการดูแลและจัดการ

ผลประโยชน์ในท้องถิ่นนั้น  รัฐบาลนี้จะได้จัดต้ังและขยายเทศบาลออกไปตามตําบลต่าง ๆ ทั่ว
ราชอาณาจักร์โดยเร็วที่สุดที่จะอบรมเจ้าหน้าที่ในการใหม่นี้ได้  เทศบาลเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง
ด้วยคือ เป็นวิธีที่ราษฎรจะได้รับการฝึกหัดอบรมในวิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญนั้นด้วย  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 6 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  22  กันยายน  2477 – 9  สิงหาคม  2480 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี 24  กันยายน  2477 
 

 รัฐบาลนี้มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ปวงชนชาวสยามทุกเหล่าทุกชั้น ต้ังแต่
พระมหากษัตริย์  คณะสงฆ์  สภาผู้แทนราษฎร  รัฐบาล  ตลอดจนอาณาประชาราษฎร ได้รวมกัน
เป็นสมานฉันท์ต้ังมั่นอยู่ในระบอบรัฐธรรมนูญเป็นปึกแผ่นแน่นหนาด้วยความสามัคคี เพราะ
รัฐบาลนี้เชื่อตระหนักว่าการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเป็นวิถีทางดีที่สุดที่จะนํามาซึ่งความ
วัฒนาถาวรของประเทศชาติสืบต่อไป 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 
 

 

 ในการประดิษฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์สยามขึ้นนั้น  ได้อาศัยหลัก 6 ประการ  
เป็นมูลฐานที่ตั้ง  ได้แก่ หลักเอกราช 1  หลักความสงบภายใน 1  หลักเศรษฐกิจ 1  หลักสิทธิ
เสมอภาค 1  หลักเสรีภาพ 1  และหลักการศึกษา 1  หลักสิทธิเสมอภาคและหลักเสรีภาพนั้น 
ได้รับผลสําเร็จแล้วตามความในรัฐธรรมนูญ 

หลักความสงบภายใน 
 ในส่วนหลักความสงบภายในนั้น รัฐบาลมีนโยบาย ดังต่อไปนี้  
 2. การปกครองลักษณะเทศบาล 
     รัฐบาลนี้จะส่งเสริมและดําเนินการที่จะจัดต้ังเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยลําดับ ด่ังนี้ 

(1)  ในปีน้ีจะได้จัดต้ังให้มีสภาจังหวัด  โดยจะพยายามเลือกคัดผู้มีอาชีพต่าง ๆให้  
เข้าอยู่ในสภานี้ 

(2)  จะได้จักเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เป็นเทศบาลภายในปีนี้  
(3)  จะได้จัดแยกงบประมาณส่วนภูมิภาคไปต้ังเป็นงบประมาณทางจังหวัด 
(4)  จะได้รีบเร่งอบรมที่ปรึกษาการเทศบาล เพื่อช่วยเหลือการเทศบาล  

4. การช่วยเหลือสุขาภิบาลหรือเทศบาลในการสาธารณูปโภค  
        รัฐบาลจะได้รับจัดให้มีโรงทําไฟฟ้าและการประปาในสุขาภิบาล หรือเทศบาลให้  

มากแห่ง   
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 7 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  9  สิงหาคม  2480 – 21  ธันวาคม  2480 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2480 
 คณะรัฐมนตรีนี้จะดําเนินนโยบายตามที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้แถลงไว้ต่อสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว  ส่วนเรื่องการซื้อขายท่ีดินบางรายของพระคลังข้างที่ซึ่งเป็นปัญหาอยู่นั้น  
รัฐบาลจะได้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้ขาวสะอาด 

 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 
 

 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  21  ธันวาคม  2480 – 16  ธันวาคม  2481 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  2480 
 

 รัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะดําเนินการก้าวหน้าต่อไปตามหลัก 6 ประการ  ในการ
ประดิษฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม คือ  หลักเอกราช 1  หลักความสงบภายใน 1  
หลักเศรษฐกิจ 1  หลักสิทธิเสมอภาค 1  หลักเสรีภาพ 1  และหลักการศึกษา 1 
 หลักสิทธิเสมอภาค  และหลักเสรีภาพนั้น  ได้รับผลสําเร็จแล้วตามความในรัฐธรรมนูญ  

หลักความสงบภายใน 
 2. การปกครองลักษณะเทศบาล  รัฐบาลนี้จะส่งเสริมและดําเนินการให้วิธีการปกครอง
ลักษณะเทศบาลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดย 

ก. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมและประสาน  
กันกับการปกครองส่วนภูมิภาค 

ข. ขยายการจัดต้ังเทศบาลออกไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ โดยลําดับ  
ค. ช่วยเหลือเทศบาลในการสาธารณูปโภค โดยจัดให้มีเงินก้อนสําหรับกู้ยืม  

และมีเจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินกิจการ ตลอดจนบํารุงรักษาให้ถาวร  
 5. ทางการ  รัฐบาลจะได้เร่งรัดจัดสร้างทางตามโครงการณ์สร้างทางทั่วราชอาณาจักร
ของรัฐบาลชุดก่อน  โดยมีทุนสํารองสร้างทาง 
 รัฐบาลจะได้สนับสนุนให้มีทางท้องถิ่น เพื่อเชื่อมท้องที่ภายในจังหวัดหนึ่ง ๆ 
 นอกจากน้ีจะได้วางระเบียบการสร้างที่ชุมนุมชน เมือง และนคร โดยออกกฎหมายว่าด้วย
ผังเมือง และจัดให้มีหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการนี้ กับจะช่วยเหลือให้เทศบาลหรือท่ีชุมนุมชนได้
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารอีกด้วย  

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 9 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  16  ธันวาคม   2481 – 7  มีนาคม  2485 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  26  ธันวาคม  2481 

 
  ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีมีนโยบายด่ังต่อไปนี้  
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 
 

 

ก. นโยบายทั่วไป 
ฯลฯ 

ข. นโยบายส าหรับกระทรวง 
 6. กระทรวงมหาดไทย 

 (3) การปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  จะปรับปรุงกฎหมายและระเบียบแบบแผนการ  
ปกครองส่วนภูมิภาคให้รัดกุมยิ่งขึ้น  ทั้งจะปรับปรุงคุณภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อ
ประโยชน์ในการบํารุงส่งเสริมสวัสดิภาพ  ความสะดวก  และการประกอบอาชีพของราษฎรและ
อบรมสั่งสอนพลเมืองให้มีศีลธรรมอันดี 
 ในส่วนการปกครองท้องถิ่นนั้น จะขยายการเทศบาลออกไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ และจะ
ปรับปรุงกําหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสม  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 10 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  7  มีนาคม  2485 – 1  สิงหาคม  2487 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  16  มีนาคม  2485 
 

ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทั้งหลาย 
 การท่ีข้าพเจ้าและคณะรัฐบาลชุดก่อนได้กราบถวายบังคมลาออกโดยปัจจุบันทันด่วน  
เมื่อวันที่ 6  เดือนนี้  และไม่ปรากฏชัดแจ้งว่ามีเหตุการณ์อันใดนั้น  อาจเป็นที่สงสัยวิตกกังวลของ
ประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาผู้แทนราษฎร  อันที่จริงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่
จะแถลงเรื่องความเป็นไปในรัฐบาลเก่า  แต่โดยเหตุที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้า
กลับมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก  และให้รัฐมนตรีส่วนมากในคณะเก่าได้กลับมาบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสแถลงให้ทราบถึงเหตุผลที่ลาออกและตั้งใหม่ไว้ในที่นี้ด้วย  
 คณะรัฐบาลเก่าซึ่งมีข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อสภานี้และได้รับ
ความไว้วางใจจากสภาเมื่อวันท่ี 26  ธันวาคม  2481  ซึ่งเมื่อนับถึงบัดนี้ก็จะเป็นเวลา 3 ปีเศษ  
เวลานั้นโลกยังอยู่ในความสงบ  มหาสงครามในยุโรป………………………. 
 บัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและควบคุมตั้ง
คณะรัฐบาลขึ้นใหม่  ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาให้ทราบถึงแนวทางที่รับบาลนี้จะ
ดําเนินการต่อไป  ฯลฯ 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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8. กระทรวงมหาดไทย 
 2. การมหาดไทย  จะปรับปรุงสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อให้
มีความสมรรถภาพหนักไปในทางอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือราษฎรให้ตั้งหน้าประกอบการอาชีพ
เป็นหลักบาน ซึ่งจะยังผลสมบูรณ์ให้แก่ครอบครัว และประเทศชาติในยามคับขันเช่นนี้ กับจะชัก
จูงแนะนําให้ราษฎรรู้จักต้ังตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและเจริญด้วยวัฒนธรรม อันจะเป็นทางนําให้ต้ัง
ตนไว้โดยชอบ  ทั้งจะปรับปรุงการปกครองในส่วนท้องถิ่นให้มีความวัฒนาและเหมาะสมแก่กาล
สมัยย่ิงขึ้น 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 11 พันตรีควง  อภัยวงศ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  1  สิงหาคม  2487 – 31  สิงหาคม  2487 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  3  สิงหาคม  2487 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทั้งหลาย 
 เนื่องได้ทรงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
ต้ังนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  1  สิงหาคม  พุทธสักราช  2487  นั้น  บัดนี้  ข้าพเจ้าได้จัดต้ังคนะ
รัฐมนตรีเสร็จแล้วตามประกาศต้ังและแต่งตั้งรัฐมนตรี  ลงวันที่  2  สิงหาคม  พุทธศักราช  2487 
 ในระหว่างภาวะสงครามเช่นนี้  การท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินย่อมมีภาระที่หนักอยู่
มาก  ยิ่งประเทศในสถานะการณ์ที่คับขันท่ีสุดอย่างในเวลานี้ด้วยแล้ว  ก็ยิ่งเพิ่มความยากลําบาก
ให้แก่รัฐบาลเป็นอเนกปะการ  แต่รัฐบาลนี้ขอปฏิญาณว่า  จะต่อสู้ต่ออุปสรรคทั้งปวงเพื่อสนอง
คุณชาติบ้านเมืองจนสุดความสามารถ  ฉะนั้นเพื่อให้โอกาสรัฐบาลนี้เข้าบริหารงานได้โดยด่วน  
อีกทั้งเพื่อไห้เหมาะสมกับสถานการณ์องบ้านเมืองปัจจุบัน  รัฐบาลนี้จึงขอแถลงนโยบายแต่เพียง
สั้น ๆ ไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร  ดังต่อไปนี้ 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 
 
 
 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 12 นายทวี  บุณยเกตุ  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  31  สิงหาคม  2488 – 17  กันยายน  2488 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  1  กันยายน  2488 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย 
 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศลงวันที่ 31  สิงหาคม  พุทธศักราช  2488 นั้น  บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดต้ังคณะรัฐมนตรีเสร็จ
แล้ว 
 โดยที่การจัดต้ังรับบาลนี้ได้กระทําในระหว่างหัวเลี้ยวแห่งสงครามกับสันติภาพ  จึงมี
ภาระกิจมากหลายซึ่งจะต้องรีบปฏิบัติโดยด่วนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และให้สอดคล้องเหมาะสม
ในอันที่จะดําเนินการเจรจากับฝ่ายสหประชาชาติต่อไป  ฉะนั้นภายในระยะเวลาที่รัฐบาลนี้พึง
ปฏิบัติ  จึงขอแถลงนโยบายเพียงสั้น ๆ ดังต่อไปนี้  

 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 13 หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  17  กันยายน  2488 – 31  มกราคม  2489 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  19  กันยายน  2488 

 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย 
 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตาม
ประกาศลงวันที่ 17  กันยายน  พุทธศักราช 2488  บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดต้ังคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว 
 ในการที่ข้าพเจ้าและคณะรัฐบาลนี้เข้าบริหารราชการในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนี้  ท่านผู้มีเกีนรติทั้งหลายย่อมจะทราบอยู่เองว่ารัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบ
หนักเพียงใด  แต่ถึงกระนั้นก็ดี  รัฐบาลก็ขอให้คํามั่นต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะบริหารงาน ฟันฝ่า
อุปสรรค  เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้ รัฐบาลนี้จึงขอ
แถลงนโยบายไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 14 พันตรีควง  อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  31  มกราคม  2489 – 24  มีนาคม  2489 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  2489 
 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกทั้งหลาย 
  เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศต้ังนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31  มกราคม  พุทธศักราช  2489  บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดต้ัง
คณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว  ดังปรากฏตามประกาศต้ังและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์   
พุทธศักราช  2489  จึงใคร่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 50 

 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 15 นายปรีดี  พนมยงค์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  24  มีนาคม  2489 – 11  มิถุนายน  2489 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  25  มีนาคม  2489 
 

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย 
 เพื่อสนองตามความต้องการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนมากที่จะให้ข้าพเจ้ารับใช้
ประเทศชาติในยามคับขัน  ข้าพเจ้าจําเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของท่าน  
 บัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังคณะรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 24  มีนาคม  
พุทธศักราช  2489  ดังที่ท่านทราบแล้ว  รัฐบาลจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 16 นายปรีดี  พนมยงค์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  11  มิถุนายน  2489 – 23  สิงหาคม  2489 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  2489 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ท่านประธานสภา 
 ด้วยตามที่ท่านสมาชิกพฤฒสภาและท่านสมาชิกสภาผู้แทนต้องการให้ข้าพเจ้ารับใช้ชาติ
ต่อไปในยามคับขัน  ข้าพเจ้าก็จําต้องสนองความต้องการของท่าน  
 บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ  ให้ต้ังและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศ
ลงวันที่ 11  มิถุนายน  2489  ดังที่ท่านได้ทราบแล้ว  รัฐบาลจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ดังต่อไปนี้ 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 17 พลเรือตรี ถวัลย์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  23  สิงหาคม  2489 – 30  พฤษภาคม  2490 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  26  สิงหาคม  2489 
 

ท่านประธานสภา 
 บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศลง
วันที่  24  สิงหาคม  2489 แล้ว  รัฐบาลจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังต่อไปนี้  

ฯลฯ 
 9. การมหาดไทย 

(1) การปกครองท้องที่  จะได้ปรับปรุงราชการในส่วนภูมิภาคให้มีสภาพที่จะ 
แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบจากราชการบริหารส่วนกลาง เพื่อให้มีการปราบปรามโจรผู้ร้ายและ
การระงับทุกข์บํารุงสุขของราษฎรได้ประสานกันโดยใกล้ชิด และมีความรับผิดชอบร่วมกันยิ่งขึ้น  
นอกจากน้ียังจะได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านและตําบลต่าง ๆ ได้รับการทะนุบํารุงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้ และจะได้แก้ไขกฎหมายปกครองท้องที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย 

ในส่วนการปกครองท้องถิ่น     ซึ่งปรากฏว่าการดําเนินกิจการของเทศบาลยังไม่  
เป็นที่เรียบร้อยในบางแห่ง  และฐานะของเทศบาลโดยทั่วไปไม่อยู่ในสภาพที่จะดําเนินธุระกิจได้
เต็มตามอํานาจหน้าที่ ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข  ทั้งจะส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงานเทศบาล  โดย
จะได้กําหนดระเบียบการบําเหน็จบํานาญให้เหมาะสม 

ฯลฯ 
 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 
 

 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 18 พลเรือตรี ถวัลย์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  30  พฤษภาคม  2490 – 8  พฤศจิกายน  2490 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  5  มิถุนายน  2490 
 

ท่านประธานสภา 
 บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ต้ังและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศ
ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2490  แล้ว  รัฐบาลจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

ฯลฯ 
 9. การมหาดไทย 

2) ปรับปรุงราชการบริหารส่วนภูมิภาคในลักษณะที่มีการควบคุม  การตรวจ  
ตราโดยใกล้ชิด  และแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบจากราชการบริหารส่วนกลาง  เพื่อราชการจะ
ได้ดําเนินไปด้วยความรัดกุมรวดเร็ว  บังเกิดประสิทธิภาพในกิจการยิ่งขึ้น  

ส่วนการปกครองท้องถิ่น  ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขรูปการณ์ในลักษณะที่จะให้เกิด  
เทศบาลตําบลขึ้นได้สมประสงค์  และให้เทศบาลทั้งหลายดํารงฐานะอยู่ได้ด้วยความมั่นคง  
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขเจริญแก่ประชาชนและท้องที่ได้จริงจัง  

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 19  นายควง  อภัยวงศ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  10  พฤศจิกายน  2490 – 21  กุมภาพันธ์  2491 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2490 
 

ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย 
 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศต้ังนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  2490  บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดต้ัง
คณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว  ดังปรากฏตามประกาศต้ัง และแต่งตั้งรัฐมนตรีลงวันที่  11  พฤศจิกายน  
พุทธศักราช  2490   จึงใคร่ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 
มาตรา 77 และมาตรา 96 
 เนื่องในการขอให้สภาได้พิจารณาให้ความไว้วางใจนี้  รัฐบาลขอแถลงนโยบาย ฯลฯ      

 2. การปกครองภายใน 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 
 

 

3) จะได้ปรับปรุงระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น  ในส่วนการ  
ปกครองท้องถิ่น  จะได้จัดระเบียบเสียใหม่ให้เหมาะสมเป็นผลแก่ราษฎร  

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 20  นายควง  อภัยวงศ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2491 – 8  เมษายน  2491 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  2491 
 

ท่านประธานรัฐสภาและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศต้ังนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2491  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดต้ัง
คณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว  ดังปรากฏตามประกาศต้ัง และแต่งตั้งรัฐมนตรีลงวันที่ 25  กุมภาพันธ์  
พุทธศักราช  2491  จึงใคร่ของให้รัฐสภาได้พิจารณาให้ความไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 77 และมาตรา 96 
 เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นข้อสําคัญอยู่ที่ต้องหาวิธีทางปฏิบัติที่
ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีตามควรแก่อัตตภาพและผดุงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย
ของชาติ  กับให้บุคคลในชาติได้มีสิทธิเสรีภาพสมกับที่เป็นพลเมืองของประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอาทิ 
 เพื่อบริหารราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  รัฐบาลขอแถลงนโยบาย 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
8. การปกครองภายใน 
4) จะได้ปรับปรุงระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น  ใน  

ส่วนการปกครองท้องถิ่น  จะได้จัดระเบียบเสียใหม่ให้เหมาะสมเป็นผลแก่ราษฎร  
ฯลฯ 

 
 
 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 
 

 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 21  จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  8  เมษายน  2491 – 25  มิถุนายน  2492 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  21  เมษายน  2491 
 

ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี จัดต้ังคณะรัฐบาล
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน  ตามประกาศต้ังนายกรัฐมนตรีลง
วันที่  8  เมษายน  2491  และประกาศต้ังและแต่งตั้งรัฐมนตรี  ลงวันที่  15  เมษายน  พุทธศักราช  
2491  นั้น  บัดนี้ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบายเพื่อรัฐสภาจะได้พิจารณาให้ความไว้วางใจตาม
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 77  ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 22 จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  25  มิถุนายน  2492 – 29  พฤศจิกายน  2494 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  6  กรกฎาคม  2492 

 
ท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และ
จัดต้ังคณะรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศพระบรมราช
โองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  25  มิถุนายน  พุทธศักราช  2492  ทั้งข้าพเจ้าและ
คณะรัฐบาลได้เข้าเฝ้าปฏิญาณตนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
141 แล้ว  บัดนี้ข้าพเจ้าและคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายเพื่อสภานี้จะได้พิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 145-146 ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 10. การมหาดไทย 
 จะจัดการปกครองให้ราษฎรมีความปลอดภัย ผาสุก และเป็นพลเมืองดี ตลอดจนให้
ราษฎรประกอบสัมมาอาชีพ  กล่าวคือ 

(1) จะส่งเสริมสนับสนุนการเทศบาลและสภาจังหวัด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของระบอบ  



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 
 

 

ประชาธิปไตยให้สามารถอํานวยคุณประโยชน์แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และจะได้ช่วยทํานุบํารุง
และบูรณะท้องถิ่นทุกแห่งของราชอาณาจักรให้มีความเจริญทั่วถึงกัน  

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 23 จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  29  พฤศจิกายน  2494 – 6  ธันวาคม  2494 

 
คณะรัฐมนตรีไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร 

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 24  จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่วันท่ี  6  ธันวาคม  2494 – 24  มีนาคม  2495 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  11  ธันวาคม  2494 

 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามประกาศต้ังนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน ข้าพเจ้าได้จัดต้ังรัฐบาล  นํารายนามรัฐมนตรี
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ต้ัง
รัฐมนตรีตามประกาศต้ังรัฐมนตรีลงวันที่  8  ธันวาคม  พุทธศักราช  2494  นั้นแล้ว  ณ  บัดนี้
ข้าพเจ้าและรัฐมนตรีพร้อมแล้วที่จะเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงขอแถลง
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้เพื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาให้
ความไว้วางใจบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2475  สืบไปดังนี้ 
 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 25  จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่วันท่ี  24  มีนาคม  2495 – 21  มีนาคม  2500 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  3  เมษายน  2495 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 
 

 

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามประกาศต้ังนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2495  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน  ข้าพเจ้าได้จัดต้ังคณะรัฐมนตรี นําราย
พระนามและนามรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุมัติให้ต้ังรัฐมนตรีตามประกาศต้ังรัฐมนตรีลงวันที่ 28  มีนาคม  2495  นั้นแล้ว  ณ  
บัดนี้  ข้าพเจ้าและคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินสืบไป  จึงขอแถลง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เพื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาให้
ความไว้วางใจบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติในรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 26  จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่วันท่ี  21  มีนาคม  2500 – 16  กันยายน  2500 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  1  เมษายน  2500 

 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 เนื่องจากได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศต้ังนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21  มีนาคม  2500  
ข้าพเจ้าจึงได้จัดต้ังคณะรัฐมนตรีขึ้น  และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงมีพระบรมราช
โองการแต่งตั้งแล้ว ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  ลงวันที่ 31  มีนาคม  ดังมีรายนามปรากฏอยู่
แล้วนั้น  บัดนี้ข้าพเจ้าและคณะรัฐมนตรีของข้าพเจ้าได้กําหนดนโยบายเพื่อที่จะเข้ารับหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินแล้ว  โดยยึดแนวนโยบายแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 16. รัฐบาลนี้จะกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น และพัฒนาความ
เจริญทางเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชนโดยทั่วถึง โดยจะพิจารณายกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาล
และสุขาภิบาลให้มากขึ้นตามควรแก่ฐานะ กับจะได้ส่งเสริมกิจการของสภาจังหวัด องค์การ



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 
 

 

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการสภาตําบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนได้
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์  
  จะขยายการสาธารณูปโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มีการไฟฟ้า ประปา โดยทั่วถึง 
และจะได้ส่งเสริมให้มีทางชนบทให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของท้องถิ่นและเป็น
การฟื้นฟูการบูรณะชนบท 

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 27  นายพจน์  สารสิน  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่วันท่ี  21  กันยายน  2500 – 1  มกราคม  2501 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  24  กันยายน  2500 
 

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร  และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่ 21  กันยายน  พ .ศ. 2500  และข้าพเจ้าได้จัดต้ังรัฐบาล  ซึ่งได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่  23  กันยายน  พ .ศ. 
2500  แล้วนั้น  บัดนี้คณะรัฐมนตรีพร้อมแล้วที่จะดําเนินการบริหารราชการแผ่นดิน  จึงขอแถลง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรับบาลนี้เพื่อรับความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎร  
ตามความในมาตรา 84 ของรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2475  แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 
2495  ต่อไป 
 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 28  พลโท ถนอม  กิตติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่วันท่ี  1  มกราคม  2501 – 20  ตุลาคม  2501 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  9  มกราคม  2501 
 

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  1  มกราคม  พ .ศ.  2501   และข้าพเจ้าได้จัดต้ังคณะรัฐบาลซึ่งได้ทรง



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 
 

 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่  1  
มกราคม  2501  แล้วนั้น  บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้วางนโยบายโดยตระหนักถึงความสําคัญว่า
จะต้องให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐะรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย  และ
ยึดถือหลักการเคารพต่อเสรีภาพของประชาชนชาวไทย เช่น เสรีภาพเกี่ยวแก่เคหสถาน  
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนตามรัฐธรรมนูญและอื่น ๆ เป็นมูลฐาน  จึงขอแถลงนโยบายเพื่อ
รับความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 84 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2475  แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  2495  ดังต่อไปนี้ 

 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 29  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่วันท่ี  9  กุมภาพันธ์  2502 – 9  ธันวาคม  2506 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  12  กุมภาพันธ์  2502 

 
ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 แม้ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรมิได้กําหนดให้มีการแถลงนโยบาย และไม่มี
การลงมติไว้วางใจ  แต่เพื่อประโยชน์ในการบริหารประเทศชาติร่วมกัน  ข้าพเจ้าจึวยินดีที่จะชี้แจง
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ให้ท่านรับทราบไว้ในวาระแรก  เพื่อประโยชน์ และความเข้าใจอันดี
ร่วมกันต่อไป  หากว่าท่านข้องใจอยากทราบรายละเอียดประการใด  ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะชี้แจงให้
ท่านรับทราบและเข้าใจทุกประการ 
  

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 30  พลเอก ถนอม  กิตติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่วันท่ี  9  ธันวาคม  2506 – 7  มีนาคม  2512 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  19  ธันวาคม  2506 
ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งมีข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินตามพระบรมราชโองการดังที่สภานี้ได้รับทราบแล้ว  แม้ว่าตามธรรมนูญการ



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 
 

 

ปกครองราชอาณาจักร  รัฐบาลย่อมเข้าบริหารราชการได้โดยไม่ต้องแถลงนโยบายและไม่ต้องลง
มติไว้วางใจ  รัฐบาลก็เห็นเป็นการสมควรที่จะขอโอกาสต่อสภาชี้แจงแนวทางซึ่งเป็นหลักสําคัญที่
รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  เพื่อให้สภาได้รับทราบ และหากจะมีข้อซักถามประการใด
ก็ยินดีจะชี้แจง  ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับสภา และข้าพเจ้าในนามของรัฐบาล
ขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกทั้งหลายที่ได้ให้โอกาสอันนี้แก่รัฐบาล  
 โดยที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินในระหว่างที่ใช้รัฐธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรอันเป้นผลของการปฏิวัติเมื่อ พ .ศ. 2501  เช่นเดียวกับรับบาลก่อน  และโดยที่
นโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลก่อนได้อํานวยคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างมากมายเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว  รัฐบาลจึงจะยึดถือแนวบริหารราชการแผ่นดิน
ตามนโยบายนั้น   ซึ่งได้แถลงไว้ต่อสภาเมื่อวันท่ี  12  กุมภาพันธ์  2502 
 ดังนั้น  รัฐบาลจึงเห็นสมควรที่จะได้นําสารัตถสําคัญแห่งนโยบายนั้นมาดําเนินการต่อไป 
โดยปรับปรุงบางประการเพื่อความเหมาะสม นโยบายของรัฐบาลจึงมีโดยสังเขปดังต่อไปนี้  

 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 31  จอมพล ถนอม  กิตติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่วันท่ี  7  มีนาคม  2512 – 17  พฤศจิกายน  2514 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  25  มียาคม  2512 
 

ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศ
พระบรมราชโองการ ลงวันที่ 7  มีนาคม  พุทธศักราช  2512  และข้าพเจ้าได้จัดต้ังคณะรัฐบาลซึ่ง
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  11  
มีนาคม   พุทธศักราช  2512  แล้วนั้น  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้วางนโยบายตามแนวนโยบายของ
พรรคสหประชาไทยที่ได้แถลงไว้กับประชาชนชาวไทยแล้ว  โดยตระหนักในความสําคัญว่าจะต้อง
เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย  ในการ
กําหนดนโยบายนี้  คณะรัฐมนตรีได้ยึดถือหลักการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ  และเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของประชาชน  รวมทั้งการเสริมสร้างความไพบูลย์ทางเศรษบกิจและความเป็น



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ธรรมในสังคมเป็นมูลฐาน  จึงขอแถลงนโยบายเพื่อให้รัฐสภาทราบตามความในมาตรา 141 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2511  ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 4. รัฐบาลนี้ถือว่าความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
เป็นภาระที่สําคัญยิ่ง การจัดการคุ้มครองป้องกันให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพโดยปราศจาก
ความหวาดระแวงภัยเป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนา เพื่อการนี้รัฐบาลจะเสริมสร้างกําลังและ
สมรรถภาพของตํารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะพิจารณาแก้ไขการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนและปราบปรามโจรผู้ร้ายให้เหมาะสมตามสภาพของบ้านเมือง รวมทั้งจะได้สนับสนุนให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในท้องถิ่นของตนด้วย  
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้น รัฐบาลนี้ถือ
เป็นนโยบายสําคัญอันหน่ึงที่จะต้องกระทําโดยจะขยายโครงการพัฒนาท้องถิ่นออกไปให้
กว้างขวางทั่วทั้งประเทศ จะจัดต้ังนิคมสร้างตนเองเพิ่มขึ้น จะพยายามช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้มี
ที่ดินทํากินเป็นของตนเองตามกําลังความสามารถของตนและครอบครัว  จะส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการประกอบอาชีพสุจริตตามที่ตนถนัดอย่างจริงจัง จะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยด้วยการเพิ่มอาคารสงเคราะห์และก่อสร้าง
บ้านเรือนในราคาถูกให้เช่าซื้ได้ในระยะยาว จะส่งเสริมการประชาสงเคราะห์ในหน้าที่ของรัฐและ
สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ของเอกชนให้อํานวยผลดียิ่งขึ้น  จะส่งเสริมและคุ้มครองผู้ใช้
แรงงานให้มีรายได้และสวัสดิภาพเพียงพอตามความเป็นธรรม  จะจัดการสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มีไฟฟ้า ประปาโดยทั่วถึงยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันจะจัดให้มีทางระหว่างอําเภอ
และระหว่างตําบลเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีความเจริญใกล้เคียงกัน  อันจะเป็นผลให้
ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศมีความสะดวกสบายทั่วถึงกัน  จะได้ปรับปรุงส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้เป็นผลดี ทั้งจะ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการปกครองตัวเองตามระบอบการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  

ฯลฯ 
 
 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 32  จอมพล ถนอม  กิตติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่ วันท่ี  18  ธันวาคม  2515 – 14  ตุลาคม  2516 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  22  ธันวาคม  2515 
 

ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่  18 ธันวาคม  พุทธศกราช  2515  และข้าพเจ้าได้จัดต้ังคณะรัฐบาล
ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  
19  ธันวาคม  พุทธศักราช  2515  แล้วนั้น 
 บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดถือหลักการ
รักาาความมั่นคงของประเทศชาติ  การเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การ
เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนความเป็นธรรมในสังคมเป็นมูลฐาน  จึงขอแถลง
นโยบายเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบพอสังเขป  ดังต่อไปนี้  

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 33  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  14  ตุลาคม  2516 – 22  พฤษภาคม  2517 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  25  ตุลาคม  2516 
 

ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ  
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่  14  ตุลาคม  พุทธศักราช  2516  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2516  น้ัน 
 บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยยึดถือหลักการ
แห่งระบอบประชาธิปไตย และการปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อย
และมั่นคง  เป็นมูลฐานไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแถลงนโยบายเพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ  
ดังต่อไปนี้ 

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 34  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  27  พฤษภาคม  2517 – 15  กุมภาพันธ์  2518 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  7  มิถุนายน  2517 
 

ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการลงวันที่  27  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2517  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตาม
ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2517  น้ัน 
 บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแถลงนโยบายเพื่อสภานิติบัญญัติทราบ ดังต่อไปนี้  

 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 35  หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2518 – 14  มีนาคม  2518 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  6  มีนาคม  2518 

 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศพระบรมราชโองการฯ ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2518   ข้าพเจ้าได้จัดต้ัง
คณะรัฐมนตรีขึ้น  ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามประกาศพระบรมราชโองการ ลง
วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2518 
 บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดถือหลักการแห่ง
ระบอบประชาธิปไตย และแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นมูลฐานและ
หลักปฏิบัติ  จึงขอแถลงนโยบายเพื่อขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา 
184  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 นโยบายทางสังคม 

11. รัฐบาลนี้จะเคารพความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในการพิจารณา  



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32 
 

 

พิพากษาอรรถคดี  จะปรับปรุงวิธีการและดําเนินการพิจารณาคดีของศาลให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
ให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยเสมอกัน  จะสอดส่องปรับปรุงแก้ไขกําหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมเป็น
ผลดีแก่สังคมยิ่งขึ้น  จะส่งเสริมสถาบันศาล  ผู้พิพากษาและตุลาการ  ให้มีจํานวนสภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น  จะจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับสิทธิเสมอภาคของสตรี  การปกครองท้องถิ่น  ผู้ตรวจเงินแผ่นดินของรัฐสภา  การแสดง
สินทรัพย์ของรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา  และอื่น ๆ 

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 36  หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  14  มีนาคม  2518 – 20  เมษายน  2519 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  19  มีนาคม  2518 
 

ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่ 14  มีนาคม  2518  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  17  มีนาคม  2518  นั้น  ข้าพเจ้าและคณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยคํานึงถึงสถานการณ์ของประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว  จึง
ขอแถลงเพื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณา ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
เป้าหมายทางการบริหาร 

 รัฐบาลนี้ได้พิจารณาเห็นว่า การปรับปรุงภาวะการทํากิน ภาวะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชนบท ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาตินั้น จะสําเร็จมิได้เลยถ้ายังมิได้แก้ไขและ
ปรับปรุงกลไกการบริหารในระดับต่าง ๆ เสียใหม่ ฉะนั้น ภารกิจรีบด่วนที่รัฐบาลนี้จะดําเนินการไป
พร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติดังกล่าวแล้ว ก็คือการแก้ไขและปรับปรุงการบริหาร
ท้องถิ่น หัวใจของนโยบายการบริหารของรัฐบาลนี้ก็คือการบริหารประเทศที่จะอํานวยให้
ประชาชนมีภาวะในทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยเร็ว ดังนั้นการปฏิรูปการบริหารของ
รัฐจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลนี้จึงได้กําหนดแผนเร่งด่วนที่จะดําเนินการปรับปรุง
กลไกการบริหารในขั้นต้นไว้ 2 ประการ คือ 
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1. กระจายอํานาจการบริหารไปสู่ท้องถิ่น  โดยให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบริหาร  
อย่างแท้จริง 

2. ส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นโดยสภาตําบล 
 
1. รัฐบาลนี้ได้พิจารณาเห็นว่า ในอดีตนั้นการบริหารของเราเป็นไปในลักษณะรวบ  

อํานาจไว้กับส่วนกลางหรือกับกระทรวงทบวงกรม รัฐบาลนี้เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการกระจาย
ความเจริญไปสู่ชนบท และไม่เป็นผลดีต่อประชาชน รัฐบาลนี้จึงได้กําหนดขั้นตอนในการแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารเสียใหม่ ดังนี้ 

ก. กระจายอํานาจการบริหารงานตามแผนงาน หรือนโยบายทุกประการที่จะ  
ต้องดําเนินในท้องถิ่นจากส่วนกลางของทุกกระทรวงทบวงกรมไปยังจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบดําเนินการ   ให้บังเกิดผลงานที่กําหนดไว้ในแผนและนโยบายน้ัน  
ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานของกระทรวงทบวงกรมใดก็ตามโดยตลอด  ทั้งนี้รัฐบาลจะได้พิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวงหรือระเบียบ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจาย
อํานาจให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

ข. จะดําเนินการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ประชาชน กล่าวคือจะเสนอ  
กฎหมายปรับปรุงท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   เพื่อเปิดโอกาสให้การปกครอง
ท้องถิ่นในรูปต่าง ๆ  มีการบริหารตนเองโดยอิสระอย่างแท้จริง  เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นทุกจุด 

2. รัฐบาลนี้ได้พิจารณาเห็นว่า ประชาชนของชาติจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85 อาศัยอยู่ 
ในชนบท และทํามาหากินเลี้ยงชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีรายได้ตํ่ามาก การท่ีจะยก
ฐานะและรายได้ของคนกลุ่มนี้ให้สูงขึ้นได้ รัฐบาลจะต้องมีมาตรการในการดําเนินงานไว้อย่าง
สมบูรณ์  และรัฐบาลนี้เชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติที่จะบรรลุผลตามเป้าหมาย
ได้นั้น จะต้องเป็นแผนที่กําหนดขึ้นจากท้องถิ่นและโดยท้องถิ่นเอง อีกนัยหนึ่งก็คือการกําหนด
แผนพัฒนาจะต้องเริ่มจากตําบลขึ้นมาอําเภอและจังหวัด แล้วประกอบเข้าเป็นแผนรวมของชาติ 
มิใช่เป็นแผนที่กําหนดไปจากส่วนกลาง เช่นในปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุและผลดังกล่าวนี้เอง รัฐบาลนี้
จึงได้กําหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นโดยสภาตําบลไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนประการ
หนึ่ง กล่าวคือรัฐบาลนี้จะดําเนินการให้สภาตําบลเป็นหน่วยมูลฐานทางประชาธิปไตยและทาง
เศรษฐกิจ โดยจะมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองตนเองอย่างเต็มที่ เช่น  
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ก. วางแผนพัฒนาตําบลทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดทํางบประมาณ  
และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ข. มีอํานาจในการเก็บภาษีที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ 
ค. บริหารการสาธารณสุขและสถานีอนามัย 
ง. ควบคุมและดําเนินการสํารวจและปักหลักเขต เพื่อการออกเอกสารสิทธิใน  

ที่ดินของเกษตรกร เพื่อให้การออกเอกสารสิทธิในที่ดินกระทําได้ครบถ้วนภายใน 4 ปี ตําบลใด
เมื่อได้มีการกําหนดเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน และออกเอกสารสิทธิครบถ้วนแล้ว ก็จะมอบหมายให้
ตําบลนั้นดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามแผนรวมของราชการส่วนกลางต่อไปทันที  

ซ. เข้าร่วมในการบริหารการศึกษาของตําบล  
ฉ.   ดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันโจรผู้ร้ายภายในตําบล  

 รัฐบาลนี้ได้พิจารณาเห็นว่าสภตําบลเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งย่อมจะต้องทราบดีว่าราษฎรในท้องถิ่นกําลังประสบปัญหาใด หรือต้องการจะใช้
วิธีการใดเพื่อแก้ภาวะการทํามาหากินและภาวะความเป็นอยู่ของตน  รัฐบาลนี้จึงเห็นว่าการ
มอบหมายให้สภาตําบลเป็นผู้กําหนดแผนพัฒนาของตนขึ้นเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ถูกต้อง ภาระหน้าที่
ของรัฐบาลก็คือ  จัดสรรเงินงบประมาณให้สภาตําบลทุกแห่งรับไปดําเนินการ  ในการจัดสรร
งบประมาณนั้นรัฐบาลจะพิจารณาตามความจําเป็นและความเร่งด่วน ซึ่งแต่ละตําบลจะต้อง
ดําเนินการไปเพื่อแก้ปัญหาการทํามาหากินและการดํารงชีพของราษํารส่วนใหญ่เป็นสําคัญ และ
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลางไปแล้ว การสร้างงานในตําบลก็จะเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นทางหนึ่งที่
จะช่วยหนุนให้คนในท้องที่มีงานทําและมีรายได้มากขึ้น และเป็นการลดแรงงานจากชนบทมิให้
ไหลบ่าเข้ามาสู่ส่วนกลางอีกด้วย 

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 37 หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  20  เมษายน  2519 – 25  กันยายน  2519 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2519 

 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  20  เมษายน  พ .ศ. 2519  ข้าพเจ้าจึงได้จัดต้ัง
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คณะรัฐมนตรีขึ้น  ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามประกาศพระบรมราชโองการ  ลง
วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2519 
 บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นแล้ว  จึงขอแถลง
นโยบายเพื่อขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 โดยที่ในปัจจุบันบ้านเมืองของเราตกอยู่ในภาวะไม่ปกติสุข  ทั้งในด้านการเมือง การ
เศรษฐกิจและสังคม  ทําให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความไม่มั่นใจในอนาคตของตนเองและของ
ประเทศชาติ  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ ชาวนา ชาวไร่ และกรรมกร  ต้อง
ประสบกับความยากจนและเดือดร้อน  จึงเป็นการจําเป็นท่ีจะต้องรีบเร่งดําเนินการแก้ไข
ภาวะการณ์ดังกล่าว  เพื่อให้เกิดความปกติสุขขึ้นในบ้านเมือง  ในการนี้คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น
รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน  จึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินไว้เป็น 2 ระยะ 
คือ นโยบายท่ีจะต้องดําเนินการเป็นการเร่งด่วน  และ นโยบายระยะยาว  

 นโยบายเร่งด่วน 
5. การปกครองท้องถิ่น 

รัฐบาลนี้จะเร่งดําเนินการให้มีกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูป  
แบบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ัง และในท้องถิ่นมีอิสระในการดําเนิน
นโยบายของตน 
  นโยบายทางเศรษฐกิจ 

11. จะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อ  
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความจําเป็นและขาดแคลนของท้องถิ่น และจํานวน
พลเมืองของแต่ละท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ประกอบกัน 

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 38 หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  25  กันยายน  2519 – 6  ตุลาคม  2519 

 
 ไม่มีการแถลงนโยบาย เนื่องจากมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม 2519 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 39  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  8  ตุลาคม  2519 – 20  ตุลาคม  2520 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  29  ตุลาคม  2519 
 

ท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี  
ตามประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่ 8  ตุลาคม   พุทธศักราช  2519  และแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  22  ตุลาคม  พุทธศักราช  2519  ความ
ปรากฏอยู่แล้ว นั้น 
 บัดนี้ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีความยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ได้
กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแถลงเพื่อสภาได้ทราบ
ดังต่อไปนี้ คือ 
  

ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 40 พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  11  พฤศจิกายน  2520 – 12  พฤษภาคม  2522 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  1  ธันวาคม  2520 
 

ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2520  และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศพระบรม
ราชโองการ  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2520 นั้น  ข้าพเจ้าและรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบรอยแล้ว  จึงขอแถลงเพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทราบ 
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 ในด้านการปกครอง  เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และให้การเลือกต้ัง
ที่จะมีขึ้นในพุทธศักราช 2521 นี้ เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และได้ผู้แทนราษฎรที่ดี  รัฐบาลจะ
เผยแพร่ความรู้ในระบอบประชาธิปไตย  และการปกครองตนเองแก่ประชาชนทั่วทุกหมู่บ้าน  ทั้งนี้



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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นอกจากจะมีวิทยากรของรัฐบาลออกไปฝึกอบรมแล้ว จะส่งเสริมให้สภาตําบลและหมู่บ้านอาสา
พัฒนาป้องกันตนเอง มีขีดความสามารถในด้านการปกครองตนเองนอกเหนือไปจากด้านพัฒนา
ที่ทําอยู่แล้ว  รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้เองตามสมควรในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ
จะปรับปรุงสวัสดิการ ขวัญ และระบบการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 41  พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  12   พฤษภาคม  2522 – 3  มีนาคม  2523 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  7  มิถุนายน  2522 

 
ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  2522  และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศพระบรม
ราชโองการ  ลงวันที่ 24  พฤษภาคม  2522 น้ัน 
 ข้าพเจ้าและคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินขึ้น  
โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาที่กําลังเผชิญหน้าประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน  และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  รวมทั้งความมุ่งมาดปรารถนาหรือความต้องการของประชาชน  ตลอดจนขีด
ความสามารถและข้อจํากัดต่าง ๆ ที่เป็นอยู่  สําหรับนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาในครั้งนี้  เป็น
นโยบายที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว ซึ่งได้แก่ ความอยู่รอดปลอดภัย
ของประเทศ  เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และปากท้องของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร
ในชนบท ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและยังมีสภาพที่ยากจน  ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสามัคคีของชนในชาติ  รัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บังเกิดผลดีที่สุด
เพื่อความสมบูรณ์พูนสุข ความมั่นคงและความวัฒนาถาวรให้กับประเทศชาติและประชาชน  
รวมทั้งจะดําเนินการตามโครงการและแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ๆ ที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้วางรากฐาน
และได้ดําเนินการมาบ้างแล้ว ให้บังเกิดผลสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
 ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ขอแถลงนโยบายเพื่อรัฐสภาได้ทราบ
ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายทางการเมืองภายใน 

1.6 จะกระจายอํานาจการบริหารไปสู่หน่วยงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น  และให้ประชาชนใน  



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ชนบทเข้าร่วมในการปกครองท้องถิ่นให้มากที่สุด 
ฯลฯ 

 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 42  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  3  มีนาคม  2523 – 30  เมษายน  2526 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  28  มีนาคม  2523 

 
ท่านประธานรัฐสภา และ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 เมื่อวันที่ 3  มีนาคม  2523  รัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  ได้เสนอให้กระผมดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี กระผมจําต้องน้อมรับไว้ด้วยความเสงี่ยมเจียมตนเป็นที่สุด เพราะรู้ตัวดีว่าต้อง
รับภาระใหญ่หลวงนี้  โดยมิได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลย  

ฯลฯ 
 กระผลและคณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยได้
คํานึงถึงความผาสุกของประชาชน และสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงขอ
แถลงเพื่อให้รัฐสภาทราบดังต่อไปนี้ 
 นโยบายการเมืองและการบริหาร 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีสิทธิและความสามารถในการปกครองตนเอง เพื่อให้
การปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน  

6.  ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชน  โดยติดตามและควบคุม
ให้หน่วยราชการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะส่งเสริมการมอบอํานาจ และแบ่งอํานาจการบริหารให้ราชการส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
และจะจัดหน่วยงานมิให้ทํางานซ้ําซ้อนกัน ปรับปรุงระบบการงบประมาณให้ประสานและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาล…………… 

 
 
 
 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 43  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  30  เมษายน  2526 – 5  สิงหาคม  2529 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  20  พฤษภาคม  2526 
 
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 30  เมษายน  2526  และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศพระ
บรมราชโองการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2526  นั้น กระผมและคณะรัฐมนตรีจึงได้วางนโยบายใน
การบริหารราชการแผ่นดินโดยได้คํานึงถึงความสามัคคีในชาติ ความสุข ความปลอดภัยและการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศในด้าน
ต่าง ๆ  รวมทั้งการพัฒนาการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพอย่างละเอียดแล้ว  
จึงขอแถลงให้รัฐสภาทราบ ดังต่อไปนี้ 
 นโยบายการเมืองและการบริหาร 

3.  จะปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชน โดยติดตามและควบ  
คุมให้หน่วยราชการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะจัดส่วนราชการให้สามารถบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขจัดการทํางาน
ซ้ําซ้อนกัน  จะมอบอํานาจ และแบ่งอํานาจการบริหารให้ราชการส่วนภูมิภาคมาก
ยิ่งขึ้น…………………. 
 5. จะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีสิทธิและความสามารถในการ
ปกครองตนเองยิ่งขึ้น  เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามความ
ต้องการของประชาชน และเป็นพื้นฐานที่ดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 44  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  5  สิงหาคม  2529 – 4  สิงหาคม  2531 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2529 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่ 5  สิงหาคม  2529  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราช
โองการ  ลงวันที่   11  สิงหาคม  2529 นั้น  กระผมและคณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดินขึ้น  โดยคํานึงถึงความสุขของประชาชน  การพัฒนาการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของชาติใดด้านต่าง ๆ  จึงขอแถลงเพื่อให้รัฐสภาทราบนโยบาย  ดังต่อไปนี้  
นโยบายการเมืองและการบริหาร 

3. จะปฏิรูประบบราชการให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริการประชา  
ชน โดยการปรับปรุงส่วนราชการให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  ขจัดความ
ซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงาน  กระจายอํานาจการบริหารราชการไปสู่ราชการ
ส่วนภูมิภาค  และเสริมสร้างความเป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
นโยบายเศรษฐกิจ 

5. จะให้ความสําคัญต่อการพัฒนาชนบทต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยจะขยายงานทั้งในแง่  
พื้นที่และการจัดกิจกรรมให้มากขึ้นอีก  พร้อมทั้งปรับปรุงระบบราชการ และทัศนคติของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับการพัฒนาชนบทในแนวใหม่ที่มุ่งหมายให้ประชาชนช่วยตัวเองได้ใน
ที่สุด ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรของประชาชนในชนบทให้เข้มแข็ง และมีบทบาทในการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น 

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 45  พลตรี ชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  4  สิงหาคม  2531 – 9  ธันวาคม  2533 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  25  สิงหาคม  2531 
 

ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่ 4  สิงหาคม  2531  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราช
โองการ  ลงวันที่ 9  สิงหาคม  2531  กระผมและคณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดินขึ้น  โดยคํานึงถึงความสุขของประชาชน การพัฒนาการปกครองตามระบอบ



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  
ตลอดจนความมั่นคงของชาติ และสถานะของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และในโลก  
จึงขอแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้รัฐสภาทราบ ดังต่อไปนี้  
นโยบายการเมือง 

ฯลฯ 
2. ส่งเสริมและปรับปรุงการกระจายอํานาจการปกครองสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  

 
นโยบายเศรษฐกิจ 

ฯลฯ 
2. การเงินการคลัง 

ฯลฯ 
2.5 มุ่งสนับสนุนการบริหารการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและประ  

สิทธิภาพสูงขึ้น 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 46  พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  9  ธันวาคม  2533 – 23  กุมภาพันธ์  2534 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  9  มกราคม  2534 
 

ท่านประธานรัฐสภาและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2533  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรม
ราชโองการ  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2533  นั้น  ณ  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดิน และขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบถึงเจตนารมณ์
ในแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งมีเวลาเพียง 1 ปี กับ 7 เดือน เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองให้แก่ประเทศชาติ และความ
ผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนของเราสืบต่อไป 
 กระผมมีสิ่งหนึ่งที่จะยึดถือเป็นหัวใจอันสําคัญสูงสุดในการควบคุม  กํากับการบริหารของ
รัฐบาลชุดนี้  ให้บรรลุแนวนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ คือ จะยึดถือความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ต้ัง  โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของ



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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กลุ่มใดหรือพรรคใดมาเป็นฐาน  และดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อกําจัดและป้องกันมิให้ฉ้อราษฎร์
บังหลวงเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ด้วยความสํานึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่
รักของเราด้วยใจอันบริสุทธิ์  และกระผมขอให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสุดกําลัง
ความสามารถ  โดยขอแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้รัฐสภาทราบ  ดังนี้  
1. นโยบายการเมือง 

ฯลฯ 
ขณะเดียวกัน  รัฐบาลจะส่งเสริมและปรับปรุงการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่นโดย  

เฉพาะสภาตําบลให้มากขึ้น  โดยการเพิ่มอิสระทางการเงินการคลัง  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการ
กําหนดนโยบายของตนเอง  ทั้งนี้  จะได้ดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนให้เหมาะสมกับสภาพการ
พัฒนาของท้องถิ่น  ทั้งที่พัฒนาไปมากแล้วและท้องถิ่นที่ยังต้องการความสนับสนุนจากส่วนกลาง  
โดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพของการปกครองราชอาณาจักรซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะ
แบ่งแยกมิได้ 

ฯลฯ 
2. นโยบายการบริหารระบบราชการ  

ฯลฯ 
  รัฐบาลมุ่งเน้นปรับการบริหารราชการและวิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว  โดยลด  

ขั้นตอนการทํางาน และกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณจากส่วนกลางไปสู่
หน่วยปฏิบัติและส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรเงินงบประมาณเป็นก้อนให้แก่จังหวัด เพื่อนําไปใช้จ่าย
ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่ไปกับการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของข้าราชการ……………………………. 

ฯลฯ 
8. นโยบายการกระจายรายได้ 

ฯลฯ 
รัฐบาลมุ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนในระดับตําบลหมู่บ้าน ให้มีบท  

บาทในการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากย่ิงขึ้น  โดยพิจารณาปรับปรุงระบบการ
จัดสรรและแบ่งรายได้ที่เก็บจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เช่น ค่าภาคหลวง เป็นต้น 
ให้กับท้องถิ่น และสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งในเขต
เมืองและชนบทให้มากขึ้น 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 47  นายอานันท์  ปันยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  2  มีนาคม  2534 – 7  เมษายน  2535 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2534 
 

ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  2  มีนาคม  2534  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราช
โองการ  ลงวันที่  6  มีนาคม  2534  นั้น  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือกับสภา
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  เพื่อกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติได้ทราบ ดังต่อไปนี้  

ฯลฯ 
นโยบายการบริหารราชการและปรับปรุงกฎหมาย 
 จะปรับปรุงระบบบริหารราชการและกําหมายให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัว ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และให้เกิดผลในทางป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ  โดยมีนโยบาย ดังนี้  

1. ดําเนินการปรับปรุงการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้  
ฯลฯ 

1.5 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้มีการกระจายอํานาจการบริหารราช  
การสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณและการบริการประชาชน โดยดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่จังหวัดโดยตรง  

 
คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 48  พลเอก สุจินดา  คราประยูร  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  7  เมษายน  2535 – 10  มิถุนายน  2535 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  6  พฤษภาคม  2535 

 
ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  7  เมษายน  2535  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราช
โองการ  ลงวันที่  17  เมษายน  2535  นั้น  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหาร



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว  จึงขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้มีเกียรติได้ทราบถึงนโยบาย
และเจตนารมณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  กระผมขอกราบเรียนในเบื้องต้นว่า  
นโยบายนี้ได้กําหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสร้างความผาสุก ความมั่งค่ัง และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง  ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายการเมือง 

รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการเมืองให้มีความมั่นคง เพื่อประโยชน์ของประชา  
ชนเป็นส่วนรวม  โดยให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกระดับ ทั้งนี้  
ภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
1.3 จัดให้มีการกระจายอํานาจการปกครองสู่ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ให้เป็น  

ไปอย่างมีระบบ และเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละท้องที่  ท้ังจะรีบเร่งพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล  ระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องต่อกัน  เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจดังกล่าว 
2. นโยบายการบริหารราชการและการปรับปรุงกฎหมาย  

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแนวความคิดจากการบริหารราชการในลักาณะของการ  
ควบคุม มาเป็นการบริหารราชการในเชิงกํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

2.1 ดําเนินการปรับปรุงการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้  
ฯลฯ 

2.1.2  ปรับปรุงการทํางานของราชการ      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  
ประชาชน ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น  โดยขจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น  สามารถกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบลงสู่ระดับล่างได้ และขจัดการซ้ําซ้อน ปรับระบบการอนุญาต การ
อนุมัติหรือการดําเนินการอ่ืนของข้าราชการและส่วนราชการให้มีหลักเกณฑ์การพิจารณา  กรอบ
กําหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ และระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน โดยให้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และระยะเวลาดังกล่าวให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า  ตลอดจน
ปรับปรุงโครงสร้างและขั้นตอนการพิจารณาในส่วนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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งบประมาณ  และการวางแผนให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ฯลฯ 
3. นโยบายการกระจายการพัฒนาและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชนบทเพื่อกระจายรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของ  
ประชาชนให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้  

3.1 ด้านการพัฒนาชนบท 
3.1.1  กระจายการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
3.1.2 กระจายอํานาจการบริหาร และ งบประมาณไปสู่ส่วนภูมิภาค      เพื่อให้  

จังหวัดมีบทบาทในการริเริ่มโครงการพัฒนาของจังหวัดให้เหมาะสมกับความจําเป็น และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

3.1.3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาขีดความสามารถในการ  
จัดเก็บรายได้ของส่วนท้องถิ่น  ปรับปุงโครงสร้างระบบภาษีท้องถิ่นและกระจายรายได้ของรัฐให้
ท้องถิ่นมากขึ้น 

3.1.4 พัฒนาสภาตําบลให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและสามารถเป็นองค์กรที่  
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นรากฐานในการเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลได้เมื่อมี
ความพร้อม 

ฯลฯ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 49  นายอานันท์  ปันยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  10  มิถุนายน  2535 – 23  กันยายน  2535 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  22  มิถุนายน  2535 
 

ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกรัฐสภาผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่  10  มิถุนายน  2535  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2535  นั้น  ก่อนที่จะได้นําเรียนให้ทราบถึง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  กระผมใคร่ขอเรียนข้อความบางประการให้ทราบเป็น
เบื้องต้น  ดังนี้ 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 คณะรัฐมนตรีนี้ได้จัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะกิจในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติและบอบ
ช้ําอย่างหนัก  อันเนื่องมาจากการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  ยังผลให้เกิดความสับสนทางการ
เมือง ความชะงักงันของเศรษฐกิจบางภาค ความหวาดระแวงและความวิตกกังวลในหมู่
ประชาชนทั่วไป  ซึ่งหากปล่อยไว้จะเกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศอย่างรุนแรง  
ประกอบกับเป็นที่ประจักษ์ชัดตามคํากราบบังคมทูลพระกรุณาของท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ในการนําชื่อกระผมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  ที่ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาและ
รัฐธรรมนูญ คืนอํานาจอธิปไตยกลับไปให้ประชาชนเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีความสมบูรณ์ และให้รัฐบาลที่จัดต้ังขึ้นใหม่มีโอกาสใช้
ความสามารถในระยะเวลาอันสั้น  ฟื้นฟูประเทศชาติให้เกิดเสถียรภาพในแนวทางสันติ  เพื่อจะได้
เป็นที่เชื่อถือแก่นานาประเทศต่อไป 
 เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์บ้านเมือง  ความมุ่งหมายในการต้ังคณะรับมนตรีใน
ลักษณะเฉพาะกิจและระยะเวลาอันมีจํากัดในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  คณะรับมนตรีขอ
นํานโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเรียนให้ท่านประธานรัฐสภาและท่านสมาชิกรัฐสภาผู้มี
เกียรติได้ทราบว่ารัฐบาลจะดําเนินการดังต่อไปนี้  

ฯลฯ 
ไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น (เนื่องจากเป็นรัฐบาล
เฉพาะกิจและระยะเวลาอันจ ากัดในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการเลือกตั้ง

ทั่วไป) 
 

คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 50  นายชวน  หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  23  กันยายน  2535 – 13  กรกฎาคม  2538 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  21  ตุลาคม  2535 
 

ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 กระผมนายชวน  หลีกภัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง  นายกรัฐมนตรี  ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราช
โองการ  ลงวันที่  23  กันยายน  2535  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี  ตามประกาศพระบรมราช



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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โองการ  ลงวันที่  29  กันยายน  2535  นั้น  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแถลงต่อรัฐสภา  ดังต่อไปนี้  
 
1. นโยบายการเมืองและการบริหารราชการ 

รัฐบาลนี้มุ่งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะพัฒนาสถาบันการเมือง
ทั้งหลายให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพเพื่อ
รักษาประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งจะสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองต้ังแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ โดยจะดําเนินการ ดังนี้  

ฯลฯ 
1.10 กระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  โดยจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นทุก  

ระดับ  ตลอดจนเพิ่มบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ให้อํานาจใน
การกําหนดนโยบายการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง  
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย และจะส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นในระดับตําบลเป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีความคล่องตัว และร่วมแก้ปัญหาของ
ประชาชนในตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

โดยที่ประชาชนบางส่วนของประเทศยังมีฐานะยากจน  มีสภาพความเป็นอยู่ในระดับที่ตํ่า  
กว่ามาตรฐาน ความเจริญทางเศรษฐกิจยังมิได้กระจายไปทั่วถึง  รับบาลนี้จึงมุ่งเน้นการยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้สูงขึ้น  พร้อมกับการกระจายความ
เจริญออกสู่ภูมิภาคและชนบท  ในขณะเดียวกัน  รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี  
โดยใช้กลไกตลาดเป็นหลัก และขจัดการผูกขาดตัดตอน  การแข่งขันที่เป็นธรรม  เพื่อที่จะรักษา
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ  เสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ และมุ่งพัฒนาองค์ประกอบ
ทางเศรษบกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน  โดยกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินการให้
บรรลุเป้าหมายไว้ดังนี้ 

4.1 ด้านการเงินการคลัง 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ฯลฯ 
4.1.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และกระจายอํานาจการ  

บริหารงบประมาณไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างจริงจัง  รวมทั้งสนับสนุนให้รายได้ท่ีจัดเก็บใน
ท้องถิ่นใด ตกเป็นของท้องถิ่นนั้น ในอัตราที่เหมาะสม  

ฯลฯ 
4.8 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ 
4.8.2 อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าบก และป่าชายเลน โดยสนับสนุนองค์กรท้อง  

ถิ่นและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้และปลูกสร้างป่าชุมชน  
4.8.3 กระจายอํานาจการจัดการสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคและ  

ท้องถิ่น  โดยให้จังหวัด ท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการมากขึ้น  
 
6.    นโยบายฟื้นฟูบูรณะกรุงเทพมหานคร 
 เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่มีระบบของ
กรุงเทพมหานคร  รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

ฯลฯ 
6.2 ดําเนินการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามโครงการ โดยให้มีการ

แบ่งภาระสัดส่วนการลงทุนและค่าดําเนินการที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และ 
ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม 

6.3  สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรประสานงานที่มีเอกภาพและมีอํานาจตัดสินใจเพื่อรับผิด  
ชอบในการปฏิบัติตามโครงการ ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ลงทุนตามโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

 
คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 51  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  13  กรกฎาคม  2538 – 25  พฤศจิกายน  2539 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  26  กรกฎาคม  2538 

 
ท่านประธานรัฐสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
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 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2538  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2538  น้ัน 

 บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งกระผมจะได้นําเรียนให้ทราบถึงเจตนารมณ์ นโยบาย และเป้าหมายของการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีนี้ 

ฯลฯ 
 คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดเป้าหมายหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อ

พัฒนาคนในสังคมให้มีความสุข  มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  
สามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้  โดยไม่ทิ้งสภาพความเป็นไทย  นโยบายของรับบาลที่
กําหนดไว้ทั้ง 10 ด้าน  จึงเป็นวิธีการไปสู่เป้าหมายให้คนในสังคมได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  มีภูมิปัญญา  มีส่วนร่วมในการพัฒนา  รวมทั้งมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  อันจะทําให้การพัฒนาทุกด้านเป็นไปอย่างสมดุล  โดยมีรายละเอียดของ
นโยบาย  ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายการเมืองและการบริหาร 

1.4 การบริหารราชการแผ่นดิน 
1.4.1 ปรับปรุงการบริหารราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้อง  

ถิ่นให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม กะทัดรัด และพัฒนาระบบงานราชการและงานของรับอย่าง
อ่ืนให้มีประสิทธิภาพ  ขจัดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อนและไม่จําเป็น  ปรับระบบการอนุมัติ อนุญาตให้มี
หลักเกณฑ์ ระยะเวลาในการดําเนินการ และขอบเขตการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อม
ทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ระยะเวลา  และขอบเขตการใช้ดุลพินิจดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ ตลอดจนป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน  

ฯลฯ 
1.6 การกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น 

1.6.1  กระจายภารกิจหน้าที่         ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันของ  
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ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐจัดทําให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองและแก้ไขปัญหาของตนเอง  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นส่วนรวม เช่น ปัญหาการจราจร สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ  

1.6.2 กระจายรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นขั้น  
ตอน  เพื่อให้สามารถบริหารกิจการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ  เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระ  คล่องตัว  และบังเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณให้สามารถรองรับกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

1.6.3 ให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ โดยคํานึง  
ถึงบทบาทของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในฐานะเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างการปกครองส่วนภูมิภาค
และการปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับตําบล  หมู่บ้าน  เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ของ
ประชาชน 

1.6.4 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  
ท้องถิ่นของตน  และมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหาร  การพัฒนา  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง 

1.6.5 สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับสามารถบริหารงานตาม  
อํานาจหน้าที่  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4.  นโยบายเศรษฐกิจ  

4.1 นโยบายด้านการเงิน การคลัง 
4.1.7  กระจายอํานาจการคลังให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น     เพื่อให้องค์กรปก  

ครองท้องถิ่นมีรายรับในสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอจะบริหารกิจการของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.   นโยบายการศึกษา 

6.8 สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา  โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบท  
บาทมากขึ้นในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น 
7.   นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นมี  
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ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ฯลฯ 

 
 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 52  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  25  พฤศจิกายน  2539 – 9  พฤศจิกายน  2540 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  11  ธันวาคม  2539 
 
ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2539  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2539  น้ัน 
 บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดยมี
เป้าหมายหลักของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะเทิดทูน และยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จะสถาปนาความเชื่อมั่นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม  สรรค์สร้างความสมัครสมานสามัคคีและนํามาซึ่งการอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน  จะเร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทํารับธรรมนูญฉบับใหม่
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รับธรรมนูญกําหนด  จะเร่งฟื้นฟูสภาพ
เศรษบกิจที่ชะลอตัวและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก  รวมทั้งให้มีการกระจาย
ประโยชน์ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม  จะผลักดันให้มีการปรับทัศนคติ 
และระบบการทํางานของภาครัฐจากการปกครองประชาชนมาเป็นการให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน 
และ ปรับระบบการทํางานของภาครัฐจากที่เป็นผู้คิดเองทําเอง มาเป็นระบบที่ร่วมคิดร่วมทํากับ
ภาคเอกชนและประชาชน  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านการ
ดําเนินการที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ขณะเดียวกันจะส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนใน
ชาติมีวินัยอย่างจริงจัง  รวมทั้งจะเร่งรัดกระจายเงิน  กระจายงาน  และกระจายคนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นขั้นตอน  กล่าวโดยรวมแล้ว รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี  มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  มีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาและอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
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 คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ 11 ด้าน  โดยมี
รายละเอียดของนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
2.  นโยบายด้านการบริหาร 

รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนากฎหมายให้สอด  
คล้องกับการพัฒนาทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน  และวางรากฐาน
สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตเพื่อเผชิญกับยุคโลกาภิวัฒน์ โดยจะดําเนินการ  

ฯลฯ 
2.2  นโยบายด้านการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  
       2.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม  

และสอดคล้องกัน  เร่งรัดการกระจายภารกิจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น  และ
ถ่ายเทบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

       2.2.2 เร่งรัดการกระจายรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
อย่างเป็นขั้นตอน และเพียงพอที่จะบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเร็ว 
6.  นโยบายด้านสังคม 

รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางสังคมให้มั่นคง  ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของคนและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ โดยจะดําเนินการ  
 6.1  นโยบายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทํานุบํารุงศาสนา  

ฯลฯ 
6.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ  ท้องถิ่น  องค์กรเอกชน   

ประชาชน  และสถาบันการศึกษาในการทํานุบํารุง  พัฒนา  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณสถานทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

ฯลฯ 
 

8.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  
โดยจะดําเนินการ 

ฯลฯ 
8.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นมี  

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ฯลฯ 

 

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 53  นายชวน  หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแต่  วันที่  9  พฤศจิกายน  2540 – 17  กุมภาพันธ์  2544 

แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  20  พฤศจิกายน  2540 
 

ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่ 9  พฤศจิกายน  2540  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระ
บรมราชโองการ  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  2540  น้ัน 
 บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดยยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
คํานึงถึงบทบัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  อีกทั้งมีเป้าหมายหลักที่จะเร่งรัดแนวทางการปฏิรูปทางการเมือง  ปฏิรูป
ระบบราชการ  การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชนและดําเนินการให้
มีการบังคับใช้กฎหมายตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาในระยะ
ยาวโดยเร็วที่สุด 

ฯลฯ 
ส่วนที่ 1  นโยบายการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ  
1.   นโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ  

1.2 การปฏิรูประบบบริหารราชการ 
1.2.5 เร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นตาม  
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บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  โดยกําหนดแผนและขั้นตอนดําเนินการเป็นการด่วน  ระบุอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันอย่างชัดเจน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและ
บทบาทเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการแบ่งสรรภาษีอากรให้แก่ท้องถิ่น  นอกจากน้ันจะ
ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีเพียง 4 รูปแบบ คือ 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) องค์การบริหารส่วนตําบล และ 
(4) การปกครองรูปแบบพิเศษ 
ทั้งนี้  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน    ส่วนผู้  

บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือโดย
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้  ขึ้นอยู่กับรูปแบบและระยะเวลาที่เหมาะสม  
 อนึ่ง  รัฐบาลถือว่ากฎหมายตามข้อนี้ เป็นกฎหมายที่จําเป็นต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินตามมาตรา 173 ของรัฐธรรมนูญ 

ฯลฯ 
ส่วนที่ 2  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.   นโยบายในระยะปานกลาง : การปรับโครงสร้างและการพัฒนาสังคม 

2.6 การพัฒนาคนและสังคม 
2.6.2 ด้านการศึกษา 

(3)  สนับสนุนให้เอกชน  องค์กรวิชาชีพและองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเน้นการมีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
การศึกษาอบรมวิชาชีพและการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนการจัดดูแลสวัสดิการของ
เด็กนักเรียนในด้านการรักษาพยาบาล  อาหารเสริม  นม และอาหารกลางวัน  

 

 
คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 54  พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2544 -  ปัจจุบัน 
แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2544 
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ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศ
พระบรมราชโองการ  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2544  และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2544  น้ัน 
 บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข  และครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเสร็จสิ้นแล้ว  และขอนําเรียนท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึง
เจตนารมณ์  ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล  ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ   สังคม  และการเมืองของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย
ทุกคน 
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 วันนี้ประเทศไทย ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ประเทศยังต้องได้รับการบริหารที่ทุ่มเท
เป็นพิเศษ  จะปล่อยให้การบริหารดําเนินไปเหมือนภาวะปกตินั้นไม่ได้  เพราะเศรษฐกิจของ
ประเทศอาจถลําลึกลงอีกจนยากที่จะเยียวยา 
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกมิติ ด้วยแนวคิดของนโยบาย
ใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา และ
ทันโลก ทันเหตุการณ์ 

ฯลฯ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  สามารถบรรลุถึงภารกิจ และดําเนินไปด้วย
แนวทางที่กล่าวมา  รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินไว้ดังนี้  

ฯลฯ 
15. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิ
ของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตใน
การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้  
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ฯลฯ 
15.3 ด้านการกระจายอํานาจ 

(1) ให้ความสําคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และการกระจายอํานาจทาง  
การคลังลงสู่ท้องถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระ
มากขึ้น  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นให้มีความ  
ชัดเจนเหมาะสมตามขั้นตอนของการกระจายอํานาจ  ในขณะเดียวกัน จะเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ละท้องถิ่น  รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การ
แสวงหารายได้ และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น 

(3) ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการปก  
ครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้ังแต่กระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการแต่งตั้งถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่ง เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนเร่งส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทและการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานให้การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเกิดประสิทธิผล  
16. นโยบายพัฒนาภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 

ฯลฯ 
16.2 ด้านการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

(1) สนับสนุนการกําหนดรูปแบบและโครงสร้างใหม่ของเมืองหลวง  โดยการ  
วางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน  รวมทั้งพัฒนาเครือข่าย
เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร  
ให้มีความคล่องตัวและเป็นอิสระจากราชการส่วนกลางมากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ การกําหนด
นโยบาย และการบริหารจัดการ 

ฯลฯ 
 
 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 57 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สี่  พ.ศ. 2520 – 2524 

ส่วนที่สอง 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม 

บทท่ี  3  งบพัฒนาและแนวนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
3.  การระดมเงินเพื่อการพัฒนา 

3.1.2 นโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้เพิ่ม  ได้แก่นโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้  
เพิ่มเติมจากภาษีอากรและอ่ืน ๆ  การกู้ยืมเงินภายในประเทศ  รายได้จากรัฐวิสาหกิจ  และรายได้
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ง.   แนวทางด้านการปรับปรุงรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  สนับสนุน  

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ด้านการกระจายอ านาจ และ การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น  โดยการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีอากรของท้องถิ่นให้มีการขยายอํานาจในการจัดเก็บและปรับปรุงบริหารการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3.1.3 งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน  จากแนวนโยบายการจัดหาเงินดังกล่าวข้างต้น   
งบประมาณแผ่นดินในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 434,600 ล้าน
บาท  หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ  11.1  ต่อปี  งบประมาณรายจ่ายจํานวนดังกล่าว  แยกเป็นงบ
บริหารทั่วไป  225,530 ล้านบาท  รายจ่ายอุดหนุนท้องถิ่น  6,000 ล้านบาท  รายจ่าย
รักษาพยาบาลฟรีสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อย 2,670 ล้านบาท  และงบประมาณเพื่อการพัฒนา  
200,400 ล้านบาท  ซึ่งเท่ากับร้อยละ 46.1 ของงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทั้งสิ้น 
บทท่ี 4  การกระจายรายได้และแนวทางการพัฒนาภาคและท้องถิ่น 

4.   แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในชนบท 
 จะกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในชนบทไว้  ดังต่อไปนี้  

4.1 เน้นการพัฒนาในเขตพื้นที่ตามรูปแบบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  เทศ  
บาล  สุขาภิบาล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นชุมชนระดับเมืองและชนบทให้
สอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาภาคและนโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและ
การปกครอง 

4.2 วางแนวทางเพื่อปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหา  
กษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนในชนบทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นขั้นตอน  โดยจําเป็นจะต้องหาทางปฏิรูประบบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องควบคู่กันไปด้วย 

4.3 ส่งเสริมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้เป็นกําลังที่มีความสําคัญในการ  
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งทางด้านการเมืองและการปกครอง  โดยการปรับปรุงขีด
ความสามารถของหมู่บ้านอาสาพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเข้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนในชนบทได้ 

4.4 สนับสนุนให้มีการวางแผนพัฒนาจากราชการบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับขึ้นมา   
อันแสดงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  และประสานเข้ากับแผนงานและโครงการของ
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ซึ่งปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ
จังหวัดนั้น ๆ ให้เป็นแผนพัฒนาจังหวัด 
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4.5 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  นอกจากน้ี  สมควรเร่งรัด
ให้มีระเบียบว่าด้วยการวางแผนพัฒนาจังหวัดขึ้น 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ห้า  พ.ศ. 2525 – 2529 

 
ส่วนที่สี่ 

การพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะและการพัฒนาเมือง 
บทท่ี  7   การพัฒนาเมือง 

ข. การพัฒนา “เมืองหลัก” ในส่วนภูมิภาค 
1. ปัญหาและประเด็นการพัฒนา 

1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองยังไม่เหมาะสม  คือ  เป็นการใช้ที่ดินในเมืองอย่าง 
ไม่เป็นระเบียบและปะปนกัน  ไม่มีผังบังคับควบคุมในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง    
นอกจากน้ันเขตเทศบาลเมืองหลักบางเมืองไม่ตรงต่อความเป็นจริง คือ ไม่ขยายให้ทันกับการ
ขยายตัวของชุมชนและความเจริญทางเศรษฐกิจของเมือง และเทศบาลเองก็ไม่อาจเพิ่มฐาน
รายได้จากเขตเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนํามาพัฒนาบริการพื้นฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอได้ 

1.4 ปัญหาฐานะการคลังท้องถิ่นมีจํากัดและการบริหารงานของเทศบาลยังขาดประสิทธิ 
ภาพที่ดีพอ   ปัจจุบันเทศบาลมีรายได้น้อยและขาดกําลังคนท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะ
ให้บริการสนองความต้องการของประชาชนในเมือง  ทั้งไม่อาจขยายบริการขั้นพื้นฐานต่าง  ๆ ได้
อย่างจริงจัง 
2.    เป้าหมายการพัฒนา 
        2.1  พื้นที่เป้าหมาย  ได้กําหนดเมืองหลักขึ้น 5 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่  เมืองขอนแก่น  
เมืองนครราชสีมา   เมืองชลบุรี  และเมืองสงขลา -หาดใหญ่  ที่ต้องเร่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากแผน
ฯ 4 ให้สําเร็จผล  ส่วนอีก 6 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองนครสวรรค์ เมืองอุดรธานี เมืองราชบุรี 
เมืองสุราษฎร์ธานี และเมืองภูเก็ต นั้น จะเริ่มให้เตรียมการพัฒนาต่อไป 
3 .    แนวนโยบาย 
        3.4      เร่งควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองให้มีประสิทธิภาพ  และปรับปรุงเขตเทศบาล
เมืองหลักต่าง ๆ โดยยึดเขตความเจริญทางเศรษฐกิจแทนเขตการบริหารที่กําหนดไว้เดิม 
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        3.5  ปรับปรุงฐานะการคลังและการบริหารงานพัฒนาของเทศบาลเมืองหลักให้มากขึ้น  
และรัฐบาลกลางจะต้องสนับสนุนทางการเงิน  การคลัง  เป็นกรณีพิเศษในระยะแรก  เพื่อ
เสริมสร้างฐานะการคลังท้องถิ่นให้มีพอขยายบริการพื้นฐานของเมืองให้ได้  ซึ่งจะต้องใช้เงิน
จํานวนมากในระยะแรก 
4.      มาตรการการพัฒนา 

4.5 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองเป็นหลัก 
(1) เร่งให้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของเมืองหลักทุก  

แห่ง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนเมือง    ความเจริญทางเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการพื้นฐานด้วย  

(2) พิจารณาขยายเขตเทศบาลเมืองหลักที่ความเจริญของชุมชนได้ขยายตัวออกไป  
นอกเขตเทศบาลแล้วให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยยึดเขตความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมเขตสุขาภิบาลที่ความเจริญของเมืองต่อเนื่องไปถึงด้วย  ได้แก่เมืองเชียงใหม่  เมือง
นครราชสีมา  เมืองชลบุรี  และเมืองสงขลา 

4.6 ด้านการคลังและการพัฒนาบริหารของเทศบาลเมืองหลัก 
(1) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ ให้เป็น  

ระบบภาษีทรัพย์สิน  หรืออย่างน้อยปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพื่อลดข้อจํากัด  และเพิ่มอัตราภาษี
บํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน  และให้เทศบาลมี
อํานาจในการจัดเก็บภาษีรูปพิเศษเพิ่มขึ้น 

(2) จัดทําแผนที่และบัญชีภาษีอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตีราคาทรัพย์สินที่  
เหมาะสม  รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษในการหลบเลี่ยงภาษีให้มากขึ้น 

(3) รัฐจะให้ความสําคัญต่อโครงการพัฒนาขยายบริการขั้นพื้นฐาน ในเมืองหลัก  
ทั้ง 4  เมืองเป็นกรณีพิเศษ  โดยจะจัดสรรงบเงินอุดหนุนพิเศษและเงินกู้ให้เทศบาล  เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานที่จําเป็นเร่งด่วน 
       (4)  เร่งปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ทางเทคนิควิชาการและการ
วางแผนของเทศบาล  และจัดต้ังหน่วยงานวางแผนของเมืองหลักขึ้น  เพื่อให้สามารถรับผิดชอบ
วางแผน และดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของเมืองหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

4.7 ด้านการสร้างเอกลักษณ์  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของประชาชนในเมืองหลัก  
(3) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรท้องถิ่นให้มีอิสระมากขึ้น  และประสานการดําเนิน  
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งานขององค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน  
 

ส่วนที่แปด 
การปฏิรูประบบบริหารงานพัฒนาของรัฐและการกระจายทรัพย์สิน  

 
บทท่ี 1  สรุปประเด็นปัญหาการบริหารงานพัฒนาของรัฐ 

4.1 การบริหารงานพัฒนาของรัฐในส่วนท้องถิ่น  ยังขาดเอกภาพและสมรรถภาพ  โดย  
ที่องค์กรบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลายรูปแบบก่อให้เกิดความสับสนและซ้ําซ้อนในการ
ดําเนินงาน  นอกจากน้ัน การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นยังถูกควบคุมจากส่วนกลางอยู่มาก  ไม่ว่า
จะเป็นด้านการกําหนดหรือจัดทําแผนงานโครงการพัฒนา  ด้านการคลัง  หรือด้าน
การงบประมาณ  กล่าวโดยสรุปคือ  การดําเนินการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมายังไม่ได้มีการ
กระจายอํานาจการพัฒนาบริหารไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องแต่อย่างใด  
บทท่ี  2  การปฏิรูประบบบริหารงานพัฒนาของรัฐในส่วนกลาง 

1. สรุปประเด็นปัญหา 
1.4 ขาดการกระจายอํานาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังผู้ปฏิบัติงานตามแผน  

งาน โครงการพัฒนา  การกําหนดแผนงานและโครงการพัฒนา  ปัจจุบันเป็นเรื่องของส่วนกลาง
เสียส่วนใหญ่ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้จะปฏิบัติตามแผนงาน โครงการในส่วนภูมิภาคนั้นไม่มีบทบาท
เท่าที่ควร ทําให้การปฏิบัติตามแผนงานไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรจะต้องปรับปรุงระบบการ
วางแผนและการปฏิบัติงานพัฒนา ฯ เสียใหม่ 

2. แนวทางการปฏิรูประบบบริหารและพัฒนาองค์กรของรัฐในส่วนกลาง  
2.3   ให้กระทรวง ทบวง กรม กระจายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้า  

ที่ระดับพื้นที่ให้มากย่ิงขึ้น  เพื่อก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการจัดเตรียมและส่งเสริมโครงการ
พัฒนา  รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอําเภอมีความรับผิดชอบต่อการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการต่อเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมากขึ้นด้วย  

3. การปฏิรูประบบบริหารและพัฒนาองค์กรของรัฐในส่วนกลางที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  
บางส่วน 

3.5 การกระจายอํานาจ  : ในระยะที่ผ่านมานี้รัฐบาลได้ใช้วิธีการกระจายอํานาจใน 
หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ตามแผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาจังหวัด  การสร้างงานในชนบท เป็น
ต้น  ในปีงบประมาณ 2524 และ 2525  รัฐบาลก็ได้กันเงินไว้ใช้ในการพัฒนาชนบท เป็นเงิน 4 
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พันล้านบาท และ 3.5 พันล้านบาท ตามลําดับ  นอกจากน้ัน ในปีงบประมาณ 2524 ได้มีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี กระจายอํานาจการจัดซื้อให้กับหัวหน้าส่วนราชการมากยิ่งขึ้น เช่น หัวหน้า
หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านบาท  
การกระจายอํานาจนี้มีผลทําให้การจัดซื้อต่าง ๆ ซึ่งเคยอยู่แต่ในส่วนกลางได้กระจายไปสู่ระดับ
ภูมิภาค 
 
บทท่ี  3  การปฏิรูประบบบริหารงานพัฒนาของรัฐในการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ 
 2.  แนวนโยบายและมาตรการ 

2.1 องค์กรระดับชาติ : ให้จัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ” ข้ึน 
คณะหนึ่ง เพ่อทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย บทบาท และหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  พิจารณาและประสานแผนงาน โครงการ และ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดสรรงบพัฒนาพิเศษให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ส่วนท้องถิ่น (ใน
รูปเงินอุดหนุนพิเศษ) และรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
5  ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม ดังนี้  

2.1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  
เพื่อทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย  บทบาท  และหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและเอกชนในการพัฒนา กทม .  และปริมณฑลต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ  ประสานนโยบาย  แผนงาน  การดําเนินงานและ
งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ศึกษาและวิเคราะห์การหารายได้แหล่งเงินทุน
พัฒนา  การปรับปรุงจัดเก็บภาษี และการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อนโยบายการพัฒนา กทม . ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะรูปองค์กร  ประสานการบริหาร กทม . 
และปริมณฑลอย่างถาวรต่อไป 

2.1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ : เพื่อทําหน้าที่ 
ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และแหล่งเงินทุนพัฒนา สําหรับ
การพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาค อันได้แก่ เมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนชนบทตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 5 ที่จําเป็นและเหมาะสม  และสําหรับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะอันได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก  พื้นที่ภาคตะวันตก  และพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ  
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2.1 แนวการดําเนินการพัฒนา 
2.3.2 การดําเนินการ ให้ กทม. เทศบาล ส่วนราชการ และรัฐ 

วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการที่วางไว้  
ในการนี้มีความจําเป็นจะต้องกําหนดแนวนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงเทศบาล ซึ่งเป็น
กลไกสําคัญต่อการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะเมืองหลัก เพื่อให้สามารถบริหารงานพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 

(1) ให้จัดต้ังหน่วยงานวางแผนขึ้นในเทศบาลเมืองหลักเป็นอันดับแรก   
ส่วนเทศบาลเมืองรองเป็นลําดับรองลงไป 

(2)  แก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยว 
ข้อง  เพื่อให้เทศบาลมีอิสระในการบริหารงานพัฒนาและบริหารงานคลังมากย่ิงขึ้น  

(3) ปรับปรุงวิธีการงบประมาณโดยการยกเลิกข้อกําหนดที่ให้ต้ังงบ  
ประมาณรายจ่ายได้เพียงร้อยละ 97 ของรายได้ 

(4)  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้จากภาษีโดย 
- ปรับปรุงระบบการเก็บภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่   

ให้เป็นระบบภาษีทรัพย์สิน  หรือลดข้อจํากัดและเพิ่มอัตราภาษีโรงเรือน  และบํารุงท้องที่ให้
เหมาะสมกับสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน  และให้มีอํานาจในการจัดเก็บภาษีรูปพิเศษเพิ่มขึ้น  

- ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้  
เหมาะสมกับกาลสมัย 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ  โดยจัดทําแผนที่ภาษีและ  
บัญชีภาษีอย่างมีระบบ เพื่อให้เป็นเครื่องมือปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษใน
การหลบเลี่ยงภาษีให้สูงขึ้น 
      (5)  เปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นที่ยังกระจัดกระจายในรูป
เงินอุดหนุนท้องถิ่นแบบต่าง ๆ     ทั้งที่จัดสรรโดยตรงและจัดสรรผ่านองค์กรของรัฐมาเป็น “การ
จัดสรรตามแผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและนโยบายพัฒนาประเทศ  
 
บทท่ี 4  การปฏิรูประบบบริหารงานพัฒนาของรัฐในการพัฒนาชนบท  
 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
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1.1 แนวความคิดในการจัดระบบการบริหารการพัฒนาชนบท  
การพัฒนาชนบทเป็นกระบวนการของความพยายามที่จะปรับปรุงมาตรฐานการดํารง  

ชีวิตของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น  และสามารถช่วยเหลือตนเองได้  การพัฒนาชนบทมีความ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่า  ความล้มเหลวของการบริหารการพัฒนาชนบทมีมูลเหตุมาจากปัญหาทางด้าน
การเมือง  และการบริหารเท่า ๆ กับที่มาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐจะให้ความสําคัญแก่การพัฒนาชนบทมากขึ้นก็ตาม  
แต่ยังไม่เปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาจากเดิมมากนัก คือ ยังเป็นการพัฒนาจากเบ้ืองบนลง
สู่เบื้องล่าง และเป็นการพัฒนาแบบบริจาคให้เปล่า  โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ
แต่เพียงด้านเดียว  ซึ่งผิดหลักการของการพัฒนาชนบทอย่างยิ่ง  เพราะในกระบวนการพัฒนา
ชนบทนั้น สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การที่ประชาชนฝ่ายผู้ได้รับผลจากการพัฒนาจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเป็นลําดับ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง  โดยผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่นตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
 แต่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  องคืกรปกครองท้องถิ่นของไทยยังถูกควบคุมจากส่วนกลาง
มากทั้งในด้านอํานาจการตัดสินใจและด้านการคลัง  การงบประมาณ  และการเข้ามีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ในขอบเขตจํากัด  นอกจากน้ี การจัดสรรงบประมาณสู่ชนบทก็ยังมิได้มีการ
กําหนดระดับของการพัฒนาลงในระดับพื้นที่  หรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ชัดเจน  ดังนั้น  จึง
จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการให้สอดคล้องและเอื้ออํานวยต่อการ
บริหารการพัฒนาชนบทในแนวใหม่ที่มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายคนยากจนเป็นอันดับแรก  โดยมี
จุดประสงค์หลัก คือ “เอกภาพ ประสิทธิภาพ และสมรรถภาพ ” ของหน่วยงานพัฒนาชนบท  
พร้อมทั้งต้องให้มีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น และเสริมสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้  

1.3   ปัญหาของการบริหารการพัฒนาชนบท 
1.3.3 การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เป็นอยู่ใน  

ปัจจุบัน  มีลักาณะเป็นองคืกรที่ผูกพันกับกระทรวงมหาดไทยโดยใกล้ชิดเพียงกระทรวงเดียว  โดย
ในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนของทุกกระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้รับผิดชอบ  
ส่วนในระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ก็เช่นเดียวกัน มีนายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบ
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ตามลําดับ  การจัดองคืกรบริหารราชการเช่นนี้ไม่เป็นท่ียอมรับอย่างจริงใจจากกระทรวง ทบวง 
กรม อ่ืน  เป็นเหตุให้มีการสร้างองค์กรทางการบริหารงานของตนขึ้นมาในรูปเขต ศูนย์ สํานักงาน 
ทั้งที่เป็นหน่วยงานเคลื่อนที่หรือประจําถาวรอยู่ในพื้นที่ และในรูปของคณะกรรมการในระดับ
จังหวัดถึงระดับตําบล  องค์กรเหล่านี้มีอํานาจในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  ทําให้เอกภาพในการบริหารและการบังคับบัญชาหน่วยงานในจังหวัดไม่มี  
ก่อให้เกิดปัญหาการประสานงาน  ความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานในพื้นที่  
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หก    พ.ศ. 2530 – 2534 
 

ภาคที่ 2 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนา 

แผนงานที่ 1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม 
บทท่ี 5  การคลังภาครัฐบาล 
 3.1.2 รายได้ของราชการการบริหารส่วนท้องถิ่น 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมในการกําหนดให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี  
รายได้ของตนเองให้มากขึ้น โดยพิจารณาขยายฐานและปรับปรุงอัตราภาษีท้องถิ่น  
  (รายละเอียดเรื่องรายได้ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนา
เมืองและพื้นที่เฉพาะ) 

(2) เป้าหมายรายได้-รายจ่าย 
(2.1) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6      ได้กําหนดให้ราชการบริหารส่วน 

ท้องถิ่นมีรายได้ประมาณ 99,000 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี (แผนฯ 5  รายได้ 
49,532.8 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.5 ต่อปี) เป็นรายได้จากภาษีอากร 85,000 ล้านบาท  
รายได้อ่ืน ๆ 14,000 ล้านบาท  และรายได้พิเศษ 21,000 ล้านบาท  ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(แผนฯ 5 รัฐบาลอุดหนุน 14,424.8 ล้านบาท)  รวมเป็นยอดรายรับประมาณ 120,000 ล้านบาท  
ซึ่งสูงกว่าช่วงแผนฯ 5 ประมาณหนึ่งเท่า 

สําหรับรายจ่ายของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในช่วงแผน ฯ 6 ได้ 
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กําหนดไว้ประมาณ 113,000 ล้านบาท  หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ต่อปี (แผนฯ 5 เพิ่มเฉลี่ยร้อย
ละ 11.3 ต่อปี) โดยเป็นรายจ่ายบริหาร 73,000 ล้านบาท  และรายจ่ายลงทุน 40,000 ล้านบาท  
ซึ่งมาจากรายได้ส่วนท้องถิ่นเอง 26,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.0 (แผนฯ 5 ร้อยละ 52.7) และ
จากเงินอุดหนุน 14,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.0 (แผนฯ 5 ได้จากเงินอุดหนุนและเงินกู้ร้อยละ 
47.3) 
   (2.2) จากตัวเลขประมาณการรายได้-รายจ่าย ข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6  ส่วนท้องถิ่นจะพึ่งตัวเองในด้านการพัฒนาเพิ่มขึ้น คือ สามารถ
นํารายได้มาใช้เพื่อการลงทุนถึง 26,000 ล้านบาท  หรือร้อยละ 26.3 ของรายจ่ายทั้งหมด (แผนฯ 
5 ร้อยละ 24.5) โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในสัดส่วนที่น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 

 
 
 

ตารางที่ 1.7 
ขนาดการคลังส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในช่วงแผนฯ 5 และแผนฯ 6 

 
 แผนฯ 5 แผนฯ 6 

จํานวน อัตราเพิ่ม จํานวน อัตราเพิ่ม 
1. รายได้ประจ า 49,532.8 11.5 99,000 12.0 
     1.1 ภาษีอากร 41,697.0  85,000  
           - ท้องถิ่นเก็บเอง (8,244.8)  (16,000)  
           - รัฐเก็บให้ (21,515.9)  (50,000)  
           - รัฐแบ่งให้ (11,936.3)  (19,000)  
      1.2 รายได้อื่น 7,835.8  14,000  
2. รายได้พิเศษ 17,599.9  21,000  
      2.1 เงินอุดหนุน 14,424.8  21,000  
      2.2 เงินสะสม/เงินกู้ 3,175.1  -  
3. รวมรายรับ 67,132.7  120,000  
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4. รายจ่าย 60,448.6 11.3 113,000 10.4 
      4.1 รายจ่ายบริหาร 37,385.2  73,000  
      4.2 รายจ่ายลงทุน 23,063.4  40,000  
5. ความสามารถทางการเงินของ
ส่วนท้องถิ่น 

    

      รายได้ประจํา 49,532.8  99,000  
      หัก รายจ่ายบริหาร 37,385.2  73,000  
      รายได้ประจําเพื่อการลงทุน 12,147.6  26,000  
 
 

 
 
 
 

ภาคที่ 4 
การกระจายความเจริญและสร้างความเป็นธรรม 

แผนงานที่ 10  แผนพัฒนาชนบท 
บทท่ี 6  การปรับปรุงกลไกการบริหารงานพัฒนาชนบทให้มีการผนึกกําลังทุก ๆ ฝ่ายเป็นระบบ  

ครบวงจร 
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทระดับต าบล 
 8.  ปรับปรุงให้สภาตําบลมีเอกภาพในการบริหารอย่างแท้จริง  เพื่อให้สภาตําบลเป็น
องค์กรท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถวางแผนและบริหารงานของท้องถิ่นเองได้  อันเป็นการ
สนับสนุนหลักการกระจายอํานาจการปกครอง โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพของสภาตําบลในการ
วางแผนพัฒนาตําบล  โดยกําหนดให้มีการวางผังพัฒนาชนบทระดับตําบลใช้เป็นแนวทางการ
จัดทําแผน  ซึ่งการมีผังพัฒนาชนบทระดับตําบลจะช่วยให้สภาตําบลมีผังโครงการต่าง ๆ ทาง
กายภาพที่จะช่วยให้แนวทางการเสนอแนะแผนพัฒนาตําบล  ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่จะใช้ผังพัฒนาตําบลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตําบลนั้น ๆ อัน
จะก่อให้เกิดการประสานงานและลดความซ้ําซ้อนอีกด้วย  
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บทท่ี 7  การเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนภาคเอกชนในการพัฒนาชนบท  
 แนวทางการพัฒนา 

5.    ดังนั้น      แนวทางการพัฒนาชนบทในเรื่องของการเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กร  
ประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒนาชนบท  จะยังคงให้ความสําคัญในเรื่องของการสนับสนุน
บทบาทของสภาตําบลในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยการดําเนินโครงการตามการสร้าง
งานในชนบทอยู่ต่อไป  ในขณะเดียวกันก็จะขยายขอบเขตการดําเนินงานในเรื่องการสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามเกณฑ์ความจําเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และการ
สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรของชุมชนมาใช้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในรูปของกองทุนมากขึ้น  
รวมทั้งการกําหนดแนวทางและหารูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนในบทบาทของภาคเอกชนที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท 

5.1 การสนับสนุนบทบาทของสภาตําบลในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดย  
ได้กําหนดให้มีแผนงานสร้างงานในชนบทต่อไปในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6  โดยจะจัดสรร
งบประมาณในวงเงินปีละไม่น้อยกว่า 2,100 ล้านบาท 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่เจ็ด  พ.ศ.  2535 - 2539 

 
ส่วนที่ 2 

แนวทางการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ 
 

บทท่ี 7  การพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ 
3.  แนวทางการพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ 
 3.1  พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการระดมทุนของท้องถิ่นในการจัดบริการพื้น 
ฐานของเมือง  ดังนี้ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นให้ครบถ้วน   และ  
สอดคล้องกับระดับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยปรับปรุงอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น  ปรับปรุงฐานการจัดเก็บและเพิ่มประเภทรายได้ที่รัฐบาลจัดแบ่ง
ให้ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  รวมถึงการพิจารณาเพิ่มแหล่งสินเชื่อเพื่อการพัฒนา เช่น การจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาเมือง เป็นต้น 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ฯลฯ 
  3.1.3  ปรับปรุงการบริหารงานพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(2) ปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง  
ยิ่งขึ้น  ทั้งในด้านการวางแผน การบริหารการเงินและการจัดการ ตลอดจนวางผังเมือง  

ฯลฯ 
 

ส่วนที่  3 
แนวทางการกระจายรายได้และการกระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบท  

บทท่ี  4  การกระจายการพัฒนาเมืองและบริการพื้นฐานไปสู่ส่วนภูมิภาค 
3.   แนวทางการพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาค 
 3.2  แนวทางการกระจายบริการพื้นฐานไปสู่ส่วนภูมิภาค 
  3.2.4  มีการกระจายอํานาจ การเงิน การคลังท้องถิ่น 

(1) ปรับระบบการบริหารรายจ่ายของท้องถิ่น  โดยควบคุมรายจ่าย  
เพื่อการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และเพิ่มสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการพัฒนาให้สูงขึ้น  รวมถึงการ
จัดเตรียมแผนงานและโครงการพัฒนารองรับกับงบพัฒนาที่เพิ่มขึ้น 

(2) ขยายโอกาสส่วนท้องถิ่นในการกู้เงินมาลงทุนพัฒนาบริการพื้น  
ฐานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  โดยจัดต้ังกองทุนพัฒนาท้องถิ่นและกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใต้
การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการสินเชื่อสําหรับการ
ขยายและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทํา
โครงการต่าง ๆของส่วนท้องถิ่น  โดยระดมทุนจากส่วนท้องถิ่น รัฐบาล สถาบันการเงินของเอกชน 
และแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่แปด  พ.ศ. 2540 – 2544 

 
ส่วนที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน 

 
บทท่ี 2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครอบครัวและชุมชน โดย  

5.1 การปรับปรุงระบบราชการให้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและ  



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ชุมชน 
(1)   กระจายอํานาจการตัดสินใจและการบริหารงบประมาณจากส่วนกลางไปสู่  

ท้องถิ่น  เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยรัฐเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีที่ชุมชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ 

(2)   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น     โดยปรับปรุงอัตราภาษี  
และค่าธรรมเนียมที่มุ่งเน้นการจัดสรรให้ท้องถิ่นนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น  รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ เช่น การต้ังกองทุนพัฒนาเมือง  กองทุนพัฒนาชนบท 
เป็นต้น 

(3) ………………………………………………………………………………
………………………………………. 

(4) ศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณให้เอื้ออํานวยต่อการทํางานร่วมกันของ  
หน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดทํา
โครงการนําร่องที่เน้นวิธีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงานที่มีความ
พร้อมและได้รับการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับวิธีการดังกล่าว  

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่เก้า   พ.ศ. 2545 – 2549 

 
ส่วนที่ 2  : การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในสังคมไทย 

บทท่ี 2  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดี 
1. วัตถุประสงค์ 

1.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการกระจายอํานาจ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมี  
บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540  
2. เป้าหมายการพัฒนา 

2.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ และ     การ  
พัฒนารายได้ของตนเองเพิ่มขึ้น       รวมทั้งมีระบบและกลไกสนับสนุนการกระจายอํานาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 



 
 
โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  นโยบายคณะรัฐมนตรี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 71 
 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.2 กระจายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้  

บริการของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทํางาน  ร่วมตัดสินใจ  และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ปรับกลไกกํากับการกระจายอํานาจให้มีความคล่องตัว  ทํางานได้อย่าง  
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  สร้างความเข้าใจและกําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งภาคประชาชน  ในการทํางานร่วมกันเพื่อให้การกระจาย
อํานาจมีสัมฤทธิ์ผล 

(2) เตรียมความพร้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  โดยให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพัฒนาความรู้ทั้งในด้านเทคนิค
วิชาการและการบริหารจัดการ  รวมทั้งวางแนวทางกําหนดขนาดที่เหมาะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

(3) วางระบบสนับสนุนการกระจายอํานาจ  ระบบบริหารงานและบุคลากรที่มี  
มาตรฐาน  ระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจ่าย  ระบบงบประมาณแบบเน้นผลลัพธ์  ระบบข้อมูล
การเงินการคลัง  ระบบตรวจสอบและประเมินผล  กลไกติดตามผลการดําเนินงานในระดับ
ท้องถิ่น  ศูนย์ให้คําปรึกษาระดับอําเภอ  รวมตลอดทั้งกําหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
และมาตรการจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบริการที่ดีขึ้น  และกําหนดมาตรฐาน
จรรยาบรรณของผู้บริหาร  ตลอดจนการรายงานประชาชน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทํางานและตรวจสอบ 

(4) วางระบบการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้  
มีความชัดเจน  เสมอภาค  และ สอดคล้องกับภารกิจ     ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของตนเอง  รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนเห็นความสําคัญในการเสียภาษีและมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  

 
เรื่อง 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
ส่วนที่สอง 

กฎหมายท้องถิ่น ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค าพิพากษาศาลปกครอง 

 

เสนอ 

 

สถาบันพระปกเกล้า 

โดย 
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สารบัญ 
               หน้า 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด       1 
- เทศบาล         6 
- องค์การบริหารส่วนต าบล       16 
- เมืองพัทยา         22 
- กรุงเทพมหานคร        26 
 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น    27 
 

 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น   29 
 

 ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและ  
การปกครองท้องถิ่น         31 
 

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร     47 
 

 ค าพิพากษาและค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง  
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       48 
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โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540) 

 

 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 9) 

 จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 5 แสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้ 24 คน 

 จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 5 แสนคน แต่ไม่เกิน 1 ล้านคน  ให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 30 คน 

 จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1 ล้าน 5 แสนคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน  ให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 42 คน 

 จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2 ล้านคนขึ้นไป  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้ 48 คน 

2. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละ 4 ปี (มาตรา 10) 

3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้ินสุดลงเมื่อ (มาตรา 11) 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(4) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบสวนแล้วสั่งให้ออก เม่ือปรากฏว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้ออกเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่ัง

สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน

สัญญาสัมปทานที่ท ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

(6) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ออกจากต าแหน่ง  โดยเห็นว่ามีความ  
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      ประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่  

      สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท าการอันอาจเสื่อมเสียประโยชน์ของ   

      องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดออก  

      จากต าแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภา  

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีอยู่ 

(7) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงคะแนนเสียงให้

พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง  ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้ินสุดลงพร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการยุบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. สมัยประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม  2  สมัย   

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมเป็นการ

ประชุมครั้งแรกภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   สมัย

ประชุมสามัญให้มีก าหนด 45 วัน  แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็น ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน   การปิด

สมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลา 45 วันจะกระท ามิได้ (มาตรา 22) 

5. การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับอ านาจ 

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ  ห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจ

หน้าที่ (มาตรา 29) 

6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

(มาตรา 31) 

7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ

ราชการส่วนภูมิภาค และให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดช้ีแจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  ทั้งนี้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้ (มาตรา 32 วรรคหนึ่ง) 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถาม 

เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการ

บริหารราชการส่วนกลางท่ียังไม่สมควรเปิดเผย (มาตรา 32 วรรคสอง) 
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน  

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้

ประกาศชื่อผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันถัดจาก

วันที่ได้รับเลือก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 35) 

(1) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิก 48 คน ให้ตั้งรองนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 คน 

(2) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิก 36 คนหรือ 42 คน ให้ 

ตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 คน 

(3) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิก 24 คนหรือ 30 คน ให้ 

ตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินกิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน้าที่ตามกฎหมายองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด หรือที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้ 

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ (มาตรา 36) 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้ินสุดลงพร้อมกัน  

ทั้งหมดตามมาตรา 11(7) [  คือราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง  ] 

(4) พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(5) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบ 

ประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(6) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้พ้นจากต าแหน่งเม่ือมีพฤติการณ์ 

ตามมาตรา 79 (ในกรณ๊ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือ

ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝูาฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน) 

(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงคะแนนเสียง  

ให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งตาม (1) (4) (5) หรือ (6) 

นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงพ้นจากต าแหน่งต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการต่อไป

จนกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงได้รับเลือกขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
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 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งตาม (4) (5) (6) (7) หรือ (8) 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึนใหม่ภายใน  15 วัน 

นับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง  และถ้าพ้นจากก าหนดเวลา 15 วัน

แล้วไม่อาจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งตาม (2) หรือ (3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเป็นนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพื่อด าเนินกิจการชั่วคราวจนกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงได้รับ

เลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 ในระหว่างท่ีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองคืการบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการชั่วคราวเท่าที่จ าเป็นได้จนกว่านายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงได้รับการเลือกขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

3. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งเม่ือ (มาตรา 37) 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

(2) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง 

(4) พ้นจากสมาชิภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(5) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงคะแนนเสียง  

ให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจาก 

ต าแหน่งเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง หรือราษฎรผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง  จะเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดอายุของสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้นอีกไม่ได้ (มาตรา 38) 

5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วย  

อ านาจหน้าที่ในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไป

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งมอบหมาย (มาตรา 39) 
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 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540  มาตรา 45 ก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองคืการบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  

(6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัยญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขตสภาต าบล 

(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7ทวิ) บ ารุงรักษา  ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

         ท้องถิ่น 

(8) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์ 

      การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วม 

      กันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎ 

      กระทรวง 

(9) จัดท ากิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัยญัตินี้หรือก าหมายอื่นก าหนดให้ 

เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบ 

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 46) 

 กิจการใดเป็นกิจการที่องคืการบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่ ถ้าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รับมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าส่ังให้ราชการ

ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้(มาตรา 47 วรรคหนึ่ง) 

 ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการตามมาตรา 47 วรรค

หนึ่ง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม

(มาตรา 47 วรรคสอง) 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ (มาตรา 

48) 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ท ากิจการ

ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  สิทธิที่จะกระท ากิจการเป็นสิทธิ

เฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ (มาตรา 49) 

 การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจท าได้

โดยการตราเป็นข้อบัญญัติตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 50) 

 ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (มาตรา 51) 

(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีก าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัตินี ้

(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจ 

ตราข้อบัญญัต ิ

(3) การด าเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 50 

ในข้อบัญญัติจังหวัดจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ 

ก าหนดโทษจ าคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้

เป็นอย่างอื่น 

 

 

เทศบาล 

(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496)  

 

ประเภทเทศบาล 

1. เทศบาลต าบล  ได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกบานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล  

พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 9) 

2. เทศบาลเมือง  ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่  

มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตาม

พระราชบัญญัตินี้  และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  พระราชกฤษฎีกานั้นให้

ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 10) 
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 3.  เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป  ท้ังมี

รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้  และซึ่งมีพระราช

กฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

(มาตรา 11) 

 

องค์การเทศบาล 

1. องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และ คณะเทศมนตรี หรือ นายกเทศ 

มนตรี (มาตรา 14 วรรคหนึ่ง) 

2. เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให้ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง (มาตรา 14 วรรคสอง) 

3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4  

ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดท าประชามติในเขตเทศบาลนั้นว่าจะก าหนดให้การบริหาร

เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี         ผลของประชามติให้น ามาใช้เม่ือมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ  

และให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติ

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร

เทศบาลเป็นอย่างอื่น  (มาตรา 14  วรรคสาม) 

 การร้องขอให้ท าประชามติต้องเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนครบ 

วาระของสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 360 วัน  และจะกระท าในวาระ

ของสภาเทศบาลหนึ่งได้เพียงครั้งเดียว (มาตรา 14 วรรคส่ี) 

4. องค์การเทศบาล รูปแบบคณะเทศมนตรี หรือ นายกเทศมนตรี ตามเจตนารมณ์ 

ของประชาชน (ตาม มาตรา 14) ให้ใช้บังคับกับเทศบาลทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2550 

เป็นต้นไป  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ดังต่อไปนี้  (พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2543  มาตรา 21) 

(1) ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศ 

บาลเมืองแห่งใด โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  เพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ  

และเป็นการเลือกตั้งของเทศบาลแห่งนั้นในครั้งแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 

11) ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน  

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเข้ารับต าแหน่งแล้ว  ให้น า

มาตรา 14 ของกฎหมายเทศบาล ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11)มา

บังคับกับเทศบาลนั้น (คือการให้ประชาชนแสดงประชามติเลือกรูปแบบเทศบาลว่าฝูายบริหาร

ของเทศบาลจะเป็นรูปแบบคณะเทศมนตรี หรือ นายกเทศมนตรี) 
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(2) เทศบาลต าบล ยังคงใช้รูปแบบ สภาและคณะเทศมนตรีอยู่ต่อไป จนกว่าจะ 

ถึง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  รูปแบบของเทศบาลต าบลจะเป็น รูปแบบ “สภาเทศบาลและ

คณะเทศมนตรี” หรือ “สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ให้เป็นไปตามมาตรา 14 คือให้มีการ

แสดงประชามติ 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลต าบลแห่งใดเป็นเทศบาล 

เมืองก่อนถึงวันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2550  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีตาม (1) 

 

สภาเทศบาล 

1. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ตามจ านวน ดังต่อไปนี้ (มาตรา 15) 

(1) สภาเทศบาลต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 12 คน 

(2) สภาเทศบาลเมือง   ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 18 คน 

(3) สภาเทศบาลนคร    ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 24 คน 

2. สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  ถ้าต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่าง 

ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนภายใน 

45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  เว้นแต่วาระของสมาชิกสภาเทศบาลจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 

วัน  สมาชิกที่เข้ามาแทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซ่ึงตนแทน (มาตรา 16) 

3. สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่  

เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาล  หรือที่เทศบาลจะกระท า  (มาตรา

18 ทว)ิ 

4. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลย่อมส้ินสุดลงเมื่อ (มาตรา 19) 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 

(2) ตาย 

(3) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม  

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(5) ขาดการประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(6) กระท าการต้องห้ามตาม มาตรา 18 ทว ิ

(7) สภาเทศบาลมีมติให้ออกจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ี 

จะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสีย

ประโยชน์ของสภาเทศบาล  มติให้สมาชิกสภาเทศบาลออกจากต าแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ 
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(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก  

ต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้น

จากต าแหน่ง    การที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงพร้อมกันทั้งหมด (ตามข้อนี้) 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเทศบาล 

  เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดส้ินสุดลงตาม (4) 

(5) หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว 

5. ใน 1 ปี ให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือ หลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลจะ 

ก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย  การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกต้องก าหนดให้สมาชิกได้มา

ประชุมภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จแล้ว   สมัยประชุมสามัญสมัย

หนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด (มาตรา 26) 

6. ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือเรื่อง 

ที่ฝูาฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ (มาตรา 29)  

7. สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา 

เทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญของ

สภาเทศบาลเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆอันอยู่ในอ านาจหน้าที่

ของสภาเทศบาลแล้วรายงานต่อสภาเทศบาล (มาตรา 32) 

8. ในกรณีกิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชน 

ในท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือคณะ

เทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และ

ประกาศให้ประชาชนทราบ       การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอ

ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ซึ่งมิใช่เรื่องท่ีขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระท ามิได้       การออกเสียงประชามติให้มีผล

เป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือคณะเทศมนตรีใน้รื่องนั้น  (มาตรา 32 ทวิ) 

9. สมาชิกสภาเทศบาลไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่ง มีสิทธิที่ 

จะรวมกันท าค าร้องย่ืนต่อนายอ าเภอในกรณีแห่งเทศบาลต าบล  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณี

แห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครว่า คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการฝูาฝืนต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบ

ด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติอันจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือแก่

เทศบาลหรือแก่ราชการ  เมื่อนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีได้รับค าร้องนั้น  ให้

พิจารณาว่าจะสมควรเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่   ถ้าเป็นการสมควรก็ให้เรียก

ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี  เพื่อให้มีการอภิปรายเกี่ยวด้วยค าร้องนั้นว่า 
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สมควรจะส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือไม่  เม่ือที่ประชุมมีมติอย่างใด  ให้นายอ าเภอหรือผู้ว่า

ราชการจังหวัดปฏิบัติตามมตินั้น (มาตรา 34) 

  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับค าร้องแล้ว มีอ านาจสั่งให้ยกค า

ร้อง  หรือสั่งให้เทศมนตรีทั้งคณะหรือเทศมนตรีผู้ใดออกจากต าแหน่งได้ เพื่อประโยชน์ในการนี้

จะส่ังให้มีการสอบสวนก่อนก็ได้ (มาตรา 35) 

 

คณะเทศมนตรี 

1. ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให้การบริหารเทศ 

บาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี  ให้เทศบาลนั้นมีคณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี

และเทศมนตรี ตามจ านวนดังนี้  (มาตรา 36) 

 (1) เทศบาลต าบล  ให้มีเทศมนตรี  ไม่เกิน 2 คน 

  (2) เทศบาลเมือง   ให้มีเทศมนตรี  ไม่เกิน 3 คน 

  (3) เทศบาลนคร    ให้มีเทศมนตรี  ไม่เกิน 4 คน 

2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี  

ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาล (มาตรา 37) 

1. ให้คณะเทศมนตรีควบคุม และ รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตาม 

กฎหมาย  โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจบริหารกิจการได้ 

ให้นายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผู้หนึ่งกระท าแทน (มาตรา 39) 

2. เทศมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ (มาตรา 45) 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลถึงคราวออกตามวาระ 

(2) มีการยุบสภาเทศบาล 

(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงพร้อมกันทั้งหมด (เพราะ 

ราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง) 

(4) สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณและผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ในต าแหน่ง 

(5) ความเป็นเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีส้ินสุดลง     หรือคณะเทศมนตรี  

ลาออก 

(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้เทศมนตรีทั้งคณะ    ออกจาก 

ต าแหน่ง (ตามมาตรา 35 หรือ มาตรา 73) 

  (มาตรา 73  ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ใด

ปฏิบัติการฝูาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหือสวัสดิภาพของประชาชน  ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่

ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล 
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หรือแก่ราชการ  ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยอาจสั่งให้คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ใดออกจากต าแหน่งก็ได)้ 

 

กรณีที่เทศมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (1) (4) หรือ (5) คณะเทศ 

มนตรีที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่

แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

  กรณีเทศมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา (4) (5) หรือ (6) ให้สภา

เทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะเทศมนตรีขึ้นใหม่แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่คณะเทศมนตรีออกจากต าแหน่ง  และถ้าพ้นก าหนดเวลา 15 

วันแล้วไม่อาจแต่งตั้งคณะเทศมนตรีได้โดยมีสาเหตุส าคัญจากสภาเทศบาล  ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล 

  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังยุบสภาเทศบาล  หรือคณะเทศมนตรี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (2) หรือ (3)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือ

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเป็นคณะเทศมนตรีเพื่อด าเนินกิจการ

ชั่วคราวจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

  ในระหว่างท่ีไม่มีคณะเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

เป็นการชั่วคราวเท่าที่จ าเป็นได้จนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

3. ความเป็นเทศมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ  (มาตรา 46) 

(1) พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 

(2) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้ออก(มาตรา 35หรือมาตรา 73) 

(4) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล          ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก  

ต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้น

จากต าแหน่ง 

 คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่ังให้ออกจาก

ต าแหน่ง หรือเทศมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 46(4) จะเป็นนายกเทศมนตรีหรือ

เทศมนตรีตลอดวาระของสภาเทศบาลนั้นอีกไม่ได้ (มาตรา 47) 

4. เมื่อคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการฝูาฝืนต่อความสงบเรียบ 

ร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 

หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือ

ราชการ  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบสวนแล้วเห็นว่าจะให้คงอยู่ในต าแหน่งในระหว่างการ

สอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจที่จะสั่งพักคณะเทศมนตรี

หรือเทศมนตรีได้ไม่เกิน 30 วัน  แล้วให้รีบรายงานการส่ังพักไปยังรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงมหาดไทยภายใน 7 วันนับแต่วันส่ังพัก  เม่ือสอบสวนเสร็จให้รีบรายงานผลการ

สอบสวนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาส่ังการ  การสอบสวนนั้นผู้ว่า

ราชการจังหวัดสามารถขออนุมติขยายเวลาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไม่เกิน 60 

วัน  หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้ส่ังการอย่างใด  ให้

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกส่ังพักกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม (มาตรา 48) 

 คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกผู้ว่าราชการส่ังพัก อาจอุทธรณ์ค าสั่งไปยังรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วันนับแต่

วันที่ได้รับค าสั่ง  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่องอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยภายใน 7 วัน 

  ในกรณีที่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกสั่งพัก  ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลมีจ านวนเท่ากับผู้ท่ีถูกสั่งพัก แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะ

เทศมนตรีหรือเทศมนตรีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่ังพักเพื่อด าเนินกิจการในหน้าที่แทนชั่วคราว  

ถ้าพ้นก าหนด 15 วันแล้วไม่อาจแต่งตั้งคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีได้  โดยมีสาเหตุส าคัญจาก

สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่เหลืออยู่ไม่อาจบริหาร

กิจการของเทศบาลต่อไปได้  ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล 

 

นายกเทศมนตรี 

1. ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใด         ออกเสียงประชามติให้การบริหารในเขต  

เทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี  ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดย

ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล    การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยวิธีออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลับ  หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (มาตรา 48ทว)ิ 

2. นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง   และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  

4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้    เมื่อนายกเทศมนตรี

พ้นจากต าแหน่ง  ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน 45 วันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  

(มาตรา 48 สัตต) 

3. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วย  

เหลือในการบริหารราชการของเทสบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามจ านวน 

ดังต่อไปนี้ (มาตรา 48 อัฏฐ) 

 (1) เทศบาลต าบล   ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน 

 (2) เทศบาลเมือง    ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 3 คน 

 (3) เทศบาลนคร     ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 4 คน 
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4. นายกเทศมนตรีจะเข้าบริหารราชการต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการ 

ลงมติความไว้วางใจ ท้ังนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง    ให้นายกเทสมนตรี

รายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

(มาตรา 48 ทศ) 

5. สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  มีสิทธิ 

เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง

ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัยหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทสบาลโดยไม่มีการลงมติ 

(มาตรา 48 ทวาทศ) 

6. นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ (มาตรา 48 เตรส) 

(1)  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 

ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 

(2)  ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 

(3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

(4)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(5)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

(6)  ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

7. นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี  ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ (มาตรา 48 จตุทศ) 

(1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของ 

รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  การพาณิชย์ของเทศบาล บริษัทที่เทศบาลถือหุ้น  หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่ต าแหน่งท่ีต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของ 

รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น  นอกเหนือไปจากที่ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น

ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(3) เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ 

ท ากับเทศบาลหรือการพาณิชย์ของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น 

8. นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ (มาตรา 48 ปัญจทศ) 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล 

(4) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
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(5) ขาดคุณสมบัติ และ มีลักษณะต้องห้าม  ของผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  

ตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(6) กระท าการฝูาฝืนตามมาตรา 48 จตุทศ 

(7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจาก 

ต าแหน่งตามมาตรา 73 

(9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก  

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

  ในระหว่างท่ีไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเทศมนตรีซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะ

เข้ารับหน้าที่ 

9. ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น 

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล (มาตรา 48 สัตตรส) 

 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร เทศบาล

เมือง และ เทศบาลต าบล เป็นอ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องปฏบัติ (บังคับ) กับ อ านาจหน้าที่ท่ีจะเลือก

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ(หน้าที่บังคับ) 

 

เทศบาลต าบล(มาตรา50) เทศบาลเมือง(มาตรา 53) เทศบาลนคร(มาตรา 56) 

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของ 

ประชาชน 

2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

3.รักษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง

การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

4.ปฺองกันและระงับโรคติดต่อ 

5.ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 

6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

 หน้าท่ีของเทศบาลต าบลตาม

มาตรา 50 ข้อ 1- 9 และ

เพิ่มเติมอีกคือ 

1.ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

2.ให้มีโรงฆ่าสัตว ์

3.ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการ

พิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข ้

4.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

5.ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 

6.ให้มีและบ ารุงการไฟฟฺา หรือ

แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

7.ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับ

 หน้าท่ีของเทศบาลเมืองตาม

มาตรา 53 และเพิ่มอีก คือ 

1.ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์

มารดาและเด็ก 

2.กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อ

การสาธารณสุข 

3.การควบคุมสุขลักษณะ และ

อนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรง

มหรสพ และสถานบริการอ่ืน 

4.จัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและ

การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

5.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่า
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ของท้องถ่ิน 

9.หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

ให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

จ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถ่ิน เทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

6.การวางผังเมืองและการควบคุม

การก่อสร้าง 

7.การส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 

 

 อ านาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ(อาจจัดท า) 

 

เทศบาลต าบล(มาตรา 51) เทศบาลเมือง(มาตรา 54) เทศบาลนคร(มาตรา 57) 

1.ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

2.ให้มีโรงฆ่าสัตว ์

3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่า

ข้าม 

4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหา

กินของราษฎร 

6.ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการ

พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข ้

7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟฺาหรือแสง

สว่างโดยวิธีอ่ืน 

8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

9.เทศพาณิชย ์

1.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่า

ข้าม 

2.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

3.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหา

กินของราษฎร 

4.ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์

มารดาและเด็ก 

5.ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 

6.ให้มีการสาธารณูปการ 

7.จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการ

สาธารณสุข 

8.จัดตั้ง    และ    บ ารุงโรงเรียน

อาชีวศึกษา 

9.ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการ

กีฬาและพลศึกษา 

10.ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ 

สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ 

11.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และ

รักษาความสะอาดเรียบร้อยของ

ท้องถ่ิน 

12.เทศพาณิชย ์

 อาจท ากิจการอ่ืนเช่นเดียวกับ

เทศบาลเมืองตามมาตรา 54 

ได ้

 

 การท ากิจการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอื่น 

 เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เม่ือ (มาตรา 57 ทว)ิ 

(1) การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่

อยู่ภายในเขตของตน 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาองค์  
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การบริหารส่วนต าบล  สภาต าบล 

(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด  

เมื่อ (มาตรา 57 ตรี) 

(1) บริษัทจ ากัดนั้น มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 

(2) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ 

ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นท่ีถือนั้นรวมกัน 

(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นท่ีเทศบาลถืออยู่ในบริษัทจ ากัด ต้องได้รับอนุมัติจากรับ 

มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ความใน (1) (2) ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ากัดที่เทศบาล

ร่วมก่อตั้งหรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 

 

 สหการ (มาตรา 58 - 59) 

 ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันท า

เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวง

การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  

 การจัดสหการท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ และระเบียบการ
ด าเนินงานไว ้
 การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
 สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรับบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา 66(5) หรือ(6) 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

(พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน  ซ่ึงเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น (มาตรา 45  วรรคหนึ่ง) 

2. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน   ,         ในกรณี

ที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 2 หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ 3 คน (มาตรา 45 วรรค

สอง) 

3. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 46) 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและ 

แผนพัฒนาต าบล และ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

4.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเมื่อ (มาตรา 47 ตรี) 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) ตาย 

(3) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจาก 

ต าแหน่งนับแต่วันลาออก 

(4) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม  

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

  (6)  มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้ง   เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 

เดือน 

(7)  ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุ 

ผลอันสมควร 

(8)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง       เพราะมีความ 

ประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วน

ต าบล หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(9)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ลงคะแนน  
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เสียงให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง  (กรณีมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงในกรณี

นี้พร้อมกันให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 

5. ใน 1 ปีให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ (มาตรา 53) 

5. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการบริหาร  สมาชิกสภาองค์ 

การบริหารส่วนต าบลไม่ต ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  ท าค าร้องย่ืนต่อนายอ าเภอ 

ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้  สมัยประชุมมีก าหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 55) 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 

บริหาร 1 คน และ กรรมการบริหาร 2 คน  ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกจากสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอนายอ าเภอแต่งตั้ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร(มาตรา 58) 

2. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 59) 

(1) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ และ 

แผนพัฒนาต าบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

(2) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอให้สภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล    ในกรณีที่ไม่ 

มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการ

บริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 60) 

4. กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  (มาตรา 64) 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงพร้อมกัน 

(เนื่องจากถูกราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง) 

(4) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้คณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม  มาตรา  
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92 (คณะกรรมการบริหารฝูาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลย

ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่) 

(5) คณะกรรมการบริหารลาออก และในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับ 

แต่วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติลาออก 

(6) ความเป็นกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารส้ินสุดลง 

(7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่ 

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล         มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับ  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คณะกรรมการบริหาร

เสนอ  และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับงบประมาณดังกล่าว  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 กรณีที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม (1) (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) 

คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหาร

ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการบริหาร

ขึ้นใหม่  แล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  ถ้าพ้น

ก าหนด 15 วันแล้วไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารได้ โดยมีสาเหตุส าคัญจากสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล   ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาส่ังยุบสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ กรณีที่คณะ

กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม (2) หรือ (3) และนายอ าเภอเห็นว่าการให้คณะกรรมการ

บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด าเนินกิจการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล

หรือราชการ  นายอ าเภอจะส่ังให้คณะกรรมการบริหารนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลที่

เห็นสมควรเป็นประธานกรรมการบริหาร 1 คน และ กรรมการบริหาร 2 คน ประกอบเป็นคณะ

กรรมการบริหารเพื่อด าเนินกิจการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับ

หน้าที่ก้ได้ 

 ในระหว่างท่ีไม่มีคณะกรรมการบริหาร  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ของ

ประธานกรรมการบริหารเท่าท่ีจ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว  จนกว่าคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้ง

ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  

5. ความเป็นคณะกรรมการบริหารส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ (มาตรา 64 ทวิ) 

(1) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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(2) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจาก 

ต าแหน่งนับแต่วันลาออก 

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 

(4) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่ 

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

   กรณีนี้กรรมการบริหารอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีมติ  โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย  ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  ในกรณีดังกล่าวยังไม่ต้องด าเนินการเลือกกรรมการบริหาร

แทนต าแหน่งท่ีว่างจนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีค าวินิจฉัยแล้ว 

(5) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้  

พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

 

การยุบรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. สภาต าบลหรือองคืการบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองคืการบริหารส่วนต าบลที่มี 

เขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

(มาตรา 41 ทว)ิ 

2. สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วน 

ท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบล

นั้น โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย(มาตรา 41 ตรี) 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงสองพันคน ทั้งเป็นเหตุ

ท าให้ไม่สามารถที่จะด าเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลัการะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว โดยให้

รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน หรือให้

ตราพระราชกฤษฎีกายุบองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในเขตต าบลนั้น ท้ังนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว (มาตรา 41 จัตวา) 

 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 อ านาจหน้าที่ทั่วไป (มาตรา 66) 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษบกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

 หน้าที่ที่ต้องท า (มาตรา 67) 

(1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอย  

      และสิ่งปฏิกูล 

(3)  ปฺองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

(4)  ปฺองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

หน้าที่ที่อาจจัดท า(มาตรา 68) 

(1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปดภค บริโภค และการเกษตร 

(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟฺาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

(12) การท่องเที่ยว 

(13) การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา  

68  นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือ หน่วยงานของ

รัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว       ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของ
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รัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย

(มาตรา 69) 

เมืองพัทยา 

(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542) 

 

สภาเมืองพัทยา 

1. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 24 คน  ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา (มาตรา 9) 

2. อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 15) 

3. สมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และต้องปฏิบัติ  

หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 

(มาตรา 17) 

4. สมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ใน  

สัญญาที่เมืองพัทยาเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระท า 

(มาตรา 18) 

5. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลงเมื่อ (มาตรา 19) 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา  

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 

(4) กระท าการอันต้องห้ามตาม มาตรา 18 

(5) ขาดคุณสมบัติ และ มีลักษณะต้องห้ามของ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา  

เมืองพัทยา ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(6) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยา 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(7) สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะน า 

มาซึ่งความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการอันเสื่อมเสีย

ประโยชน์ของสภาเมืองพัทยา  โดยมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มี

อยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณา  และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 

4 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติ  

(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง  

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(กรณีสมาชิกว่างลงพร้อมกัน ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเมืองพัทยา) 

6. ใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ 
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ต้องไม่เกิน 4 สมัย  จ านวนสมัยประชุมสามัญให้สภาเมืองพัทยาก าหนด  โดยสมัยประชุมสามัญ

ให้มีก าหนด 30 วัน  กรณีจ าเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้

แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน (มาตรา 29) 

7. การเรียกประชุมสมัยวิสามัญกระท าได้ โดย นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกไม่น้อย  

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ย่ืนค าร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยา  ให้ประธานสภา

เมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยก าหนดวันประชุมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  

สมัยประชุมวิสามัญมีก าหนด 15 วัน (มาตรา 30) 

8. สภาเมืองพัทยาจะกระท าการใดอันมิใช่เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาไม่ได้  

(มาตรา 34) 

9. ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา  สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเมืองพัทยาในเรื่องท่ี  

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา (มาตรา 36) 

10. สมาชิกสภาเมืองพัทยาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  มี 

สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยา

แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม่มี

การลงมติ (มาตรา 37) 

11. สภาเมืองพัทยามีอ านาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเมืองพั  

ทยา และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา

เมืองพัทยาเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่

ของสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ในการตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญนายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเมืองพัทยา

ตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

(มาตรา 38) 

 

นายกเมืองพัทยา 

1. เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยา 1 คน  ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 

เมืองพัทยา (มาตรา 41) 

2. นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารง 

ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 45)  

3. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้มีการ 

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา (มาตรา 46 วรรคหนึ่ง) 

4. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจ านวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งมิใช่ 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยา

มอบหมาย (มาตรา 46  วรรคสอง) 
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5. นายกเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 48) 

(1)  ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย 

(2)  ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 

(3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา  เลขานุการนายกเมืองพัทยา  ผู้ช่วย  

เลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษา  ท่ีปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 

(4)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(5)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการ 

จังหวัดมอบหมาย  หรือตามท่ีก าหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือ

นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี 

6. นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง  

ต่อไปนี้ (มาตรา 49) 

(1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในการพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือ 

บริษัทที่เมืองพัทยาถือหุ้น  เว้นแต่ต าแหน่งท่ีต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

(2) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ท ากับเมืองพัทยา หรือ  

การพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุ้น 

7. นายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เม่ือ (มาตรา 50) 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 76 (กรณีเกี่ยวกับการไม่เห็นชอบร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

(4) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(5) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นนายกเมืองพัทยา ตาม  

กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(6) กระท าการฝูาฝืนมาตรา 49 

(7) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติ 

ในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือปฏิบัติการ

หรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมือง

พัทยา หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน  

(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง  

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

 ในระหว่างท่ีไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา

เท่าท่ีจ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
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อ านาจหน้าที่เมืองพัทยา 

 อ านาจหน้าที่ในเขตเมืองพัทยา(มาตรา 62) ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของ

กฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเขตเมืองพัทยา ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย 

(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) การคุ้มครองและดุแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 

(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

(6) การจัดการจราจร 

(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(8) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

(9) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

(10) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 

(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ 

          สถานบริการอื่น 

(12) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 

(13) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

          ท้องถิ่น 

(14) อ านาจหน้าที่อื่น     ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของ 

          เมืองพัทยา 

การด าเนินกาจการนอกเขต(มาตรา 65-69) 

เมืองพัทยาอาจด าเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีอยู่ภายในเขตเมืองพัทยา หรือเป็น

ประโยชน์แก่เมืองพัทยา  การด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 

และได้รับความยินยอมจากองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปด าเนินการ  กรณีที่ไม่ได้รับ

ความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นายกเมืองพัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อพิจารณา ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินกิจการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็น

ส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการให้นายกเมืองพัทยาและผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน (มาตรา 65) 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดด าเนินกิจการใดท่ีอยู่นอกเขตเมืองพัทยาอันมี

ลัการะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขต

เมืองพัทยา ให้นายกเมืองพัทยาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา

ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน  เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับข้อเสนอของนายกเมืองพัทยาให้ผู้ว่าราชการ
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จังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง(ประกอบด้วยผู้แทนเมืองพัทยา ผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร )

ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับข้อเสนอ และถ้าคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติอย่างใดแล้ว ให้

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้เมืองพัทยาและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการต่อไป   ในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ให้รับมนตรีเป็นผู้ชี้ขาด

(มาตรา 66) 

 ในกรณีที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ด าเนินกิจการใดท่ีอยู่นอกเขต

เมืองพัทยาอันมีลักาณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของ

ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้นายกเมืองพัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้หน่วย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาและหาข้อยุติร่วมกัน (มาตรา 67) 

 ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลด

ภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบให้บุคคลอื่น หรือเข้าร่วมกับบุคคลอื่น

กระท ากิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้กระท ากิจการมีสิทธิเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตาม

อัตราที่ได้ท าความตกลงกับเมืองพัทยาได้     การกระท านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมือง

พัทยา และรัฐมนตรีก่อน   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกระท ากิจการดังกล่าว ให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ ท้ังนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าวต้องไม่มีลักาณะที่อาจเป็นผลให้

ประชาชนผู้ใช้หรือรับบริการต้องเสียค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นสูงขึ้น (มาตรา 68) 

 เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อท ากิจการใดอันอยู่

ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้  การจัดตั้งสหการจะท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

โดยระบุชื่อ อ านาจหน้าที่ และวิธีการบริการและการด าเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย (มาตรา 69) 

  

กรุงเทพมหานคร   

 

 การค้นคว้าข้อมูลด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ของกรุงเทพมหานคร สามารถค้นคว้าได้

จาก Website ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. http://www.bma.go.th เป็นของ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

2. http://www.bangkokcouncil.go.th เป็นของสภา

กรุงเทพมหานคร 

http://www.bma.go.th/
http://www.bangkokcouncil.go.th/
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ 

และ การปกครองท้องถิ่น 

  

การค้นคว้ากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ       การปกครองท้องถิ่น   

และ การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องท่ีเป็นปัจจุบันคือ

เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับใด ก็จะมีบทบัญญัติที่แก้ไขนั้นด้วย คือ Website  

http://www.krisdika.go.th    มีดังนี้ 

 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

7. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

11. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

13. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

14. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

15. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

16. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

17. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

18. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 

19. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

http://www.krisdika.go.th/
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20. พระราชบัญญัติภาษีปฺาย พ.ศ. 2510 

21. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 

22. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 

23. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 

24. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

25. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

ให้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 

26. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
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ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

 

ค าวินิจฉัยที่ 4/2541     วันที่ 16 กรกฎาคม 2541 

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐะรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวาระ

การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้รับเลือกตั้งก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลใช้บังคับ มีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปี ตามท่ีบัญญัติ

ในมาตรา 285 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 47 ก  วันที่ 11 สิงหาคม 2541) 

 

ค าวินิจฉัยที่ 7/2541      วันที่ 13 สิงหาคม  2541 

เรื่อง   ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา

เทศบาลสิ้นสุดด้วยการยุบสภาเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการ

แต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวของผู้ว่าราชการจังหวัดชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  เทศบาลต าบลท่าข้ามไม่มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 (เทศบาล

ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการส่ัง

ให้สมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลส้ินสุดลงด้วยเหตุการยุบสภาเทศบาล การส่ังให้เทศมนตรีทั้ง

คณะออกจากต าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 

2496 มาตรา 74 และมาตรา 45(4) และ การแต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 มาตรา 45 วรรคสอง ของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการ

กระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

มาตรา 282 และ 283 วรรคสอง หรือไม่) 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 69 ก  วันที่ 5 ตุลาคม 2541) 

 

ค าวินิจฉัยที่ 10/2541   วันที่ 27  สิงหาคม  2541 

เรื่อง   เทศบาลต าบลท่าข้ามขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาปัญหาท่ีต้องวินิจฉัยว่า สมาชิกสภา

เทศบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละเท่าใด และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความหมายรวมถึง

สมาชิกสภาเทศบาลด้วยหรือไม่ ซึ่งปัญหานี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้ว ตามค าวินิจฉัย 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ที่ 4/2541 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมมีผลผูกพันผู้ร้อง

ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 268 ศาล

รัฐธรรมนูญไม่จ าต้องวินิจฉัยซ้ าอีก    อาศัยเหตุผลดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับค าร้องของผู้

ร้องไว้พิจารณา 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115  ตอนที่ 77 ก  วันที่ 27 ตุลาคม 2541) 

 

ค าวินิจฉัยที่ 44/2542  วันที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ. 2542 

เรื่อง   ศาลแขวงนครสวรรค์ส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติสุขาภิบาล 

พ.ศ. 2495  ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ. 2495 มาตรา 10(4) ไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 38 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 91 ก   วันที่  4  ตุลาคม  2542) 

 

ค าวินิจฉัยที่ 58-62/2543   วันที่  30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543 

เรื่อง   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยค าร้องของผู้ร้อง (องค์การบริหารส่วน

ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลท่ีย่ืนค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มิใช่

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 266 ที่จะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้  แต่เป็น

องค์กรที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ) 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 118 ตอนที่ 73 ก  วันที่  2  กันยายน  2544) 
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ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

 

 ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรรมการร่างกฎหมาย ในเรื่องท่ี

เกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1. http://www.krisdika.go.th  ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย 

สืบค้นไปที่ ห้องสมุดกฎหมาย   และเลือก  ความเห็นทางกฎหมาย  จะพบการรวบรวม

ความเห็นทางกฎหมายท่ีจ าแนกไว้เป็นปี พ.ศ. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2465 – 2546 

2. หนังสือรวม รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจัดท าร่วมกัน 

ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กลุ่มกฎหมายการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 1) หนังสือในชุดนี้มีท้ังหมด 13 เล่ม ดังนี้ 

(1)  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราช   

      อาณาจักรไทย 

(2)  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรอิสระ 

(3)  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด    

 พุทธศักราช 2482 

(4)  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

      ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 

(5)  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

      ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 

      ต าบล พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 

      การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(6) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

      ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  

      2540 

(7) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

      ส่วนท้องถิ่น  :   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ 

      มหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 

 

  

(8) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

http://www.krisdika.go.th/
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      ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 

      ราษฎร พ.ศ. 2522 

(9) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

      ส่วนท้องถิ่น  :   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

      พุทธศักราช 2482 

                             (10) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง 

                                     ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  

                                     พ.ศ. 2528 

(11) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   องค์กรปกครอง

                  ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  

        พ.ศ. 2498 

(12) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ  องค์กรปกครอง 

        ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  

        พ.ศ. 2542 

(13) รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ  องค์กรปกครอง 

        ส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

  3. วารสารกฎหมายปกครอง  ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งออก

ตีพิมพ์เล่มแรก(เล่ม 1 ตอน 1) เมื่อเดือน เมษายน 2525 จนถึงปัจจุบัน  ในวารสารกฎหมาย

ปกครองนี้ได้น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้บางเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถ

สืบค้นได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเรื่องใดบ้าง 

การรวบรวมความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการรวบรวม 

เรื่องท่ีมีการเสนอให้พิจารณา เพื่อให้ผู้สนใจสืบค้นต่อในรายละเอียดจาก    www.krisdika.go.th  

เป็นหลัก ซึ่งจะ เรียงล าดับเรื่องตาม ปี พ .ศ. เพื่อง่ายต่อการค้นคว้า หรือ ค้นคว้าจาก

แหล่งข้อมูล หนังสือรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งรวบรวมและจัดพิมพ์ โดย สถาบัน

พระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนี้ 
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เรื่องเสร็จที่ เรื่อง 

157/2506 การยกฐานะของพนักงานเทศบาลในเรื่องให้ได้รับเหรียญจักรพรรด์ิมาลา 

263/2508 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯจากการให้เช่าซื้อโรงเรือน (กรมประชาสงเคราะห์จัดให้เอกชนเช่าซื้อ

โรงเรือนและท่ีดิน กรมประชาสงเคราะห์ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือไม่) 

    8/2509 เปลี่ยนแปลงค าสั่งให้พนักงานเทศบาลออกจากงาน 

  92/2509 ปลดพนักงานเทศบาล (ขอให้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราช

กฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พุทธศักราช 2486 กรณีนายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตสั่งลงโทษ

ปลด นายพันธ์  ศึกษมัต ออกจากราชการ) 

203/2509 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 (ประเด็น : ประทานบัตร

เหมืองแร่เป็นน้ าล้วน ๆ ทุกแปลง เช่นนี้ จะถือว่าอยู่ในความหมายของค าว่า “ท่ีดิน”ตามมาตรา 6 

แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2503ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีหรือไม่ 

220/2510 ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาวันสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ถูกพักงานออกจาก

งานฐานมีมลทินมัวหมองตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พุทธศักราช 2468 

(กรณีนาย “ตระหนัก  ภมรพล”) 

227/2511 หารือการจัดเก็บภาษีปฺาย (ปฺายท่ีแสดงไว้ให้บริเวณสถานท่ีประกอบการค้าเพื่อหารายได้จะต้อง

เสียภาษีปฺายหรือไม่) 

  29/2512 ปัญหาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

219/2512 หน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินในการด าเนินกิจการชลประทานราษฎร์และการสังคมสงเคราะห ์

248/2512 ค่าอากรฆ่าสัตว์ (กรณีการฆ่าสัตว์ขององค์การผลิตอาหารส าเร็จรูป) : จะต้องเสียค่าอากรฆ่าสัตว์

แก่เทศบาลเมืองบ้านโปูง หรือไม่ 

  44/2514 อ านาจการตรวจสอบบัญชีของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (กรณีสภาจังหวัด) 

154/2515 ปัญหาการเก็บภาษีปฺาย(กรณีโรงแรมเวียงใต)้ (เทศบาลนครหลวงมีอ านาจอนุมัติให้ผู้มีหน้าท่ีเสีย

ภาษีปฺาย ผ่อนช าระภาษีปฺายเป็นงวด ๆ หรือไม่ และเม่ืออนุมัติเช่นนี้จะต้องเสียเงินเพิ่มตาม

มาตรา 25(3) หรือไม่ 

  78/2516 ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปฺาย (กรณีตัวเลขอารบิคถือเป็นอักษรไทยหรือไม่) 

251/2516 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินเก่ียวกับส านักงานธนาคารออมสิน 

291/2516/1 ปัญหาเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

297/2517 การตีความประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 

  19/2518 การตีความประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 

2506 และพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492 

234/2518 ปัญหาเก่ียวกับสมาชิกภาพสมาชิสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้ง (กรณีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

สมุทรสาคร) 

  65/2519 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้ง อ .ก.ก.ท าการแทน ก .ก. (กรณีมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516) 
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71/2519 ปัญหาการตีความตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518 

(อ านาจของกรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร) 

187/2519 อ านาจตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 (กรณีควบคุมการเลี้ยงสัตว)์ 

212/2519 สมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดตามมาตรา 12(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2498 (กรณีการอุปสมบทของสมาชิกสภาจังหวัด) 

296/2519 ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

106/2520 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติแร่ (กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอประทานบัตร

ท าเหมืองแร่) 

130/2520 นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด ก านันและผู้ใหญ่บ้าน เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติปฺองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ พ.ศ. 2518 หรือไม่ 

420/2521 หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 2498 (กรณี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะร่วมกับบริษัทท่ีเอกชนก่อตั้งขึ้นก่อตั้งบริษัทจ ากัด เพื่อขอประทาน

บัตรท าเหมืองแร่) 

  46/2522 หารือการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

197/2522 การแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน (สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการ

สุขาภิบาล) 

201/2522 อ านาจตราข้อบัญญัติเมืองพัทยา (กรณีการควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว) 

203/2522 อ านาจตราข้อบัญญัติเมืองพัทยา เทศบัญญัติ และ ข้อบังคับสุขาภิบาล 

214/2522 การแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

106/2523 หารือการออกจากต าแหน่งของเทศมนตรี 

148/2523 หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

172/2523 ปัญหาการตีความตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 (กรณี

การเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

213/2523 คณะกรรมการสุขาภิบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ 

433/2523 หารือการออกเทศบัญญัติชั่วคราวและการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราว 

479/2523 นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาต าบล ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ

ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 หรือไม่)หรือไม่ 

  17/2524 การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการจัดต้ังท้องถ่ินท่ีมีสภาพเป็นสุขาภิบาลอยู่แล้วเป็นเทศบาล 

  85/2524 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2523 (ความหมายค าว่า “รายได้

จัดเก็บ”) 

177/2524 เทศมนตรีลาออกจากต าแหน่ง 

206/2524 การประชุมสภาจังหวัดสมัยวิสามัญ (ปัญหาการเรียกประชุมสภาจังหวัดตามมาตรา 19 แห่ง
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498) 

370/2524 ปัญหาการตีความตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 (กรณี

การเบิกจ่ายเงินเดือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น

ผู้รับบ านาญหรือเป็นผู้รับบ านาญ และในขณะเดียวกันเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจด้วย) 

470/2524 หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน 

เมืองพัทยา 

  36/2525 การตีความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518 (กรณีการ

เบิกจ่ายเงินเดือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากข้าราชการประจ า) 

116/2525 ความหมายของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติปฺองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ .ศ. 2518 (กรรมการสุขาภิบาลเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายปฺองกันและปราบปรามการทุจริตฯหรือไม่) 

139/2525 การตีความมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

258/2525 อ านาจการจับกุมของหัวหน้าเขตและเจ้าหน้าที่ของเขต กรุงเทพมหานคร 

457/2525 หารือปัญหากฎหมายกรณีการประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ (กรณี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่นของดไม่เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 

468/2525 หารือเก่ียวกับการประชุมสภาจังหวัดมุกดาหาร(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2498 

144/2526 การลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง (การขอลาออกโดยทางโทรเลขจะถือเป็นการ

ลาออกตามมาตรา 19 (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2499 หรือไม่) 

176/2526 หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 (กรณีการเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา 62 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 และข้อ 

49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ) 

179/2526 การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัด (ปัญหาตามมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 และมาตรา 38 แห่ง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482) 

488/2526 การใช้กฎหมายและเทศบัญญติในพื้นท่ีท่ีเทศบาลได้รับอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขต 

303/2527 หน้าท่ีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินที่ค้างช าระ (กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงเขต

ไปครอบคลุมเขตสุขาภิบาลช้างเผือกบางส่วน) 

306/2527 การจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 (พนักงานสถานธนานุบาล

ของเทศบาลท่ีถูกเลิกจ้างเพราะเกษียณอายุจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2515 หรือไม่) 

327/2527 หารือการมอบอ านาจในการเปรียบเทียบปรับผู้ฝูาฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (มาตรา 17 และ 

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518) 
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545/2527 การตีความตามมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 

2482 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 

2523 (คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าว) 

257/2528 หารือปัญหาตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 2498 

(ปัญหาเก่ียวกับการเรียกประชุมสภาจังหวัดสมัยวิสามัญ) 

408/2528 หารืออ านาจในการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ (ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518) 

410/2528 ปัญหาการรับโอนทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเท่ียวและพัฒนาปรับปรุงชายฝั่ง

ทะเลพัทยาใต้ของเมืองพัทยา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยทรัพย์สินของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2523 ข้อ 4) 

475/2528 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาล (ตีความมาตรา 7 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2528 

73/2529 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (กรณี จ.ส.ท.ประจักษ์ แจ้งอรุณ) 

142/2529 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา จะตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่ีกระทรวงมหาดไทยจะจัดสร้างขึ้น ได้หรือไม่ 

216/2529 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 

19(1) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523) 

238/2529 การตีความมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 

2528 กับ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ .ศ. 2529 (ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การน าส่งเงิน และการตรวจเงิน ขึ้นใช้บังคับตามข้อ (18(2) แห่งข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 หรือไม่ 

266/2529 การลาออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาจังหวัดโดยมีเงื่อนไข (ตีความมาตรา 12(3) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498) 

277/2529 หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรณี

ตั้งเขตใหม่ (ปัญหาการเลือกตั้งตามบทบัญญัติมาตรา 11 และ มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

495/2529 อ านาจในการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับตามมาตรา 90 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

  23/2531 การใช้บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 แก่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลกระทุ่มแบน 

158 กับ438 

/2531 

สิทธิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสามชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 
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226/2531 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

326/2531 การว่างลงของต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 (กรณีนายแสวง  ฤกษ์จรัล  สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม) 

   8/2532 หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตาม

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

  15/2532 การตีความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528    (การท่ี

กรุงเทพมหานครจะปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยโดยการจัดซื้อท่ีดิน

เพื่อจ าหน่ายแก่ประชาชนจะต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา 97 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 หรือไม่) 

  74/2532 อ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการสั่ง

ยกเลิกการประกวดราคาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ .ศ. 2529 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

198/2532 คุณสมบัติของกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ (ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ

สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 

6(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือไม่) 

213/2532 หารือข้อกฎหมาย (อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร) 

262/2532 การสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสมาชิกสภาจังหวัด (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 2494 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาจังหวัดพุทธศักราช 2482) 

363/2532 อายุของสภาเขตท่ีมีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

462/2532 สิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ .ศ. 2494 ของ

ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

474/2532 เทศมนตรีเมืองอุทัยธานี (นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ)์ ลาออกจากต าแหน่ง 

166/2533 การใช้อ านาจเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

343/2533 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีท่ีค าสั่งของศาล

แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

386/2533 หารือปัยหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในกรณีท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาล 

576/2533 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีท่ีศาลวินิจฉัยคุณสมบัติการสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีของ นางลักษณา เพียรเจริญทรัพย์ แตกต่างกัน) 

125/2534 ทบทวนปัญหาการใช้อ านาจเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

130/2534 ปัญหาเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (มาตรา 39 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482) 
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375/2534 อ านาจในการตราข้อบัญญัติจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 

2498 (กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะตราข้อบัญญัติจังหวัดฯบังคับให้เอกชนท่ีสร้าง

ทางเชื่อมกับทางท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯเป็นผู้สร้าง เว้นช่องทางหรือวางท่อระบายน้ า) 

408/2534 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของสภาจังหวัด 

801/2535 อ านาจของสภาเมืองพัทยาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 

320/2536 การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหารแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

162/2537 ทบทวนข้อหารือเรื่องฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล และ เทศมนตรีของเทศบาลต าบลท่ี

ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง 

208/2537 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและเมืองพะยา 

264/2537 การแต่งตั้งบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามาด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา 

274/2537 การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการสุขาภิบาล 

338/2537 ทบทวนปัญหาการแต่งตั้งบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา มาด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา หรือ ที่ปรึกษา 

417/2537 การสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดในกรณีต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย

ของศาล 

437/2537 การสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดในกรณีต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย

ของศาล 

  48/2538 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ุ. 

100/2538 ภูมิล าเนาของผุ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาล 

219/2538 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

300/2538 อ านาจในการจัดเก็บรายได้ตามมาตรา 77 และการหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 81 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

340/2538 การด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

342/2538 การปฏิบัติตนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

524/2538 การปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคืการ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

604/2538 การขอใช้เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร 

620/2538 บทบัญญัติมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตรา 

198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พุทธศักราช 2538 หรือไม่ 

685/2538 การจัดต้ังต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี กับฐานะของต าบลท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ตาม
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

718/2538 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

131/2539 การจ าหน่ายต้นยูคาลิปตัสท่ีปลูกตามโครงการท่ีได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทรัพย์สินที่จัดหา

โดยงบประมาณแผ่นดินเป็นทรัพย์สินของรัฐ หรือทรัพย์สินของสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วน

ต าบล  และสามารถจ าหน่าย จ่าย โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินได้เพียงใด) 

228/2539 ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 

(กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งเม่ือถึงคราวออกตามวาระ ตามมาตรา 52) 

258/2539 การขยายเขตเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล (กรณีเทศบาล

นครยะลา จังหวัดยะลาขยายเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลสะเตงนอก) 

167/2540 การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 

436/2540 การโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไปสังกัดกรุงเทพมหานคร 

723/2540 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ุ. 

    2/2541 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 

  14/2541 วาระการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 

  20/2541 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร 

  62/2541 ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ. 2495 (กรณีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

  63/2541 ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 

(กรณีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ไม่

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

  65/2541 อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในการออกค าสั่งห้ามใช้หรือ

เข้าไปในอาคารท่ีต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้รื้อถอน 

411/2541 ทบทวนปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเงินอุดหนุนของ

กรุงเทพมหานคร 

605/2541 ลักษณะท่ีดินที่ใช้เป็นท่ีตั้งอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษด้านที่ติดถนนสาธารณะ (หารือ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 (กรณีท่ีดินที่ใช้เป็นท่ีตั้งของอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะต้องมีท่ีว่างเพื่อเป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้สะดวก) 

692/2541 อ านาจของกระทรวงมหาดไทยในการประกาศยุบเขตพื้นท่ีของต าบล 

693/2541 การแบ่งเงินอากรรังนกอีแอ่น 

711/2541 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด [กรณีการตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรา 35 วรรคส่ี(3) ] (ไม่

รับพิจารณา : อ่านหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกรณีท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่รับเรื่องไว้พิจารณา) 

712/2541 การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รับไว้พิจารณา : อ่านความเห็นการไม่รับไว้

พิจารณา) 

757/2541 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาล 
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764/2541 การลาออกจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครปฐมได้ย่ืนหนังสือต่อประธานสภา อบจ . เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2541 เพื่อขอลาออกจาก

ต าแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 สิงหาคม 2541 และประธานสภาฯได้เกษียนในหนังสือลาออก

ว่า “ได้รับใบลาออกของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแล้ว เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 

2541 อนุญาตให้ลาออกได”้ แต่ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2541 ได้มีหนังสือขอออกจากต าแหน่งคืน  

มีปัญหาว่านายก อบจ.นครปฐมพ้นจากต าแหน่งแล้วหรือไม่) 

769/2541 การจัดต้ังสหการรถตู้โดยสารขนาดเล็กตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังสหการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 กรณีกรุงเทพมหานครและองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพได้ช่วยกันจัดตั้งสหการรถตู้โดยสารขนาดเล็ก ตามมาตรา 95 จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วน

ท้องถ่ิน หรือส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ด้วยหรือไม่) 

772/2541 หารือเก่ียวกับการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4718-

4719-2541 ผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกต้องหรือไม่) 

813/2541 กระทรวงมหาดไทยหารือเก่ียวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

(กรณีท่ีสมัยประชุมวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2541 เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยมิชอบ ดังนั้นมติของการประชุมดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนการประชุมเลือกนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ใช่หรือไม่) 

828/2541 หารือวาระการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

849/2541 การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาเขต 

864/2541 กรมควบคุมมลพิษขอหารือแนวทางการร่วมทุนกับเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอย ในเขต

ปริมณฑลรวมท้ังจังหวัดชลบุรี และ ระยอง 

865/2541 กรมควบคุมพลพิษขอหารือการก าหนดอัตราค่าบริการโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

867/2541 กรุงเทพมหานครขอหารือเก่ียวกับการตราข้อบังคับกรุงเทพมหานคร(ร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ุ. เป็นร่างกฎหมายท่ีจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้หรือไม่) 

874/2541 กระทรวงมหาดไทยหารือกรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามร่าง

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ุ. 

ต.ค.2541 หารือเก่ียวกับอายุความในการฟฺองเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด (กรณีเทศบาล

เมืองนครราชสีมา(ขณะนั้น) : ประเด็นการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างไปมากกว่าปริมาณงานท่ีผู้รับจ้าง

ได้ท าการก่อสร้างไป ) 

ต.ค.2541 การให้เอกชนด าเนินการก่องสร้างและจัดการระบบก าจัดมูลฝอย (กรุงเทพมหานครหารือเก่ียวกับ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 กรณีกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการด าเนินการ

ก่อสร้างและจัดการระบบก าจัดมูลฝอย) 
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ธ.ค. 2541 การใช้กฎหมายในการก าจัดซากรถยนต์ (กรุงเทพมหานครหารือการใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 44 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มกราคม 2502 ในการก าจัดซากยานยนต์ท่ีท้ิงไว้บนถนนหรือ

สถานสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม) 

  17/2542 ร่างพระราชกฤาฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ .ศ. ุ. (ปัญหา

เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการบัญญัติบทเฉพาะกาลไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

เทศบาลนคร) 

  94/2542 การเลือกประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

  97/2542 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ 

241/2542 การเลือกคณะเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  

พ.ศ.2542 

266/2542 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ.2542 

297/2542 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และการเลือกประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการบริหาร 

314/2542 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

มิ.ย.2542 

 

การแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการท่ีด าเนินการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

404/2542 การแบ่งเงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

477/2542 อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการเข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

497/2542 องค์การบริหารส่วนต าบลรับจ้างกรมปูาไม้ปลูกปูาและบ ารุงปูา (อบต.มีคุณสมบัติหรือมีอ านาจใน

การเป็นผู้รับจ้างปลูกปูาโดยใช้เงินงบประมาณประจ าปีของกรมปูาไม้ได้หรือไม่  และ  อบต .

สามารถร่วมกันหาพื้นท่ีหรือให้ความเห็นชอบร่วมกับกรมปูาไม้ในการจ้างบุคคลหรือกลุ่มสหกรณ์ 

และท าการก ากับดูแลการท างานของบุคคลหรือกลุ่มสหกรณ์ได้หรือไม่) 

547/2542 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 

583/2542 รายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล (รายได้จากการจัดเก็บเป็นรายได้ของแผ่นดินหรือเป็นรายได้ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล) 

615/2542 การส่งมอบภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

658/2542 การประกาศและการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีท่ีจัดให้มีการ

เลือกตั้งใหม่ 

804/2542 การตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

806/2542 ผลทางกฎหมายกรณีมีการแต่งตั้งผู้ท่ีอยู่ในข่ายจะต้องร่วมรับผิดเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิด (กรณีของ เทศบาลเมืองนครนายก) 
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843/2542 ความหมายของค าว่า “ไม่อยู่ในท่ีประชุม” มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 

    5/2543 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาเทศบาล 

  44/2543 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการฌาปนสถานตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (ข้อหารือของกรุงเทพมหานคร) 

  97/2543 การสอบถามความเห็นของประชาชนในท้องถ่ินกรณีการยกฐานะของเทศบาล 

211/2543 การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมกับบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  (กรณีการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของอาคารท่ีอยู่ในพื้นท่ีเหลื้อมล้ าระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับเทศบาล) 

270/2543 การเลือกนายกเทศมนตรีตามร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี..) พ.ศ.. ุ. 

271/2543 การใช้ประโยชน์ท่ีดินมาก่อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามมาตรา 27 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2518 (กรณีการยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมท้ัง

เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้วก่อนวันใช้บังคับผังเมืองรวม)  

(ข้อหารือของกรุงเทพมหานคร) 

289/2543 การก าหนดอัตราค่าบริการและการจัดเก็บค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด

ของเสียรวมของทางราชการ  (กรณีท่ีเก่ียวข้องกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลนครภูเก็ต) 

294/2543 การเลือกก านันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลท่ีเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 

511/2543 การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

534/2543 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

534/2543 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

536/2543 ค าวินิจฉัยของศาลจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

620/2543 การว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธาน ี

629/2543 ขอทบทวนปัญหาเก่ียวกับการมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

700/2543 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการท่ีจอดรถยานยนต์ของ

กรุงเทพมหานคร 

  20/2544 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

  31/2544 แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกสภาเทศบาลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 

  53/2544 หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

  71/2544 การด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (การกู้เงินของเทศบาลต าบลบ้านบึง) 

133/2544 คุณสมบัติของกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

134/2544 การเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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140/2544 ขอหารือการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  (กรุงเทพมหานคร) 

168/2544 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลรักษาที่สาธารณะ (กรมการปกครอง ขอ

หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 

2542) 

181/2544 แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องในการสอบราคาโครงการเงินอุดหนุน (เทศบาลต าบลหนองปริก) 

209/2544 การด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

234/2544 ขอให้ตีความข้อกฎหมาย (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจรรยา  ขอให้ตีความข้อก าหมายระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2538  : คณะกรรกมาร

กฤษฎีการไม่อาจรับเรื่องได้เพราะมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายเฉพาะแก่หน่วยราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจหรือตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น) 

299/2544 หารือปัญหาข้อกฎหมาย (ส านักงานพรรคประชาธิปัตย์ หารือว่าผู้ช่วยผู้ด าเนินงาน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่) 

307/2544 การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแทนต าแหน่งว่าง 

350/2544 การเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล (องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาวหารือสวัสดิการ

ของพนักงานส่วนต าบล) 

395/2544 การมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร (การร้องเรียนกล่าวหาคณะเทศมนตรี

และรองประธานสภาเทศบาลมีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล) 

402/2544 หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลใช้บังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการขุดดิน 

การถมดิน พ .ศ. 2534 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตและการควบคุมการ

ขุดดิน การถมดิน พ .ศ. 2535 เม่ือพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ. 2543 มีผลใช้

บังคับเป็นกฎหมาย 

404/2544 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 

2542 (ขอหารือเก่ียวกับการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการจัดการศึกษา) 

430/2544 ขอถอนเรื่องหารือปัญหาเก่ียวกับมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก (ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ขอหารือปัญหาเก่ียวกับมติของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่ินอกว่า มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่) 

436/2544 การด าเนินการของกรุงเทพมหานครในกรณีท่ีประชาชนสร้างอาคารบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน ์

485/2544 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

491/2544 หารือการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ .ศ. 2522 (ศาลการว่าการกรุงเทพมหานคร ขอหารือการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

524/2544 การประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย ขอหารือกรณีเทศบาลจะด าเนิน

กิจการเคเบิลทีว)ี 
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527/2544 การออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แพร่ ขอหารือการออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

566/2544 การก่อสร้างอาคารท่ีได้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯในกรณีท่ีมี

ข้อบัญญัติท้องถ่ินห้ามก่อสร้างอาคารในภายหลัง (หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ .ศ.2522 กรณีผู้อุทธรณ์ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับแจ้งก่อนใบรับแจ้งหมดอายุ เจ้า

พนักงานท้องถ่ินจะใช้ดุลพินิจที่จะต่ออายุหรือไม่ต่ออายุใบรับแจ้ง โดยน ามาตรา 35 มาบังคับใช้

โดยอนุโลมได้หรือไม่) 

576/2544 การเลือกประธานสภาเขตลาดพร้าว (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขอหารือข้อกฎหมายกรณีการ

เลือกประธานสภาเขตว่า การเสนอชื่อสมาชิกสภาเขตเพื่อให้ท่ีประชุมสภาเขตคัดเลือกเป็น

ประธานสภาเขตจะต้องมีผู้รับรองตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า 5 คน) หรือไม่ และกรณีการเลือกประธานสภาเขตลาดพร้าวที่มีผู้

รับรองจ านวน 3 คน มีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่) 

578/2544 หารือการลาออกจากราชการทหารเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุร ี

593/2544 หารือกรณีการอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการ (จะงดจ่ายเงินเดือนให้ นาย

ชมภู ชัยจันทร์ ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2544 เนื่องจากไม่มาปฏิบัติราชการและถือว่าขาด

ปฏิบัติราชการหรือไม่) 

596/2544 การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายน้ ามันเชื้อเพลิงกับเทสบาลจ าบลแจ่ห่ม (ศาลกลางจังหวัด

ล าปาง ขอหารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล) 

625/2544 เทศบาลเมืองพิจิตร ขอหารือการต่ออายุสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนปฺองกันตลิ่งพังริมแม่น้ าน่าน 

626/2544 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินส าหรับสถานธนานุบาล (กรมการปกครองขอหารือเก่ียวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากสถานธนานุบาลของเทศบาลว่า สถานธนานุบาลของเทศบาลเป็น

ทรัพย์สินอันจะได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 9(2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 หรือไม่) 

634/2544 หารือการถ่ายโอนงานหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ ให้กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมโรคติดต่อ) 

635/2544 ขอหารือเก่ียวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ตามข้อ 5 แห่งเทศบัญญัติของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช (ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความอนุเคราะห์ตีความปัญหาข้อ

กฎหมายตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลง อาคาร บางประเภทในบริเวณเขตพื้นท่ีเมืองเก่า พ.ศ. 2538) 

647/2544 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและสถาบันการศึกษาในการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย 

(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล และอ านาจหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่เก่ียวกับการขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อ

จ าหน่าย) 

673/2544 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนท่ีดินในเขต

ทางพุทธมณฑลสาย 1 

676/2544 ส านักงานเทศบาลต าบลค าชะอี ขอหารือข้อกฎหมาย (การตัดงบประมาณอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลหรือไม่) 

687/2544 หารือการมีส่วนได้เสียของสมาชิกและคณะเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองหาน 
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688/2544 ขอหารือมติท่ีประชุมของสภาเทศบาลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของคณะเทศมนตรี (มติท่ี

ประชุมดังกล่าวซึ่งเห็นด้วยกับคณะเทศมนตรีในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการ 2 

โครงการ เป็นเงิน 5,563,000 บาท ด้วยคะแนน 6 ต่อ 4 เสียง 

703/2544 หารือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนไชย (ไม่รับพิจารณา เป็นอ านาจของผู้ว่า

ราชการจังหวัดที่ท าการสอบสวนและวินิจฉัยว่าได้กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 19 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496) 

771/2544 หารือแนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนงานและกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

   6/2545 การด ารงต าแหน่งของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จากท่ีได้ยุบ

รวมเข้ากับเทศบาลต าบลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น

เทศบาล พ.ศ. 2542 

  35/2545 พนักงานเทศบาลขออนุญาตลาปูวย ขอหารือว่า อ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้   นายสุรพล 

เหมมณี  ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลต าบลเบตงปูวยเป็นเวลา 1 ปี และการเบิกจ่ายเงินเดือน เป็น

อ านาจอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    หรือเป็นอ านาจอนุญาตของเทศมนตรี

เทศบาลเบตง 

  71/2545 การด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (การกู้เงินของเทศบาลต าบลบ้านบึง) 

  99/2545 หารือการเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่องการเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2542 เพื่อเรียกเก็บภาษีบ ารุงองคืการบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ ามันเบนซิน และ

น้ ามันที่คล้ายกัน  น้ ามันดีเซล และน้ ามันที่คล้ายกัน ในเขตจังหวัดชลบุร)ี 

134/2545 หารือกรณีรับเงินอุทิศและเงินค่าบ ารุงชายหาดกะตะ ( กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบ

เงินอุทอศและค่าบ ารุงรักษาชายหาดกะตะให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกะรน หรือเทศบาล

ต าบลกะรน) 

140/2545 ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปัยหาการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

141/2545 ขอหารือเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถ่ินในการจัดการมูลฝอยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นท่ีของการนิคมอุตสาหกรรมด้วย (กรณีการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) จัดให้มี

ระบบก าจัดมูลฝอยท่ัวไปบริการให้แก่โรงงานในเขตนิคมฯโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการก าจัดด้วย) 

143/2545 การค านวณแถบสีเป็นพื้นท่ีภาษีปฺาย 

168/2545 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลรักษาที่สาธารณะ 

169/2545 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ส าหรับอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาการท่องเท่ียวและสนามกอล์ฟ

ของสถาบันราชภัฏร าไพพรรณี (เทศบาลต าบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุร)ี 

414/2545 หารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าโจ ้

526/2545 การมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการท่ีกระท า

ให้แก่เทศบาลหรือท่ีเทศบาลจะกระท า   (กรณีเทศบาลต าบลบ้านโตนด  และ      เทศบาลต าบล 

บ้านม่วง) 

107/2546 การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดินบางส่วนและการคิดเงินเพิ่มส าหรับค่าภาษีค้างช าระ
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(กรุงเทพมหานคร) 

110/2546 อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 

125/2546 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินส าหรับท่าเทียบเรือท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เอกชนเช่า

(เพิ่มเติม) 

130/2546 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติและระเบียบกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ

กฎหมายท่ีเป็นบทอาศัยอ านาจหรือไม่ 

268/2546 การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินมาบรรจุเป็นข้าราชการครูตาม มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 

295/2546 ทบทวนข้อหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินส าหรับอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาการท่องเท่ียว

และสนามกอล์ฟของสถาบันราชภัฏร าไพพรรณ ี
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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  

 

 

เลขที ่ เรื่อง หน่วยงานของรัฐ 

ที่รับผิดชอบ 

1/2545 อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปูาปฺอง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

เก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูาปฺอง 

6/2545 อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล

ด่านส าโรง เก่ียวกับแบบก่อสร้างอาคารของบริษัท เอ แอนด์ 

พี แอสโซซิเอท จ ากัด 

เทศบาลต าบลด่านส าโรง 

29/2545 อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตต่อเติมและก่อสร้างอาคารโรงเรียน 

เทศบาลต าบลสามพราน 
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ค าพิพากษาและค าสั่งศาลปกครองสูงสุด  ศาลปกครองกลาง 

คดีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 การศึกษาค้นคว้าค าสั่งและค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง และ ศาลปกครองสูงสุด 

เพื่อศึกาากรณีตัวอย่างคดีทางปกครองท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นถูกฟฺอง จะเป็นประโยชน์ทั้ง

กับหน่วยการปกครองท้องถิ่น  ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของหน่วย

การปกครองท้องถิ่น(ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องระมัดระวังในการบริหารงานท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และประชาชนและภาคเอกชนจะได้ทราบว่ามีช่องทางของกระบวนการทางศาล

ปกครองท่ีจะปกปฺองตนเองจากการใช้อ านาจโดยมิชอบของฝูายปกครองของราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น)  การค้นคว้านี้สามารถค้นได้จาก แหล่งข้อมูลของศาลปกครอง คือ 

www.admincourt.go.th 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ปี พ.ศ. 2544-2546 

 

หมายเลขคดี เรื่อง คู่กรณี 

คดมายเลขด าที ่

ฟ.6/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

ฟ.17/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎท่ีออก

โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี (ผู้ฟฺองคดีได้รับความเสียหายจากการ

ออกกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมในท้องท่ี

กรุงเทพมหานครซึ่งก าหนดให้ที่ดินของผู้ฟฺองคดีเป็น

ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย(พื้นท่ีสีเหลือง)

สามารถปลูกสร้างอาคารท่ีพักอาศัยได้ประเภทเดียวไม่

สามารถก่อสร้างอาคารประเภทอ่ืน เช่นอาคารพาณิชย์

หรืออาคารท่ีใช้ประกอบธุรกิจอื่นได้ ซึ่งขัดต่อข้อเท็จจริง

ท่ีท่ีดินอยู่ในย่านธุรกิจการค้า ผู้ฟฺองคดีได้รับความ

เดือดร้อนและเสียหายอย่างมากเพราะไม่อาจใช้ท่ีดิน

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารท่ีใช้ประกอบการค้า

ได้ หากน าไปก่อสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัยก็ไม่มีคนเข้าไปอยู่

เพราะติดถนนใหย่อยู่ในย่านธุรกิจการค้า การจราจร

ติดขัด จอแจไม่สงบ  ขอให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ศาล

ปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจ

ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ฟฺองคดี : นายวินิจ วงษ์ดนตร ี

ผู้ถูกฟฺองคดี : กรุงเทพมหานคร 

ท่ี 1,กระทรวงมหาดไทย ที่ 2 

คดีหมายเลขด าที ่

อ.14/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

อ.11/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทาง

ปกครองละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติ ผู้ฟฺองคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีหมายเลขด า

ท่ี 1363/2544  คดีหมายเลขแดงท่ี 352/2545 ของ

ศาลปกครองชั้นต้น(ศาลปกครองกลาง) ศาลปกครอง

สูงสุดพิพากษายืน ว่า การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองไม่

ก่อสร้างบ่อพักท่อลอดบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีและต่อ

ท่อเชื่อมไปยังบ่อพักของท่อระบายน้้าไม่เป็นการละเลย

การปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก้าหนดให้ต้องปฏิบัติ

แต่ประการใด 

ผู้ฟฺองคดี 

นางสมศรี  เฉลิมพงศ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ส านักงานเขตภาษีเจริญ ที1่ 

กรุงเทพมหานคร ที2่ 
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ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 

ปี พ.ศ. 2544-2546 

 

หมายเลข 

ค าสั่ง 

เรื่อง คู่กรณี 

1/2544 กรุงเทพมหานครด าเนินการรื้อถอนอาคารโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย(อุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการเพื่อ

บรรเทาทุกข์ชั่วคราว) 

ผู้ฟฺองคดี นายพรเลิศ รุ่งวรรธนวงศ์ ที่ 1 

              นายพรชัย รุ่งวรรธนวงศ์  ที่ 2 

ผู้ถูกฟฺองคดี  กรุงเทพมหานคร 

3/2544 กรุงเทพมหานครด าเนินการรื้อถอนอาคารโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย(อุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการเพื่อ

บรรเทาทุกข์ชั่วคราว) 

ผู้ฟฺองคดี นายพรเลิศ รุ่งวรรธนวงศ์ ที่ 1 

               นายพรชัย รุ่งวรรธนวงศ์ ที่ 2 

ผู้ถูกฟฺองคดี  กรุงเทพมหานคร 

  8/2544 กรณีเทศบาลนครนครปฐมใช้หลักเกณฑ์การประเมิน

ภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ค าร้องทุกข์

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี นางรัชนี ศรีขจรเกียรต ิ

ผู้ถูกฟฺองคดี นายกรัฐมนตรี ที่ 1 

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  ที่ 2 

24/2544 เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตดุสิตกระท าการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้

พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี  นายฉันทัช(ผดุงศักดิ์  พรงาม 

ผู้ถูกฟฺองคดี ส านักงานเขตดุสิต ที่ 1 

                กรุงเทพมหานคร  ท่ี 2 

35/2544 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองออกคั่ง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี นายบัญชา  ตมิศานนท์ 

ผู้ถูกฟฺองคดี เทศบาลนครนครราชสีมา 

36/2544 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี นายประสิทธิ จิตรวรรณา 

ผู้ถูกฟฺองคดี ผู้อ านวยการเขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

47/2544 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี   นางไต๋  แซ่ซื้อ 

ผู้ถูกฟฺองคดี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

ที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ ที่ 2 

48/2544 คดีพิพาทเกียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองออก

ค าสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี  นายทวีศักดิ ว่องวรกิจ 

ผู้ถูกฟฺองคดี เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

3/2545 ราชการส่วนท้องถ่ิน ; การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ

และสร้างเป็นสนามฟุตบอลโดยไม่มีอ านาจ) 

ผู้ฟฺองคดี นายชาญ แสงวรรณ 

ผู้ถูกฟฺองคดี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 

1 ผู้อ านวยการเขตหลักส่ี  ที่ 2 

21/2545 ราชการส่วนท้องถ่ิน;การปฏิบัติหน้าที่ตามก าหมาย

(การก่อสร้างสะพานข้ามคลองรางเข้เพื่อเชื่อมท่ีดิน

ของเอกชนกับท่ีดินในโครงการเคหะชุมชนโดยไม่ชอบ

ผู้ฟฺองคดี นายอุดมศักดิ์  ชัยจินดา  

ผู้ถูกฟฺองคดี กรุงเทพมหานคร ที่ 1 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน ท่ี 2 
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ด้วยกฎหมาย 

31/2545 กิจการสาธารณสุขและอนามัย (การอนุญาตให้

บริษัทเอกชนขนขยะมาทิ้งและสร้างโรงพักขยะโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี    นายสุชาติ พิทักษ์ กับพวก 

ผู้ถูกฟฺองคดี เทศบาลต าบลช้างเผือกที่ 1 , 

นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผือก ที่ 2,  

 นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 3 

36/2545 ละเมิดความรับผิดอย่างอ่ืน(ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายอัน

เนื่องมาจากการขยายผิวจราจรและไหล่ทาง) 

ผู้ฟฺองคดี นายปริญญา สุพรรณรัตน ์

ผู้ถูกฟฺองคดี องค์การบริหารส่วนต าบลนา

โต๊ะหมิง 

40/2545 การควบคุมอาคารและการผังเมือง (การละเลยต่อ

หน้าท่ีกรณีมีการปลูกสร้างโดยผิดกฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี นางวลัยพร ไชยเฉลิม 

ผู้ถูกฟฺองคดี ผู้อ านาจการเขตลาดพร้าว 

44/2545 ละเมิคความรับผิดอย่างอ่ืน (ขอให้ชดใช้เงินตาม

สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องพร้อมดอกเบ้ีย) 

ผู้ฟฺองคดี หจก.แม่กลองคอนกรีต 

ผู้ถูกฟฺองคดี เทศบาลต าบลศรีดอนไผ ่

53/2545 

 

ราชการส่วนท้องถ่ิน : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(ขอให้เพิกถอนค าสั่งตัดสิทธิในแผงค้าท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี นางมณฑิรา วิบูลย์วิภา 

ผู้ถูกฟฺองคดี กรุงเทพมหานคร 

58/2545 ท่ีดิน(การสั่งให้ยุติเรื่องกรณีมีการรุกล้ าล าราง

สาธารณะโดยไม่ชอบ) 

ผู้ฟฺองคดี นายชิษณุพงศ์ ตันติวัฒนพานิช 

ผู้ถูกฟฺองคดี     ส านักงานเขตมีนบุรี , 

ผู้อ านวยการเขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร (ที่ 

1 , ที่ 2 , ที่ 3) 

72/2545 การบริหารงานบุคคล (ค าสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ

รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 

ผุ้ฟฺองคดี นายสามารถ ชัยพูล  หรือ 

นายธนวรรธน์ วงษ์ชัยพูล 

ผู้ถูกฟฺองคดี กรุงเทพมหานคร,ปลัด

กรุงเทพมหานคร,คณะกรรมการข้าราชการ กุง

เทพมหานคร 

73/2545 การบริหารงานบุคคล(ค าสั่งย้ายผู้ฟฺองคดีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี นางเตือนจิตต์ ภัทรนาวิก 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะกล่ า,หัว 

หน้ากองการเจ้าหน้าที่ส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

81/2545 การประกอบกิจการโรงงานและเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงสีข้าวไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี  นางแสงเดือน ยะบาล 

ผุ้ถูกฟฺองคด ี

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 , องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่  

96/2545 การควบคุมอาคารและการผังเมือง (การสั่งรื้อถอน

อาคารท่ีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเลือกปฏิบัต)ิ 

ผู้ฟฺองคดี นางโสภา สิงฆาฬะ 

ผู้ถูกฟฺองคดี  องคืการบริหารส่วนต าบล

ปูาคลอก 

103/2545 การเลือกตั้ง(คณะกรรมการตรวจและรวมคะแนน

ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี นายเชาวลิต สุพรัตน ์

ผู้ถูกฟฺองคดี องค์การบริหารส่วนต าบล

ไชยมนตรี 
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104/2545 ราชการส่วนท้องถ่ิน : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(การก าหนดจุดสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนโดยไม่

เหมาะสม) 

ผู้ฟฺองคดี บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จ ากัด 

ผู้ถูกฟฺองคดี นายกเทศมนตรีต าบล

ประชาธิปัตย์ , ปลัดเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์ 

, อธิบดีกรมทางหลวง ,นายช่างแขวงการทาง

ปทุมธานี 

122/2545 การควบคุมอาคารและการผังเมือง (ค าสั่งให้ระงับการ

ก่อสร้างอาคารเป็นการชั่วคราว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี บ.บ้านเทพรัตน์ เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 

ผู้ถูกฟฺองคดี  ประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง 

134/2545 สัญญากับทางราชการ (การไม่จ่ายเงินชดเชยค่างาน

ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 

ผู้ฟฺองคดี บริษัท สวัสดิการโยธา จ ากัด 

ผู้ถุกฟฺองคดี กรุงเทพมหานคร , ส านัก

งบประมาณ , ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย , 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

138/2545 ราชการส่วนท้องถ่ิน : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(การละเลยไม่ต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ

ทางสาธารณะโดยไม่ชอบ) 

ผู้ฟฺองคดี นางเมธิศา พุกวิระ 

ผู้ถูกฟฺองคดี เทสบาลต าบลอินทร์บุรี , 

นายกเทศมนตรีต าบลอินทร์บุรี 

141/2545 การควบคุมอาคารและการผังเมือง (การละเลยต่อ

หน้าท่ีไม่ด าเนินการแก่ผู้ก่อสร้างอาคารผิดแบบ) 

ผู้ฟฺองคดี นางสุนีย์ ครุจิต 

ผู้ถูกฟฺองคดี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี , 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

144/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองกระท า

การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายวิทยา อมฤตชัชวาลย์ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ส านักงานเขตยานนาวา ท่ี1 

กรุงเทพมหานคร ที2่ 

148/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยทางปกครองกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสมพร ราศีภุมรา 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลกลางดง ท่ี1 

อ าเภอปากช่อง ที2่ 

อ.ก.ท.จังหวัดนครราชสีมา ท่ี3 

158/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสุบิน รักทิม 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1,

หัวหน้าส่วนกิจการสภา อ .บ.จ.เชียงราย ที่ 2,

หัวหน้าส่วนอ านวยการ อ.บ.จ.เชียงราย ที่3 

178/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองปฏิบัติ

หน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร (ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งจ าหน่าย

ผู้ฟฺองคดี 

บริษัท ส.พลังคอนสตัคชั่น จ ากัด 
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คดีออกจากสารบบความ) ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร 

182/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายอภิชัย พิทยานุรักษกุล กับพวกรวม 

16 คน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ประธานกรรมการบริหาร อ .บ.ต.ปูายุบใน ที่ 1,

นายอ าเภอวังจันทร์ ที่ 2,ผู้ว่าราชการจังหวัด

ระยอง ที่3 

184/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายอุดม นวลละออง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี

187/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองละเลย

ต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสถาพร เตียวพิพิธพร 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลนครนนทบุร ี

193/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายแดง หลาวหล้าง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ประธานกรรมการ อ.บ.ต.สาคู จ.ภูเก็ต 

196/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางบุญเรือน เสวะจินดา 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ และ

พวกรวม 9 ราย 

201/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง

ไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสิริภัทร เพ็งเกร็ด 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ประธานกรรมการ อ .บ.ต.ขุนพิทักษ์ ที่ 1,

เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่ 2,

ประธานกรรมการอ.บ.ต.ท่าช้าง ที่ 3,นายอ าเภอ

บ้านลาด ที่4,นายอ าเภอด าเนินสะดวก ที5่ 

205/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค า

ฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางยินดี ต่อสุวรรณ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ส านักงานเขตยานนาวา ท่ี1 

กรุงเทพมหานคร ที2่ 
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208/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ

ตามกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้

พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางกัลยาณี ค าทอง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตราชเทวี ที1่ 

กรุงเทพมหานคร ที2่ 

229/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

ศาสตราจารย์ บันลือ พฤกษะวัน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิษณุโลก 

ท่ี1 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที1่ 

231/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองกระท า

การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง

ก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายชาคร บริรักษ์บทวลักซ์ กับพวกรวม 

28 คน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร ที1่ 

ส านักงานเขตดินแดง ท่ี2 

247/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองกระท า

การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายปลด แสงโพธิ์แก้ว ในฐานะผู้จัดการมรดก

ของ นางปลีก แสงโพธิ์แก้ว 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร 

257/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองออก

ค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยก าหมาย(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายเติมศักด์ิ มุสิกะวัน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร 

267/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครอง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และกระท าละเมิด(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺอง

ไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

บริษัท ซุปเปอร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร ที่1,นายสมัคร สุนทรเวช ที่2,

นายพิจิตต รัตตกุล ที่ 3, นางบรรณโศภิษณ์ 

เมฆวิชัย ที่4,กรมโยธาธิการ ที่5,นายปรัชญา สู

ตะบุตร ที่6 

268/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งทาง

ปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ค าร้องอุทธรณ์

ค าสั่งไม่รับค าฟฺองบางข้อหาไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

พันจ่าอากาศเอกจ านงค์ สังประกุล 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลนครปากเกร็ด 
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271/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครอง(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้

พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.อุไร  พรหมดวง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 

279/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองละเลย

การปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ

(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายเฉลิมชัย กลันทกพันธ์ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

284/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายรอด ภาสวงค์ กับพวกรวม 19 คน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลปูามะม่วง ที1่ 

ก านันผู้ใหญ่บ้านฯ ที ่

286/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายแดง หลาวหล้าง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

อ.บ.ต.บางสาคู ที่ 1,ประธานกรรมการบริหาร 

อ.บ.ต. ที่2,รองประธานกรรมการ อ .บ.ต.สาคู 

ที่ 3 ,ฯลฯ รวม 8 ราย 

290/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่

รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางอ าไพ ศรีสวัสดิ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

อ.บ.ต.บางตาเถร ที่ 1,ประธานกรรมการ 

อ.บ.ต.บางตาเถร ที2่ และ อื่นๆรวม 4 ราย 

308/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองละเลย

ต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.มยุรี เจริญฉ่ า 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลต าบลบางจัก ท่ี1 

ลูกจ้างประจ าส านักงานเทศบาลฯ ท่ี2 

318/2545 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางมยุรฉัตร มะโนทัย 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตพญาไท ที1่ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที2่ 

หัวหน้าฝูายโยธา สนง.เขตพญาไท ที3่ 
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182/2546 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ

หน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง

ไม่รับค าขอท่ีเพิ่มข้ึนใหม่) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายประเสริฐ ภูริพันธ์ุภิญโญ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที1่ 

ผู้อ านวยการเขตพญาไท ที2่ 

  10/2546 คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของเจ้าหน้าที่

ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย (ค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟฺองไว้พิจารณา) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางมยุรี เรืองอภิศิร ิ

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ท่ี 1 

รับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที2่ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ปี พ.ศ. 2544 

 

หมายเลข 

คด ี

เรื่อง คู่กรณี 

คดีหมายเลขด าที ่

167/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

320/2544 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยไม่ชอบ(ผู้ฟฺองคดีเห็นว่า

การประกวดราคาไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายประการ 

คือ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟฺองคดีไม่ออกใบรับแคชเชียร์เช็ค

หลักประกันซองและน าไปเข้าบัญชีของผู้ถูกฟฺองคดีโดยไม่

มีอ านาจ , คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้

เวลาพิจารณาผลการประกวดราคานาน ,คณะกรรมการ

เปิดวองประกวดราคาไม่ยอมตรวจเอกสารของผู้เข้า

ประกวดราคาทุกราย ฯลฯ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่ง

ให้ยกเลิกการประกวดราคา) 

ผู้ฟฺองคดี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุขจิรา

มุกดาหาร เอ็นจิเนียร่ิง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร 

คดีหมายเลขด าที ่

314/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

628/2544 

การยกเลิกการประกวดราคาโดยมิชอบ(การพิจารณาผล

การประกวดราคาผู้ฟฺองคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  แต่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ฟฺองคดีว่ามีปัญหาเรื่องหนังสือรับรอง

ผลงานไม่ตรงตามประกาศประกวดราคา จึงยกเลิกการ

ประกวดราคา ผู้ฟฺองคดีเห็นว่า การยกเลิกการประกวด

ราคาไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมท าให้เกิดความได้เปรียบ

เสียเปรียบต่อกัน การวินิจฉัยในเรื่องผลงานมิใช่

รายละเอียดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ  ขอให้ศาลพิจารณา

เพิกถอนค าสั่งยกเลิกการประกวดราคา) 

ผู้ฟฺองคดี 

บริษัท ต สุวรรณชัย 1999 

จ ากัด 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลนครภูเก็ต 

คดีหมายเลขด าที ่

2132/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1140/2544 

ขอให้เพิกถอนค าสั่งยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างถนนลาดยางสายโค้งบ่อแร่-ทับตาแทน อ .หนอง

หญ้าไซ จ .สุพรรณบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี(ผู้ถูกฟฺองคดีแจ้งยกเลิกการประกวดราคา

เนื่องจากมีผู้ย่ืนซองประกวดราคารายเดียว ผู้ฟฺองคดีเห็น

ว่าไม่เป็นธรรมและท าให้เสียประโยชน์ คือ ผู้ซื้อแบบราย

อ่ืนรู้ราคาของผู้ฟฺองคดี และการท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนซองราคา

มิใช่ความผิดของผู้ฟฺองคดี ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคา พร้อมท้ังขอคุ้มครองชั่วคราวให้

ศาลสั่งระงับการด าเนินการประกวดราคาไว้เป็นการ

ชั่วคราวก่อนศาลมีค าพิพากษา) 

 

ผู้ฟฺองคดี 

ห.จ.ก. สินทรัพย์ทวีสุพรรณบุร ี

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี 
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คดีหมายเลขด าที ่

1220/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1761/2544 

หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ

หน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร(ผู้ถูกฟฺองคดีละเลยต่อหน้าท่ี

ปล่อยให้สถานประกอบการอู่เคาะพ่นสีประกอบกิจการ

พ่นสีรถยนต์ก่อให้เกิดฝุูนสีฟฺุงกระจายและส่งกลิ่นเหม็น

รบกวนก่อความร าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้

ฟฺองคดีและประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  ขอให้

ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟฺองคดีปฏิบัติหน้าที่ให้

ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางผาด  แซ่โคว ้

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
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ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ปี พ.ศ. 2545 

 

หมายเลข 

คด ี

เรื่อง คู่กรณี 

คดีด าหมายเลขที ่

1363/2544 

คดีแดงหมายเลขที ่

352/2545 

หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ผู้ฟฺองคดีได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากผู้ถูกฟฺองคดีละเลยต่อหน้าท่ีสร้างถนนหน้าบ้าน

ของผู้ฟฺองคดีแต่ไม่สร้างบิอพักน้ าทิ้งบริเวณหน้าบ้านของ

ผู้ฟฺองคดีเช่นเดียวกับท่ีก่อสร้างบริเวณหน้าบ้านอ่ืน ๆ 

บ้านละหนึ่งบ่อ ผู้ฟฺองคดีต้องวางท่อเป็นแนวโค้งไบยังบ่อ

พักน้ าทิ้งบ้านข้างเคียงเป็นเหตุให้การระบายน้ าภายใน

บ้านไม่สะดวกและไม่สามารถระบายน้ าจากบ้านออกสู่ทาง

ระบายน้ าของกรุงเทพมหานครได้ ขอให้ศาลมีค าพิพากษา

และค าสั่งให้ผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 1 ก่อสร้างบ่อพักน้ าทิ้งบริเวณ

หน้าบ้านพักของผู้ฟฺองคดีและมีท่อระบายน้ าผ่านถนนของ

กรุงเทพมหานครน าน้ าไปสู่ท่อระบายน้ าหลักของ

กรุงเทพมหานคร) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางสมศรี เฉลิมพงศ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ส านักงานเขตภาษีเจริญ ที1่ 

กรุงเทพมหานคร ที2่ 

คดีด าหมายเลขที ่

   7/2544 

คดีแดงหมายเลขที่

408/2545 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ

ละเลยต่อหน้าท่ี (มีการออกโฉนดท่ีดินล้ าเขตล ากระโดงที่

เป็นท่ีสาธารณะ ได้ร้องขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงล า

กระโดงท่ีตื้นเขิรให้เป็นถนนและวางท่อระบายน้ าเพื่อ

ประชาชนได้ใช้สัญจร กรุงเทพมหานครได้อนุมัติแต่ก็

ไม่ได้ด าเนินการ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินติดล ากระโดงแต่ละ

รายจะยกท่ีดินส่วนท่ีติดล ากระดดงเป็นท่ีสาธารณะเพื่อให้

ล ากระโดงกว้าง 6 เมตร เพื่อท่ีส านักงานเขตภาษีเจริญ

หรือกรุงเทพมหานครท าเป็นถนน แต่มีเจ้าของโฉนดซึ่

ออกซึ่งรุกล้ าที่สาธารณะไม่ยอม และขู่ว่าจะปิดทางพร้อม

สร้างสิ่งก่อสร้างไว้โดยอ้างว่าอยู่ในเขตท่ีดินของตน  ผู้ฟฺอง

คดีมีความประสงค์ให้มีค าสั่งเพิกถอนโฉนดท่ีรุกล้ าทาง

สาธารณะ มีค าสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ าทาง

สาธารณะ) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางนภาภรณ์ ทองประเสริฐ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

สาขาหนองแขม ที่ 1,อธิบดีกรมที่ดิน 

ที่2,ผู้อ านวยการเขตภาษีเจริญ ที่ 3,

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที4่ 

คดีหมายเลขด าที ่

1300/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

469/2545 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ

หน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร (ฟฺองว่า ผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 1 ละเลย

ต่อหน้าท่ีปล่อยให้ผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 2  บุกรุกทางสาธารณะ 

ผู้ฟฺองคดี 

นางวันเพ็ญ  ฉันทชาต ิ

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที1่ 
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ขอให้ผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 1 ปฏิบัติการตามหน้าท่ีรื้อถอนสิ่ง

ปลูกสร้างและต้นไม้ของผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 2 ท่ีรุกล้ าทาง

สาธารณะ) 

นายประเทือง คงประชา ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

1373/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

709/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรับกระท าโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย (ขอให้เพิกถอน

ค าสั่งตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ค้าหายเร่-แผงลอย)(ผู้

ฟฺองคดีเป็นผู้ค้าผลไม้แผงลอยบริเวณปากคลองตลาด ผู้ถุ

กฟฺองคดีท่ี 1 ได้จัดระเบียบการค้าหาบเร-่แผงลอยโดย

การตีเส้นในพื้นท่ีของผู้ฟฺองคดี และขึ้นทะเบียนผู้ฟฺองคดี

เป็นผู้ค้าแผงลอย แต่ฝฝูายเทศกิจกลับท าบัญชีผู้ค้าโดย

ระบุผู้ร้องสอดเป็นผู้ค้าเพิ่มเติม ในล าดับถัดจากผู้ฟฺองคดี 

ขายผลไม้ในท่ีเดียวกับท่ีของผู้ฟฺองคดีโดยได้ขายสลับ

หมุนเวียนกับผู้ฟฺองคดี  ผู้ฟฺองคดีได้ร้องทุกข์และทางผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครได้ตัดสินชี้ขาดเก่ียวกับกรณี

พิพาทโดยให้ผู้ถุกฟฺองคดีท่ี 1 ถอดถอนชื่อผู้ฟฺองคดีออก

จากบัญชีรายชื่อผู้ค้าหาบเร-่แผงลอย ผู้ฟฺองคดีไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม  ขอให้ศาลพิพากษาและมีค าสั่งให้เพิก

ถอนค าสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 

1 และให้จัดสรรพื้นที่ค้าเดิมเละเพิ่มชื่อในทะเบียนผู้ค้า

หาบเร่-แผงลอยให้แก่ผู้ฟฺองคดีตามสิทธิเดิม) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายจิรพันธ์ ศรีปัญจากุล 

ผู้ร้องสอด 

นางสุดา ศรีระวีวงศา 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตพระนคร ที1่ 

กรุงเทพมหานคร ที2่ 

คดีด าหมายเลขที ่

157/2544 

คดีแดงหมายเลขที ่

780/2545 

หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ผู้ฟฺองคดี

ได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี

ปล่อยให้มีบุคคลล้อมรั้วรุกล้ าทางสาธารณประโยชน์และ

บุกรุกเข้ามาทางด้านทิศเหนือของท่ีดินของภรรยาผู้ฟฺอง

คดี และไถกลบคูส่งน้ าชลประทานท าให้ผู้ฟฺองคดีไม่

สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ได้ตามปกติ และไม่

สามารถน าน้ าจากคูส่งน้ าชลประทานไปใช้ในการเกษตรได้  

ขอให้ศาลมีค าสั่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการน าเอา

ทางสาธารณประโยชน์กลับคืนมาให้ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ และสั่งให้รื้อรั้วที่ล้อมทางสาธารณประโยชน์

ออกไป) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายบุญมาก สังขธรรม 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายอ าเภอโกสุมพิสัย ที่ 1,องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่2, กรม

ชลประทาน ที่ 3 

 

คดีหมายเลขด าที ่

1486/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

864/2545 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ผู้ฟฺองคดีขอนุยาตซ่อมแวม

อาคาร ผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 1ไม่ได้ออกใบรับแจ้งตามแบบท่ี

ก าหนดแต่ได้แจ้งด้วยวาจาให้ผู้ฟฺองคดีด าเนินการ

ซ่อมแซมได้ หลังซ่อมแซมผู้ถูกฟฺองคดีมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.วิไล  อ้ังอมร 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลเมืองชุมแสง ที่ 1,

นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง ที่ 2,
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ต้องขออนุยาตเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างออก

ท้ังหมดแล้วก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ให้ผู้ฟฺองคดีระงับการ

ก่อสร้างดัดแปลงเคล่ือนย้าย ผู้ฟฺองคดีอุทธรณ์ค าสั่งต่อผู้

ถูกฟฺองคดีท่ี 3 ซึ่งตัดสินยกอุทธรณ์  จึงขอให้ศาลมีค า

พิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ เพิกถอน

ค าสั่งผู้ถูกฟฺองคดีท่ี 1 และ 2) 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใน

เขตเทศบาล หรือ เขตราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครสวรรค์ ที่3 

คดีหมายเลขด าที ่

189/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

945/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ผู้

ถูกฟฺองคดีท่ี 1 ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตผ่านที่ดินของผู้

ฟฺองคดีโดยท่ีผู้ฟฺองคดีไม่ได้ยินยอมหรืออุทิศให้ ผู้ฟฺอง

คดียื่นขอรังวัดสอบเขตท่ีดิน เจ้าหน้าที่ของส านักงานท่ิดิน

ไม่ยินยอมรับรองเขตให้แก่ผู้ฟฺองคดีและกล่าวหาว่าผู้ฟฺอง

คดีรังวัดท่ีดินเกินจากโฉนดท่ีดิน  ขอให้ศาลมีค าพิพากษา

หรือค าสั่ง ให้ท่ีดินที่ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเป็นท่ีดิน

ในโฉนดซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ฟฺองคดี ให้รับรองแนวเขต

ท่ีดินให้ผู้ฟฺองคด)ี 

ผู้ฟฺองคดี 

นางยุพิน ดีสวัสดิ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องคืการบริหารส่วนต าบลพนมสาร

คาม ที่1,นายอ าเภอพนมสารคาม ที่

2,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ที่ 3 

คดีหมายเลขด าที ่

1373/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1127/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (ผู้ถุกฟฺองคดีได้สร้าง

อาคารส านักงานเขตสวนหลวง และได้ปิดกั้นทางเข้า-ออก

รถยนต์ของประชาชนซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ท่ี

ประชาชนใช้ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 35 ปีเป็นการชั่วคราว

ด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการก่อสร้าง เม่ือการ

ก่อสร้างอาคารเสร็จจะพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนท่ี

เดือดร้อนซึ่งเคยน ารถยนต์เข้า-ออกและจอดรถยนต์อยู่

เดิมสามารถเข้า-ออก และจอดได้ แต่เม่ือสร้างเสร็จไม่ได้

เปิดทางให้  ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟฺอง

คดีรื้อรั้วเปิดทางพิพาทให้ประชาชนได้ใช้ตามปกติต่อไป) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายดุสิต สามารถวาที และ

พวกรวม 13 คน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตสวนหลวง 

คดีหมายเลขด าที ่

380/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1171/2545 

ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกการสอบราคาจ้าง

เหมาก่อสร้างของเทศบาลเมืองปัตตาน(ีผู้ถุกฟฺองคดีมี

ค าสั่งยกเลิกการสอบราคาที่ผู้ฟฺองคดีเป็นผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ ผู้ฟฺอง

คดีเห็นว่าการส่ังยกเลิกการสอบราคาไม่ชอบด้วนระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบรืหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน และท าให้ผู้ฟฺองคดีได้รับความ

เสียหาย) 

ผู้ฟฺองคดี 

ห.จ.ก. จิ้วเสร ี

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลเมืองปัตตาน ี

คดีหมายเลขด าที ่

3200/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

หน่วยงานทางปกครองออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(คดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดท่ีผู้ฟฺองคดีเห็นว่าตนมี

อ านาจออกค าสั่งให้พนักงานเทศบาลไม่ต้องรับผิดชอบ

ผู้ฟฺองคดี 

เทศบาลต าบลปากแพรก 

ผู้ถูกฟฺองคด ี
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1215/2545 ชดใช้ความเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาลเพราะไม่ได้

ประมาทเลินเล่อ แต่ทางกระทรวงการคลังแจ้งให้รับผิด

ชดใช้ค่าเสียหาย แต่เป็นการแจ้งเรื่องมาเกินระยะเวลา 1 

ป)ี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คดีหมายเลขด าที ่

110/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1261/2545 

หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิฟฺองว่าผู้ถูก

ฟฺองคดีละเลยปล่อยให้บุคคลบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟฺองคดีด าเนินการกับผู้บุกรุกตาม

อ านาจหน้าที่ท่ีก าหมายก าหนด) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางอรุณี รุ่งนก 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายอ าเภอกบินทร์บุรี ที1่ 

อ.บ.ต.อินทร์บุรี ที่2 

คดีหมายเลขด าที ่

64/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1270/2545 

เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้

ต้องปฏิบัติ(ฟฺองว่าผู้ถุกฟฺองคดีละเลยต่อการท่ีบุคคล

ก่อสร้างกระถางต้นไม้มีลักษณะเป็นก าแพงคอนกรีตสูง

บนทางซึ่งได้จดทะเบียนภาระจ ายอมเพื่อหวงกันไว้ใช้

ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ให้ผู้อ่ืนใช้เป็นทางเดิน ขอให้ศาล

มีค าบังคับแก่ผู้ถูกฟฺองคดีเพื่อด าเนินการแก้ไขความ

เดือดร้อน) 

ผู้ฟฺองคดี 

นางศิริวรรณ์ พิพิตรพงศ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตบางกอกใหญ ่

คดีหมายเลขด าที ่

1329/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1388/2545 

เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีก าหมายก าหนดให้

ต้องปฏิบัติ(ผู้ถูกฟฺองคดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของ

ศาล คือมิได้ด าเนินการเพื่อให้มีการรื้อถอนอาคารร้านค้า) 

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.เกสร มหัทธนานนท์ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีต าบลด่าน

ส าโรง 

คดีหมายเลขด าที ่

1329/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1388/2545 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ฟฺอง

เก่ียวกับการรื้อถอนอาคาร โดยขอให้ศาลมีค าสั่งแลค า

พิพากษาห้ามผู้ถูกฟฺองคดีเข้ารื้อถอนอาคารท้ังหมดของผู้

ฟฺองคดีฯลฯ) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายพรเลิศ รุ่งวรรธนวงศ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร 

คดีหมายเลขด าที ่

2911/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1451/2545 

ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(ผู้ฟฺองคดีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียงก่อสร้าง

อาคาร ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟฺองคดี

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ก าหนด โดยสั่งให้เจ้าของอาคารร้ือถอนอาคารส่วนท่ี

ก่อสร้างที่มิชอบด้วยกฎหมายออกท้ังหมด) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายรณชัย ณัฏฐพงศ์พิพัฒน ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้ว่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการเขตห้วยขวาง 

คดีหมายเลขด าที ่

654/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1509/2545 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยก าหมายและ

ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีก าหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต(ิผู้ถูก

ฟฺองคดี ท่ี 1 อนุญาตให้ ผู้ถูกฟฺองคดี ท่ี 2 ต่อเติมอาคาร

ห้องแถวแบบบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีติดกับผู้ฟฺองคดีและใช้ผนัง

ร่วมกันเป็นสองชั้นเต็มพื้นท่ีท้ังด้านหน้าและด้านหลังโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต และ ให้รื้อถอนอาคารในส่วนท่ีต่อเติมโดยให้

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.จินดา โชติสะอาดพันธ์ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ประธานกรรมการบริหาร อบต.

บางคูรัด ที่1 

น.ส.ส าเนียง  วงษ์สวัสดิ์ ท่ี 2 
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อาคารอยู่ในสภาพเดิมก่อนต่อเติม) 

คดีหมายเลขด าที ่

3556/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1543/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย (ผู้ถุกฟฺองคดีออกโฉนดท่ีดินทับซอย

นาทราย 3 ซึ่งเป็นทางหลวงสุขาภิบาลอันเป็นทาง

สาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของผู้ฟฺองคดี 

และก่อสร้างแนวรั้วปิดทางสาธารณประโยชน์ท าให้

ประชาชนท่ัวไปไม่สามารถใช้ทางได้ ผู้ฟฺองคดีไม่สามารถ

เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมได้  ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดท่ีดินให้ถูกต้อง และ ท าการ

รื้อแนวรั้วที่ปิดก้ันทางสาธารณประโยชน์ออกเสีย) 

ผู้ฟฺองคดี 

เทศบาลต าบลหนองบัว 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

อธิบดีกรมท่ีดิน ท่ี 1 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด

อุดรธานี ที่ 2 

นางนาฏสุดา ดอนหม่ืนศรี ท่ี3 

คดีหมายเลขด าที ่

603/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1622/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (ผู้ถูกฟฺองคดีไม่

เบิกจ่ายเงินในส่วนของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กท่ีระหว่างก่อสร้างดินเกิดการทรุดตัวและเลื่อนไหล

ลงคลอง ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟฺองคดีส่ังการ

ด้วยวาจาให้ผู้ฟฺองคดีก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง  โดยอ้างว่า

ไม่มีสัญญาจ้างและการก่อสร้างเขื่อนนั้นเพื่อประโยชน์ของ

ผู้ฟฺองคดีเอง) 

ผู้ฟฺองคดี 

ห.จ.ก.วิรุฬห์กรก่อสร้าง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบาง

รักใหญ ่

คดีหมายเลขด าที ่

1192/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1628/2545 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(เป็นคดีฟฺองเก่ียวกับการนับอายุ

เกษียณราชการ) 

ผู้ฟฺองคดี 

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ท่ี 1, รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ 2,

กระทรวงการคลัง ที่ 3, 

คณะรัฐมนตรี ที4่ 

คดีหมายเลขด าที ่

3010/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1681/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองออกค าสั่งโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย(ผู้ฟฺองคดีขอท าการออกโฉนดท่ีดิน แต่

ท่ีดินแปลงของตนได้ออกหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับท่ี

หลวงแล้ว ของให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าบังคับเพิก

ถอนหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง และ ด าเนินการออก

โฉนดให)้ 

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.จันทร์ทิพย์ ภักดีวงษ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรมท่ีดิน ท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้

สามพัน ท่ี2 

คดีหมายเลขด าที ่

1921/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1761/2545 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระท าการละเมิด (ผู้ฟฺองคดี

ได้รับความเสียหาย จากการท่ีผู้ถูกฟฺองคดีออกใบอนุญาต 

และ ก่อสร้างอาคารซึ่งอยู่เคียงบ้านของผู้ฟฺองคดี ขอให้

ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และชดใช้

ค่าเสียหาย) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายฮุยเซี้ยง  แซ่ค ู

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 

ท่ี1, นางสุมาลี อินทรชัยวุตม์ ที่

2,เทศบาลต าบลลาดยาว ที3่ 

คดีหมายเลขด าที ่ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ ผู้ฟฺองคดี 
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3920/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1774/2545 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ผู้ถูกฟฺองคดีมีค าสั่งให้ผู้ฟฺองคดี

รื้อถอนอาคารส่วนท่ีต่อเติมด้านหลังอาคาร และการ

กระท าของผู้ถูกฟฺองคดีมีลัการะเลือกปฏิบัติไม่ให้ความ

เป็นธรรมกับผู้ฟฺองคดี  ขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอน

ค าสั่ง) 

นางรัชนี ฉั่วศรีสกุล 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตสายไหม ที1่ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

658/2544 

659/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

1799/2545 

1800/2545 

เรียกค่าทดแทนการเวนคืน , เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกิน

สมควร(ผู้ฟฺองคดีท้ังสองส านวนไม่พอใจจ านวนเงินค่า

ทดแทนโดยเห็นว่าการก าหนดค่าทดแทนท่ีดินไม่ได้

ค านึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ค่าทดแทนสิ่ง

ปลูกสร้างก็ก าหนดให้ในราคาที่ต่ ากว่าราคาวัสดุก่อสร้าง

ตามท่ีเป็นจริงขณะเวนคืน จึงเป็นการก าหนดเงินค่า

ทดแทนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม  จึงขอให้

ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดเงินค่าทดแทนท่ีดิน 

ก าหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนความเสียหาย 

และ เร่งรัดการวินิจฉัยอุทธรณ)์ 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสมพงษ์ สวัสดิสุข 

นายทินรัช ขัตติโยทัยวงศ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร ที่ 1 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ท่ี2,รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ 3 

คดีหมายเลขด าที ่

4145/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

2057/2545 

เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ผู้

ฟฺองคดีถูก อ .ก.ท.เทศบาลเมืองล าปางลงโทษลดขั้น

เงินเดือนฐานมีการกระท าที่เป็นสาเหตุให้เกิดความแตก

สามัคคีระหว่างพนักงานครูเทศบาลด้วยกัน และในปี

ต่อมาถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  ขึงขอให้ศาลพิจารณา

พิพากษาสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟฺองคด)ี 

ผู้ฟฺองคดี 

นางวิไลวรรณ โสมะนันท์ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ที1่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

2658/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

2072/2545 

การไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยมิชอบ(ผู้ฟฺองคดีเห็นว่าการท่ี

ผู้ถูกฟฺองคดีแจ้งให้ผู้ฟฺองคดีแก้ไขงานหลายคร้ังและไม่

ตรวจรับงานเป็นการกลั่นแกล้งและไม่ให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้ฟฺองคดี เนื่องจากไม่ตรวจรายละเอียดท้ังหมดไปใน

คราวเดียวกันโดยไม่มีมาตรฐานก าหนดหลักเกณฑ์ท่ี

แน่นอน เป็นเหตุให้ผู้ฟฺองคดีได้รับความเดือดร้อนและ

เสียหายท่ีต้องด าเนินการแก้ไขงานหลายคร้ัง และไม่

สามารถส่งมอบงานได้ ทั้งนี้สาเหตุมาจากผู้ฟฺองคดีประมูล

งานแข่งขันกับบุตรของประธานกรรมการบริหารของผู้ถูก

ฟฺองคดี  ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาและมีค าสั่งลงโทษ

คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟฺองคดี ซึ่งเป็น

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบ และ ให้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาพร้อมดอกเบ้ีย) 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสมพล ศรีเมือง 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

พระยาบันลือ 

คดีหมายเลขด าที ่

1501/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท ากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ

ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าต้องล่าช้าเกิน

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.กาญจนา ร่มโพธิ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี
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2106/2545 สมควร(ผู้ฟฺองคดีเห็นว่าการก าหนดค่าทดแทนท่ีดินให้ยัง

ต่ ากว่าความเป็นจริง การเวนคืนเป็นผลให้ครอบครัวของ

ผู้ฟฺองคดีซึ่งประกอบอาชีพซ่อมรถยนต์ไม่สามารถใช้ท่ีดิน

ส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืนเพื่อก่อสร้างที่พักอาศัยและอู่

ซ่อมรถยนต์ได้  ขอให้ก าหนดจ านวนเงินทดแทนใหม่) 

กรุงเทพมหานคร ที่ 1 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ท่ี 2 , รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ 3 

 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ปี พ.ศ. 2546 

 

หมายเลข 

คด ี

เรื่อง คู่กรณี 

คดีหมายเลขด าที ่

1529/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

78/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

นายสุวัฒน์ ลีละวัฒน ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช 

คดีหมายเลขด าที ่

1217/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

121/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ฟฺองคดี 

นายกิตติชัย ชาญเชิงศิลปกุล 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

กรุงเทพมหานคร ที1่ 

ผ.อ.ส านักรักษาความสะอาด ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

673/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

157/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

นายชนะชน ปิยะวงศ์ไทย 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ประธานกรรมการ อ.บ.ต.พิมลราช  

คดีหมายเลขด าที ่

2244/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

158/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้ฟฺองคดี 

นายธนัญชัย จิวาลักษณ(์ผู้ตาย) 

โดยลดาวัลย์ จิวาลักษณ์(ผู้เข้าแทนที่

ผู้ตาย) 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ส านักการโยธา ก.ท.ม. ที่1 

กรุงเทพมหานคร ที่2 

ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

  34/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

173/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

นายบุญยืน เหรัญญกิจ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตสวนหลวง 

คดีหมายเลขด าที ่

1887/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายและกระท าการละเมิดของหน่วยงานทาง

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.ดรุณี โตไพบูลย์ และพวก 
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คดีหมายเลขแดงท่ี 

200/2546 

ปกครอง ผู้ถูกฟฺองคด ี

เจ้าพนักงานที่ดินจ.เชียงราย ที1่ 

เทศบาลเมืองเชียงราย ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

108/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

252/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้

ต้องปฏิบัติ 

ผู้ฟฺองคดี 

นายธเนศ สามบุญศร ี

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลต าบลสามง่าม 

คดีหมายเลขด าที ่

3153/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

255/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีก าหมายก าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.จันทร์จิรา สีขน 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีต าบลชุมแพ 

คดีหมายเลขด าที ่

2475/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

378/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรับละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีก าหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

นายสุทน สุวรรณประดิษฐ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 

คดีหมายเลขด าที ่

578/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

394/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 

ผู้ฟฺองคดี 

นางเอมอร เรืองสิทธิเดชกุล 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตพระนคร 

คดีหมายเลขด าที ่

1905/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

431/2546 

หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าที่

ล่าช้าเกินสมควร 

ผู้ฟฺองคดี 

นางสุภา วังถนอมศักดิ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

เทศบาลนครปฐม 

คดีหมายเลขด าที ่

55/2545 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

436/2546 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.พชร ประเสริฐ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี  

และบุคคลอ่ืนอีกรวม 6 คน 

คดีหมายเลขด าที ่

4399/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

440/2546 

เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้

ต้องปฏิบัติ 

ผู้ฟฺองคดี 

นายชัยรัต หมายพึ่ง และพวก 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายอ าเภอบางพลี ที1่ 

เจ้าพนักงานท่ีดินฯ ที2่ 

อ.บ.ต.บางโฉลง ที3่ 

คดีหมายเลขด าที ่

3493-3494/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

441-442/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีก าหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

นายชัยรัตน์ ตาลาคุณ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

อ.บ.ต.สว่างแดนดิน ท่ี1 
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นายอ าเภอสว่างแดนดิน ท่ี2 

คดีหมายเลขด าที ่

58/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

629/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

นายประเสริฐ ภู่ภิญญาพงษ ์

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตหนองจอก 

คดีหมายเลขด าที ่

3016/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

652/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ฟฺองคดี 

นายสมชัย ฤทัยรุจนวงศ์ ท่ี1 

น.ส.สมจิตต์ ฤทัยรุจนวงศ์  ที2่ 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตคลองสาน ที1่ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที2่ 

คดีหมายเลขด าที ่

919/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

665/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ

ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

สหกรณ์การเกษตรศรีมงคล 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

นายอ าเภทไทรโยค ที1่ 

อ.บ.ต.ศรีมงคล ที2่ 

กับพวกรวม 5 ราย 

คดีหมายเลขด าที ่

3426/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

674/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

ร.ต.ต. นารถ อ าไพพัฒน ์

ผู้ถุกฟฺองคด ี

ผู้อ านวยการเขตจตุจักร 

คดีหมายเลขด าที ่

3603/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

675/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งดดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อ

หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

ผู้ฟฺองคดี 

น.ส.รถจนา ภู่หล า 

ผู้ถุกฟฺองคด ี

ส านักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราที1่ 

อ.บ.ต.ตีนเป็ด ที่ 2  

คดีหมายเลขด าที ่

690/2544 

คดีหมายเลขแดงท่ี 

687/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ฟฺองคดี 

นายดาบต ารวจ นคร อมรวัฒนา 

ผู้ถูกฟฺองคด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู ที่1 

นายอ าเภอเมืองนครปฐม ที2่ 

 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  

 
เรื่อง 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
ส่วนที่สาม 

การเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

เสนอ 

 

สถาบันพระปกเกล้า 

 

โดย 
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ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การบังคับใช้กฎหมาย 

 

1. ให้บังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่  

18 ตุลาคม  2545 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( ประกาศในราชกิจจาน ุ

เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 107 ก  วันที่ 17  ตุลาคม  2545) 

2. มีพระราชกฤษฎีกา   ให้ใช้บังคับพระราชบัยญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเป็นผลให้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ยกเลิกกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภา

จังหวัด     และ ยกเลิกกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่น คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

1. การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก  

ตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง  การ

เลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ (มาตรา 6) 

2. การจัดให้มีการเลือกต้ัง :  กรณีครบวาระ   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี 

การเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่ง

ครบวาระ   กรณีต าแหน่งว่างเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 

60 วัน      เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 

(มาตรา 7 วรรคหนึ่ง) 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

และ 

ข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าส่ังขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งได้ตาม

ความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งด้วย   และในการจัดการ

เลือกตั้งนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

จัดการเลือกตั้ง  (มาตรา 7 วรรคสอง)  

 3.  การประกาศให้มีการเลือกต้ัง  เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการ

เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง        ซึ่งในประกาศเรื่อง 

วันเลือกตั้ง , วันรับสมัครเลือกตั้ง , จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขต

เลือกตั้ง , จ านวนเขตเลือกตั้ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดก่อน    ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

และสถานที่อื่นตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

(มาตรา 8) 

 4.  การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมาย

ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจาก

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ถูกต้องตามความจริง (มาตรา 9) 

5.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใน 

การเลือกตั้งทั้งหมด  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัด    ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น (มาตรา 11)  ในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์ และจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  และให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง (มาตรา 32) 

 

หมวด 2 

เขตเลือกต้ัง  หน่วยเลือกต้ัง  และที่เลือกต้ัง 

 

1. การก าหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (มาตรา 13) 

1.1 การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง  ถ้าเขต 

ใดมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จ านวนราษฎรหนึ่งแสนคน 

เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหม่ืน ให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง  

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้

บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2526   ข้อ 13 (1) ก าหนดว่า 

(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  จ านวนสมาชิกสภา 
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กรุงเทพมหานครท้ังหมดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  ก าหนดเขต

เลือกตั้ง ดังนี ้

(ก) ถ้าเขตใดมีจ านวนราษฎรไม่เกิน 1 แสน 5 หม่ืนคน  ให้ถือเป็นเขต

เลือกตั้ง และมีสมาชิกจ านวน 1 คน 

(ข) การแบ่งเขตเลือกตั้งให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎร 1 แสนคน  เศษ

ของ 1 แสนถ้าเกิน 5 หม่ืน  ให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีก 1 

เขตเลือกตั้งและมีสมาชิกจ านวน 1 คน 

1.2 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขต 

เลือกตั้ง  ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 

เท่ากับจ านวนสมาชิกที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น 

1.3 การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือก 

ตั้ง   การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 3 เขตเลือกตั้ง  การ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้แบ่งเขต

เทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็น 4 เขตเลือกตั้ง   และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากัน

ทุกเขตเลือกตั้ง 

1.4 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขต 

เลือกตั้ง 

1.5 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ถือเขตขององค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

2. การก าหนดเขตเลือกต้ังส าหรับการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ใช้เขตขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  (มาตรา 16) 

3. การแบ่งเขตเลือกต้ัง  ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องพยายามจัดให้มีจ านวนราษฎรใน 

แต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด และต้องแบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกัน  

ในเขตเทศบาลหรือชุมชนหนาแน่นอาจก าหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น้ า

เป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งได้    ส าหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมิให้น าพื้นที่

เพียงบางส่วนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น  (มาตรา 14) 

  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด 

รายอ าเภอ รายเทศบาล  รายองค์การบริหารส่วนต าบล รายต าบล และรายหมู่บ้านให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศ

จ านวนราษฎรทั้งประเทศ       ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตเทศบาล 

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เขตต าบล หรือเขตหมู่บ้าน  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
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แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง (มาตรา 15) 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้
บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2546  ข้อ 14 ก าหนดว่า 

 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการเก่ียวกับการ 

แบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถ่ินและหลักเกณฑ์ตามข้อ 13  โดยพิจารณาจ านวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จากประกาศจ านวนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง  โดยให้ค านึงถึง 

(1) ให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

(2) ต้องแบ่งพื้นท่ีของแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีพื้นท่ีติดต่อกัน  ในเขตเทศบาล 

หรือเขตชุมชนหนาแน่นอาจก าหนดให้ใช้แนวถนน  ตรอกหรือซอย  คลองหรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของเขต

เลือกตั้งได้  ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  มิให้น าพื้นท่ีเพียงบางส่วนของเขตหนึ่งไปรวม

กับเขตอ่ืน 

(3) แบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยให้ถือต าบลท่ีมีจ านวนราษฎรมาก 

ท่ีสุดเป็นหลัก 

(4) การเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

(5) ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 

 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือก 

ตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด 

มอบหมายเป็นประธาน 

(2)  ปลัดจังหวัด    เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด      โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

พัฒนาการจังหวัด  ผู้แทนองค์การเอกชนในจังหวัดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน  และผู้แทนหอการค้าในจังหวัด

จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 

(3)  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  เป็นเลขานุการ 

 คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับกรุงเทพมหานคร  

(1) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน 

(2) บัญชาการต ารวจนครบาล  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครท่ี 

ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายจ านวน 1 คน  ผู้อ านวยการส านักผังเมือง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน  

ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ  นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

(3) ผู้อ านวยการกองปกครองและทะเบียน  กรุงเทพมหานคร เป็น 

เลขานุการ 

 คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือใน 
การแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละอ าเภอหรือแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ รวมท้ังอาจแจ้งให้สมาชิกสภา

ท้องถ่ินหรือผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วม

แสดงความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยก็ได ้
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4. หน่วยเลือกต้ัง และ ที่เลือกต้ัง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยให้กระท าก่อน

วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ

สถานที่อื่นที่เห็นสมควร   ส่วนการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งให้กระท าได้

โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อน

วันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 วันก็ได้ (มาตรา 17) 

 การก าหนดหน่วยเลือกตั้งให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือก  

ตั้งของราษฎรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  (มาตรา 18) 

(1) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิ  

เลือกตั้งจ านวนน้อย  จะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่ 2 หมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้   

ส าหรับในเขตเทศบาล  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจก าหนดให้ใช้แนว

ถนน  ตรอกหรือซอย  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(2) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    หน่วยเลือกตั้งละ  800  คน    เป็น 

ประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง  จะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวน

ดังกล่าวก้ได้ 

  ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ท่ีประชาชนเข้าออกได้สะดวก มีป้ายหรือเครื่องหมาย

แสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก้ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 

หมวด 3 

การด าเนินการเลือกต้ัง 

 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีการเลือกต้ัง  เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง 

ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด แต่งตั้ง หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ปลัดเทศบาล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา และ

หัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) เป็น ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น และ กรรมการอื่นอีก

ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้ง  และต้องปฏิบัติ

ตามประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (มาตรา 19 ) 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2546  (ข้อ 28 –31)   ได้ก าหนดเกี่ยวกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ไว้ดังนี ้

 เม่ือมีกรณีต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถ่ินใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวน 5 คน โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินนั้น 1 คน และ จากการ

สรรหา 4 คน โดยใช้ชื่อตามองค์กรปกครองท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ ดังนี ้

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ระบุชื่อ

จังหวัด) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล(ระบุประเภทและชื่อเทศบาล) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเมืองพัทยา 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล(ระบุชื่อต าบล) 

 กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการสรรหา 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ 

(3) เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นท่ีจังหวัดนั้น  และมีถ่ินท่ีอยู่หรือปฏิบัติหน้าที ่
อยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล  ซึ่งอาจมีถ่ิน

ท่ีอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตท้องท่ีอ าเภอท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบลนั้นตั้งอยู่ 

 ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน 

(2) อัยการจังหวัด   ปลัดจังหวัด  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(3) กลุ่มบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน เป็น 

กรรมการ ดังนี้  หัวหน้าหน่วยทหารท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น  ( 1 คน) , อธิการบดีหรืออธิการของ

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด (1 คน) , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด (1 คน) , 

ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด (1 คน)  , 

ประธานองค์กรเอกชนในจังหวัดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัด (1 คน) , นายกสมาคมสื่อมวลชนที่จะทะเบียนในจังหวัด (1 คน)  

(4) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

 

(1) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน 

(2) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงศึกษา 

ธิการ  อัยการสูงสุด  ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

   (3) กลุ่มบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน เป็น

กรรมการ ดังนี้   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (1 คน) , ประธานองค์กรเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร , ผู้อ านวยการเขตของกรุงเทพมหานคร 

   (4) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร        เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

 

2.  อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี 

ดังต่อไปนี้  (มาตรา 20) 

(1) รับสมัครเลือกตั้ง 

(2) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

(3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

(4) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินการเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการ 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(6) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(7) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2546   ข้อ 46 ก าหนดให ้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

(ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัด

เมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน) เป็นผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. อ านาจหน้าที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มี 

ดังต่อไปนี้  (มาตรา 21) 

(1) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ท่ีเลือกตั้ง   

และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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(2) ตรวจอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการ 

เพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(3) ก ากับดูแล และอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับ 

คะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(4) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วย 

เลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(5) ปฏิบัติการใดตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ี 

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมาย 

5.  นายอ าเภอท าหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้อง 

ถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการการ

เลือกตั้งอาจมีค าส่ังให้นายอ าเภอด าเนินการในเรื่องใดท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการการ

เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ทั้งนี้ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมายนี้ในเรื่องนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ  (มาตรา 22) 

6.   เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกต้ัง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ให้ผู้อ านวย 

การการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ

เลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้  (มาตรา 23) 

(1) ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 1 คน 

(2) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจ านวน 7 คน    ประกอบด้วย ประธาน 

กรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 6 คน  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งและการ

นับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

   ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อยท่ีเลือกตั้งละ 2 คน 

 7.  หน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใดมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้   ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงาน 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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หรือลูกจ้างซึ่งได้รับค าสั่งดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิบัติตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

มอบหมาย (มาตรา 25) 

8. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกต้ัง  นอกจากหน้าที่ 

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่ง

การ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการ

เลือกตั้ง  และให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ จัดให้มี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ  (มาตรา 26) 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผุ้บริหารท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2546  ก าหนดว่า 

 เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง 

ถ่ินใด  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าที่

เลือกตั้งอย่างน้อยท่ีเลือกตั้งละ 2 คน หรือตามท่ีผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร้อง

ขอ  กรณีท่ีมีเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ  ให้นายอ าเภอจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง

เพิ่มเติมให้ครบตามจ านวน    โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน    ก านัน    ผู้ใหญ่บ้าน  

สารวัตรก านัน  หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่

ต ารวจ (ข้อ 55) 

 ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง (ข้อ 57) 

 เจ้าหน้าที่รักาาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

ในการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (ข้อ 58) 

(1) รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณท่ีเลือกตั้ง หรือตามท่ีคณะ 

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งร้องขอ 

(2) รับแจ้งความในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในวันเลือกตั้ง 

(3) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีท่ีได้พบการ 

กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในวันเลือกตั้ง  หรือ

ได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักบานอันน่าเชื่อถือและผู้กระท าความผิดยังปรากฎตัวอยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้ง โดยให้

ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่งหน้า 

 

 ในกรณีที่มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้พบการกระท าความผิดแจ้ง 

ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง)  ถ้าผู้กระท าความผิด
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เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งให้ด าเนินการกล่าวโทษหรือด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ (มาตรา 27 วรรคสอง) หากไม่ด าเนินการ  บทก าหนดโทษคือ  ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   ถ้า

ผู้กระท าความผิดเป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน

ด าเนินการทางวินัยด้วย (มาตรา 110) 

9. อ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท าอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัคร      ในกรณีที่ 

มีข้อเท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  กระท า

การใด ๆ โดยมิชอบด้วยอ านาจหน้าที่อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด  ให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอ านาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ (มาตรา 29) 

หากไม่ยุติ บทก าหนดโทษคือ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่น

บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 111) 

 

หมวด 4 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

(มาตรา 33) 

(1) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้  

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน     ในเขตเลือกตั้งนั้นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  และ 

(4) คุณสมบัติอื่น     ท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก าหนด 

  ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้ง

หนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันอันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต

เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1ป ี

2. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง 
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เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(1) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  

(4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(5) มีลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก าหนด 

3. หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  บุคคลที่มีคุณสมบัติตาม 1. และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตาม 2. มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุดังต่อไปนี้ต่อ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ (มาตรา 

35) 

(1) เจ็บป่วยไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ 

(2) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(3) มีอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

(4) ไม่อยู่ในภูมิล าเนาในเวลาเลือกตั้ง 

(5) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด         
 ข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2546  ในหมวด 3 การแจ้งเหตุท่ีท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อ 25 ก าหนดไว้ คือ (ราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 120  ตอนท่ี 6 ก  วันท่ี 17  มกราคม  2546) 

 มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง 

 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

 มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 

 ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 

 มีเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

 

การแจ้งเหตุให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปก 

ครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน (มาตรา 35 วรรคสอง) บทก าหนดโทษ

ส าหรับผู้แจ้งเหตุอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 112) แต่การแจ้งเหตุนั้นไม่เป็นการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้

นั้นที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

  กรณ๊ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ ให้ผู้นั้นท า

หนังสือแจ้งเหตุต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 7 วันนับ

แต่วันเลือกตั้ง เม่ือได้รับแจ้งแล้วให้ท าการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถ้า
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พบว่ามีผู้มาแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีค าสั่งให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม่ (มาตรา 36)  บทก าหนด

โทษส าหรับผู้แจ้งเหตุอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 

หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 112) 

4. การเสียสิทธิของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

โดยมิได้แจ้งเหตุ  ให้ผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิย่ืนค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

(2) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

(4) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

(5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

5. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัยชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละ

หน่วยเลือกตั้ง(จากบัญชีที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าขึ้น) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หากพบว่ามีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งแก้ไขหรือถอดถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อได้  และประกาศบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขต

เลือกตั้งนั้น  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่

เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน  (มาตรา 38) 

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อ

อยู่ในบัญชีรายชื่อ สามารถยื่นหนังสือขอเพิ่มชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (มาตรา 39) 

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิย่ืนค าร้องให้ถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน   และถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็น

ว่าบัญชีรายชื่อปรากฎชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนสามารถแจ้งให้ถอนชื่อ

บุคคลนั้นออกได้ (มาตรา 40) 

  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการ

เลือกตั้งโดยมิชอบ  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

4 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 113)    และ กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการ

ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยเหตุผลอันสมควร 

(มาตรา 43) 

 การย้ายบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้าน 

เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีข้ึนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ย้ายเข้า

มาในทะเบียนบ้าน 

 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 

 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจาก 

เจ้าบ้าน 

 

หมวด 5 

ผู้สมัคร  การสมัครรับเลือกต้ัง  และตัวแทนผู้สมัคร 

 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง   (สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ) 

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 44) 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือก 

ตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่า

ด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง และ 

(4) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก าหนด (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ. 2542 มาตรา 43 บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา (3) ส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) 

3. คุณสมบัติต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น 

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34(1)(2) 

หรือ(4) 

(4) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 

(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและได้พ้น 

โทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
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(6) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตามก าหมายนี้ไม่ว่าจะได้รับโทษ 

หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐ 

วิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(8) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(9) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิ 

สภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(10) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ 

บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(11) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1  

ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งอันเนื่องมาจากการกระท าการโดยไม่สุจริตตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต 

(12) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

(13) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ 

สภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(14) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

(16) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการป้อง 

กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

(17) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก าหนด  ( พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 มาตรา 47 ทวิ บัญญัติว่า ผู้

มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง (3) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีตนสมัครรับเลือกตั้งหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องคืการ

บริหารส่วนต าบลนั้น) 
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4. ตัวแทนผู้สมัคร  ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้ง ให้ย่ืน 

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละ 1 คน (มาตรา 52) ตัวแทนผู้สมัคร

ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ท่ีเลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง (มาตรา 53 วรรค

แรก) ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ตัวแทน

ผู้สมัครออกไปจากที่เลือกตั้ง (มาตรา 53 วรรคสาม) 

 

หมวด 6 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 

 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  (มาตรา 54) 

1.1 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามหลักเกรฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

  ข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน  พ .ศ. 2546  ลงวันท่ี  9  มกราคม  2546 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 120  ตอนท่ี 6 ก  วันท่ี  17 

มกราคม  2546) 

 ข้อ 14 เม่ือได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ .ศ. 2545  แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใดแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 29 โดยพลัน  และค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี ้

(1) ขนาดพ้ืนที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2) จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(3) จ านวนหน่วยเลือกต้ัง 

(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.2  ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนดก าหนด   จ านวนเงินค่าใช้จ่ายให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับ

ว่าจะจ่ายแทนและทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้น ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ท้ังนี้เพื่อ

ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  ในกรณีที่น าทรัพย์สิน

มาให้ใช้  ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น  บทก าหนดโทษ
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ผู้ฝ่าฝืน  ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท 

หรือปรับเป็นจ านวน 3 เท่าของจ านวนเงินที่เกินจ านวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า

จังหวัดประกาศก าหนด แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี (มาตรา 116) 

 ข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2546  ลงวันท่ี 9 มกราคม 2546  

 ข้อ 15  ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกินจ านวนเงินท่ีคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด 

  กรณีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครให้

คิดรวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

  กรณีมีเหตุอ่ืนใดท่ีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งที่มิใช่การครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ค่าใช้จ่าย

ของผู้สมัครให้คิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วันท่ีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

  ประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้จนกว่า

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะได้มีประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายข้ึนใหม่ 

  กรณีท่ีมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้

ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนเงินตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ 16  ค่าใช้จ่ายตามข้อ 15 ให้จ่ายได้ตามรายการดังต่อไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง 

(2) ค่าจ้างแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ซึ่งต้องไม่ขัดกับสภาพความเป็น

จริงตามสภาพของแต่ละท้องถ่ิน 

(3) ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที ่

(4) ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

(5) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(6) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 

(7) ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 

(8) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร 

(9) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่

เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต 

 

1.3  บรรดาเงินที่ผู้อื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัคร  

ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม   

เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท า

เช่นว่านั้นภายใน 3 วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคล

ดังกล่าวอีกต่อไป 
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2. ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกต้ัง  

2.1  ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง    ผู้สมัครต้องย่ืนบัญชีรายรับ 

และรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมท้ังหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เมื่อได้รับแล้วให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด  ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (มาตรา 55)  บทก าหนดโทษส าหรับ

ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย หรือยื่นหลักบานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความ

จริง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี แต่ถ้าข้อความในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่

ยื่นไว้เป็นเท็จ ผู้ได้รับเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 5 ปี และปรับต้ังแต่ 2 

หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี  (มาตรา 117) 

2.2 ภายใน 180 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรมการการเลือก 

ตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักบานอันสมควรว่า ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ (มาตรา 56) 

(1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าการสอบหาข้อเท็จจริง   ถ้า 

เห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด ให้แจ้งพนักงาน

สอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

(2) ถ้าผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง    หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับ 

ความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้มีค าสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้

ได้รับเลือกตั้งผู้นั้นและให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับต าแหน่งที่ว่าง แต่ท้ังนี้ ไม่

กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศใหเมีการเลือกตั้งใหม่ 

(3) ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใด ไม่ย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งผู้นั้น  

และให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับต าแหน่งที่ว่าง 

(4) กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐาน 

ที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายทีก าหนด ให้แจ้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการตาม(1) และ (2) 

3. วิธีหาเสียงเลือกต้ัง  

3.1 เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกต้ังในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผุ้สมัครหรือผู้ใดกระท า

การเพื่อจูงใจผุ้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้น

การลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ (มาตรา 57) 

(1) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือ 
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ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ

สถาบันอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง สถาบันท่ีห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง 
ถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ใด ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ในการ

หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ .ศ. 2546  ลงวันท่ี 9  มกราคม  2546 (ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 120  ตอนท่ี 6 ก  วันท่ี 17 มกราคม 2546) 

 สถาบันอื่นใดที่ระบุในมาตรา 57(2) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ให้หมายถึงสถาบันดังต่อไปน้ี 

(1) มัสยิดหรือสุเหร่า   ศาลเจ้า  โรงเจ   โบสถ์พราหมณ์   โบสถ์คริสต์    

ส านัก สถานปฏิบัติธรรม 

(2) สหกรณ์     กองทุนสงเคราะห์ 

(3) ชุมนุม ชมรม    สโมสร 

(4) กลุ่มเยาวชน   กลุ่มแม่บ้าน    กลุ่มสตรี   กลุ่มอาชีพ   กลุ่มการเมือง  

กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ 

(5) กลุ่มบุคคลที่รวมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 

 

(3) ท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง 

(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิด 

ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด 

  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี  และปรับต้ัง

แต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี (มาตรา 

118) 

     หากเป็น การเลือกต้ังอันเนื่องมาจากการครบวาระ การด ารงต าแหน่งของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ห้ามมิให้กระท าการภายใน 60 วันก่อนครบวาระการ

ด ารงต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

  การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตาม

อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิ

ให้ถือว่าเป็นการกระท าตาม (1) หรือ (2) 

     เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยให้คณะกรรมการการ  

เลือกตั้ง ประกาศเพื่อแนะน าวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครใน

ราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 57 วรรคส่ี) 
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 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ .ศ. 2546  ลงวันท่ี 9  มกราคม  2546 (ราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 120  ตอนท่ี 6 ก  วันท่ี 17  มกราคม  2546)  :-   

  วิธีการ หรือ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

(1) ห้ามจัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  รวมทั้งการให้เงินหรือสิ่งของในวาระต่าง ๆ เช่น 

งานวันเกิด  งานบวช  งานแต่งงาน  งานขึ้นบ้านใหม่  งานบุญ  งานเทศกาล  งานศพ  เป็นต้น 

(2) ห้ามให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์  เช่น การ

บริจาคเงิน การประมูลทรัพย์สิน  หรือสิ่งของในงานกุศลต่าง ๆ 

(3) ห้ามท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริง 

ต่างๆ  รวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่น ๆ 

(4) ห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด  รวมถึงการจัดเล้ียงหรือรับจะจัดเลี้ยงการ 

ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน เป็นต้น 

(5) ห้ามหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิด 

ในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด 

(6) ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียง 

เลือกตั้ง 

(7) ห้ามอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(8) ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือ 

รูปรอยใด ๆ  หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่ร้ัว ก าแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้  

บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต  

เว้นแต่เป็นการปิดประกาศโฆษณาในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก าหนด 

(9) ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง 

(10) ห้ามรวบรวมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักบานอื่นที่ใช้แสดงตนในการไป 

ใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวัน

ประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง 

(11) การกระท าตาม (1)-(10) หากเป็นการเลือกตั้งอันเน่ืองมาจากการครบวาระ 

การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินห้ามมิให้กระท านับตั้งแต่หกสิบวันก่อนวัน

ครบวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้ง   กรณีอื่นห้ามมิให้กระท านับแต่วันประกาศให้มี

การเลือกตั้งจนถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

 

3.2 ห้ามจัดยานพาหนะ  ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยัง 
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ที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง

หรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซ่ึงต้องเสียตามปกติ  และห้ามมิให้

ผู้ใดกระท าการดังกล่าวเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปไปลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่

ผู้สมัครผู้ใด   แต่ไม่เป็นการห้ามแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 58)  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 

1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี  (มาตรา 119) 

3.2 ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทย  ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือ  

ในการเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามท่ีทางราชการร้องขอ หรือ

เป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น (มาตรา 59)  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   

ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท  

(มาตรา 120) 

      3.5 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการ

ใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่  ในกรณีมี

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืน         ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หรือมอบอ านาจให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการแทน) มีอ านาจส่ังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ  

ระงับ  หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว  ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาส่ังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ า

กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมี

การประกาศผลการนับคะแนนได้  (มาตรา 60)  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี  และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 118) 

3.3 ระยะเวลาห้ามหาเสียง   ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธี 

การใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวัน

เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (มาตรา 61)  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 121) 

3.4 การโฆษณาหาเสียง  เมื่อได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 

แล้วมิให้น ากฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

มาใช้บังคับแก่การโฆษณาหาเสีงเลือกตั้ง   

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระท าโดยวิธีทา  พ่น  หรือระบายสีซึ่งข้อ  

ความ  ภาพ  หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ท่ีรั้ว  ก าแพง  ผนัง  อาคาร  

สะพาน  เสาไฟฟ้า  หรือต้นไม้  บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของ
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หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต (เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานที่ท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด)  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่

เกิน 1 หมื่นบาท  หรือปรับแห่งละ 1 พันบาทแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่ากัน หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ  ค่าปรับให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้นเพื่อใช้

ในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น   (มาตรา 122) 

หากมีการฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหายว่าด้วยการรักษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีอ านาจหน้าที่ท าลาย  ปกปิด  ลบ หรือล้าง

ข้อความ  ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว  แต่ในกรณีที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นจะมีอ านาจดังกล่าวเมื่อได้รับค าร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน (มาตรา 

62)    และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ตาม

ความจ าเป็น (มาตรา 63) 

  เมื่อได้มีประกาศก าหนดท่ีเลือกตั้งแล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดน าส่ิงพิมพ์  แผ่นประกาศ  

หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในท่ีเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามค าสั่งของ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  (มาตรา 64)  บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 121) 

 

หมวด 7 

การลงคะแนนเลือกต้ัง 

 

1. ระยะเวลาลงคะแนนเลือกต้ัง  ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่ 

เวลา 08.00 นาฬิการ  ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา  (มาตรา 67) 

2. หลักฐานแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนน 

เลือกตั้งให้ไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง โดย  (มาตรา 69) 

 แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

 บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนได้ 

 บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ตามท่ี 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 ข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2546  ข้อ 51 และ ข้อ 52 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120  ตอนท่ี 6 ก  

วันท่ี  17 มกราคม 2546) 

 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นหลักบานเพ่ือขอใช้สิทธิลง 
คะแนนเลือกตั้งโดยแสดง 
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(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ 

(2) ใบรับค าขอมีบัตรหรือเปล่ียนบัตรใหม่ (บ.ป.2) ที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้า 

หน้าที่ หรือ 

(3) ใบแทนใบรับค าขอมีบัตรที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้าหน้าที่ (บ.ป.2 ก) หรือ 

(4) บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จ 

บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ 

(5) บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นซึ่งทางราชการออกให้ตามที่คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งก าหนด  ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดย

กรมการขนส่งทางบก  และ  หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

3. วิธีการลงคะแนน 

3.1 การลงคะแนนเลือกตั้งให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลอกตั้ง และ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการลงคะแนน

เลือกตั้งของคนพิการ (มาตรา 71) 

3.2 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท าเครื่องหมาย  

ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง (มาตรา 72) 

3.3 ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ

เลือกตั้ง (มาตรา 74) 

3.4 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือก  

ตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา 75)  บท

ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 10 ปี  และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาท

ถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 118) 

3.5 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้บัตรที่มิใช่บัตรเลือกตั้งซ่ึงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบ  

ให้ลงคะแนนเลือกตั้ง(มาตรา 76 วรรคหนึ่ง) บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน  ต้องระวงาโทษจ าคุก

ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 125) 

3.6 ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท าตาม 

อ านาจหน้าที่ (มาตรา 76 วรรคสอง) ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่อเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตร

เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ (มาตรา 77)  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ ใน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความ

จริง และ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งมีจ านวนผิดจากความจริง 

(มาตรา 79)  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง

หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ท่ีเลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิ

ให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา 80) บทก าหนด
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โทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 

แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี (มาตรา 

126) 

3.7  ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ  

เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป

ลงคะแนนเลือกตั้ง(มาตรา 81 วรรคหนึ่ง) บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10ปี  หรือปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้

ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 127)   

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปไว้ใน 

ครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวัน

เลือกตั้งให้ถือว่าเป็นการกระท าดังกล่าวข้างต้น (มาตรา 81 วรรคสอง)  

3.10 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก   รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ  

ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง

ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด (มาตรา 82) บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 

เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  กรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้รับหรือยอมรับเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระท าดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายก่อนหรือในวันเลือกต้ัง ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ  

(มาตรา 128) 

3.11 ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้เนื่อง 

จากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ในต าบล

เดียวกันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดท่ี

เลือกตั้งใหม่ในต าบลเดียวกันและไม่เป็นการสะดวกที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเลือกตั้งใน

ต าบลอื่น  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการ

ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว (มาตรา 83 วรรคแรก) 

  ในกรณีที่เหตุเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือก 

ตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น (มาตรา 83 วรรคสอง) เมื่อได้

ประกาศงดการลงคะแนนทั้งสองกรณีแล้วให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่

สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ โดยประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 3 วัน (มาตรา 83 วรรคสาม) 

3.12  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิได้เป็นไป 
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โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้อ านาจ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  เมื่อ

ประกาศงดการลงคะแนนแล้ว  ให้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นภายใน 

21 วันนับแต่วันที่ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่

ล่วงหน้า 3 วัน (มาตรา 84) 

      3.13  นับแต่เวลาที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง จนถึงเวลาที่

ได้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนนเลือกตั้ง  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย

กฎหมายเปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย  ท าให้เปลี่ยนสภาพ  ท าให้ไร้ประโยชน์หรือน าไปซึ่งหีบ

บัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 86)  บท

ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาท

ถึง 2 แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  บทลงโทษน้ีรวมถึง

การ “จงใจขัดขวางมิให้มีการส่งหีบบัตรเลือกต้ัง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การ

ส่งหีบบัตรเลือกต้ังล่าช้า”  (มาตรา 125) 

 

หมวด 8 

การนับคะแนนเลือกต้ังและการประกาศผลการเลือกต้ัง  

 

1. การนับคะแนนเลือกต้ัง 

1.1 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระท า ณ ท่ีเลือกตั้งของแต่ละ

หน่วยเลือกตั้ง และให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน 

(มาตรา 87) 

      1.2  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆเพื่อให้บัตรเลือกตั้งท่ีอยู่ในสถานที่นับคะแนน

เลือกตั้งมีจ านวนผิดจากความจริง (มาตรา 89) บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 118) 

    1.3  การนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วย

เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตร

เสียเป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด   บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย (มาตรา 90) 

(1) บัตรปลอม 

(2) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายใด ๆ 

(3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด 
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(4) บัตรที่ท าเครื่องหมายเป็นที่สังเกต 

(5) บัตรที่มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2546  ประกาศว่าบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

120  ตอนท่ี 6 ก  วันท่ี 17  มกราคม  2546) 

 บัตรที่มิใช่บัตร ซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบให ้

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเกินกว่าจ านวนสมาชิกสภา 

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้

บริหารท้องถ่ินที่จะพึงมีทั้งหมดนอก “ช่องท าเคร่ืองหมาย” 

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายลงคะแนนนอก “ช่องไม่ลงคะแนน” 

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายลงคะแนนทั้งใน   “ช่องท าเคร่ืองหมาย”   และใน 

“ช่องไม่ลงคะแนน” 

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายลงคะแนนใน   “ช่องท าเคร่ืองหมาย”    ที่ไม่มีผู ้

สมัครรับเลือกตั้งนั้น 

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 

 บัตรที่ท าเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน “ช่องท าเคร่ืองหมาย” 

เกินกว่าหนึ่งเคร่ืองหมายใน “ช่องท าเคร่ืองหมาย” เดียวกัน ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นของแต่ละคร้ัง 

 

  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่า 3 คน 

1.4 ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง  

นับคะแนนเลือกตั้ง หรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระท าการใดโดยไม่มี

อ านาจโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งช ารุดเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระท า

การใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ได้ หรือท ารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง 

(มาตรา 91) บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน  จ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ สองหมื่น

บาทถึงหน่ึงแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี (มาตรา 118) 

2. การประกาศผลการนับคะแนน 

2.1 เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรรมการ 

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ด าเนินการดังนี้ (มาตรา 92) 

 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือก 

ตั้งทั้งหมดท่ีมีอยู่ จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนน

เลือกตั้ง ท้ังนี้ให้กระท าโดยเปิดเผย 
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 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

นั้น 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล 

การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

2.2 ถ้าการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากเกิดจลาจล  

อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการ

นับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยเร็ว  เอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดวันและสถานที่นับคะแนนต่อไป

โดยต้องไม่เกิน 3 วันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง (มาตรา 93) 

3. การนับคะแนนไม่ตรงกับจ านวนผู้ใช้สิทธิเลือกต้ัง  กรณีที่ผลการนับคะแนนเลือก 

ตั้งไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น (มาตรา 94) 

 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการ 

นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 ถ้ายังไม่ตรงกันอีก ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่  

4. ประกาศผลการเลือกต้ัง  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับราย 

งานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 

(มาตรา 95 วรรคแรก) 

5. การสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่  ในกรณีที่คณะกรรมการ 

เลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่าได้มีการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง  หรือมี

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง

ธรรม หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา 57 (ข้อห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้ง

ให้แก่ผู้สมัครใด) ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น

ด้วยกับรายงานดังกล่าว  ให้มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกต้ังใหม่  หรือ  ให้มีการเลือกต้ังใหม่  

เว้นแต่การทุจริตหรือความไม่สุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมหรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มิได้เกี่ยวข้องกับ

ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีค าสั่งตามอ านาจหน้าที่ของตน

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 95 วรรคสอง) 
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6. การสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง    

6.1  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสืบ 

สวนสอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบัญญัตินี้  หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือรู้

เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพื่อ

ระงับการกระท านั้น  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่าการกระท านั้นน่าจะมีผล

ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

รายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาส่ังเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลา 1 ปีโดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีค าสั่ง (มาตรา 96 วรรคหนึ่ง) 

6.2 ในกรณีที่ปรากฎต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่ามีการกระท าอัน 

เป็นการฝ่าฝืน(ตาม 6.1) ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์

จากการกระท านั้น  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือ

ด าเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้

นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น (มาตรา 96 วรรคสอง) 

6.3 มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ตามมาตรา 96)  

ต้องมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  (มาตรา 96 วรรคสาม) 

6.4 เมื่อมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครคนใดแล้ว  ให้พิจารณาด าเนินการให้มี  

การด าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย (มาตรา 96 วรรคส่ี) 

6.5  ในกรณีที่มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งภายหลังวันลงคะแนนและผู้สมัครที่ถูก  

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล าดับที่ได้รับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ (มาตรา 96 วรรคห้า) 

 7. พบความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหลังการประกาศผลการเลือกต้ังแล้ว  เมื่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  หากภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้

ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือการ

เลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือมี

การฝ่าฝืนมาตรา 57  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนดเวลา 1 ปี  หรือมีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่  แต่ต้องส่ัง

ภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง    เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เท่ียงธรรม หรือการ

ฝ่าฝืนมาตรา 57 มิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้นั้นได้รับ

เลือกตั้ง (มาตรา 97) 
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  กรณีมีการนับคะแนนใหม่และผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือ

กรณีที่มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ให้ผู้ผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันประกาศผล

คะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้น

ได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค าสั่งให้มีการ

เลือกตั้งใหม่   คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่ังระงับการกระท าใด ๆ ของผู้ได้รับเลือกตั้งที่

อาจมีผลกระทบต่อการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจาก

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับ

เลือกตั้งเดิม (มาตรา 98) 

8.  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการเลือกต้ังใหม่ของผู้ถูกเพิถอนสิทธิเลือกต้ัง ใน 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 56 หรือ เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตามมาตรา 96 หรือมาตรา 97  ให้ผู้ซ่ึงกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 

56  หรือผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนดซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่  ค่าเสียที่ได้รับชดใช้ให้

ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งใหม่นั้น (มาตรา 99) 

9. ผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ใน 

กรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

หรือในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึง

มีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อ ได้คะแนนเลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งนั้น  ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อย

ละ 10 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น (มาตรา 100) 

 

 

หมวด 9 

การคัดค้านการเลือกต้ัง 

 

1. การร้องคัดค้านการเลือกต้ัง  เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว   

หาก (1) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 10 คน (2) ผู้สมัคร  (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

นายอ าเภอในเขตเลือกตั้งนั้น  เห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

เป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม่ถูกต้องให้มีสิทธิคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  (มาตรา 102) 
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2. การพิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกต้ัง  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค า 

ร้องคัดค้านการเลือกตั้งและพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้

เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีกรณีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณี

ที่เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เท่ียงธรรม หรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมิได้

เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือมิได้เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง  ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งยกค าร้องคัดค้าน  การพิจารณาค าร้องคัดค้านให้ด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 วัน (มาตรา 103) 

 การพิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่ัง 

ให้หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมี

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่

เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา  และมีอ านาจขอให้ศาลส่งเอกสารหลักฐานและ

พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา 104) 

3. หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการคัดค้านการเลือกต้ัง   คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ลงวันที่ 9  มกราคม  2546 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 120  ตอนที่ 

6 ก  วันที่ 17 มกราคม 2546) ดังนี้ 

3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดค้านการเลือกต้ัง   

(1) ค าร้องคัดค้านให้ย่ืนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านผู้อ านวย 

การการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท่ีเหตุแห่งการร้องคัดค้านได้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

        (2) ค าร้องคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ   อย่างน้อยต้องมี 

 วัน  เดือน  ปี 

 ชื่อ  ท่ีอยู่ของผู้คัดค้าน 

 ชื่อผู้ถูกคัดค้าน (ถ้ามี) 

 ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ามีการกระท าให้การเลือกตั้ง 

หรือการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม่ถูกต้องตาม

สมควร  และรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ท่ีเกิดการกระท านั้น 

 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคลพร้อมถิ่นที่อยู่ 

 ลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน 
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(3)   ค าร้องคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วย 

เลือกตั้ง จะต้องปรากฏว่ามีการทักท้วงการปฏิบัตินั้นในขณะเกิดเหตุและกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้งได้บันทึกเหตุนั้นไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว  กรณีทักท้วงแล้ว  

ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่รับค าทักท้วงและไม่บันทึกการทักท้วงดังกล่าว  ผู้ทักท้วง

จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่ท่ีเกิดเหตุเป็นหลักฐานภายในวันรุ่งขึ้น และจะต้องน า

หลักฐานการแจ้งมาประกอบค าร้องคัดค้านด้วย 

                   (4) ค าร้องคัดค้านดังต่อไปนี้ จะรับไว้พิจารณาไม่ได้ 

 เรื่องท่ีมิได้ย่ืนภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว 

 เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 

 เรื่องท่ีไม่ระบุพยานหลักบานชัดแจ้งเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ 

 เรื่องท่ีไม่ปฏิบัติตาม (2) 

(5) ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาค าร้องคัดค้านว่าควรสั่งรับหรือ 

ไม่รับค าร้องคัดค้านภายใน 3 วัน  กรณีเห็นควรไม่รับค าร้องคัดค้านให้เสนอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดส่ังให้รับค ารน้องคัดค้าน

ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการต่อไปหากเห็นชอบด้วยว่าไม่รับค าร้องคัดค้านให้

เสนอคณะกรรมการเลือกตั้งพอจารณาในกระบวนการนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน 3 วัน   ถ้า

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบว่าไม่รับค าร้องคัดค้านให้ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดส่ังจ าหน่ายเรื่องและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ กรณีมีค าสั่งให้รับค าร้องคัดค้านให้ส่ง

เรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการ 

3.2 การไต่สวน   และการพิจารณา        ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 

จังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการไต่สวนค าร้องคัดค้าน จ านวน 5 คน

(กรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 1 คน เป็นประธานอนุกรรมการ อนุฯอื่นมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  การสืบสวนสอบสวน  การบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน ) 

คณะอนุกรรมการไต่สวนต้องให้โอกาสผู้คัดค้านและผู้ถูกคัดค้านมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและ

แสดงพยานหลักฐานประกอบ  ห้ามบุคคลอื่นนอกจากผู้รับการไต่สวนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ส านวนเข้าร่วมในการไต่สวนเว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการไต่สวน    ห้ามบุคคล

อื่นใดท่ีมิใช่คณะอนุกรรมการไต่สวนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนท าการบันทึกเสียงหรือ

ภาพและเสียง หรือกระท าการอื่นใดให้บุคคลอื่นได้ทราบข้อเท็จจริงในการไต่สวนเว้นแต่ผู้ได้รับ

อนุญาตจากคณะอนุกรรมการไต่สวน    ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนท าการไต่สวนและจัดท า

ส านวนให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน  นับแต่วันรับเรื่อง ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 

ไม่เกิน 10 วัน 
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3.3 การพิจารณาชั้นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด  การพิจารณา 

ส านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ขอขยายเวลาต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 10 วัน 

3.4 การพิจารณาชั้นคณะกรรมการการเลือกต้ัง  อาจมีการมอบหมายให้คณะ 

อนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่งพิจารณาส านวนและความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดก็ได้ แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีค าสั่งโดยพลัน ค าสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ 

3.5 การด าเนินคดีอาญา  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยส่ังการใน 

เรื่องใดแล้ว  หากปรากฎว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาจมอบหมายให้เลขาธิการหรือพนักงานด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนคณะกรรมการ

การเลือกตั้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไป 

 

 

หมวด 10 

การควบคุมการเลือกต้ัง 

 

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ควบคุมและด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง 

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 105)  อาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด าเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้ (มาตรา 

106) 

2. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าการไปในทางท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่

การจัดการเลือกตั้งหรืออาจท าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ปฏิบัติ

ตามค าแนะน าตักเตือนที่ได้ให้ไว้   

 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่ังให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้น

พ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน (มาตรา 107 วรรคสอง) 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
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การเลือกตั้ง และอ านวยความสะดวกแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งและให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งมี

อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น 

(มาตรา 107 วรรคสาม) บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 129) 

 ทั้งนี้อาจให้มีการด าเนินการทางวินัยด้วย (มาตรา 108) 

 

 

หมวด 11 

บทก าหนดโทษ 

 

1. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่  

มีเหตุผลอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 109) 

2. ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน หรือ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่น

บาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี  (มาตรา 104) 

      ถ้ากระกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการ

เลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 5 ปีถึง 10 

ปี  และปรับต้ังแต่ 1 แสนบาทถึง 2 แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 

10 ปี 

  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป้นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 7 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 1 แสน 4 หมื่นบาท ถึง 2 

แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 20 ปี 

  ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระท า หรือก่อให้ผู้อื่นกระท า 

สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น กระท าการอัน

อาจเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

 3.  กรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  กรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  จง

ใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่   ต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาล



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  ในกรณีกระท าตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความ

คุ้มครองไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่งหรือทางอาญา (มาตรา 115) 

 4.  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด หรือ เสียหายหรือให้เป็น

บัตรเสีย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ได้  ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี  และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี

ก าหนด 5 ปี   ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี 

5.  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง       จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง   

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ใดเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนน

เลือกตั้งหรือยังไม่มาลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 124) 

6.  ผู้ใดขาย   จ าหน่าย   จ่ายแจก   หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง  ในระหว่าง  

เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   (มาตรา 130) 

7.  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ         เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง   

ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 5 ปี  หรือปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี  (มาตรา 131) 

8.  ผู้ใดบังคับ  ขู่เข็ญ  ขัดขวาง  หน่วงเหนี่ยว  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ     อันเป็น  

การท าให้ผู้อื่นเสียสิทธิหรือไม่สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้  

ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 5 ปี  และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท  และให้

ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 5 ปี  (มาตรา 132) 

9.  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดได้รับเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยกันให้ด ารงต าแหน่งผู้  

บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่สุจริตและเที่ยง

ธรรม  เนื่องจากมีหลักฐานเชื่อได้ว่า 

 ตนเองได้กระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุนหรือยินยอม หรือรู้เห็น 

เป็นใจให้ผู้อื่นกระท าการให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ

ค านวนเป็นเงินได้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นลงคะแนน

เสียงเลือกตนเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  

 หรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ตนได้รับเลือกเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 หรือ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ  
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ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือกผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 5 ปีถึง 20 ปี  และปรับต้ังแต่ 1 แสนบาทถึง 4 แสนบาท  และ

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 133) 

10. ผู้ใดกระท า  หรือก่อให้ผู้อื่นกระท า หรือสนับสนุนการให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  หรือกลั่นแกล้งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เพื่อมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเป็น

ผู้บริหารท้องถิ่น  ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 

แสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนด 10 ปี  (มาตรา 134) 

11. ในกรณีที่ปรากฎว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด 

ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (มาตรา 135) 
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

การเลือกต้ัง วันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ. 2518 

 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร เครื่องหมาย

ประจ าคณะ 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

1 นายธรรมนูญ        เทียนเงิน 

เรือเอกโอภาส       ธรรมวานิช 

นายมงคล            สิมะโรจน์ 

นายจารุตม์          จารุประภา 

พ.ต.ต.ประสงค์     มัชฉิมานนท์ 

1 99,247 ได้รับ

เลือกตั้ง 

2 นายอาทิตย์          อุไรรัตน์ 

นายประสาน         ต่างใจ 

นาวาตรีสุชน         บรรจงจิตร 

นายสืบแสง           พรหมบุญ 

นายบุญยง            นิโครธานนท์  

5 91,678  

3 นายชมพู              อรรถจินดา 

นายสุจินต์            ประกอบผล 

นายโอฬาริก         พยัคฆาภรณ์ 

นายเจิม              ภูมิจิตร 

นายลิขิต             หงส์ลดารมภ์ 

3 39,440  

4 นายเทียมบุญ       ทินนบุตรา 

นายวีสันต์           เลียงชเยศ 

นายชาติเชื้อ         กรรณสูต 

นายสุจิตต์           สุนทรพิมล 

นายอุระอ ารุง       สุนทรวร 

2 17,625  

ข้อมูลการเลือกตั้ง 

กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร เครื่องหมาย

ประจ าคณะ 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

5 นายไถง          สุวรรณทัต 

นายสดใส        รักกุศล 

พ.ต.ท.ม.ร.ว.ดิลกลาภ  ทวีวงศ์ 

นายแถม         นุชเจริญ 

นายอัสนีย์        สุวรรณทัต 

4 5,444  

 

ที่มา : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2518 

 

 

การเลือกต้ัง   วันที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร เครื่องหมาย

ประจ าตัว 

ได้คะแนน หมาย

เหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

พลตรี จ าลอง      ศรีเมือง 

นายชนะ    รุ่งแสง 

พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์  ประวิตร 

นายมงคล   สิมะโรจน์ 

นายชิงชัย    ต่อประดิษฐ์ 

นายอดิศร    อิสี 

นายสมิตร    สมิทธินันท์ 

นายอนันต์   ภักดิ์ประไพ 

พ.ต.อ.(พิเศษ)เขียน  รัตนสุวรรณ 

นางสุนารี     สันติธรารักษ์ 

 

8 

4 

7 

3 

5 

1 

2 

6 

9 

10 

480,233 

241,001 

140,190 

  63,557 

  12,042 

    4,776 

   3,706 

   2,024 

   1,890 

   1,276 

หมายเลข 

8 ได้รับ

เลือกตั้ง 

 

ที่มา : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง  ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน  2528 
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การเลือกต้ัง   วันที่  19  เมษายน  2535 

 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร เลขหมาย

ประจ าตัว 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

นายกฤษฎา   อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 

นายพิจิตต     รัตตกุล 

พลอากาศเอก สมมต    สุนทรเวช 

นายมติ    ตั้งพานิช 

นายบุญเทียม    เขมาภิรัตน์ 

นายสมิตร    สมิทธินันท์ 

นายประทีป    เสียงหวาน 

นายบุญญสิฐ    สอนชัด 

นายชูชาติ    มีสัตย์ 

นายวรัญชัย    โชคชนะ 

คุณหญิง กนก    สามเสน วิล 

นายถวิล    วิสุทธจินดา 

นายอุลิต    สดุดี 

นายไอศูรย์    มั่นรักเรียน 

นายไพบูลย์    จันทรมงคล 

นายประสาน    ภู่ปั้น 

นายแคน    เวลาดี 

นายผนึก    ธัญรส 

นายโพธิแก้ว    หอธรรมรัตน์ 

9 

3 

10 

15 

4 

7 

2 

8 

11 

1 

17 

5 

19 

6 

16 

14 

18 

13 

12 

363,668 

305,740 

70,058 

3,685 

2,943 

1,138 

1,133 

1,133 

799 

734 

717 

607 

465 

295 

275 

170 

156 

151 

116 

เลขหมาย 9 

ได้รับ

เลือกตั้ง 

 

ที่มา : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

        ลงวันที่  19  เมษายน  2535 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 

การเลือกต้ัง  วันที่  2  มิถุนายน  2539 

 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สมัคร เลขหมาย

ประจ าตัว 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

นายพิจิตต    รัตตกุล 

พล.ต. จ าลอง    ศรีเมือง 

ศ.ร.อ. กฤษฎา   อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 

นายอากร    ฮุนตระกูล 

นายวรัญชัย    โชคชนะ 

นายสมิตร    สมิทธินันท์ 

นายด าริห์    รินวงษ ์

พ.ต.ท. สุธี    สุทธิศิริวัฒนะ 

นายบุญญสิฐ    สอนชัด 

พ.ต.อ. ก าพล    ยุทธสารประสิทธ์ิ 

นางสาวรัก    พจนะไพบูลย ์

นายมานิตย์    มาทวิมล 

ส.อ. สุวัจน์    ดาราฤกษ ์

นายสัญชัย    เตียงพาณิชย ์

นายศุภชัย    สิทธิเลิศประสิทธ์ิ 

พ.ต.ต.สุขุม    พันธ์ุเพ็ง 

นายวารินทร์    สินสูงสุด 

นายสถิต    พุทธจักรวาล 

นายธีเกียรติ    ไม้ไทย 

นายเทอดชน    ถนอมวงศ ์

นายบุญช่วย    วัฒนาวงศ ์

ม.ร.ว. นิตยจักร  จักรพันธ์ุ 

นายณัฐวิคม    สิริอุไรกุล 

นายศิลป    วรรณปักษ ์

นายสุชาติ    เกิดผล 

นายชูศักด์ิ    วรัตตกุล 

นายไอศูรย์    มั่นรักเรียน 

นายสอ    เชื้อโพธิ์หัก 

นายพินิจ  สกุลพราหมณ ์

 

 

5 

4 

6 

2 

3 

11 

1 

9 

7 

13 

17 

29 

24 

25 

15 

16 

8 

14 

12 

10 

20 

28 

21 

26 

18 

19 

27 

23 

22 

 

 

768,994 

514,401 

244,002 

20,985 

1,011 

616 

581 

522 

504 

390 

295 

280 

224 

207 

176 

148 

144 

134 

133 

101 

96 

87 

66 

65 

64 

59 

57 

51 

40 

 

เลขหมาย 4 

ได้รับ

เลือกตั้ง 

 

ที่มา : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่ 2 มิถุนายน  2539 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

39 

การเลือกต้ัง  วันที่  23  กรกฎาคม  2543 

 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร เลขหมาย 

ประจ าตัว 

ได้คะแนน หมาย

เหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

นายสมัคร    สุนทรเวช 

นางสุดารัตน์    เกยุราพันธุ์ 

นายธวัชชัย    สัจจกุล 

พันเอก วินัย    สมพงษ์ 

คุณหญิง กัลยา    โสภณพนิช 

นางปวีณา    หงสกุล 

นายวิวัฒน์    ศัลยก าธร 

พันเอก ประจักษ์    สว่างจิตร 

นางสาวจิตติพร    อภิบาลภูวนารถ 

นายมณฑล    ชาติสุวรรณ 

พันต ารวจโท กานต์    เทียนแก้ว 

นายสมิตร    สมิทธินันท์ 

นายด าริห์    รินวงษ์ 

นายชัยพร    ประเสริฐเวศยากร 

นายทรงพล    สุวรรณกูฎ 

นายกิตติศักดิ์    ถิรวิศิษฎ์ 

นายชัยรัตน์    รัตนุ่มน้อย 

นายอุดม    วิบูลเทพาชาติ 

นายวรัญชัย    โชคชนะ 

นายสุชาติ    เกิดผล 

นายกุลภัทร    กูรมะโรหิต 

นายธัฐธวัฒณ์    เรือนเรือง 

นายขจร    ชูแก้ว 

7 

5 

13 

2 

4 

3 

14 

10 

6 

1 

8 

17 

9 

12 

23 

15 

18 

20 

11 

16 

19 

22 

21 

1,016,096 

521,184 

247,650 

145,641 

132,608 

116,750 

13,659 

10,321 

2,278 

2,008 

1,613 

1,312 

1,174 

916 

677 

578 

410 

383 

263 

183 

165 

84 

เลขหมาย 

7 ได้รับ

การ

เลือกตั้ง 

 

ที่มา : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

         ลงวันที่ 23  กรกฎาคม  2543 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2539 

 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิเลือก จ านวนผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละผู้ใช้สิทธิ 

สัมพันธวงศ์ 

บางรัก 

หนองจอก 

ป้อมปราบฯ 

พระนคร 

ลาดพร้าว 

คลองสาน 

ห้วยขวาง 

พญาไท 

บึงกุ่ม 

สาธร 

ธนบุร ี

ตล่ิงชัน 

บางกะปิ 

บางกอกใหญ่ 

ปทุมวัน 

สวนหลวง 

หนองแขม 

จตุจักร 

ประเวศ 

บางกอกน้อย 

ยานนาวา 

ภาษีเจริญ 

บางพลัด 

 

24,879 

37,680 

47,177 

46,360 

51,277 

96,436 

70,264 

52,367 

57,347 

152,908 

73,990 

115,329 

97,916 

161,186 

66,624 

49,280 

72,771 

81,563 

122,891 

84,026 

105,294 

63,117 

189,190 

91,358 

13,394 

19,999 

24,196 

23,552 

25,669 

47,987 

34,209 

24,952 

27,178 

71,503 

34,546 

53,418 

45,126 

73,917 

30,307 

22,181 

32,702 

36,220 

54,394 

37,113 

46,028 

27,538 

82,291 

39,705 

53.83 

53.07 

51.28 

50.80 

50.05 

49.76 

48.68 

47.64 

47.39 

46.76 

46.69 

46.31 

46.08 

45.85 

45.48 

45.01 

44.93 

44.40 

44.26 

44.16 

43.71 

43.63 

43.49 

43.46 

 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

41 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ณ วันที่  2 มิถุนายน  2539  (ต่อ) 

 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิเลือก จ านวนผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้มาใช้สิทธิ 

บางคอแหลม 

ราษฎร์บูรณะ 

พระโขนง 

จอมทอง 

มีนบุรี 

ดินแดง 

บางขุนเทียน 

บางซ่ือ 

ราชเทวี 

ลาดกระบัง 

บางเขน 

ดอนเมือง 

คลองเตย 

ดุสิต 

81,252 

119,135 

139,323 

113,029 

93,301 

125,506 

101,374 

119,235 

58,311 

60,338 

176,786 

167,163 

156,684 

102,971 

34,946 

50,672 

59,028 

47,513 

39,223 

51,887 

41,361 

48,452 

23,610 

23,825 

69,355 

65,225 

59,799 

35,040 

43.00 

42.53 

42.36 

42.03 

42.03 

41.34 

40.80 

40.63 

40.48 

39.48 

39.23 

39.01 

38.16 

34.02 

รวม 3,625,638 1,578,061 43.52 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

42 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  2543 

 

เขต จ านวนผู้มีสิทธิเลือก จ านวนผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละผู้มาใช้สิทธิ 

สะพานสูง 

คลองสามวา 

หนองจอก 

ลาดพร้าว 

บึงกุ่ม 

ทวีวัฒนา 

บางรัก 

มีนบุรี 

บางบอน 

สัมพันธวงศ์ 

พญาไท 

หนองแขม 

พระนคร 

วังทองหลาง 

บางกะปิ 

คันนายาว 

คลองสาน 

สวนหลวง 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

ตล่ิงชัน 

จตุจักร 

บางแค 

หลักสี่ 

ห้วยขวาง 

บางเขน 

ทุ่งครุ 

ธนบุร ี

49,634 

63,188 

59,694 

77,688 

92,041 

37,566 

35,935 

67,723 

50,381 

24,082 

55,985 

76,694 

51,190 

75,774 

98,613 

53,008 

66,485 

76,630 

44,601 

72,499 

123,258 

122,925 

82,553 

53,226 

118,940 

62,293 

106,968 

32,503 

40,571 

38,289 

49,664 

58,355 

23,794 

22,403 

41,934 

31,173 

14,881 

34,473 

47,134 

31,266 

46,212 

60,095 

32,274 

40,453 

46,373 

26,922 

43,756 

74,309 

73,936 

49,415 

31,810 

71,071 

36,843 

62,961 

65.49 

64.21 

64.14 

63.93 

63.40 

63.34 

62.34 

61.92 

61.87 

61.79 

61.58 

61.46 

61.08 

60.99 

60.94 

60.89 

60.85 

60.52 

60.36 

60.35 

60.29 

60.15 

59.86 

59.76 

59.75 

59.14 

58.86 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

43 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  2543  (ต่อ) 

 

เขต จ านวนผู้มีสิทธิเลือก จ านวนผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ ผู้มาใช้สิทธิ 

บางกอกใหญ่ 

สาทร 

ลาดกระบัง 

บางขุนเทียน 

ภาษีเจริญ 

พระโขนง 

ประเวศ 

บางพลัด 

ราษฎร์บูรณะ 

สายไหม 

บางนา 

จอมทอง 

ยานนาวา 

บางซ่ือ 

บางกอกน้อย 

ปทุมวัน 

ดินแดง 

ดอนเมือง 

บางคอแหลม 

วัฒนา 

ราชเทวี 

ดุสิต 

คลองเตย 

63,581 

70,917 

78,293 

74,165 

99,283 

71,076 

83,774 

87,247 

65,111 

98,775 

70,973 

119,784 

64,049 

117,835 

102,552 

46,666 

115,806 

103,007 

78,492 

56,224 

57,590 

96,947 

95,735 

37,391 

41,704 

46,039 

43,593 

58,295 

41,655 

49,091 

50,872 

37,848 

57,316 

40,939 

68,781 

36,740 

67,531 

58,043 

26,318 

65,280 

57,796 

43,942 

30,951 

30,913 

47,598 

45,802 

58.81 

58.81 

58.80 

58.78 

58.72 

58.61 

58.60 

58.31 

58.13 

58.03 

57.68 

57.42 

57.36 

57.31 

56.60 

56.40 

56.37 

56.11 

55.98 

55.05 

53.68 

49.10 

47.84 

รวม 3,817,456 2,247,308 58.87 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติ 2543  กรุงเทพมหานคร 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

44 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภาเขต 

 

สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2541 

 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนองจอก 

มีนบุรี 

คลองสามวา 

สัมพันธวงศ์ 

ลาดกระบัง 

หนองแขม 

บางขุนเทียน 

ทวีวัฒนา 

สะพานสูง 

บางบอน 

บางแค 

บางนา 

ภาษีเจริญ 

บางรัก 

สวนหลวง 

พระโขนง 

ราษฎร์บูรณะ 

ทุ่งครุ 

ห้วยขวาง 

คันนายาว 

ป้อมปราบฯ 

พระนคร 

บางกอกใหญ่ 

จอมทอง 

ประเวศ 

ธนบุร ี

52,745 

60,068 

50,598 

25,040 

68,899 

69,848 

66,640 

33,772 

46,210 

45,127 

116,316 

69,307 

98,335 

36,984 

74,753 

71,309 

64,889 

55,476 

52,772 

49,599 

45,205 

50,218 

64,943 

118,993 

78,007 

110,770 

31,894 

29,193 

23,308 

9,989 

26,688 

26,963 

25,532 

12,686 

16,658 

15,351 

38,903 

23,062 

32,271 

12,080 

24,110 

22,966 

20,642 

17,595 

16,706 

15,660 

14,264 

15,631 

20,079 

36,518 

23,378 

33,173 

60.47 

48.60 

46.07 

39.89 

38.73 

38.60 

38.31 

37.56 

36.05 

34.02 

33.45 

33.28 

32.82 

32.66 

32.25 

32.21 

31.81 

31.72 

31.66 

31.57 

31.55 

31.13 

30.92 

30.69 

29.97 

29.95 

3,888 

961 

845 

463 

1,356 

2,540 

1,524 

878 

293 

1,495 

2,662 

1,265 

1,816 

528 

1,412 

1,363 

1,632 

1,308 

991 

438 

572 

458 

1,200 

2,216 

1,862 

1,590 

12.19 

3.29 

3.63 

4.64 

5.08 

9.42 

5.97 

6.92 

1.76 

9.74 

6.84 

5.49 

5.63 

4.38 

5.86 

5.94 

7.91 

7.44 

5.93 

2.80 

4.01 

2.94 

5.98 

6.07 

7.97 

4.79 
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ส านักงานเขต 

 

จ านวนผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บางซ่ือ 

บางคอแหลม 

ตล่ิงชัน 

บางเขน 

พญาไท 

ราชเทวี 

ยานนาวา 

คลองสาน 

สาธร 

วังทองหลาง 

บางกอกน้อย 

วัฒนา 

ปทุมวัน 

ลาดพร้าว 

บางพลัด 

บึงกุ่ม 

จตุจักร 

ดอนเมือง 

คลองเตย 

สายไหม 

ดินแดง 

บางกะปิ 

ดุสิต 

หลักสี่ 

118,367 

79,756 

69,470 

112,732 

56,138 

57,597 

62,781 

67,916 

71,189 

72,271 

104,688 

56,366 

48,591 

74,651 

90,178 

87,324 

121,823 

95,661 

98,145 

90,747 

119,503 

95,680 

99,633 

79,805 

35,398 

23,493 

20,313 

32,735 

16,298 

16,661 

18,066 

19,216 

20,139 

20,066 

28,719 

15,340 

13,053 

20,026 

24,120 

23,027 

32,107 

24,706 

25,141 

22,612 

28,651 

22,399 

23,131 

17,675 

29.91 

29.46 

29.24 

29.04 

29.03 

28.93 

28.78 

28.29 

28.29 

27.76 

27.43 

27.21 

26.86 

26.83 

26.75 

26.37 

26.36 

25.83 

25.62 

24.92 

23.98 

23.41 

23.22 

22.15 

1,666 

1,192 

1,609 

774 

717 

802 

1,409 

1,587 

1,017 

323 

1,145 

948 

579 

375 

1,200 

295 

581 

502 

1,402 

438 

2,224 

422 

1,182 

374 

4.71 

5.08 

7.92 

2.37 

4.41 

4.82 

7.80 

8.26 

5.05 

1.61 

3.99 

6.18 

4.44 

1.87 

4.98 

1.28 

1.81 

2.03 

5.58 

1.94 

7.77 

1.88 

5.12 

2.12 

รวมทั้งสิ้น 3,707,835 1,128,392 30.43 58,319 5.17 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2541 
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  จากการเลือกต้ัง  วันที่ 26 เมษายน 2541 

 

ที่ ส านักงานเขต ชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.ก. ได้คะแนน สังกัดพรรค 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

มีนบุรี 

บางกะปิ 

หลักสี่ 

สายไหม 

ลาดพร้าว 

คันนายาว 

จตุจักร (เขต 1) 

จตุจักร (เขต 2) 

ดอนเมือง 

บึงกุ่ม 

ราชเทวี 

ลาดกระบัง 

คลองสาน 

ประเวศ 

บางเขน (เขต 1) 

บางเขน (เขต 2) 

พระนคร 

คลองสามวา 

บางกอกน้อย(เขต 1) 

บางกอกน้อย(เขต 2) 

บางบอน 

บางรัก 

หนองแขม 

พญาไท 

ทุ่งครุ 

บางกอกใหญ่ 

พระโขนง 

ห้วยขวาง 

สาธร 

บางคอแหลม 

นายวิชาญ   มีนชัยนันท์ 

นายชัยวุฒิ   จริยวิโรจน์สกุล 

น.ส.อภิญญา   สุนทรสาธิต 

นายเดชา   ย้ิมอ านวย 

ว่าที่ ร.ต.ชนัตพล   เหมวุฒิ 

น.ส.วิไล   สมพันธุ์ 

พ.อ.พิบูลย์ศักดิ์   นาคีรักษ์ 

นายอภิชาติ   หาล าเจียก 

นางสมปอง  โสภณดิเรกรัตน์ 

นายวินัย   พุกรักษา 

นางผุสดี   วงศ์ก าแหง 

นายวิสูตร   ส าเร็จวาณิชย์ 

น.ส.สายรุ้ง   บัณฑราภิวัฒน์ 

นายกิตพล   เชิดชูกิจกุล 

นายทนงศักดิ์   วิสฤตาภา 

น.ส.ปราณี   เชื้อเกตุ 

นายแก้ว   แห้วสันตติ 

นายสุทิน   ชูสงวน 

นายชนินทร์   รุ่งแสง 

นายชาติกล้า   ประกอบผล 

นายสุชัย   ม่วงศิริ 

นายพิพัฒน์   ลาภปรารถนา 

นายเนาวรัตน์   อยู่บ ารุง 

นางวัจนา   สุทัศน์ ณ อยุธยา 

นายโสภณ   ขวัญบัว 

นายสุรัตน์   จันทร์พิทักษ์ 

นายสมชาย   สัจจะ 

นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ 

นายธวัชชัย   ปิยนนทยา 

นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ 

18,479 

11,450 

6,341 

11,432 

8,738 

7,023 

4,959 

6,640 

11,946 

11,539 

4,850 

15,984 

10,747 

10,650 

6,359 

4,981 

7,429 

11,997 

4,376 

5,175 

8,139 

4,183 

13,537 

5,346 

4,624 

9,961 

10,857 

8,045 

10,558 

11,173 

ประชาธิปัตย ์

พลังไทย 

พลังไทย 

มดงาน 

พลังไทย 

พลังไทย 

มดงาน 

มดงาน 

ประชากรไทย 

พลังไทย 

ประชากรไทย 

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

พลังไทย 

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

ประชากรไทย 

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

มวลชน 

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

พลังไทย 
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ที่ ส านักงานเขต ชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.ก. ได้คะแนน สังกัดพรรค 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 

46 

47 

48 

49 

50 

ราษฎร์บูรณะ 

ทวีวัฒนา 

ภาษีเจริญ 

บางนา 

วัฒนา 

คลองเตย(เขต 1) 

คลองเตย(เขต 2) 

ดินแดง(เขต 1) 

ดินแดง(เขต 2) 

ดุสิต(เขต 1) 

ดุสิต(เขต 2) 

จอมทอง(เขต 1) 

จอมทอง(เขต 2) 

บางซ่ือ(เขต 1) 

บางซ่ือ(เขต 2) 

หนองจอก 

ธนบุร(ีเขต 1) 

ธนบุร(ีเขต 2) 

ป้อมปราบฯ 

ปทุมวัน 

บางขุนเทียน 

สัมพันธวงศ์ 

บางพลัด 

บางแค(เขต 1) 

บางแค(เขต 2) 

ตล่ิงชัน 

สะพานสูง 

วังทองหลาง 

ยานนาวา 

สวนหลวง 

นายไสว   โชติกะสุภา 

นายสุไหง   แสวงสุข 

นายสุธา   นิติภานนท์ 

นายค ารณ   บ ารุงรักษ์ 

นายสามารถ   มะลูลีม 

นายสุนันท์   อึ้งทรงธรรม 

ว่าที่ ร.ต.วิทวัส  ต.แสงจันทร์ 

นายประเสริฐศักดิ์  ล่ิมทอง 

นายธนา   ชีรวินิจ 

นายณัฏฐพล   กรรณสูต 

นายสุพัฒน์   ชลิตานนท์ 

นายธวัชชัย   ทองสิมา 

นายสุทธิชัย   วีรกุลสุนทร 

นางจิณาภา   ทรัพย์วิสุทธ์ิ 

นายสมพงษ์   เก่งรุ่งเรืองชัย 

นายไพฑูรย์   อิสระเสรีพงษ์ 

นายสมชาย   เอี่ยมมงคลสกุล 

นายเอนก   หุตังคบดี 

นายศิริ   หวังบุญเกิด 

นายประจวบ   อึ้งภากรณ์ 

นายพยงค์   ช้างเจริญ 

นายพินิจ   กาญจนชูศักดิ์ 

น.ส.ศุภวรรณ   ยอดวิเศษ 

นายเจือ   พงษ์หิรัญ 

นายเพทาย   จั่นเผื่อน 

นายสกุล   โตโสภณ 

นายประสิทธิ์   มะหะหมัด 

นายบ ารุง  รัตนะ 

นายอมรเทพ  เศตะพราหมณ์ 

นางนฤมล   รัตนาภิบาล 

5,998 

6,597 

16,250 

7,195 

10,253 

7,770 

2,699 

7,019 

7,170 

2,274 

3,822 

7,364 

8,175 

5,952 

6,736 

18,915 

7,328 

7.741 

6,013 

5,026 

7,995 

4,847 

8,533 

5,548 

8,322 

7,081 

6,104 

8,530 

9,824 

8,131 

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

พลังไทย 

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

มดงาน 

มดงาน 

มดงาน 

มดงาน 

บ้านมิตรภาพ 

มดงาน 

มดงาน 

พลังไทย 

พลังไทย 

พัฒนาบางขุนเทียน 

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย ์

พลังไทย 

พลังไทย 

ประชาธิปัตย ์

มดงาน 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2541 
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สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2545 

 

 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิ 

เลือกต้ัง 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. บางกอกน้อย 

2. บางพลัด 

3. บางกอกใหญ่ 

4. ภาษีเจริญ 

5. ตล่ิงชัน 

6. ทวีวัฒนา 

7. หนองแขม 

8. ธนบุร ี

9. คลองสาน 

10. บางแค 

11. บางขุนเทียน 

12. จอมทอง 

13. บางบอน 

14. ราษฎร์บูรณะ 

15. ทุ่งครุ 

16. ยานนาวา 

17. สาทร 

18. บางคอแหลม 

19. ห้วยขวาง 

20. ดินแดง 

21. พระโขนง 

22. คลองเตย 

23. วัฒนา 

24. บางนา 

25. ประเวศ 

26. สวนหลวง 

27.หนองจอก 

101,698 

85,343 

62,549 

100,140 

75,109 

40,454 

81,739 

104,679 

65,278 

128,534 

80,056 

121,481 

55,320 

68,714 

66,891 

65,013 

70,491 

78,019 

54,555 

113,545 

72,229 

93,256 

56,571 

72,091 

89,682 

79,727 

66,485 

33,397 

29,101 

22,937 

39,111 

26,904 

17,498 

36,125 

37,384 

25,007 

53,929 

33,377 

44,109 

21,478 

26,580 

24,594 

20,246 

25,170 

26,415 

21,830 

37,976 

25,345 

24,625 

18,038 

26,037 

34,176 

29,232 

32,606 

32.84 

34.10 

36.67 

39.06 

35.82 

43.25 

44.20 

35.71 

38.31 

41.96 

41.69 

36.31 

38.83 

38.68 

36.77 

31.14 

35.71 

33.86 

40.01 

33.45 

35.09 

26.41 

31.89 

36.12 

38.11 

36.67 

49.04 

1,524 

1,274 

975 

2,266 

1,799 

1,246 

2,300 

1,383 

1,115 

2,226 

2,037 

2,253 

1,184 

1,832 

1,414 

1,567 

1,297 

1,600 

1,132 

1,859 

1,081 

1,332 

1,156 

1,280 

1,610 

1,334 

1,679 

4.56 

4.38 

4.25 

5.80 

6.69 

7.13 

6.38 

3.70 

4.47 

4.13 

6.10 

5.12 

5.52 

6.89 

5.75 

7.74 

5.16 

6.06 

5.19 

4.90 

4.28 

5.41 

6.41 

4.92 

4.71 

4.57 

5.15 
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ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกต้ัง 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

28.มีนบุรี 

29.ลาดกระบัง 

30.คลองสามวา 

31.สะพานสูง 

32.คันนายาว 

33.บางเขน 

34.สายไหม 

35.ดอนเมือง 

36.หลักสี่ 

37.จัตุจักร 

38.บางกะปิ 

39.ลาดพร้าว 

40.บึงกุ่ม 

41.วังทองหลาง 

42.พระนคร 

43.ป้องปราบศัตรูพ่าย 

44.ปทุมวัน 

45.สัมพันธวงศ์ 

46.บางรัก 

47.ดุสิต 

48.บางซ่ือ 

49.พญาไท 

50.ราชเทวี 

 

72,835 

85,058 

71,930 

53,101 

55,958 

123,195 

105,955 

108,198 

85,599 

125,315 

102,426 

82,744 

96,262 

76,668 

50,237 

43,955 

45,586 

24,372 

35,775 

92,030 

118,104 

55,800 

57,887 

23,320 

24,664 

25,374 

18,209 

19,316 

42,039 

33,252 

42,140 

30,044 

41,471 

29,854 

27,547 

33,859 

27,802 

18,003 

15,769 

18,079 

10,970 

14,652 

27,603 

37,103 

20,516 

17,612 

32.02 

29.00 

35.28 

34.29 

34.52 

34.12 

31.38 

38.95 

35.10 

33.09 

29.15 

33.29 

35.17 

36.26 

35.84 

35.88 

39.66 

45.01 

40.96 

30.00 

31.42 

36.77 

30.42 

643 

1,307 

685 

376 

459 

1,260 

623 

999 

912 

1,125 

829 

633 

606 

616 

733 

654 

719 

461 

529 

1,016 

2,734 

989 

1,011 

2.76 

5.30 

2.70 

2.07 

2.38 

3.00 

1.88 

2.37 

3.04 

2.71 

2.78 

2.30 

1.79 

2.22 

4.08 

4.15 

3.98 

4.20 

3.62 

3.68 

7.37 

4.82 

5.74 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติ 2545 กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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รายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

50 เขตการปกครอง (61 เขตเลือกต้ัง)  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 2545 

 

 

เขตการเลือกต้ัง ชื่อผู้สมัคร พรรค 

กลุ่มการเมือง 

ได้คะแนน 

1. พระนคร 

2. คลองสาน 

3. คลองสามวา 

4. คลองเตย 

5. คันนายาว 

6. ตลิ่งชัน 

7. ทวีวัฒนา 

8. ทุ่งครุ 

9. บางกะป ิ

10. บางคอแหลม 

11. บางนา 

12. บางกอกใหญ ่

13. บางขุนเทียน 

14. บางบอน 

15. บางพลัด 

16. บางรัก 

17. บ่ึงกลุ่ม 

18. ปทุมวัน 

19. ประเวศ 

20. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

21. พญาไท 

22. พระโขนง 

23. ภาษีเจริญ 

24. มีนบุรี 

25. ยานนาวา 

26. ราชเทว ี

27.ราษฎร์บูรณะ 

28.ลาดกระบัง 

29.ลาดพร้าว 

30.วังทองหลาง 

นายแก้ว    แห้วสันต ิ

นางสาวสายรุ้ง    ปิ่นโมรา 

นายวิรัช    อินช่วย 

นายสุนันท์    อ้ึงทรงธรรม 

นายพลภูมิ    วิภัติภูมิประเทศ 

นายสกุล    โตโสภณ 

นายสุไหง    แสวงสุข 

นายโสภณ    ขวัญบัว 

นายชัยวุฒิ    จริยวิโรจน์สกุล 

นายพงษ์พิสุทธ์ิ    จินตโสภณ 

นายค ารณ    บ ารุงรักษ ์

นายสุรันต์    จันทร์พิทักษ ์

นายพบงค์    ช้างเจริญ 

นายประพันธ์    ม่วงศิร ิ

นายจักรพันธ์    พรนิมิต 

นายพิพัฒน์    ลาภปรารถนา 

นายวินัย    พุกรักษา 

นางสาวอรอนงค์    กาญจนชูศักดิ ์

นายกิตพล    เชิดชูกิจกุล 

นางเจิมมาศ    จึงเลิศศิร ิ

นายกวี    ณ ล าปาง 

นายสมชาย    สัจจะ 

นายสุธา    นิติภานนท์ 

นายวิรัตน์    มีนชันนันท์ 

นายอมรเทพ    เศตะพราหมณ ์

นางผุสดี    วงศ์ก าแหง 

นายไสว    โชติกะสุภา 

นายวิสูตร    ส าเร็จวาณิชย ์

นางสาวบุณฑริกา    ประสงค ์

นายภักดีหาญส์    หิมะทองค า 

 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

12,944 

12,048 

11,053 

10,868 

10,783 

9,919 

8,870 

10,111 

13,331 

14,684 

10,996 

16,300 

13,370 

9,586 

11,337 

9,536 

15,793 

9,750 

21,077 

11,267 

6,755 

11,741 

21,497 

13,278 

12,478 

7,532 

9,909 

14,270 

9,491 

13,130 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

51 

เขตการเลือกตั้ง ชื่อผู้สมัคร พรรค 

กลุ่มการเมือง 

ได้คะแนน 

31. วัฒนา 

32. สะพานสูง 

33. สาทร 

34. สัมพันธวงศ ์

35. สวนหลวง 

36. หนองจอก 

37. หนองแขม 

38. หลักสี ่

39. ห้วยขวาง 

40. จตุจักร 1 

41. จตุจักร 2 

42. ธนบุรี 1 

43. ธนบุรี 2 

44. จอมทอง 1 

45. จอมทอง 2 

46. สายไหม 1 

47. สายไหม 2 

48. ดินแดง 1 

49. ดินแดง 2 

50. ดุสิต 1 

51. ดุสิต 2 

52. บางกอกน้อย 1 

53. บางกอกน้อย 2 

54. ดอนเมือง 1 

55. ดอนเมือง 2 

56. บางเขน 1 

57. บางเขน 2 

58. บางแค 1 

59. บางแค 2 

60. บางซื่อ 1 

61. บางซื่อ 2 

 

นายสามารถ    มะลูลีม 

นายประสิทธ์ิ    มะหะหมัด 

นายธวัชชัย    ปิยนนทยา 

นายพินิจ    กาญจนชูศักดิ ์

นายณัชวุฒ    หมัดนุรักษ ์

นายไพฑูรย์    อิสรเสรีพงษ ์

นายเนารัตน์    อยู่บ ารุง 

นางสาวอภิญญา    สุนทรสาธิต 

นายประเดิม    บุญช่วยเหลือ 

นายประพนธ์    เนตรรังษ ี

นายอภิชาติ    หาล าเจียก 

นายสมชาย    เอ่ียมมงคลสกุล 

นายวิชัย   หุตังคบด ี

นายธวัชชัย    ทองสิมา 

นายสุทธิชัย    วีรกุลสุนทร 

นายเดชา    ยิ้มอ านวย 

นายฉมาดล    หงสกุล 

นายชูพงษ์    เพชรทัต 

นายธนา    ชีรวินิจ 

นายศิริพงษ์    ลิมป์ชัย 

นายสุพัฒน์    ชลิตานนท์ 

นายชนินทร์    รุ่งแสง 

นายนภาพล    จีระกุล 

นายการุณ    โหสกุล 

นายสมปอง    โสภณดิเรกรัตน ์

นายฐิติโชค    กาญจนภักดี 

นางสาวปราณี    เชื้อเกต ุ

นายสุพิน    คล้ายนก 

นายเพทาย    จั่นเผื่อน 

นางสาวพรพิมล    คงอุดม 

นายสมพงษ์    เก่งรุ่งเรืองชัย 

 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ประชากรไทย 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

กลุ่มมดงาน 

ไทยรักไทย 

กลุ่มมดงาน 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ชาติพัฒนา 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ประชากรไทย 

ประชาธิปัตย์ 

ชาติไทย 

ชาติไทย 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปัตย์ 

อิสระ 

ประชาธิปัตย์ 

ประชาธิปัตย์ 

ไทยรักไทย 

12,492 

9,518 

13,865 

6,180 

11,420 

14,365 

16,113 

11,022 

12,689 

7,414 

9,120 

14,234 

8,326 

7,482 

11,884 

9,074 

8,632 

9,402 

11,265 

5,115 

5,331 

8,588 

7,735 

8,673 

10,347 

8,966 

8,947 

9,838 

9,407 

9,084 

9,431 

 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติ 2545 กรุงเทพมหานคร 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

52 

สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต เมื่อวันที่  26  เมษายน 2541 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนองจอก 

สัมพันธวงศ์ 

หนองแขม 

บางขุนเทียน 

ทวีวัฒนา 

บางบอน 

บางแค 

บางนา 

ภาษีเจริญ 

บางรัก 

สวนหลวง 

พระโขนง 

ราษฎร์บูรณะ 

ทุ่งครุ 

ห้วยขวาง 

ป้อมปราบฯ 

พระนคร 

บางกอกใหญ ่

จอมทอง 

ธนบุรี 

ประเวศ 

บางซ่ือ 

บางคอแหลม 

ตล่ิงชัน 

พญาไท 

ราชเทว ี

ยานนาวา 

คลองสาน 

สาธร 

บางกอกน้อย 

วัฒนา 

ปทุมวัน 

บางพลัด 

คลองเตย 

ดินแดง 

ดุสิต 

 

52,745 

25,040 

69]848 

66,640 

33,772 

45,127 

116,350 

69,307 

98,335 

36,984 

74,753 

71,309 

64,889 

55,476 

52,772 

45,205 

50,218 

64,943 

119,045 

110,814 

78,007 

118,520 

79,756 

69,470 

56,138 

57,597 

62,781 

67,916 

71,189 

104,698 

56,366 

48,591 

90,178 

98,222 

119,513 

99,633 

31,893 

9,997 

26,962 

25,613 

12,686 

15,354 

38,896 

23,063 

32,466 

12,077 

24,110 

22,966 

20,642 

17,621 

16,704 

14,264 

15,631 

20,014 

36,682 

33,609 

23,381 

35,388 

23,493 

20,313 

16,358 

16,661 

18,065 

19,214 

20,139 

28,765 

15,340 

13,043 

24,120 

25,132 

28,642 

23,135 

60.47 

39.92 

38.60 

38.43 

37.56 

34.02 

33.43 

33.28 

33.02 

32.65 

32.25 

32.21 

31.81 

31.76 

31.65 

31.55 

31.13 

30.82 

30.81 

30.33 

29.97 

29.86 

29.46 

29.24 

29.14 

28.93 

28.77 

28.29 

28.29 

27.47 

27.21 

26.84 

26.75 

25.59 

23.97 

23.22 

2,245 

511 

1,944 

1,811 

531 

957 

2,453 

1,447 

2,015 

491 

1,127 

1,133 

1,242 

1,086 

843 

622 

499 

1,278 

1,934 

1,830 

1,083 

1,740 

1,192 

1,168 

635 

742 

739 

1,049 

806 

1,232 

817 

588 

1,092 

1,556 

1,690 

1,120 

7.04 

5.11 

7.21 

7.08 

4.19 

6.24 

6.31 

6.28 

6.21 

4.07 

4.68 

4.94 

6.02 

6.17 

5.05 

4.36 

3.20 

6.39 

5.27 

5.45 

4.63 

4.92 

5.08 

5.75 

3.89 

4.45 

4.09 

5.46 

4.01 

4.29 

5.33 

4.51 

4.53 

6.20 

5.91 

4.85 

รวมทั้งสิ้น 2,602,147 802,439 30.84 43,248 5.39 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2541 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต  เมื่อวันที่  11  มกราคม 2541 

 

 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คลองสามวา 

ลาดกระบัง 

มีนบุรี 

สะพานสูง 

คันนายาว 

ลาดพร้าว 

บึงกุ่ม 

วังทองหลาง 

หลักส่ี 

บางกะป ิ

บางเขน 

สายไหม 

จตุจักร 

ดอนเมือง 

48,734 

67,804 

59,257 

46,179 

49,175 

74,819 

86,623 

72,375 

80,876 

95,863 

112,793 

90,531 

122,926 

95,431 

22,464 

27,289 

23,760 

14,572 

13,467 

18,096 

19,635 

15,624 

16,490 

18,392 

20,815 

15,720 

20,629 

15,704 

46.10 

40.25 

40.10 

31.56 

27.39 

24.19 

22.67 

21.59 

20.39 

19.19 

18.45 

17.36 

16.78 

16.46 

1,440 

1,451 

1,403 

535 

654 

649 

703 

564 

607 

675 

991 

803 

778 

907 

6.41 

5.32 

5.91 

3.67 

4.86 

3.59 

3.58 

3.61 

3.69 

3.67 

4.76 

5.11 

3.77 

5.78 

รวมทั้งสิ้น 1,103,386 262,657 23.80 12,160 4.63 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2541 

 

สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2545 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิเลิอกตั้ง บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บางเขน 

ดอนเมือง 

จตุจักร 

บางกะป ิ

ลาดพร้าว 

บึงกุ่ม 

มีนบุรี 

ลาดกระบัง 

สายไหม 

หลักส่ี 

คันนายาว 

สะพานสูง 

วังทองหลาง 

คลองสามวา 

123,095 

108,079 

125,972 

102,099 

80,672 

96,085 

72,535 

84,280 

105,497 

85,869 

55,904 

52,785 

78,408 

71,032 

37,241 

32,456 

31,416 

26,700 

25,316 

30,741 

23,677 

29,826 

29,792 

26,118 

18,480 

17,114 

22,790 

23,376 

30.40 

30.03 

24.94 

26.15 

31.38 

31.99 

32.64 

35.39 

28.24 

30.42 

33.06 

32.42 

29.07 

32.91 

1,518 

1,979 

2,313 

1,443 

1,404 

1,589 

1,452 

2,582 

1,347 

1,589 

1,379 

849 

1,198 

881 

4.07 

6.10 

7.37 

5.41 

5.58 

5.18 

6.13 

8.66 

4.52 

6.09 

7.47 

4.97 

5.26 

3.77 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติ 2545 กรุงเทพมหานคร 
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สถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2545 

ส านักงานเขต จ านวนผู้มีสิทธ ิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บางกอกน้อย 

บางพลัด 

บางกอกใหย ่

ภาษีเจริญ 

ตล่ิงชัน 

ทวีวัฒนา 

หนองแขม 

ธนบุรี 

คลองสาน 

บางแค 

บางขุนเทียน 

จอมทอง 

บางบอน 

ราษฎร์บูรณะ 

ทุ่งครุ 

ยานนาวา 

สาทร 

บางคอแหลม 

ห้วยขวาง 

ดินแดง 

พระโขนง 

คลองเตย 

วัฒนา 

บางนา 

ประเวศ 

สวนหลวง 

พระนคร 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

ปทุมวัน 

สัมพันธวงศ์ 

บางรัก 

ดุสิต 

บางซ่ือ 

พญาไท 

ราชเทว ี

101,717 

85,343 

62,549 

100,140 

75,109 

40,454 

81,739 

104,679 

65,278 

128,606 

80,056 

121,524 

55,320 

68,714 

66,891 

65,013 

70,495 

78,019 

54,555 

113,545 

72,229 

93,256 

56,571 

72,091 

89,682 

79,727 

50,237 

43,955 

45,586 

24,372 

35,775 

92,154 

118,136 

55,800 

57,887 

33,529 

29,102 

22,918 

38,985 

26,885 

17,498 

36,125 

37,343 

25,007 

54,054 

33,377 

44,090 

21,471 

26,591 

24,594 

20,246 

25,165 

26,415 

21,830 

37,982 

25,330 

24,624 

18,038 

26,036 

34,176 

29,231 

18,003 

15,746 

18,087 

10,970 

14,652 

27,708 

37,666 

20,516 

17,612 

32.96 

34.10 

36.64 

38.93 

35.79 

43.25 

44.20 

35.67 

38.31 

42.03 

41.69 

36.28 

38.81 

38.70 

36.77 

31.14 

35.70 

33.86 

40.01 

33.45 

35.07 

26.40 

31.89 

36.12 

38.11 

36.66 

35.84 

35.82 

39.68 

45.01 

40.96 

30.07 

31.88 

36.77 

30.42 

1,944 

1,792 

1,766 

3,587 

2,120 

1,360 

2,897 

2,400 

1,963 

3,894 

2,703 

3,036 

1,908 

2,114 

1,898 

1,146 

1,505 

1,953 

1,669 

2,776 

2,442 

2,316 

1,192 

2,171 

2,442 

1,644 

899 

647 

1,116 

769 

847 

2,139 

2,801 

1,467 

1,337 

5.80 

6.16 

7.72 

9.21 

7.90 

7.78 

8.05 

6.44 

7.87 

7.22 

8.10 

6.91 

8.90 

7.95 

7.72 

5.66 

6.00 

7.40 

7.65 

7.34 

9.67 

9.41 

6.61 

8.34 

7.16 

5.64 

5.00 

4.11 

6.18 

7.01 

5.79 

7.72 

7.54 

7.16 

7.60 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติ 2545 กรุงเทพมหานคร 
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รายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเขต 

(การเลือกตั้ง วันที่ 11  มกราคม และ 26 เมษายน 2541; 10 มีนาคม และ 16 มิถุนายน 2545) 

 

ส านักงานเขต ล าดับที ่ ช่ือผู้สมัคร ได้คะแนน พรรค/ 

กลุ่มการเมือง 

บางเขน  11 ม.ค. 41 

 

 

 

 

 

 

 

            10 มี.ค.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายจรินทร์    คงสกุล 

น.ส.สายสุณีย์    นกทอง 

นายสมศักดิ์    คล้ายประยงค์ 

น.ส.อุบลรัตน์    เพ็งสุข 

นายธนัท    โชคธนไพศาล 

นายสมปอง    บุญคุ้ม 

พ.ต. เฉลิมเกียรติ    ไชยวงศ์ 

นายสัมภาษณ์    มีฤกษ ์

นายสายัณต์    จันทร์เหมือนเผือ 

นายเกรียงศักดิ์    ทองมา 

นายธนัท    โชคธนไพศาล 

นายประพนธ์    ไทยศรี 

นายสมชาย    เลิศประเสริฐพันธ์ 

นายสมปอง    บุยเจือ 

นายธนชาติ    ประทุมสวัสดิ์ 

นายส ารวจ    เทียบจิรประภา 

6,046 

5,726 

5,717 

5,711 

5,711 

5,565 

5,333 

5,327 

14,892 

14,848 

14,803 

14,556 

14,276 

14,258 

14,237 

14,031 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชากรไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

ดอนเมือง  11ม.ค.  

41 

 

 

 

 

 

 

              10 มี.ค. 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายการุณ    โหสกุล 

นายวรรธนะ    เกิดนาค 

นายนิทัศน์    มีคุณ 

นายเชื้อ    พัวไพบูลย์วงศ์ 

นายอนันต์    หุ่นโต 

นางสมหมาย  โสภณดิเรกรัตน์ 

นางอัมพร     โสภณดิเรกรัตน์ 

นายพงษ์ศักดิ์    กิจพิทักษ ์

นายเชื้อ    พัวไพบูลย์วงศ์ 

นายจักรทอง    เกิดนาค 

นายสุพจน์    โสภณดิเรกรัตน์ 

นายสมทรง    ศิริ 

นายปัญญา    น้อยไม ้

นายสมศักดิ์    สนธิบริบูรณ์ 

5,777 

5,625 

5,588 

5,478 

5,392 

5,363 

5,277 

11,528 

11,119 

10,839 

10,625 

10,404 

10,340 

10,201 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

กลุ่มรักดอนเมือง 

กลุ่มรักดอนเมือง 

กลุ่มรักดอนเมือง 

กลุ่มรักดอนเมือง 

กลุ่มรักดอนเมือง 

พรรคไทยรักไทย 

กลุ่มรักดอนเมือง 

จตุจักร    11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายกฤชวัฒน์    อาภรณ์ศิริ 

นายอาสา    รังสิมาพิสุทธิ์ 

นายประยูร    สงแก้ว 

นายหวิง    ทรัพย์แตง 

ด.ต.สามารถ    ศรีเงินยวง 

นายโสภณ    แทนศิริ 

นายสมคิด    ด้วงเงิน 

นายเพทาย    พินิกุล 

9,573 

9,572 

9,553 

9,523 

9,464 

9,459 

9,449 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 
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จตุจักร  10 ม.ีค. 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายอาสา    รังสิมาพิสุทธิ์ 

นายสิทธิชัย    ชื่นใจเล็ก 

นายด ารงฤทธิ์    ยิ้มแย้ม 

ว่าที่ ร.ต.แสงอาทิตย์  เจริญลาภ 

นายไสว    น้อยจาด 

นายอธิศักดิ์    ช่วงช ู

นายสมคิด    ด้วงเงิน 

นายประยูร    สงแก้ว 

13,193 

12,934 

12,926 

12,845 

12,623 

12,433 

12,297 

11,770 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางกะปิ   11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

             10 มี.ค. 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายเฉลิมชัย    ฉิมหิรัญ 

นายวรากรณ์    บุญมาเลิศ 

นายประดิษฐ    อภิวัฒน์ชาต ิ

นางกุลศรี    ขาววิจิตร 

นายณรงค์ศักดิ์    เล้ียวเจริญ 

น.ส.จันทรา    เอมมณีรัตน์ 

นายศุภชัย    หวังภาษิต 

นายเฉลิมชัย    ฉิมหิรัญ 

นายวรชัย    บุญมั่น 

นายประดิษฐ์    อภิวัฒน์ชาต ิ

น.ส.วัฒนาพร    แสงทอง 

นายสมเกียรติ    แก้วจัง 

นายศุภชัย    หวังภาษิต 

นายณรงค์ศักดิ์    เล้ียวเจริญ 

10,594 

10,515 

10,420 

10,413 

10,341 

10,261 

10,125 

11,833 

11,643 

11,592 

11,552 

11,350 

11,346 

10,916 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

ลาดพร้าว  11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

               10 มี.ค. 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายประสิทธ์ิ    ไตรรัตน์ 

นายชะฎา    ทุยไธสง 

นายปรีดี    นักงาน 

น.ส.พรทิพย์    วิสิฐศักดิ์ชัย 

นายจงรักษ์    พันธรังษี 

นายอานนท์    สงวนวงศ ์

น.ส.บุณฑริกา   ประสงค์ดี 

นายด ารงศักดิ์    เหล่ารักผล 

นายประสิทธ์ิ    ไตรรัตน์ 

นายณรงค์    ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ 

นางสุวลี    ศรีทองใบ 

นายบรรจง    ดวงรัศมี 

ว่าที่ ร.ต.มานพ    แก้วงาม 

นายสมบุญ    กกฟ้า 

7,102 

6,881 

6,860 

6,842 

6,840 

6,818 

6,813 

10,891 

10,775 

10,714 

10,641 

10,376 

10,360 

10,356 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

บึงกุ่ม       11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

น.ส.อนงค์    สุวรรณน้อย 

นายอัมรินทร์    แก้วโชต ิ

นายสมศักดิ์    หวังทอง 

นายส าราญ    เพ็ญศิริวรทรัพย ์

นางอ าไพ    เกตุสุวรรณ 

นายประเสริฐสุข    โต๊ะเก็ง 

น.ส.สุดา    อันสุวรรณ 

 

11,013 

10,915 

10,891 

10,850 

10,711 

10,561 

10,241 

 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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บึงกลุ่ม   10 มี.ค. 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายอัมรินทร์    แก้วโชต ิ

นางอ าไพ    เกตุสุวรรณ 

นายศิริโชค    สิริวรรณภา 

นางภัทร์ศรี    สุวิมล 

นายอดิศักดิ์    แก้วโชต ิ

นายอัครพล    แสงจันทร์ 

นายสมศักดิ์    หวังทอง 

13,821 

13,787 

13,775 

13,512 

13,484 

13,312 

13,277 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

มีนบุรี    11 ม.ค. 41 

 

 

 

 

 

 

            10 มี.ค. 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายปิยะ    มีนชัยนันท ์

นายบุญมี    นิและ 

น.สงดวงพร    ยิ้มเจริญ 

นายแปลก    มาลิสี 

นายสุเทพ    ลาวัง 

นายสมชาย    วงษ์มา 

นายอวยชัย    ปิยธรรมชัย 

นายปิยะ    มีนชัยนันท ์

นายสุเทพ    ลาวัง 

นายจตุพล    อัตศรี 

นายกนกพล    คงสอน 

นายวิเชียร    มหานุกูล 

นายพรเทพ    แสงข า 

นายบุญมี    นิและ 

8,829 

7,007 

6,999 

6,961 

6,896 

6,834 

6,676 

9,643 

9,209 

8,733 

8,598 

8,482 

7,420 

6,990 

กลุ่มพัฒนาเขตมีนบุรี 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มพัฒนาเขตมีนบุรี 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มพัฒนาเขตมีนบุรี 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ลาดกระบัง 11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

               10 มี.ค. 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายชิน    พ่วงรอด 

น.ส.นุชนาฏ    หุ่นอยู ่

นางศรัณย์    มีสุข 

นายพงศ์ศักดิ์    ส าเร็จวาณิชย ์

นายพงศธร    สอนดี 

นายสุธี    ส าเร็จวาณิชย ์

นายทวี    สีน้ าเงิน 

นายประกอบ    ชื่นชม 

นายสุรศักดิ์    ปิตรธ ารง 

นายมนัส    บัวทอง 

นายบุญยืน    สุขยิ่ง 

นายประเมิน    สวนสมุทร 

นายประเสริฐ    ขจรพฤกษ ์

นางฟาตีมะ   คร้ามวงษ์ 

9,827 

9,709 

9,191 

8,763 

8,162 

8,044 

7,566 

11,696 

11,199 

11,173 

10,746 

10,610 

10,228 

 9,324 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

คันนายาว 11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

             

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

นายทวิช    อารียะกิจโกศล 

นายเชาวลิต    ธูปสุวรรณ์ 

น.ส.อ านวย    ปรมาธิกุล 

นางเทียมจันทร์   อุทัยไพศาลวงศ์ 

นางประทิน    สังข์ทอง 

นายลี    ศิริงะ 

นายอภินันท์    ร าเพย 

 

 

5,301 

5,275 

5,223 

5,197 

5,098 

5,015 

4,856 

 

 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 
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  คันนายาว 10 มี.ค. 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

น.ส.อ านวย    ปรมาธิกุล 

นางยุพดี    ศรีประสาน 

นายวิฑูร    มารวิชัย 

นายอภิคม    อชินีทองค า 

น.ส.อภิรมย์    แก้วโชต ิ

นางเทียมจันทร์    อุทัยไพศาลวง 

นายประสเริฐสุข    โต๊ะเก็ง 

8,130 

8,115 

8,070 

8,038 

8,017 

7,731 

7,341 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

สะพานสูง  11 ม.ค. 

41 

 

 

 

 

 

 

              10 มี.ค. 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายหวังแฮม    เสน่หา 

น.ส.สายพิน    ค าศรี 

นายเราะมาน    มานช ู

นายอุดร    หิรัญฤทธิ์ 

น.ส.บุปผา    ดุลยเสนี 

นายสาหัส    หวังพิทักษ์ 

น.ส.สุกัญญา    ดาราฉาย 

นายอดุลย์    เชะวิเศษ 

นายเราะมาน    มานช ู

น.ส.สายพิณ    ค าศรี 

นายอุดร    หิรัญฤทธิ์ 

นายชนะ    เหมวัน 

นายราวี    สิงสาหัส 

นายสมมาศ    มูลทรัพย์ 

6,463 

6,320 

6,297 

6,170 

6,162 

6,078 

6,069 

7,365 

7,335 

7,134 

7,026 

7,003 

6,926 

6,901 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

วังทองหลาง 

              11ม.ค.41 

 

 

 

 

 

            10 มี.ค. 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายจิรภัทร    ปัญญาเนรมิตดี 

นายพิชิตชัย    ดิลกศรี 

นางปราณี    กันชัน 

นายทินกร    นันทรัตน์ 

นายวสันต์    วงษ์สันต์ 

นายวีระยุทธ    มีนะโยธิน 

นายบุญธรรม    รัตน์รอดกิจ 

นายสมชาย    นิยมราช 

นายด ารงค์    สาหร่ายวัง 

นายรัตพงษ์    ต่างสุข 

นางพจนา    ล าเรียง 

นายบุญเพ็ง    บุญแถว 

นายประสิทธ์ิ    พูลชื่น 

นายเจริญลาภ    ปั้นพินิจ 

7,952 

7,952 

7,947 

7,877 

7,873 

7,832 

7,776 

11,323 

11,282 

 1,118 

11,184 

11,121 

11,067 

11,014 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

สายไหม   11 ม.ค.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

พ.อ.อ.บุยพา    หินอ่อน 

นายส าราญ    แม้นเหมือน 

นายมงคล    อุ่มบางตลาด 

นายสมร    ชีวะพงษ์ 

นายสุรัตน์    ชีวะพงษ์ 

นายสมคิด    ผลศิลป์ 

นายจินดา    สุพรรณ 

 

 

5,465 

5,277 

5,253 

5,133 

5,131 

5,103 

5,001 

 

 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคชาติพัฒนา 
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            10 มี.ค. 45 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายจินดา    สุพรรณ 

นายทวีศักดิ์    อุ่มบางตลาด 

พ.อ.อ.บุญพา    หินอ่อน 

นายกิตติธัช    นาสวน 

นายอ านวย    ชัยพรประเสริฐ 

นางนวลศรี    เสือโรจน์ 

นายวิเชียร    สิตตะวิบุล 

11,271 

11,216 

11,030 

10,895 

10,883 

10,858 

10,636 

พรรคชาติพัฒนา 

พรรคชาติพัฒนา 

พรรคชาติพัฒนา 

พรรคชาติพัฒนา 

พรรคชาติพัฒนา 

พรรคชาติพัฒนา 

พรรคชาติพัฒนา 

หลักส่ี  11 ม.ค. 41 

 

 

 

 

 

 

          10 มี.ค. 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายสิทธิชัย    แม้นเจริญ 

นางนิภาวรรณ    จ้อยเอม 

นายวุฒิชัย    เนียมอบปั้น 

นายสุทธิพันธ์    ศิวพิทักษ ์

นายชาติณรงค์    ธนวัฒน์ไตรภพ 

นายสมานจิตต์    สิงหะไชย 

นายนรินทร์    จ ารัสฉาย 

นายอรรณพ    ขาวนุ่น 

นายวุฒิชัย    เนียมอบปั้น 

น.ส.สร้อยทอง    ข าประดิษฐ์ 

นายมนเดช    นาคประเสริฐ 

นางมะลิวรรณ    พุทธิชาติ 

นายชนานันท์    สันทัด 

นางสมศรี    คงสุนทร 

6,302 

6,302 

6,274 

6,248 

6,240 

6,233 

6,150 

9,794 

9,736 

9,523 

9,515 

9,470 

9,162 

8,979 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

คลองสามวา 

           11 ม.ค. 41 

 

 

 

 

 

           10 มี.ค.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นางสว่าง    หมัดสะและ 

นายชูศิษฐ์    แย้มเกษร 

ส.อ.หญิงสุทิพย์วดี    สุขเขียว 

นายบุญธรรม    สร้อยสน 

นายทวีชัย    ประเสริฐกรรณ 

นายมานิต    พ่วงรอด 

นายชนะพล    กาจคนอง 

นายชูชาติ    ประเสริฐกรรณ 

นายปัญญา    หวังพิทักษ ์

นายเสนีย์    ชูสงวน 

นายสุวิทย์    บุญมา 

นางวรรณา    สังข์ทอง 

นายปกรณ์    เบญจรัตน ์

นายสลัยมาน    เจริญช่าง 

9,687 

9,012 

8,761 

8,680 

7,448 

7,412 

7,184 

8,607 

8,227 

8,152 

8,107 

7,956 

7,835 

7,802 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พระนคร 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

นายอนันต์ชัย  เตชะพิทักษ์ศาสน์ 

นางภารดา    เพชรจ ารัส 

นายสุภชัย    ทองผจง 

นายอภินันท์    รุตนสุคนธ์ 

ร.ต.ต.แสวง    แสนสวาท 

นายสุติพงส์    ธนโกเศศ 

นายชาติชาย    วิริยะพานิช 

 

 

5,842 

5,842 

5,828 

5,809 

5,782 

5,763 

5,500 

 

 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 
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           16 มิ.ย.45 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายสุติพงศ์    ธนโกเศศ 

นางจรรยา    ใจจุ้ม 

นายอนันต์ชัย  เตชะพิทักษ์ศาสสน ์

นายพิชิตชัย    แซ่จึง 

นายทวีพร    อนุตรพงษ์สกุล 

นายพสธร    ศิริเบจวรรณ 

นายวิรัช    หนกเล็ก 

11,655 

11,345 

11,316 

11,289 

11,283 

11,173 

11,125 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

            26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายชาญชัย    เบญจศีลรักษ ์

นางมะลิ    วงษ์คุณ 

นายสมบัติ    ศรีอาคาร 

นายเจริญ    มงคลเจริญ 

น.ส.พรพิมล    ตั้งเทียนทอง 

นายภัทรนันท์    เดือนจันทร์ฉาย 

นายธงชัย    เถียรทอง 

นายชูเกียรติ    เล็กเพ็ชร 

น.ส.สิรภัทร   อิงควรานุวัฒน์ 

นายวรรณชัย    วราศิริกุล 

นายวัฒนา    วีรกิจพานิช 

นายภาสวร    พฤกษาชาน 

น.ส.สุนีย์รัตน์   ยั่งยืนอมรฤทธิ์ 

นายกมล    พงศ์ภูมิวานิช 

5,906 

5,876 

5,862 

5,850 

5,826 

5,751 

5,743 

10,761 

10,656 

10,482 

10,480 

10,478 

10,438 

10,436 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ปทุมวัน 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

           

          16 มิ.ย. 45 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายนิพนธ์    คันทรง 

นายจักรพงษ์    เจริญพงศ์ 

นายพันธ์เดิม    คหนุรักษ์ 

นายสมศักดิ์    อัจจิกุล 

นายสมนึก    ค าวิลัย 

นายอนพัทย์    พุ่มมะลิ 

นายนพพร    คนไทย 

นายสุรพงษ์    ประดิษฐ์พรกูล 

น.ส.โอปอ    ศิริเดช 

นายสมชาย    กรสิริพักตร์ 

นายสนธยา    เพ่งผล 

นายลพ    ช่างเรือน 

นายสุวิชา    ทรงชัยสิริโชต ิ

นายวิเชียร   ส่งอาภาภรณ์รัตน์ 

4,700 

4,620 

4,580 

4,572 

4,528 

4,524 

4,479 

9,856 

9,799 

9,543 

9,517 

9,496 

9,494 

9,395 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

สัมพันธวงศ์ 

           26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

นายวีรสิทธิ์    เกียรติมหาคุณ 

น.ส.วัชราภรณ์    อารีย์วงศ์ 

นายสุรเดช    ดวงประเสริบดี 

น.ส.อรอนงค์    กาญจนชูศักดิ ์

นายก าธร    ชีพชัยอิสระ 

นายสมชาติ    เลิศลิขิตธนิตกุล 

นายวันชัย    เกียรติชัยวุฒ ิ

 

 

5,144 

5,135 

5,126 

5,113 

5,090 

5,025 

4,893 

 

 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

น.ส.จตุพร    จารุจิตจ าเริญ 

นายรังสรรค์    กียปัจจ์ 

นายเอก    ชุณหชัชราชัย 

นายกฤษดา    ชวเลิศสกุล 

นายชินเทพ    กล่ินสืบเชื่อ 

น.ส.สุภาภรณ์    กนกพรกุล 

นายสุรเดช    ดวงประเสริบดี 

5,515 

5,373 

5,372 

5,310 

5,281 

5,223 

4,589 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

บางรัก    26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายสุภชัย    แก้วสีมรกต 

นายจิตติ    นาคะรัตนากร 

นายศักดิ์สิทธิ์    วรกิจรุ่งโรจน์ 

นายสุรชัย    สิทธิญาวณิชย์ 

นายเจริญชัย    พรเทพสุขสม 

นายสมศักดิ์    รัตนกังวานวงศ์ 

นายพีระพงศ์    หรรษวรพงศ์ 

นายสุรชัย    สิทธิญาวณิชย์ 

นายเจริญชัย    พรเทพสุขสม 

น.ส.วิรงค์รอง    น่วมดี 

น.ส.สุภาพรรณ    ปังด ารงค์ 

นายบรรเจิด    แสงจันทร์ 

นายคามิน    โชติรัตน ์

นายศักดิ์สิทธิ์    วรกิจรุ่งโรจน์ 

4,272 

4,267 

4,252 

4,239 

4,225 

4,221 

4,200 

8,383 

8,332 

8,253 

8,179 

8,176 

8,047 

7,892 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ยานนาวา 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

            16 มิ.ย.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นางอัชนันท์    กรอบเพ็ชร์ 

นายไพศาล    เศตะพราหมณ ์

นายวัฒนา    คุ้มรอด 

นายสมเกียรติ    ปัญญะธารา 

นายเอกศักดิ์    สังขบุณย ์

นายด ารงค์    ศรีเดือนดาว 

นายอุทัย    กนกวุฒิพงศ์ 

นายวัฒนาคุ้มรอด 

นายด ารงค์    ศรีเดือนดาว 

นายสมเกียรติ    ปัญญะธารา 

นายเดชา    เศตะพราหมณ ์

นางนาถนภา    กรอบเพ็ชร์ 

นายบุญโรจน์    อัศวพนากิจ 

นายอุทัย    กนกวุฒิพงศ์ 

10,225 

10,119 

10,064 

10,003 

 9,958 

 9,922 

 9,881 

12,464 

12,381 

12,163 

12,153 

12,086 

12,078 

12,067 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

สาธร      26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

นายชาญชัย    บริบูรณ์ธนวัฒน ์

นายต่อพงษ์    พุทธบูชา 

นายศุภชัย    ชัยพรเรืองเดช 

นายไพรินทร์    ปุญศิริ 

นายอรุณ    สุทธิชาต ิ

นายชลธาร    ศีลประภา 

ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ    สุทธิชาติ 

 

 

11,118 

11,099 

11,040 

10,969 

10,902 

10,827 

10,792 

 

 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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2 

3 

4 

5 

6 
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นายอรุณ    สุทธิชาต ิ

นายไพรินทร์    ปุณศิริ 

นายชาญชัย    บริบูรณ์ธนวัฒ 

นางสุดา    สุวิชาโสภณ 

นายศุภชัย    ชัยพรเรืองเดช 

ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ    สุทธิชาติ 

นายต่อพงษ์    พุทธบูชา 

13,814 

13,766 

13,557 

13,473 

13,443 

13,439 

13,397 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางคอแหลม 

          26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย. 45 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายศิลป์ชัย    อับดุลเลาะห ์

นายพงศ์ศักดิ์    สาโรวาท 

นายบัลลังก์    นันทิวัชรินทร์ 

นางอุดมลักษณ์    จันทร์มา 

นายสุดิน    อับดุลเลาะมาน 

น.ส.มณี    ดิลกศักยวิทูร 

นายทวี    ประมวล 

นางนิรมล    โตจิรกุล 

นายบัลลังก์    นันทิวัชรินทร์ 

น.ส.สุดคนึง    แก้วทอง 

น.ส.ยุพดี    เกียรติสังวร 

นายสมเกียรติ    อโนทัยสินทว ี

นายชัยรัตน์    สม้อ 

นายประสงค์    ผลพืชน์ 

11,959 

11,836 

11,750 

11,665 

11,662 

11,627 

11,512 

12,199 

11,801 

11,758 

11,748 

11,733 

11,632 

11,588 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ดุสิต  26 เม.ย.41 
 
 
 
 
 
 
 
         16 มิ.ย. 45 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นายอัศวิน    ต้นวีรพงศ์ศิริ 
น.ต.สร้อย    สร้อยศรี 
ร.ต.ต.จวง    ณุวงษ์ศรี 
นายไชยยศ    เรืองใจ 
นายจ าเนียร    ผิวข า 
นายสุเทพ    ศิริวงศ์นภา 
นายไพฑูรย์    วงศ์สุวรรณ 
น.ส.ปิยาณี    กังวาฬกุล 
นายไชยยศ    เรืองใจ 
นายอัศวิน    ตันวีรพงษ์ศิร ิ
ส.อ.วิมล    วงษ์แสงจันทร ์
นายวิเชียร    เย็นทรวง 
นายวิชาญ    หงส์นฤชัย 
จ.ส.อ.มนัส    สุวรรณพานิช 
น.ส.จันทรา    เอมมณีรัตน์ 
นายชัยวุฒิ    อักษรสิทธิ ์

7,132 
7,064 
7,044 
6,999 
6,998 
6,980 
6,949 
5,597 
10,062 
10,038 
10,031 
9,926 
9,742 
9,582 
9,355 
8,991 

กลุ่มมดงาม 
กลุ่มมดงาม 
กลุ่มมดงาม 
กลุ่มมดงาม 
กลุ่มมดงาม 
กลุ่มมดงาม 
กลุ่มมดงาม 
กลุ่มพลังไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 

บางซ่ือ  26 เม.ย.41 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

นายสุรเลิศ    ไวย์ลิกรี 

นางมัณฑนา    สาครบุตร 

นายสุรพล    ศิริสุทธิเดชา 

น.พ.สุกิจ    จ าปาเงิน 

นายณรงค์    อุ่นแพทย ์

13,083 

12,971 

12,904 

12,814 

12,668 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายศราวุฒิ    บุตรวงศ์ 

นายประพัฒน์    เจริญสุข 

นายมงคล    ผลพานิชย ์

นายเกียรติคุณ    บุญม ี

นายสุรเลิศ    ไวย์สิกรี 

นายวัลลภ    มุ่งเยียวยา 

นายชูศักดิ์    ปลอดจินดา 

นายสมบัติ    ทองอร่าม 

นางชั้น    ทองเพ่งพิศ 

นายวิรัตน์    ปั้นแต่ง 

นายสุกิจ    จ าปาเงิน 

12,563 

12,551 

12,542 

16,119 

16,041 

15,513 

15,441 

15,440 

15,341 

15,330 

15,307 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พญาไท 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

            16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายอาณัติ    ปัทมาคม 

นายน าชัย    นุ่มจันทร์ 

นายวีรชัย    พืชขุนทด 

นายพรชัย    ธาตวากร 

นายพีรพล    กนกวลัย 

นายนิเวศน์    เอกเลิศล้ าตระกูล 

นางพัทยา    ค านวณทิพย ์

นางศรีสุรางค์    ล้ิม 

นางสุรีย์    พรประดิษฐ์ 

นายทรงศักดิ์    ทัพพันธุ ์

นายอดิศร    รักษาวงศ์ 

นางนราพรรณ    เด่นนะหลี 

นายกนกทัพ    รุ่งจิรดากานต ์

นายอรรณพ    วัฒนสารวิชช ์

5,501 

5,488 

5,415 

5,351 

5,350 

5,276 

5,270 

5,945 

5,863 

5,855 

5,831 

5,789 

5,751 

5,523 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

ราชเทวี 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายโปร่ง    บัวแย้ม 

นายอัศวิน    ข ามะโน 

นายอนันต์    ข ามะโน 

นายทวีรัชฏ์    รัชไชยบุญ 

นายอมรฤทธิ์    รักขิตธนะ 

นายสุนันท์    บุปผเวส 

นายพรเทพ    พงศ์วรินทร์ 

นายสมโภชน์    แก่นทองแดง 

นายชลอ    เอี่ยมโหมด 

นายอัศวิน    ข ามะโน 

นายธนาวิทย์    ฤทธิศรี 

นายโปร่ง    บัวแย้ม 

นายสุนันท์    บุปผเวส 

นายอนันต์    ข ามะโน 

5,302 

5,179 

5,090 

4,968 

4,959 

4,884 

4,776 

6,638 

6,634 

6,598 

6,534 

6,498 

6,453 

6,437 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ห้วยขวาง 26เม.ย.41 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

นายสุนทร    ผลสุข 

นายจ าแลง    มูสิกะ 

นายนรินทร์    เรียนวัฒนา 

นายกลยุทธ    อินทรแป้น 

นายจ าลอง    เพชรมณ ี

7,233 

7,014 

6,977 

6,863 

6,835 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 

 

 

        16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายชาญวุฒิ    บุญเลิศ 

นายพชรพล    บุยนาค 

นายสุนทร    ผลสุข 

นายวิสุทธิ์    พฤกพัฒนาชัย 

นายน้อม    วงศ์เบี้ยสัจจ ์

นายนรินทร์    เรียนวัฒนา 

นายจ าลอง    เพชรมณ ี

นายวันชัย    สูบสร้อยสิน 

น่ายกลยุทธ    อินทรแป้น 

6,582 

6,510 

10,732 

10,657 

10,534 

10,505 

10,467 

10,270 

10,012 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พระโขนง 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

        16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

น.ส.อรวรรณ์    โพธิศรี 

นายตรีสิทธิ์    ศิริวรรณ 

นายสุริยะ    บุษรารัตนโกเมน 

นางปรียาภา    ค าจร 

นายอาคม    สุทธากร 

นายปรีชา    จันทร์ทรง 

พ.อ.อ.ประกิจ    อินทร์อ่อน 

นางปรียาภร    ค าจร 

นายตรีสิทธิ์    ศิริวรรณ 

น.ส.อรวรรณ์    โพธิศรี 

นางประไพพรรณ  วรเกริกกุลชัย 

นายชาญเชษฐ    อเนกธนบูลย ์

นายพีระ    พร่ิงกลาง 

นายอานนต์    ชินเวโรจน ์

8,888 

8,763 

8,729 

8,658 

8,575 

8,449 

8,285 

8,970 

8,946 

8,900 

8,691 

8,567 

8,338 

7,861 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

ประเวศ  26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายหล่ า    เร่ืองรุ่งโรจน์ 

นายสมคิด    เจริญสุข 

นายสมชาย    ธ ารงศรีสุข 

นายกิตติพงษ์    เจียมกิจรุ่ง 

นายก ากับ    เบญญาพล 

นายไชยณรงค์    ทรงศิริ 

นายส าอางค์    ทิพวัลย ์

นายสมคิด    เจริญสุข 

นายอภิชัย    ปั้นวงศ์รอด 

นายณัฐกฤต    เงินฉาย 

นายก ากับ    เบญญาพล 

นายกิตติพงศ์    เจียมกิจรุ่ง 

นายไชยณรงค์    ทรงศิริ 

นายส าองค์    ทิพวัลย ์

12,549 

12,350 

12,132 

12,018 

11,990 

11,884 

11,623 

16,297 

16,023 

15,934 

15,787 

15,740 

15,556 

14,672 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

คลองเตย 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายเจน    หิมะทองค า 

นายสมเกียรติ    สีแดง 

นางมาลินี    วงศ์ล้ีเจริญ 

นายอดิธร    ศรีประเสริฐ 

นายถวิล    เขมา 

นายสมพร    ประสพผล 

นายสุรชัย    จันทร์สมบูรณ์ 

8,887 

8,468 

8,466 

8,432 

8,367 

8,297 

8,043 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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           16มิ.ย.45 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายบ ารุง    สุขใย 

นายเจน    หิมะทองค า 

นางมาลินี    วงศ์ล้ีเจริญ 

นายสมเกียรติ    สีแดง 

น.ส.ทศชม    สุนทรปิยะกุล 

นายอ านาจ    สิทธิโชค 

นายวิทยา    เลิศอ าไพ 

นายจตุรณต์    อังกุรวัชรพันธุ ์

8,029 

9,159 

8,608 

8,411 

8,358 

8,230 

7,945 

7,913 

กลุ่มมดงาน 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

หนองจอก 

           26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายไพโรจน์    อิสระเสรีพงษ์ 

นายสราวุธ    ทับแล 

นายณรงค์    รัสมี 

นายวสันต์    กระโจมทอง 

นายละเต็บ    มูฮ าหมัด 

นายอุดร    พันธ์สอาด 

นายสมภพ    นิยมธรรมรัตน์ 

นายไพโรจน์    อิสรเสรีพงษ์ 

นายสมยศ    หวังอับดุลเลาะ 

นายดิเรก    สุมาลยศักดิ ์

นายสถาพร    สูนย์สาทร 

นายเชาวฤทธิ์    พรมด ี

นายบูยเหลือ    สมานตระกูล 

นายณรงค์    รัสมี 

13,711 

13,060 

12,986 

12,538 

11,674 

11,572 

11,302 

11,245 

10,863 

9,609 

9,106 

8,954 

8,688 

8,535 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มบ้านมิตรภาพ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

ธนบุรี 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายประสาน    เลิศสุขีเกาม 

นายสมเกียรติ    กันทราวรากร 

นายสมชาย    เตมีศิลปิน 

น.ส.ประภาศรี    กรองการุณย์ 

นายธนสาร    สุวรรณชัยทัศน์ 

นายรัชต์    โกญจนาท 

นายบุญไชย    สิริศรีสัมพันธ์ 

นายสุวรรณ    เอี่ยมสุขนันท์ 

นายสมเกียรติ    กันทราวรากร 

นายสมชาย    เตมีศิลปิน 

นายบุญไชย    สิริศรีสัมพันธ์ 

นายสุวรรณ    เอี่ยมสุขนันท์ 

นายรัชต์    โกญจนาท 

นายสุบิน    พันธ์ทุมสาร 

นายวันชัย    วัฒนมงคล 

นายนิพนธ์    จิตตั้งธรรมกุล 

13,301 

13,082 

13,020 

12,983 

12,684 

12,646 

12,460 

12,365 

13,304 

12,887 

12,875 

12,792 

12,721 

12,530 

12,434 

12,049 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

คลองสาน 

          26 เม.ย.41 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

นายชิงชัย    บัณฑราภิวัฒน ์

นายพิสุทธิ์    อนุชาชาต ิ

นายสมศักดิ์    ตันตินราศักดิ์ 

นายวิจิตร    ตุ้มกลีบ 

นายสมชาย    เต็มไพบูลย์กุล 

นายเพิ่มยศ    ม่วงมณ ี

10,271 

10,064 

9,984 

9,928 

9,915 

9,730 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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           16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายประดิษฐ    วานิชานันท ์

นายสมชาย    เต็มไพบูลย์กุล 

นายประดิษฐ    วานิชานันท ์

นายวิมล    แถมพยัคฆ ์

นายเพิ่มยศ    ม่วงมณ ี

นายพินิตย์ศักดิ์    นันทาพณิชย์กุล 

นายวิชัย    ปรีดาวงศากร 

นายพิสุทธิ์    อนุชาชาต ิ

9,562 

10,426 

10,345 

10,315 

10,217 

10,044 

9,866 

9,828 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางกอกน้อย 

           26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายบุยเกียรติ    จิรังนิมิตสกุล 

นายเจริญ    เฟื่องอักษร 

นายบุญเกียรติ    เจนบุญลาภ 

นายเสน่ห์    สวนพราย 

นายประกิจ    ศุภวิทยาโภค ี

นายจิรศักดิ์    ข าแสง 

นายประสิทธิ    ปฐมรัตน์ 

นายสุวิทย์    โกวิทเจริญสุข 

นายวรินทร์    มัสโอดี 

นายหฤทัย    ปัทมานนท ์

นายเพียว    พรขจรกิจกุล 

นายผาด    นิสัยชล 

นายสมเกียรติ    กิตติมิ่งมงคล 

นายสว่าง    ทิพย์ขวัญ 

นายบุญมา    สัมพัตร 

นายอร่าม    เปล่ียนคารมย ์

9,502 

9,501 

9,468 

9,315 

9,311 

9,283 

9,273 

9,270 

13,478 

13,360 

13,252 

13,035 

13,026 

12,998 

12,970 

12,703 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางพลัด 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

            16มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายมาโนช    เพ็ชรทองค า 

นางวิภา    ผ่องอักษร 

นายบริพัตร    ภูมิสิงหชัย 

น.ส.กานต์มณี    ธารรัตนะ 

นายมนูญ    นกยูงทอง 

นางศรัณย์    นิยมสถาน 

นายศิลธรรม    พัชรประกาย 

นายอดุลย์    โยธาสมุทร 

น.ส.สุภาวดี    ทองทิพย ์

นางปัญญวร    อรุณเรืองศิริเลิศ 

นายเอกพล    ยวงนาค 

นายศุภกิตติ    สุคันธปรีย์ 

นายก าจัด    สังฆะศรี 

นายจาตุรงค์    พงพงศ์พันธุ ์

7,847 

7,838 

7,748 

7,693 

7,586 

7,505 

7,454 

11,318 

11,192 

11,019 

10,927 

10,696 

10,648 

10,615 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางกอกใหญ ่

           26เม.ย.41 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

นายสมชาย    เทียมเมือง 

นายชัยชาญ    ช่วยช ู

นายสงัด    เอกา 

นายอัครเดช    วรศรี 

นางรุ่งทิวา    เลิศสุขีเกษม 

นายมีศักดิ์    ชมภูสาร 

8,938 

8,816 

8,816 

8,671 

8,656 

8,447 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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           16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายประถมพันธ์    ค านักดิษฐ ์

นายสมชาย    เทียมเมือง 

นายสุภชัย    ทองผจง 

นายชัยชาญ    ช่วยช ู

นางรุ่งทิวา    เลิศสุขีเกษม 

นายมีศักดิ์    ชมพูสาร 

นายประถมพันธ์    ค านักดิษฐ ์

นายสงัด    เอกา 

8,356 

12,277 

12,213 

12,209 

12,186 

12,077 

12,020 

11,678 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ภาษีเจริญ 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายกิติศักดิ์    เต้าประเสริฐ 

นายธนพนธ์    ดอนอ้อย 

นางกุลยา    งามพรสุขสวัสดิ์ 

นายธนู    ปั้นบริสุทธิ์ 

นายสนั่น    ปรางงามเปล่ง 

พลฯอนันต์    เลิศทวีวัฒนา 

นายอภิรมย์    นาราช 

นายกิติศักดิ์    เต้าประเสริฐ 

นายสมเกียรติ    ปิติทศพร 

นายสมชาย    ฟ้าขาว 

นายทองสุข    เขียนดวงจันทร์ 

นายสงวน    พันธุ์อ านวย 

นายสมเกียรติ    แก้วสุขนนท ์

นายบุญชู    ชาญชัยยุทธสกุล 

13,625 

13,349 

13,178 

12,976 

12,639 

12,398 

12,383 

16,625 

16,609 

16,260 

15,931 

15,709 

15,616 

15,345 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคมวลชน 

พรรคมวลชน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางขุนเทียน 

           26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

           16มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายยอน    ใจสุวรรณ ์

นายวินัย    ม่วงไข ่

นายบุญสุข    คุ้มผิวด า 

นายแสงชัย    จันทร์ทอง 

นายสมชาย    ใจสุวรรณ 

นายไพศาล    แม้นสมุทรใจ 

นายนพดล    ฉายชัยภูม ิ

นายสมนึก    มอญดะ 

นายสมชาติ    ลอรัตนเรืองกิต 

นายบุญสุข    คุ้มผิวด า 

นายยอน    ใจสุวรรณ 

นายบุญสืบ    หุยะพันธุ ์

นายวินัย    ม่วงไข ่

นายนพดล    ฉายชัยภูม ิ

7,345 

7,300 

7,055 

6,951 

6,932 

6,913 

6,716 

14,061 

13,895 

13,696 

13,561 

12,998 

12,941 

12,841 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

จอมทอง 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายส าราญ    ตลับเพ็ชร 

นายวีระวัฒน์    เตชะโสภณมณ ี

นายธีระสาร    จิตกล้า 

นายไพศาล    ผลวิริยะนนท์ 

นายกิตติ    เลาหละม้าย 

นายสุรัตน์    สถิธางกูร 

นายธวัชชัย    เทียนจวง 

นายเลี้ยง    ใจเลี้ยง 

16,215 

16,152 

16,044 

15,940 

15,850 

15,849 

15,547 

15,537 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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             16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นางนันทพร    วีรกุลสุนทร 

นายเกียรติกร    วัฒนมงคล 

นายชนินทร    เสาวดี 

นายวิรัตน์    บุญพิทักษ ์

นายเลี้ยง    ใจเลี้ยง 

นายสุรัตน์    สถิธางกูร 

นายสมศักดิ์    บัวเพชร 

นายวิเชียร    เทศมาสา 

16,475 

15,719 

14,937 

14,683 

14,235 

14,050 

13,964 

13,181 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

ตล่ิงชัน 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

            16มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายประจวบ    งามปลั่ง 

จ.ส.อ.ทวี    อยู่แจ้ง 

นายจรัล    แก้วเหล็ก 

นางบุญมา    ยินดีธรรม 

นายวรภัทร    สุนทรพลิน 

นายอิทธิกร    ปริญญาจารย ์

นายไชยณรงค์    ล้อทนงศักดิ ์

นายพสุ    กิ่งล้ิมตัน 

นายสมคิด    ชุ่มปลั่ง 

นางพรทิพา    สร้อยสุวรรณ 

นายสุทธิศักดิ์    ม่วงทอง 

นายอรรถ    กันภัย 

นายจรัล    แก้วเหล็ก 

นางฉัฐภรณ์    พลับศิริ 

8,742 

8,694 

8,556 

8,438 

8,331 

8,320 

8,266 

7,079 

7,012 

6,984 

9,916 

6,871 

6,859 

6,835 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ราษฎร์บูรณะ 

            26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

           16มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายเสวก    บุญอรณะ 

นางอรพรรณ    ยอดจันทร์ 

นายดิศักดิ์    ชัยชนะ 

นายมงคล    โค้ววัตนะวงษ์รักษ์ 

นายชวลิต    ศิริกังวาลกุล 

นายสุวรรณ    เสรีกสิชน 

นายสินชัย    เจริญวัลย ์

นายวิสูตร    บูรณะรักษ์ธรรม 

นายณรงค์    สินปัญจะ 

นายวสันต์    ธรรมคุติ 

นายบัญชา    ธีโรภาส 

นายทวีศักดิ์    สระทองค า 

นายชาติชาย    ปัตตะพงศ์ 

นายสุรัฎ์    สอนชิต 

6,086 

6,047 

5,902 

5,819 

5,730 

5,684 

5,591 

10,516 

10,325 

10,224 

10,129 

10,060 

9,944 

9,770 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

หนองแขม 

          26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย.45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

นายนิกร    ชิมรส 

นายพรชัย    เพชรช ู

นายฮารูน    มูหมัดอาล ี

นายสมคิด    ผลหว้า 

นายกวี    ปานเกษม 

นางอุบล    ตุลย์วณิชโรจน ์

นายพวง    ปารยิ้ม 

นายสรยุทธ    เด่นด ารงกุล 

12,677 

12,106 

12,103 

11,930 

11,716 

11,636 

11,544 

14,232 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคมวลชน 

พรรคมวลชน 

พรรคประชากรไทย 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายพวง    ปานยิ้ม 

นายนิกร    ชิมรส 

นายธีรสิญจ์    สะอาด 

นายประเสริฐ    นิลถนอม 

นายอุดม    สอนสมยุค 

นายฐิติวัชร์    เลิศผกากุล 

14,104 

13,951 

13,811 

13,610 

12,979 

12,675 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

พรรคประชากรไทย 

ดินแดง  26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

            16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายณรงค์ศักดื์    สิทธิพรหม 

นายกระเษม    กัณฑมณ ี

นายวินัย    ไชยสาลี 

นายวิเชียร    รางสาท 

นายไพรัช    ชัยชาญ 

นายมานะ    ภูมิสุวรรณ์ 

นายประวิทย์    ถืออยู ่

นางจารุวรรณ    อ าไพ 

นายโรจน์ไพศาล    ไชยศาล ี

นายประวิทย์    พรมทอง 

นายธีระศักดิ์    เกณฑ์โรจน ์

นางนงลักษณ์    นกต่อ 

นายพรศักดิ์    พิชญ์เลิศชาญ 

นายศุภชัย    ประวัติบริสุทธิ์ 

นายชวลิต    เทียรเดช 

นายณรงค์ศักดิ์    สิทธิพรหม 

13,452 

13,284 

13,047 

12,931 

12,893 

12,888 

12,870 

12,860 

13,913 

13,727 

13,711 

13,534 

13,508 

13,246 

13,153 

12,907 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

สวนหลวง26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายพงษ์ศักดิ์    ฉายสุวรรณ 

นายสมศักดิ์    อนันทสูตร 

นายกิ๊ปลี่    ขุนสมาน 

นางเรณู    และอรุณ 

นายณัชวุฒิ    หมัดนุรักษ ์

นายสัน    โกศล 

นายสุธี    สากลวารี 

นายปรีชา    ม่วงด ี

นายไพศาล    มะลูลีม 

นางเสาวณีย์    เอกฉันท ์

นายฮาซัน    มะหะมาน 

นายประมาณ    ปานเหล็ง 

นายสมชาย    ทรัพย์พจน ์

นางวิภาวัลย์    พรมข า 

7,937 

7,843 

7,843 

7,849 

7,802 

7,559 

7,509 

12,423 

12,229 

12,227 

12,142 

12,141 

11,897 

11,887 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

บางแค 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายบุญมี    ถนอมมา 

นายจินดา    พุ่มพฤกษ ์

นายพงศ์บัณฑิตย์  วิเศษคุณธรรม 

นายชรัตน์    ธรรมการภักดี 

นายสมเกียรติ    เลิศวิเชียร 

นางนวล    อ่วมเปี่ยม 

นายสุรพันธ์    พึ่งธรรม 

นายธนารักษ์    สุขดี 

13,252 

12,591 

12,522 

12,384 

12,224 

12,129 

11,863 

11,131 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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          16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายสี    เส็งมา 

นายธงชัย    เปี่ยมสิทธิ ์

นางเจริญ    สุขสวัสดิ์ 

นายสมาน    แสงอ่อน 

นายศุภกร    บัวสาย 

นายจ ารัส    ทองม่วง 

นายกรวิชญ์    แจ้งไพ 

นายกุลยา    งามพรสุขสวัสดิ์ 

18,267 

17,449 

16,048 

15,484 

15,103 

15,082 

14,715 

14,677 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

บางบอน 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายสมพร    คงโครัด 

นายวิชัย    เกียรติสามิศักดิ ์

นายเสง่ียม    กล่ินขจร 

น.ส.วิณาวรรณ    ม่วงศิริ 

นายผล    พลายจันทร์ 

นายนบัญชาเชษฐ  ดิษฐโทรัตน ์

นายณรงค์    โตร่ืน 

นายสาทร    ม่วงศิริ 

นายผล    พลายจันทร์ 

นายแม้น    กล่อมบรรจง 

นายทวี    เอมชาวนา 

นายศักดิ์ไชย    จรไชย 

นายวิชาญ    เรืองกล่ัน 

นายสมชาย    ไพบูลย ์

8,736 

8,704 

8,539 

8,417 

8,409 

8,359 

8,331 

8,672 

8,039 

7,892 

7,799 

7,797 

7,632 

7,403 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

บางนา  26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายสุรินทร์    เกิดส าราญ 

นายเอกพล    พุฒขาว 

น.ส.กฤษณา    สุเทพากุล 

นายประทักษ์    ศิริสุนทรินท์ 

นายศักดิ์ชัย    กิตติธากรณ ์

นายสมศักดิ์    ฉายายน 

นายสุรพล    เพ็งรักษ์ 

นายมังกร    สุวรรณพฤกษา 

นายกวีวงศ์    อยู่วิจิตร 

นายสุรพล    เพ็งรักษ์ 

นายประสิทธ์ิ    ทนุวงษ์ 

นายสุรวุฒิ    เย็นนะสา 

น.ส.ดิษยา    นวกุลชัย 

นายเฉลิมพล    สิริวัฒน์ 

6,409 

6,258 

6,239 

6,195 

6,159 

6,128 

6,022 

8,220 

7,940 

7,910 

7,834 

7,537 

7,380 

6,960 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มพลังไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

วัฒนา 26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

       16 มิ.ย. 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

นายจรูญ    พุ่มดอกไม ้

นายสมาน    เดชะชีพ 

นายส่งเสริม    ทรงเต๊ะ 

น.ส.สิริพร    ฐิติไชโย 

นายประสิทธ์ิ    รักสลาม 

นายจิระวัสส์    เต็มจิรเศรณี 

นายบัญชา    บุญชม 

นายจรูญ    พุ่มดอกไม ้

9,729 

9,578 

9,403 

9,263 

9,258 

9,203 

9,007 

11,829 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายสมาน    เดชะชีพ 

น.ส.สิริพร    ฐิติไชโย 

นายจิระวัสส์    เต็มจิรเศรณี 

นายส่งเสริม    ทรงเต๊ะ 

นายบัญชา    บุญชม 

นายประสิทธ์ิ    รักสลาม 

11,701 

11,434 

11,434 

11,430 

11,403 

11,351 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ทวีวัฒนา 26เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

          16 มิ.ย.45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายเทอดวุฒิ    ฤทธิ์ด ี

นายดวง    พุ่มมาลี 

นายนพสรรพ์    ปคุณพูลสิน 

นายประพันธ์พงษ์    แตงพิศ 

นางแน่งน้อย    ธรรมายน 

นายชัยสิทธิ์    ตันธนาสุวัฒน์ 

นายสมบุญ    ค าคม 

นายนารินทร์    ทองอยู ่

นางส้มแก้ว    แจ่มประเสริฐ 

นายดวง    พุ่มมาลี 

นายนพสรรพ์    ปคุณพูลสิน 

นายทอง    รุ่งแสง 

นายชัยสิทธิ์    ตันธนาสุวัฒน์ 

นายประพันธ์พงษ์    แตงพิศ 

6,192 

6,161 

6,023 

6,002 

5,942 

5,383 

5,784 

9,435 

9,151 

9,100 

8,927 

8,924 

8,615 

8,425 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

ทุ่งครุ  26 เม.ย.41 

 

 

 

 

 

 

           16 มิ.ย. 45 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายด ารงค์    ไมดิน 

นายอ านวย    อภิรักษ์ล้ีพล 

นายบุญมา    ฟักทิม 

นายก้องเกียรติ   โพธิ์ด า 

นายสวัสดิ์    บุญรัตน์ 

น.ส.ประณี    ธรรมนิยม 

นายณรงค์    ปิณฑรัตนวิบูลย์ 

นายโชคชนะ    โพธิ์เงิน 

นายวันชัย    เปี่ยมสวัสดิ ์

นายอนิรุทธิ์    นุชม ี

นายศิริพงษ์    เย็นอังกูร 

นายกมล    ค าสุวรรณ 

น.ส.สุดใจ    สิงห์ครุ 

นายสุวรวิทย์    วรรณศิริกุล 

4,750 

4,683 

4,677 

4,619 

4,539 

4,512 

4,492 

7,312 

7,224 

7,057 

7,017 

6,830 

6,824 

6,612 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

กลุ่มมดงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคไทยรักไทย 

   

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2541 และ ปี 2545 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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สรุปสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 

ครั้ง

ที่ 

วันเลือกต้ัง จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกต้ัง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 10 ส.ค.2518 1,921,701 266,266 13.86 12,627 4.74 

2 14 พ.ย.2528 2,831,250 981,222 34.65 30,167 3.08 

3 7 ม.ค.2533 3,201,188 1,147,576 35.85 39,029 4.40 

4 19 เม.ย.2535 3,309,029 761,683 23.02 7,627 1.00 

5 2 มิ.ย.2539 3,625,638 1,578,061 43.53 23,472 1.49 

6 23 ก.ค.2543 3,817,456 2,247,308 58.87 30,508 1.36 

 

ท่ีมา : กองปกครองและงานทะเบียน  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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สรุปสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 

ครั้

งที่ 

วันเลือกต้ัง จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกต้ัง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง บัตรเสีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 10 ส.ค.2518 1,921,701 266,266 13.86 17,683 6.64 

2 14 พ.ย.2528 2,820,629 977,665 34.66 64,375 6.60 

3 22 พ.ค.2531 

(ซ่อมเขตบางเขน) 

332,050 54,018 16.26 1,521 2.82 

4 12 มิ.ย.2531 

(ซ่อมเขตบางเขน 

341,652 50,881 14.89 1,136 2.23 

5 11 ธ.ค.2531 

(ซ่อมเขตหนองแขม) 

37,896 12,311 32.49 619 5.03 

6 7 ม.ค. 2533 3,183,511 1,138,771 35.77 37,899 3.33 

7 19 เม.ย.2535 

(ซ่อมเขตประเวศ 

และเขตภาษีเจริญ) 

67,877 

85,125 

15,306 

27,293 

22.55 

32.06 

698 

1,025 

4.56 

3.76 

8 6 มี.ค. 2537 3,372,090 718,042 21.29 45,140 6.29 

9 26 เม.ย.2541 3,707,835 1,128,042 30.43 58,319 5.17 

10 11 ก.พ. 2544 

(ซ่อม8 เขต) 

454,133 113,472 24.99 2,118 1.87 

11 1 ก.ค. 2544 

(ซ่อมเขตคันนายาว) 

54,139 13,977 25.82 231 1.65 

หมายเหตุ ซ่อมเขต 8 มี  ดูสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 , บางซ่ือเขตเลือกตั้งที่ 1 ,  

บางแค เขตเลือกตั้งที่ 1 , ธนบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 2 , บางพลัด , ปทุมวัน , ป้อมปราบศัตรูพ่าย , 

และ มีนบุรี 

 

 

ท่ีมา : กองปกครองและทะเบียน  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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สรุปสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

 
ครั้ง
ที ่

วันเลือกตั้ง จ านวนผู้มี
สิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 21 พ.ย.2528 2,822,202 519,249 18.40 17,381 3.35 
2 8 ต.ค.2532 

(7 เขต) 
14 ม.ค.2533 
(29 เขตที่เหลือ) 

688,098 
 

2,473,263 

121,005 
 

436,665 
 

17.59 
 
17.66 

4,787 
 

12,457 

3.96 
 
2.85 

3 21 พ.ย.2536 
(8 เขต) 
6 ม.ีค.2537 
(30 เขตที่เหลือ) 

900,243 
 

2,449,994 

157,182 
 

525,421 

17.46 
 
21.45 

7,079 
 

38,410 

4.50 
 
7.31 

4 11 ม.ค.2541 
(14 เขต) 
26 เม.ย.2541 
(36 เขตที่เหลือ) 

1,103,386 
 

2,602,147 

262,657 
 

802,439 

23.80 
 
31.34 

12,160 
 

43,248 

4.63 
 
5.39 

5 10 ม.ีค. 2545 
(14 เขต) 

1,242,312 375,223 30.20 21,523 5.74 

 
หมายเหตุ   

1) เลือกต้ังครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2532  คือ เขตบางกะปิ  ลาดพร้าว  บ่ึงกุ่ม  บางเขน  
ดอนเมือง  จตุจักร  และลาดกระบัง 

2) เลือกต้ังครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2536 คือ เขตบางกะปิ  ลาดพร้าว  บึงกุ่ม  
บางเขน  ดอนเมือง  จตุจักร  ลาดกระบัง  และมีนบุรี  

3) เลือกต้ังครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2541  คือ เขตบางเขน  ดอนเมือง  จตุจักร  
บางกะปิ  ลาดพร้าว  บึงกุ่ม  ลาดกระบัง  มีนบุรี  สายไหม  หลักสี่  วังทองหลาง  สะพาน
สูง  คันนายาว  และคลองสามวา 
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ที่มา : กองปกครองและทะเบียน  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ วันท่ี 5 กุมภาพันธ ์

2543 
 
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. วันเลือกต้ัง  วันที่ เสาร์ ที่  5  กุมภาพันธ์  2543 
2. จํานวนจังหวัดที่เลือกต้ัง รวม 74 จังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์) 
3. จํานวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของแต่ละจังหวัด  

 24 คน   มี  28 จังหวัด 
 30 คน   มี  30 จังหวัด 
 36 คน   มี  10 จังหวัด 
 42 คน   มี    5 จังหวัด 
 48 คน   มี    1 จังหวัด (นครราชสีมา) 

     4.  จํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  = 774 อําเภอ   79  กิ่งอําเภอ 
     5.  จังหวัดที่ไม่มีการลงคะแนน  จังหวัดปราจีนบุรี 
     6.  อําเภอ/กิ่งอําเภอที่ไม่มีการลงคะแนน = 110 อําเภอ  8  กิ่งอําเภอ 
     7.  จํานวนสมาชิกสภา อบจ. ทั้งสิ้น  2,190 คน 
     8.  ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.อบจ. = 7,140 คน (ชาย 6,278 คน  หญิง 862 คน) 
     9.  ผู้ขอถอนการสมัคร = 721 คน 
    10. ผู้สมัครเสียชีวิต  = 2 คน 
    11. ผู้สมัครคงเหลือ = 6,417 คน 
    12. ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ัง = 2,188 คน (ชาย 2,020 คน  หญิง 168 คน) 
    13. หน่วยเลือกต้ัง  59,347 หน่วย 
    14. ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  31,906,304 คน 
    15. ผู้ใชัสิทธิเลือกต้ัง   17,813,283 คน (ร้อยละ 55.83) 

 ใช้สิทธิเลือกต้ังสูงสุด = จังหวัดมกดาหาร   ร้อยละ 67.51 

 ใช้สิทธิเลือกต้ังต่ําสุด = จังหวัดสมุทรปราการ  ร้อยละ 32.62 
    16.บัตรเสีย  680,882 บัตร (ร้อยละ 3.83) 

 บัตรเสียตํ่าสุด = จังหวัดร้อยเอ็ด   ร้อยละ 1.81 
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 บัตรเสียสูงสุด = จังหวัดสมุทรสาคร  ร้อยละ 7.15 
สรุปการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์  2543  เป็นรายจังหวัด 
 

จังหวัด จ านวนผู้สมัคร ส.
อบจ 

ส.
อบจ.
รวม 

ผู้มีสิทธิและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้
สิทธิ
เลือก
ตั้ง
ร้อย
ละ 

ชาย หญิง รวม  ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

ผู้ใช้สิทธิ 
เลือกตั้ง 

กระบี่ 53 3 56 24 222,485 134,571 60.49 
กาญจนบุรี 57 10 67 30 344,528 176,888 51.34 
กาฬสินธุ์ 104 10 114 30 636,477 382,041 60.02 
กําแพงเพชร 108 20 128 30 521,202 260,080 49.90 
ขอนแก่น 127 10 137 42 1,116,627 648,766 58.10 
จันทบุรี 41 2 43 24 213,823 135,565 63.40 
ฉะเชิงเทรา 62 0 62 30 358,178 189,144 52.81 
ชลบุรี 66 2 68 36 651,591 226,320 34.73 
ชัยนาท 44 16 60 24 243,130 152,971 62.92 
ชัยภูมิ 93 6 99 36 489,967 283,250 57.81 
ชุมพร 52 4 56 24 314,397 168,396 53.56 
เชียงราย 90 3 93 36 755,737 459,785 60.84 
เชียงใหม่ 127 5 132 42 971,346 547,981 56.41 
ตรัง 95 4 99 30 311,084 183,819 59.09 
ตราด 44 4 48 24 115,543 59,369 51.38 
ตาก 59 6 65 24 231,498 136,869 59.12 
นครนายก 58 11 69 24 171,345 114,487 66.82 
นครปฐม 70 10 80 30 155,070 93,924 60.57 
นครพนม 87 7 94 30 432,075 264,870 61.30 
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นครราชสีมา 288 53 341 48 1,678,857 929,590 55.37 
นครศรีธรรมราช 131 4 135 42 1,017,731 557,764 54.80 
นครสวรรค์ 114 25 139 36 451,527 208,382 46.15 
นนทบุรี 71 9 80 30 608,378 251,032 41.26 
นราธิวาส 70 0 70 30 402,027 241,241 60.01 
น่าน 68 3 71 24              311,916 197,133 63.20 
ปทุมธานี 95 20 115 30 446,809 204,998 45.88 
ประจวบคีรีขันธ์ 38 2 40 24 237,117 116,473 49.12 
ปราจีนบุรี 43 5 48 24 ไม่มีการเลือกต้ัง  

ปัตตานี 65 2 67 30 372,880 219,741 58.93 
พระนครศรีอยุธยา 103 21 124 30 403,980 238,472 59.03 
พะเยา 64 4 68 30 350,585 222,216 63.38 
พังงา 44 2 46 24 156,777 102,576 65.43 
พัทลุง 74 3 77 30 318,329 208,083 65.37 
พิจิตร 45 6 51 30 237,425 135,489 57.02 
พิษณุโลก 77 5 82 30 559,613 287,424 51.36 
เพชรบุร ี 54 6 60 24 260,561 154,028 59.11 
เพชรบูรณ์ 78 12 90 36 436,873 237,586 54.38 
แพร่ 56 12 68 24 317,474 212,171 66.83 
ภูเก็ต 53 4 57 24 164,413 72,983 44.39 
มหาสารคาม 89 18 107 30 430,000 256,305 59.61 
มุกดาหาร 66 4 70 24 218,036 147,187 67.51 
แม่ฮ่องสอน 58 5 63 24 128,718 83,997 65.26 
ยโสธร 86 11 97 30 383,114 226,038 59.00 
ยะลา 74 2 76 24 258,309 147,08 56.94 
ร้อยเอ็ด 118 9 127 36 828,529 449,235 54.22 
ระนอง 62 5 67 24 100,893 59,407 58.88 
ระยอง 54 1 55 30 332,060 186,088 56.04 
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ราชบุรี 97 33 130 30 554,056 306,129 55.25 
ลพบุร ี 74 16 90 30 216,475 123,004 56.82 
ลําปาง 70 11 81 30 563,483 377,861 67.06 
ลําพูน 65 4 69 24 302,386 197,292 65.25 
เลย 70 7 77 30 381,661 247,855 64.94 
ศรีสะเกษ 115 9 124 36 833,158 478,140 57.39 
สกลนคร 111 8 119 36 732,763 416,027 56.78 
สงขลา 79 9 88 36 804,741 455,699 56.63 
สตูล 64 2 66 24 164,444 99,380 60.43 
สมุทรปราการ 131 22 153 30 683,868 223,044 32.62 
สมุทรสงคราม 42 5 47 24 146,959 64,553 43.93 
สมุทรสาคร 51 3 54 24 204,918 96,292 46.99 
สระแก้ว 74 2 76 30 96,401 44,783 46.45 
สระบุรี 86 9 95 30 375,988 218,528 58.12 
สิงห์บุรี 89 13 102 24 165,117 109,227 66.15 
สุโขทัย 59 12 71 30 430,763 244,328 56.72 
สุพรรณบุรี 48 5 53 30 229,752 137,977 60.05 
สุราษฎร์ธานี 89 4 93 30 533,093 321,059 60.23 
สุรินทร์ 319 157 476 36 827,529 424,132 51.25 
หนองคาย 85 9 94 30 580,782 317,312 54.64 
หนองบัวลําภู 69 6 75 24 326,250 176,876 54.21 
อ่างทอง 56 11 67 24 210,671 124,481 59.09 
อํานาจเจริญ 64 2 66 24 250,067 153,057 61.21 
อุดรธานี 124 18 142 42 900,241 479,335 53.25 
อุตรดิตถ์ 64 9 73 24 350,090 193,956 55.40 
อุทัยธานี 39 1 40 24 231,806 134,942 58.21 
อุบลราชธานี 369 86 455 42 1,139,808 676,291 59.33 
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รวมทั้งสิ้น 6,278 859 7,137 2,190 31,906,304 17,813,283 55.83 
บุรีรัมย์*     763,393 430,797 56.43 

* บุรีรัมย์ เลือกตั้งเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2542 เนื่องจากมีการยุบสภา อบจ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจ านวนผู้สมัครจ าแนกภาค/เพศ 
 

ภาค 
 

จ านวน
สมาชิกสภา 

อบจ. 

จ านวนผู้สมัคร 
ชาย หญิง รวม 

ภาคกลาง 714 1,687 29 1,926 
ภาคเหนือ 474 1,202 142 1,344 
ภาคใต้ 396 1,005 48 1,053 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 606 2,384 430 2,814 
       รวม 2,190 6,278 859 7,137 
 

 
จ านวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าแนกตามช่วงอายุ/เพศ 

 
ช่วงอายุ จ านวนผู้สมัคร หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
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25-29  ปี 437 136 573 อายุตํ่าสุด 25 ปี 
30-34  ปี 863 187 1,050 อายุสูงสุด 85 ปี 
35-39  ปี 1,314 194 1,508 อายุเฉลี่ย 42 ปี 
40-44  ปี 1,185 145 1,330  
45-49  ปี 964 101 1,065  
50-54  ปี 646 53 699  
55-59  ปี 436 25 461  
60-64  ปี 285 15 300  
65-69  ปี 98 1 99  
70 ปีขึ้นไป 50 2 52  
 6,278 859 7,137  
 

 
 
 
 

จ านวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าแนกตามอาชีพและเพศ 
 

อาชีพ ผู้สมัครชาย ผู้สมัครหญิง รวม 
ค้าขาย/ธุรกิจ 2,964 350 3,314 
เคยรับราชการ 153 5 158 
ทนายความ 296 8 304 
นักการเมือง 66 2 68 
เกษตรกร 1,638 290 1,928 
รับจ้าง 1,010 154 1,164 
แพทย์ 2 1 3 
อ่ืน ๆ 149 49 198 

รวม 6,278 859 7,137 
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จ านวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าแนกตามระดับความรู้และเพศ 

 
ระดับความรู้ ผู้สมัครชาย ผู้สมัครหญิง รวม 

ประถมศึกษา 1,489 313 1,802 
มัธยมศึกษาตอนต้น 946 91 1,037 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,797 162 1,959 
อนุปริญญา 494 64 558 
ปริญญาตร 1,368 198 1,566 
ปริญญาโท 127 23 150 
ปริญญาเอก 0 0 0 
อ่ืน ๆ 57 8 65 

รวม 6,278 859 7,137 

 
 
 
 
 
 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(จ าแนกรายอ าเภอ) 
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2543 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
กระบี่ กาญจนบุร ี

เมืองกระบี่ นายสมศักดิ ์ กิตติธรกุล 17,658 เมืองกาญจนบุรี นายวสันต ์ ภูษิตกาญจนา 27,133 
 นายธนากร  ขยันการ 16,551  นายชูชาต ิ เสือสาน 17,478 
 นายดํารงค ์ กิตติธรกุล 15,876  นายสินชัย  สาระศาลิน 17,430 
 นายสฤษฎ์พงษ ์เกี่ยวข้อง 15,855  นางอุไรวรรณ   พงษ์ศักดิ ์ 17,420 
 นายอุดม  จันด ี 14,471  นายประสาน  สงวนพันธ ์ 15,929 
 นายสมพร  หง้าฝา 14,135  นายเกษม  จงเจริญ 14,808 
คลองท่อม นายอารีย์  ห้วยลึก 10,244 ท่ามะกา นายจรินทร์  ลี้ไพบูลย ์ ไม่มีการ

ลง  นายยุทธนา  ทวีพรวัฒนกุล 8,515  นายอัศวิน  บุญทอง 
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 นายประกิจ  งานด ี 7,933  นายไพรัช  เชาว์ด ี คะแนน 
 นายพยงค์  เพริดพร้อม 7,493  นายบุญชัย  ตันศราวิพุธ 
เหนือคลอง นายสวัสดิ ์ พยายาม 9,016  นายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิ 
 นายสวาสดิ ์ เถาว์กลอย 8,347 ท่าม่วง นายชูศักดิ์  แม้นทิม 18,497 
 นายอุดม  กิตติธรกุล 7,737  นายสมยศ  หอทอง 15,411 
อ่าวลึก นายถิรเดช  ตั้งม่ันก่อกิจ 8,725  นายไตรรงค์  จีนาภักดิ์ 15,341 
 นายประกอบ  ตุลารักษ ์ 8,194  นายเล็ก  ปิยะรัตน์ 14,181 
 นายยุทธนา  อ่าวลึกน้อย 8,015 เลาขวัญ นายเตือน  ทองยิ้ม ไม่มีลง 

คะแนน เขาพนม นายพนมพร  ศรียัง 7,523  นายใจ  ขวัญใจสกุล 
 นายสุพจน์  นครปฺอ 6,193 บ่อพลอย นายกิจจา  มาช่วย 13,711 
 นายชูศักดิ ์ ไทรงาม 6,014  น.ส.ลํายอง  ยิ้มหลวงใหญ่ 10,828 
ปลายพระยา นายจรูญ  ชูสังข์ 6,919 พนมทวน นายอํานวย  แช่มช้อย 12,856 
 นายไพบูลย ์ ชัยทอง 5,613  นายวิชัย กาญจนแพทย์ฯ 11,585 
เกาะลันตา นายสนิท  วะเจดีย์ 4,032 ทองผาภูมิ ด.ต.เสรีย์  ศรีสวัสดิ์ 4,247 
ลําทับ นายวิษณ ุ มณีมัย 3,592  นายสโมสรลิ้มสมบัติอนันต์ 4,013 

กาฬสินธ ์ ไทรโยค นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ 8,071 

เมืองกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ  หล่อตระกูล 33,966  นายสมาน  สุ่มเมา 3,548 
 นายชัย  คูสกุลรัตน์ 29,244 ห้วยกระเจา นายอนุกูล  แพรไพศาล ไม่มีลงฯ 
 นายชัชวาล  เชิญตระกูล 24,967 ด่านมะขามเตี้ย นางพรพรรณ วีระหงษ์ 5,305 
 นายวรวัฒน์  รุ่งรัตนกสิน 23,362 หนองปรือ นายวีรชน  จาวรุ่งฤทธิ์ 5,329 
ยางตลาด นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าฯ 38,798 สังขละบุรี นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรฯ ไม่มีลงฯ 
 นายอนุศักดิ์  ฉัตรศุภกุล 33,720 ศรีสวัสดิ์ นายสมศักดิ์  พันธ์พรหมา 5,136 
 นางศศิภรณ์ คชทโรภาส 32,256 ก าแพงเพชร 
 นายอภิสิทธิ์ ไชยศิวามงคล 22,476 เมืองกําแพงเพชร นายชัยยนต์ ศุภอรรถพานิช 32,167 
กุฉนารายณ์ นายพิทยา  ไชยทองศรี 25,697  นายกมล  สิมเมือง 31,448 
 นายคมกริช โภยอ่อนตา 18,613  น.ส.วณัฐกานต์ เสมเพียร 31,271 
 น.ส.เบญจวรรณ ไชยทองฯ 13,634  นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล 30,796 
กมลาไสย นายภาณุพันธ์  เชาว์น้อย 24,730  นายเชิด  แสงกระจ่าง 30,601 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายประสิทธิ์ อาจบรรจง 18,673  นายวริทธิ์ ทรัพย์พฤทธิกุล 30,096 
หนองกุงศรี นายอุดมชัย  ชํานาญไพร 15,376  นายสําเริง  พนมวาสน์ 30,044 
 นายสุวิทย์  ทองจันทร์ 15,048  นายอนันต์  เดชศรี 29,909 
สมเด็จ นายสมพงษ์  ยงคะวิสัย 13,715  นางพวงรัตน์  พรมมาตร์ 29,410 
 ด.ต.อภิเดช  ไทยแท้ 13,241 ขาณุวรลักษบุรี นายวุฒิชัย สมชัยมงคล 28,334 
ห้วยเม็ก นายกฤษณะ โยธะไชยสาร 12,328  นายศักดิ์สิน  ศรีวิไล 20,209 
 นายสํารอง  โพธิ์ซก 11,827  นายวีระศักดิ์  ผิวผ่อง 20,200 
คําม่วง นายสมหมาย  ทิศรัตน์ 7,621  นายบุญชู  จิระธนะวัฒน์ 18,193 
สหัสขันธ์ นายประธาน  สินธุมา ไม่มีลงฯ คลองขลุง ส.อ.ณรงค์  อยู่ปาน 17,388 
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นามน นายชาญณรงค์ หวังมนตรี 6,590  นายกําพล  ปัญกุล 15,047 
ท่าคันโท นายแปลก  สุวรรณชาติ 7,476  นายพุทรา  เชียงสีทอง 12,891 
เขาวง นายวราวุธ  วงศ์ธิเบศร์ 11,595 พรานกระต่าย นายเรวัตร์  อินทพงษ์ 18,699 
กิ่งอําเภอนาคู นายสานิตย์  จิตรเหิม 7,019  นายนําชัย  สุภาพ 17,324 
ห้วยผึ้ง นายครองศักดิ์  โพธิ์สุ 5,265  นายจุลพันธ์  ทับทิม 16,551 
กิ่งอําเภอฆ้องชัย นายอดิศร  ตั้งรุ่งเรืองอยู่ 8,104 คลองลาน นายสําราญ  ศรีแปงวงค์ 11,139 
กิ่งอําเภอดอนจาน นายเดชชัย  เฉิดรัศมี 3,571  นายธานี  สูโชดายน 9,909 
กิ่งอําเภอสามชัย นายธรรมนูญ  ไพบูลย์ 8,218  นางยุวดี  คงอินทร์ 9,589 
ร่องคํา นายวิไล  ไสยลักษณ์ 2,169 ไทรงาม นายณัฐกณฑ์  ตั้งเขตการ 11,464 

ขอนแก่น  นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 10,222 

เมืองขอนแก่น นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ 89,190 ลานกระบือ นางประจวบ  ทองรักษ์ 8,165 
 ทพญ.อัชชยา ชินเวชกิจฯ 80,608  นายพันศักดิ์  เรืองวงษ์ 6,267 
 น.ส.กนกวรรณ เบ้าจรรยา 75,061 ปางศิลาทอง นายปัญญา  ประดาพล 5,284 
 นายชิน  เต็งเจริญกุล 69,062 กิ่ง.โกสัมพีนคร นายฉงน  ไทยพาท 4,338 
 นายสมเจตน์ อินทรกําแหง 62,409 ทรายทองวัฒนา นายจําลอง  ศรีเดช 2,842 
 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชฯ 59,722 กิ่ง.บึงสามัคคี นายประสิทธิ์ คุณนาเมือง 5,763 
 นายทองแปะ  เครือสุคนธ์ 58,626 จันทบุรี 
 นายคณิต  สนอุป 58,505 เมืองจันทบุรี นายขจร  วรวาท ไม่มีลงฯ 
ชุมแพ นายสมชาย  สิงห์เอ่ียม ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายกมล  กมลธรรม ไม่มีการ 
ลง 
คะแนน 

 นายสมพงษ์  ปููเพ็ง  นายสมบูรณ์ บํารุงพนิชถาฯ 
 นายวีระพงษ์ สันติเมทนีดล  ว่าที่ร.ต.ธีระพงษ์ คํารอด 
น้ําพอง นายสําเร็จ  เย็นสบาย 28,344  นายอารมณ์  กุลดิลก 
 นายไพโรจน์  บุยเปลื้อง 26,428  นายนครินทร์ เวสารัชชาฯ 
บ้านไผ่ นายอภิชาติ  สิงคลีบุตร 22,386 ท่าใหม่ นายสงกรานต์  บุญหยง 16,763 
 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 18,643  นายเฉลิมพล  กิจกาญจน์ 15,997 
หนองเรือ นางสุวรรณา เตาะเจริญสุข 20,789  นายมานะ  ชนะสิทธิ์ 15,579 
 นายสุรสิทธิ์  เคนพรม 18,801 สอยดาว นายทองชิต  จึงตระกูล ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

ภูเวียง นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐฯ 20,236  นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒฯ 
 นายนิพนธ์ บุตรเวียงพันธ์ 14,136  นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ 
พล นางเพ็ญศิริ อัศวพัฒนากูล 21,413 ขลุง นายมงคล  เกษมพาณิชย์ 17,488 
 นายศุภณัฐ เตชะตานนท์ 20,396  นายสมโภชน์  ภูมิเจริญ 15,138 
หนองสองห้อง นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ 19,236  นายพราหมณ์  มกดาสนิท 11,116 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 19,017 โปูงน้ําร้อน นายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ 6,640 
สีชมพู นายปรัชญา  มีโนนทอง 15,878  นายวันชัย  แสงสุวรรณ 6,194 
 นายโสภณ  ปฺองปาน 8,209 นายายอาม นายอังชัน  จึงสกุลวัฒนา 8,138 
กระนวน นายอุทัย  นิ่มสุวรรณ 21,463  นายอาณัติ  คุ้มวงศ์ดี 7,798 
 น.ส.กรรณิการ์ สืบสารคาม 6,956 แหลมสิงห์ นายสิงห์โต  ม้าแก้ว 7,624 
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มัญจาคีรี นายสุพร  ค้อนดี 25,393 มะขาม นายธงชัย  วิไลสมสกุล 5,038 
บ้านฝาง นายถวิล  จําปางาม 11,907 กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ นายชูศักดิ์  เจริญสถาพร 4,974 
ชนบท นายอดุลย์  คามดิษฐ์ 11,523 ชลบุรี 
แวงน้อย นายสมยศ  สุริพันธ์ 6,954 เมืองชลบุรี นายวัฒนา  ตั้งประกอบ 36,807 
อุบลรัตน์ นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย 9,453  นายกิตติ รุ่งเรืองสินงาม 34,332 
เขาสวนกวาง นายวิจิตร  เจริญเชื้อ 5,207  นายศิริชัย สิทธิโอภาสฯ 33,727 
พระยืน นายสุนัน  แสนธนู 6,846  นายเสงี่ยม  เรืองอร่าม 33,463 
กิ่งอ.บ้านแฮด นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย 4,866  นายสัญชีย  หริสัจจะ 33,364 
แวงใหญ่ นายไพศาล  ดงอานนท์ 6,022  นายพิสุทธิ์  ปิตานุสรณ์ 33,354 
กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ 3,998  นายศิริพงษ์  สวยสม 33,334 
กิ่งอ.โนนศิลา นายสมจิตร  โคตรทา 5,179  นายบุญเพราะ  อนันตกูล 33,282 
กิ่งอ.ชําสูง นายอุทัย  วิสิลา 5,576 บางละมุง นายเรวัต  ผลลูกอินทร์ 25,878 
กิ่งอ.หนองนาคํา ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล 4,161  นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ 24,631 
ภูผาม่าน นายทรงเกียรติ  บัวพา 3,103  นายเฉลิม  เกตุแจ้ 23,960 
เปือยน้อย นายชรินทร์  โชควิริยะ 4,707  นายมงคล  แสวงหาทรัพย์ 21,423 

ฉะเชิงเทรา  นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล 20,653 

เมืองฉะเชิงเทรา นายกิตติ เปฺาเปี่ยมทรัพย์ 33,778 ศรีราชา นายสันติ  ศิริตันหยง 23,787 
 นายจิตติน  ตั้งกงพานิช 33,383  นายทรงพล  พรรณโชติกุล 23,738 
 นายเตี้ย  ม่วงพา 31,566  นายสุวิทย์  ชัยตระกูลทอง 23,317 
 นายปราโมทย์ น้อยใจบุญ 30,913  นายสัมฤทธิ์  พงษ์วิรัตน์ 23,284 
 นายไตรลาภ ขวัญใจพานิช 30,161  นายสาธิต  จวังคโส 23,127 
 ส.อ.ไชยยศ  ร่มโพธิ์ทอง 30,064  นายชัยศิริมงคล พิริยะฯ 22,210 
 นายสมชาย  ปุณชัยวิลาศ 28,275 พนัสนิคม นายรณเทพ  อนุวัฒน์ 22,623 
บางน้ําเปรี้ยว นายศิวะพร  นพเก็ง 17,805  นายเอกชาติ  แจ่มอ้น 20,697 
 นายสุทิน  พูลสวัสดิ์ 15,531  นายสมสิทธิ์ พงษ์วัฒนกุล 19,544 
 นายสุรเดช  สุตารมย์ 15,121  นายประเสริฐ  ศิวทัศน์ 19,063 
 นายพิสูจน์  และอ่ิม 11,286 สัตหีบ นายศิริ  ศิริเจริญ 9,514 
บางปะกง นายสมควร  กรรเจียก ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายครรชิต  จาตกะวร 9,477 
 นายณัฏฐ์  กิตติกุล  นายทวีศักดิ์  นิ่มอนงค์ 9,390 
 นายบุญทอง  เตียรประฯ  นายเสน่ห์  พิทักษ์กรณ์ 8,979 
 นายวิชาญ  บุญธรรม บ้านบึง นายอุทัย  มณีรัตน์โรจน์ 19,060 
พนมสารคาม นายสมชัย อัศวชัยโสภณ 18,320  นายพิภพ  วัฒนานุกิจ 17,351 
 นายสมศักดิ์  ภู่พนมภูมิ 17,149  นายจิรวุฒิ  สิงห์โตทอง 15,769 
 นายชวลิตร  ตัญยะบุตร 14,933 พานทอง นายดนัย  พูลสมบัติ 9,454 
สนามชัยเขต นายเฉลิมชัย  ตันเจริญ 18,186 บ่อทอง นายจารุวัฒน์ สุขพันธ์ถาวร ไม่มีลงฯ 
 นายไพรินทร์  หนูมาก 15,608 กิ่งอ.เกาะจันทร์ นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ไม่มีลงฯ 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายดาวนิ่ง  แก้วคํา 13,498 หนองใหญ่ นายภิญโญ  ตั้นวิเศษ ไม่มีลงฯ 
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บางคล้า นายวรรณา  รอดพิทักษ์ 11,652 เกาะสีชัง นายสมศักดิ์  เนตรนิมิตร 1,317 
 นายอุดม  วิเศษนาวิน 9,306 ชัยภูมิ 
บ้านโพธิ์ นายสุรศักดิ์  สุวรรณสุข 10,663 เมืองชัยภูมิ นางฐิติรัตน์  ชัยวิรัตนะ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายเสริมยศ  ทองคํา 9,276  นายเม็ง  โสภกุล 
ท่าตะเกียบ นายสําราญ  วัลลานนท์ 6,516  นายอดินันท์  ศรีนวกุล 
 นายนิพนธ์  ไวยรัชพานิช 6,287  นายสมภพ  อินทกรอุดม 
แปลงยาว นายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาฯ ไม่มีลงฯ  นายพลวัฒน์  โล่ห์วีระ 
กิ่งอ.คลองเขื่อน นายสืบตระกูล  เทวารุธ 4,092  นายสุรพันธ์  บุญนภา 
ราชสาส์น นายฉมวย  พุทธรักษา ไม่มีลงฯ ภูเขียว นายชูเดช  เร่งไพบูลย์วงษ์ 36,217 

ชัยนาท  นายพฤกษ์  แก้วศิริ 34,426 

เมืองชัยนาท นางฉลอม  สงล่า 23,307  นายชัยชาญ  จรรย์โกมล 33,554 
 นางจิรดา  สงฆ์ประชา 21,231  นายสนอง  จรรย์โกมล 32,656 
 นายวิเชียร  สุขสันต์ 20,853 เกษตรสมบูรณ์ นายสุนทร  อริยะสุข 26,490 
 น.ส.ธมน  ศักดิ์จารุดล 19,414  นายทรงศักดิ์  วงษานุทัศน์ 21,992 
 นายสมชาย โรจน์วิบูลย์ชัย 18,043  นายอภิสิทธิ์  อินทรารักษ์ 16,903 
สรรคบุรี นายประเวศ  จารุพันธ์ 16,469 หนองบัวแดง นายชัยยันต์  วิเชียรพันธ์ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายทรงพล  แสงสว่าง 14,178  นายสมชาย  จริยานันทกุล 
 นายมานพ สุธีรชูเกียรติ 13,920  นายนิพนธ์  ดิษฐจร 
 นายโพธิ์  มูลศิริ 12,166 แก้งคร้อ นายชูเดช  ราศรีใส 21,718 
 นายวิชาญ  วงษ์พานิช 11,270  นายสุรพงษ์  สกิดขวา 19,361 
หันคา น.ส.น้พอ้อย  เจริญยศ 19,557  นายนิพนธ์  โคจํานงค์ 17,196 
 นายศักดิ์สิทธิ์  สงฆ์ประชา 19,268 จัตุรัส นายศักดา  สถิตย์ธรรม 20,917 
 นายกิติศักดิ์  วิมลอนุพงษ์ 16,377  นายปรีชา  พงษ์จตุรา 11,381 
 นายสุชัย เมฆพัฒนาภิญฯ 15,843 เทพสถิต นายประเสริฐ  สุนทรศร ไม่มีลง 

คะแนน สรรพยา นายภราดา  อาสาสรรพกิจ 18,232  นายอนันต์  ลิมปคุปตถาวร 
 นายสมมิตร์ ห.เพียรเจริญ 17,157 คอนสาร นายจันทร์สุข  จรรย์โกมล 18,817 
 น.ส.ศิริวรรณ สุนทรสาธิต 10,049  นายวิพัฒน์  ประยูรชาญ 11,995 
มโนรมย์ นายวิเชียร  สุคนธ์ขจร 9,367 บําเหน็จณรงค์ นายสุเมธ  เพชรอํานวย 13,620 
 นายประเสริฐ  ชัยอํานาจ 6,619  นายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒฯ 12,899 
 นายภักดี  คุ้มชนะ 5,374 คอนสวรรค์ นายสุขสันต์  เจตน์ฐากูร 13,866 
วัดสิงห์ นายประสิทธิ์  จิตรจุน 9,928  นายเฉลิม  จันทร์แสง 10,658 
 นายปิยะ  ทองวัฒนา 9,639 บ้านเขว้า นายอุดร  มาสิงห์ ไม่มีลง 

คะแนน กิ่งอ.หนองมะโมง นายมงคล  ครุธพันธ์ ไม่มีลงฯ  นายธวัช  จินชัย 
กิ่งอ.เนินขาม นางทิวา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 3,590 บ้านแท่น นายทรงฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น 9,659 

ชุมพร หนองบัวระเหว นายสุรพล  ชาญตะคุ 8,394 

เมืองชุมพร นายสราวุธ  อ่อนละมัย 29,269 ภักดีชุมพล นางศรีประภา ปัญญาหรรฯ 5,916 
 นายบัณฑิต  สงค์ประภา 29,168 เนินสง่า นายสถาพร  สงคราม ไม่มีลงฯ 
 นายประเทศ  ไทยถาวร 27,428 กิ่งอ.ซับใหญ่ นายอาคม  หานอก 3,535 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

86 

 นายอํานวย  บัวเขียว 27,406 เชียงราย 
 นายบุยเสริม  ไทยถาวร 27,402 เมืองเชียงราย นายนุกูล  วินิจวลัย 30,722 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายประทีป  ขาวสง่า 27,200  นายวัลลภ สุประดิษฐ์กุล 30,407 
 นายอวยพร  ชาญศึก 24,927  นายวรการ  เทพวัลย์ 29,516 
 นายศิลปชัย  นครพัฒน์ 24,609  นายเสงี่ยม  แสนพิช 28,024 
หลังสวน นายเฉลิมชัย   นิยมไท 18,273  นายเจริญ  เรืองใจ 25,503 
 นายวัฒนา  ศรีอรุณ 16,704  นางวรรณลักษณ์  ศรีบุรี 24,187 
 นายธเรวัชร  อบแพทย์ 15,155 พาน นายบุญถิ่น  นวลใหม่ 38,052 
 นายโกเวทย์  ตันติประฯ 12,119  นายธีรพงษ์  เผ่ากา 38,044 
ท่าแซะ นางบุญหนุน  ช่วยชูหนู 9,943  นายซอง  ม้าแก้ว 28,195 
 นายวสันต์ อนุพงศ์พิชิตกุล 9,247  นายทองรัก  อธิกุลสินธ์ 27,512 
 นายเสริญ  แก้วรักษ์ 9,211 แม่จัน นายประสิทธิ์  กาใจทราย 21,047 
 นายอวยพร  มีเพียา 8,700  นายชูชาติ  จันทะวาลย์ 20,142 
สวี นายบุญธรรม  จุลใส 18,009  นายสุคํา  แก้วตั้ง 18,092 
 นายเอนก  บุญญกาศ 14,896 เทิง นายธรรมสิทธิ์ วันไชยธนฯ 24,848 
 นายสุพงษ์  ยินดี 10,352  นายประชัญ  อักษรดิษฐ์ 22,433 
ปะทิว นายชาญชัย  ชุมเกษียร 8,629  นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ 21,046 
 นายกฤษณ์  สุขแก้ว 6,914 แม่สาย นายสนั่น  ขันทะวงค์ 15,466 
ละแม นายนันทภพ  เอ้ืออารีย์ 5,922  นายเฉลิม  เจริญชัย 15,145 
ทุ่งตะโก นายธีระพงษ์  ร่วมนาพะยา 4,401 แม่สรวย นายธวัชชัย  อินต๊ะชัยวงค์ 15,533 
พะโต๊ะ นายประสาร  ศึกวัฒนา 3,998  นายกิติพงษ์  นามวงศ์ 15,424 

เชียงใหม่ เวียงปูาเปฺา นายนภดล  ทองคําม่ัน 18,231 

เมืองเชียงใหม่ นายอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ 29,493  นายสมเกียรติ  เจิมศักดิ์ 13,485 
 นายเทิดศักดิ์  แซ่เตียว 27,463 แม่ฟฺาหลวง นายวิชัย  ทวีปวรเดช 3,261 
 นายไสว  โล่ห์ติวิกุล 27,341  น.ส.มาลัย  กัปปะหะ 2,939 
 นายเกียรติศักดิ์ สายไทย 26,601 เชียงของ นายเหลี่ยง  จักรสมศักดิ์ 14,918 
 นายวัลลภ  แซ่เตี๋ยว 26,478  นายสุธรรม  ไชยชนะ 11,788 
 นายศุภชัย  บุญใจเพชร 26,454 เชียงแสน นายสุวัฒน์  ตระกูลโรจน์ 15,710 
 นายภราดร มนตรีกุล ณฯ 25,711  นายไพศาล  สุประการ 8,358 
ฝาง นายยุทธศักดิ์ เสถียรติฯ 24,177 เวียงชัย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนฯ 14,944 
 นายธนัติ  สุภาศรี 23,854 พญาเม็งราย นายจิตติ วันไชยธนวงศ์ 10,813 
 นายเรืองเดช ณ ลําพูน 11,888 ขุนตาล นายจํานงค์  มินทขัติ 7,251 
สันทราย นายโสภณ  โกชุม 28,174 เวียงแก่น นายชีวิต  แสงแก้ว 4,394 
 นายณรงค์  ดาวรวม 25,516 แม่ลาว นายจิราวุฒิ  แก้วเขื่อน ไม่มีลงฯ 
สันปูาตอง นายรุ่งวิทย์  สุขสวัสดิ์ 20,774 ปูาแดด นายชัยภักดิ์  แสงสุวรรณ 7,174 
 นายชูวิตร  สันคณาภรณ์ 19,461 กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง นายสมควร  นัยติ๊บ 6,869 
แม่ริม นายองอาจ  ตันตินาคม 14,880 กิ่งอ.ดอยหลวง ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะทะ 3,900 
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 นายมงคล เชาว์ประยูร 10,825 ตรัง 
แม่แตง ด.ต.เกรียงไกร  วรวัลย์ 22,955 เมืองตรัง นายกิจ  หลีกภัย 27,277 
 นายมนัส  โนรี 19,118  นายประสิทธิ์  พาณิชย์กุล 24,588 
สารภี ด.ต.ไสว  ใจมัง 25,524  นายสมคิด  นาคพล 22,307 
 ร.อ.พินูญ  โพธาเจริญ 22,066  นายอภิชิต  วิโนทัย 21,146 
เชียงดาว นายบุยเนือง  การหม่ัน 11,470  นายวิชัย  ดํารงค์ศักดิ์ 21,114 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายถวิล  การะหงษ์ 10,344  นายจําเริญ  จริงจิตร 20,359 
สันกําแพง นายศรีฑูรย์ ไชยซาววงศ์ 21,391  นายพล  แก่นจันทร์ 19,640 
 น.ส.นาฏฤทัย  นิยมไทย 11,820 ห้วยยอด นายสิโรตม์  วินสน 15,505 
แม่อาย นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย 14,294  นายโชคดี  คีรีกิ้น 15,483 
 นายวัฒนา  สุวรรณ์ 7,613  นายอรรถพล  โอทอง 15,277 
หางดง นายกําจร  สายวงศ์อินทร์ 16,441  นายประสพ  สรรเกียรติกุล 15,228 
 นายประดิษฐ์  วณัสอน 14,598  นายอุดมเดช  วรรณบวร 15,083 
จอมทอง นายสมบูรณ์  แก้วก๋องมา 18,522 กันตัง นายสุเชต  นุชสมัย 16,186 
 นายสมชาย  ตั้งสัตยาบัน 14,699  นายธเนศ  หลอมสกุล 13,960 
แม่แจ่ม นายวิจิตร  เกื้อกูล 8,855  นายประการ  กันตังพันธุ์ 12,613 
ดอยสะเก็ด นายเฉลิม พัฒนศิริโสภณ ไม่มีลงฯ  นายสมาน  ลิประพันธ์ 10,738 
พร้าว นายทวี  นิยมาภา 14,812 ย่านตาขาว นางทัศนีย์  สุนทรนนท์ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

อมก๋อย นายจันทร์  โลห์ติวิกุล ไม่มีลงฯ  นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ 
ไชยปราการ นายคํามูล  ผัดเวียง 9,689  นายเกรียงศักดิ์  ศรีวรพร 
ฮอด นายสุวิทย์  ยศสุข 8,040 ปะเหลียน นายบุนเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 14,579 
แม่วาง นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ ไม่มีลงฯ  นายพิชัย  แซ่เตียว 12,129 
กิ่งอ.ดอยหล่อ นายประพันธ์ กาวินนะ 8,964  นายเสรี  พิชัยรัตน์ 11,078 
ดอยเต่า นายประเสริฐ  เปอะปิน 6,128 นาโยง นายสมจิตร  คงฉาง ไม่มีลง 

คะแนน สะเมิง นายประพันธ์  กาวินนะ 5,043  นายอุดม  แก้วบุญ 
เวียงแหง นายสวัสดิ์  บุยเปลี่ยน 2,213 วังวิเศษ นายเซ่ง  ทองอ่อน 6,438 
กิ่งอ.แม่ออน นายประเสริฐ วรรณมณี 4,543  นายสมเกียรติ  จีนหม้ัน 7,138 

ตราด สิเกา นายพีรพนธ์  ลังเมือง 8,214 

เมืองตราด นายเจียร  จินตกานนท์ 17,359  นายอุดม  ม่ันซิ้ว 6,181 
 นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ 16,646 รัษฎา นายสมวงศ์ อินทร์แก้วศรี 3,632 
 นายประกอบ  สาธราลัย 16,464 กิ่งอ.หาดสําราญ นายสมศักดิ์  ช่องสมบัติ 2,643 
 นายแหวน  หงษ์วิเศษ 16,380 ตาก 
 นายอรรถพงศ์  สุทธิวารี 16,130 เมืองตาก นายธานิน  พิมพิสุทธิ์ 28,074 
 นายสมสิทธิ์  ชํานาญช่าง 16,038  นางทิพย์วรรณ เพ็ชรประฯ 24,612 
 พ.ต.ท.ยุทธนา  อนันต์ 15,965  นายประเสริฐ ศรีสมานมิตร 23,579 
 นายประวิง  ระลึกชอบ 15,708  นายธนา  พิมพิสุทธิ์ 22,334 
 นายชัด  หงษ์กลาย 15,696  นางศิริยา  พิมพ์พิสุทธิ์ 22,208 
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 นายพิพัฒน์  ฤกษ์สหกุล 15,390 แม่สอด นายเริงชัย  สุวรรณ์ 19,587 
เขาสมิง นายสว่าง  ช่ืนอารมย์ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายสมนึก  ชื่นนิยม 18,183 
 นายอุดร  สว่างไสว  นายชิงชัย  ก่อประภากิจ 16,786 
 นายจารึก  ธนาพาณิชย์  นายชํานาญ สันติพนารักษ์ 16,025 
 นายทองปัก  ต่อโชติ  นายดิฐชัย  ฉันติกุล 15,732 
บ่อไร่ นายจําเนียร  ไชยริปู 7,527 ท่าสองยาง นายเผด็จ  พนาลัยเจริญ 4,364 
 นายปกรณ์  ราชนิยม 7,111  นายบุญธรรม  ภิรมย์สิงขร 4,011 
 นายเสกสรร  วิรัชนีย์ 7,083  นายบุญเกิด  สายศิลป์ 3,757 
 
 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายธนพล ปรีดาสุทธิจิตต์ 6,003 บ้านตาก นายสะอาด  แก้วแปง ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายไพวัลย์  ชลาลัย 4,339  นายเกรียงไกร  แก้วแปง 
     
 นายสมชาย ธรรมนารถฯ 3,257  นายยอดยิ่ง  ใจมูล 
แหลมงอบ นายบุญส่ง  จิตนาวสาร 4,183 พบพระ นายยงค์  ยะคํานะ 
 นายวันชัย  ประสพวิริยะ 3,941  นายบุยเชิด  อ่อนแสง 
กิ่งอ.เกาะช้าง นายปณิธิ  ครุพานิช 1,212 แม่ระมาด นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข 10,809 
กิ่งอ.เกาะกูด นายสุรชัย  จันทร์อบ ไม่มีลงฯ  นายบุญส่ง  สุริเมือง 5,493 

นครนายก สามเงา นายสุทิน  ตั้งน้อย 7,385 

เมืองนครนายก นายนรเศรษฐ เอ่ียมอาจฯ 31,455  นายประเทศ  วงศ์ยา 6,152 
 นายปิติพงศ์ วัฏฏางกูร 18,626 กิ่งอ.วังเจ้า นายอดิศักดิ์  ฟักแฟง 3,978 
 นายสุวภาพ  เลาหะพานิช 28,280 อุ้มผาง ดงต.บุญยืน  จันทร์เจริญ 2,959 
 นายณรงค์ศักดิ์ โรจนาปิยฯ 27,479 นครปฐม 
 นายสกนธ์  มัยญะกิต 24,799 เมืองนครปฐม นายพเยาว์  เนียะแก้ว  

 
 
ไม่มีการ 
ลง 
คะแนน 

 นายวัชรพงษ์ เอ่ียมอาจฯ 24,353  นายรัฐกร  เจนกิจณรงค์ 
 นายวิกิจ อิสระเสนารักษ์ 24,086  นายสมศักดิ์  โตศรพลับ 
 นายเกษม  มนต์กันภัย 22,272  นายธงชัย  ศิริเทียนทอง 
 นายประสาร  ทารีมุกข์ 21,891  นายสุเทพ  แสงเพลิง 
 นายเจตศักดิ์ วิบูลย์ธนสาร 21,550  นายอภินันท์  ศิริรังษี 
บ้านนา นายวีรพงษ์  วงษ์อินทร์ 18,737  นายไชยา  สุวรรณนิกขะ 
 นายทวีเกียรติ  ดุษฎีธรรม 18,585  นายมารุต  บุญมี 
 นายหาญ  กุศลส่ง 18,353  นายสุนทร  แดงอํ่า 
 นายเกรียงไกร  ดุษฎีธรรม 17,569  นายสรพงศ์ นิ่มปุญญกําฯ 
 นายวิเชษ  บํารุงจิตร 15,749 สามพราน นายประวัติ  หิรัญ  

ไม่มีการ 
ลง 
คะแนน 

 นายประเสริฐ พิเชษฐพันธ์ 14,875  นายนิวัติ  หิรัญ 
องครักษ์ นายณรงค์  พรหมเกตุ 14,006  นายอุไร  มณีรัตน์ 
 น.ส.ประนิตย์  ไชยกิจ 12,761  นายจักรพงษ์  ทิมมณี 
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 นายรักพงศ์ วีระบุรุษพงศฯ 12,657  นายทองอินทร์ ศรีประชา  
 นายณรงค์  พูลสวัสดิ์ 12,270 กําแพงแสน นายธงชัย  ศรีสุขจร 33,742 
 นางธงชัย  ปึงแสงจันทร์ 11,515  นายสุรชัย  เติมคุนานนท์ 32,006 
ปากพลี นายธวัชชัย  บุญมา 8,021  นายทรงพล  ชูศิลป์กุล 29,081 
 นายบุญส่ง  บุญมา 7,747  นายสยาม  ศรีสันต์ 23,002 
 นายชวลิต อิสระเสนารักษ์ 7,732  นายปัญญวัฒน์  คชศิลา 21,575 

นครพนม นครชัยศรี นายประถม  สูญจันทร์ ไม่มีการ 
ลง 
คะแนน 

เมืองนครพนม นายจีระศักดิ์  พูลศิริกุล 40,586  นายสังเวียน  นัดสูงวงศ์ 
 นายสากล  พูลศิริกุล 38,059  นายประกอบ  ภราดาไทย 
 นายวราทิตย์  ทาระพันธ์ 34,601  นายบัญชา  ปักษาทอง 
 นางมนพร  เจริญศรี 29,541 บางเลน นายรันทม  รัตนภิรมย์ 14,681 
 นางวรวรรณ  สิทธิธรรม 28,707  นายประยงค์  โตศรีพลับ 13,127 
 นายศักดา  บูรณ์พงศ์ 28,436  นายปิติพงษ์  ไทยโพธิ์ศรี 12,879 

 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายสุทธิศักดิ์  คูสกุล 26,871 ดอนตูม นายประจักษ์  เนตรประจัฯ ไม่มีลงฯ 

คะแนน ธาตุพนม นายสมชาย  นันทิเกียรติฯ 18,318  นายชรินทร์  ลี้ไพบูลย์ 
 นายประเทือง  ลําทอง 15,421 พุทธมณฑล นายวินัย  วิจิตรโสภณ 4,766 
 นายสมศักดิ์  กุลศักดิ์วิมล 14,700 นครราชสีมา 
 นายนเรนทร์  พลธรัตน์ 14,615 เมืองนครราชสีมา นายเสนอจิตร จิตรโคกฯ 79,331 
นาแก นายประชุม  แสงมณี 16,584  นายวัชรพล  โตมนศักดิ์ 79,135 
 นายคําพา  กวานเหียน 16,460  นายสมบัติ กาญจนวัฒนา 76,404 
 น.ส.จินตนา  กุลากุล 15,627  น.ส.พรทิพย์ ทองแสงสุข 75,709 
ศรีสงคราม นางบานเย็น  เรืองวรบูรณ์ 17,359  นายวิสุทธิ์ กฤตยาอรรณพ 73,825 
 นายอภิสิทธิ์  เรืองวรบูรณ์ 17,027  นายรักเกียรติ ศุภรัตนพงศ์ 72,530 
 นายบรรเทา  คัณทักษ์ 12,243  นายวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน 71,036 
ท่าอุเทน นายณัฐพล  อนุวรรณ 10,956  นายณัฐชัย ธิติรัตนานนท์ 68,122 
 นายสมพี  ริมสกุล 9,295 ปากช่อง นายจําลอง  เริงเกียรติ 37,259 
โพนสวรรค์ นายธนูศร  บุพศิริ 12,351  นายประสิทธิ์  ภูวสวัสดิ์ 33,237 
 นายบุยทัน  บุญมาวงษา 6,797  นายอภิชาติ ประจงพงศ์ฯ 27,965 
ปลาปาก นายสมชอบ  นิติพจน์ ไม่มีลง 

คะแนน 
พิมาย นายสมบูรณ์  นิยมไร่ 29,362 

 นางกรณี  ดวงล่ํา  นายยอดยิ่ง  พันธ์ศรีนคร 27,683 
นาหว้า นายสุรชัย  คําภูแสน 11,652 โนนสูง นายประพงวิชญ์ ลิมปะพัฯ 33,841 
 นายแสวง  ธวัชวะชุม 11,516  นายสมพร จินตนามณีรัฯ 32,703 
เรณูนคร นายกรัณฑ์  โกพลรัตน์ 11,514 ด่านขุนทด นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ 37,321 
 นายภักดี  สุขรี 8,179  นายวิโรจน์  ครุฑขุนทด 22,872 
บ้านแพง นายสุชาติ  พชรทรัพย์ 7,249 ปักธงชัย นายสมบุญ  วัชรเมฆินทร์ 25,183 
นาทม นายพร้อมศักดิ์  ราชม 4,898  นายโปย  พรหมอภิบาล 24,667 
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กิ่งอ.วังยาง นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา 2,217 ครบุรี นายสัมภาษณ์  อัตถาวงษ์ 24,759 

นครศรีธรรมราช  นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ 21,776 

เมืองนครศรีธรรม นายนิเวศน์ เกตุชาติ 40,050 บัวใหญ่ นายพิเชฏฐ์  ชัยศรี 19,748 
 นายแมนเทพ ณ พัทลุง 36,189  นายวิเชียร  ศิริศักดิ์ 16,858 
 นายปิยศักดิ์ เพชรสุวรรณฯ 34,425 สีคิ้ว นายคณะวัฒน์ อังสนานิฯ 29,451 
 นายสมชาย พงศ์ดํารงวิทย์ 32,746  นายพิทักษ์ ส่งสกุลวงศ์ 28,381 
 นายอุดมศักดิ์  รัตนะ 29,863 โนนไทย นายสมบูรณ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 16,200 
 นายวิฑูรย์  ตีตรง 29,299 ห้วยแถลง นายอุดม  พรอํานวย 15,877 
 นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์ 29,001 ประทาย นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ 12,787 
ทุ่งสง นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบํา 21,152 สูงเนิน นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ 19,576 
 นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล 18,653 โชคชัย นายซ้าย  ผลกระโทก 16,727 
 นายสมโชค  สุชาติพงศ์ 17,059 จักราช นายสมศักดิ์  เตวัฒนรัตน์ 15,360 
 นายมนตรี  รักษืศรีทอง 14,633 เสิงสาง นายสุชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ 14,131 
ปากพนัง นายเยื้อน  รอดมณี 18,340 หนองบุนนาก นายประกอบ  สีหเนตร 13,233 
 นายพยอม  สินทอง 17,085 กิ่งอ.พระทองคํา นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์ 9,790 
 นายสุรชัย ด่านวัฒนานุฯ 16,729 ขามสะแกแสง นายชาญณรงค์ ศรีม่วงฯ 10,201 
ท่าศาลา นายสายัณห์  ยุติธรรม 18,196 วังน้ําเขียว นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ไม่มีลงฯ 
 นายสุชาติ โชตยาสีหนาท 17,848 แก้งสนามนาง นายสุชาติ  ภิญโญ 8,436 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายสําเริง  สมศักดิ์ 17,706 เฉลิมพระเกียรติ นายชาคริต  ทิศกลาง 8,606 
ร่อนพิบูลย์ นายบรรณจบ  คงใหม่ 16,062 กิ่งอ.ลําทะเมนชัย นายพิเชษฐ วงค์เกียรติขจร 5,597 
 นายวิฑูรย์  เดชเดโช 12,334 กิ่งอ.เมืองยาง นายโสภณ  วงศ์เสถียรชัย 5,391 
ชะอวด นายอนันต์  คลังจันทร์ 16,452 ขามทะเลสอ นายกิตติ  เชาวน์ดี 7,254 
 นายเปลื้อง  หนูสาย 11,578 โนนแดง นายสมโภชน์ จินตนามณีฯ ไม่มีลงฯ 
สิชล นายชนะ  วงศ์มุสิก 17,776 กิ่งอ.บัวลาย นายประสงค์  จิตรดํารงค์ ไม่มีลงฯ 
 นายพีระพล  นาคแก้ว 14,909 กิ่งอ.สีดา นายนิรันดร์ เขียนดวงจันฯ 4,331 
หัวไทร นายศุภชัย  พัฒนภูมิ 14,018 กิ่งอ.เทพารักษ์ นายภุชงค์  เชษฐ์ขุนทด 3,689 
 นายพรชัย  บุยรอดรักษ์ 10,562 บ้านเหลื่อม นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ 6,511 
ฉวาง นายธวัชชัย  ทองอ่อน 10,480 คง นางปราณี  ผจญอริพ่าย 15,952 
 พันจ่าอากาศไทอุทัย ทิพฯ 10,426 ชุมพวง นายอนันต์  สุดขํา 17,618 
ทุ่งใหญ่ นายสมศักดิ์  ชาญพล 12,389 นครสวรรค ์
 นายวิรัช  เหมทานนท์ 9,767 เมืองนครสวรรค์ นายสมชัย  เจริญชัยสิทธิ์ 32,396 
เชียรใหญ่ นายธวัชชัย  แสงประทุม 6,387  นางกิรติมา  นภาพร 31,960 
พระพรหม นายเจือน  เภรีฤกษ์ 6,741  นายนพดล สันติภาพจันทฯ 31,511 
ลานสกา นายจรูญ  มาแก้ว 10,146  นายอํานาจ  ศิริชัย 31,409 
เฉลิมพระเกียรติ นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันตระฯ 4,940  นายภักดี  บุษยบุตร 31,161 
พรหมคีรี นายเพ่ิมศักดิ์  หนูทอง 8,750  นายประสงค์  กะมะราช 31,122 
บางขัน นายสมชาย  จาบจง 4,873  นายเจริญศักดิ์  ม่ันศิลป์ 28,448 
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กิ่งอ.ช้างกลาง นายไพรินทร์  ใยน้อย 5,530  นายชูวงศ์  ชาญสง่าเวช 26,057 
จุฬาภรณ์ ว่าที่ร.ท.สนั่น  พิบูลย์ 8,859 ตาคลี น.ส.ภัทรียา ศินิวันสาณฑ์ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

พิปูน นายธเนศ  บ้าง 5,327  นายชัยรัตน์  ศุภวารี 
นาบอน นายหวิด  เพ็ชราการ 4,805  นายณัฏฐวุฒิ ธานินทร์ภักดี 
กิ่งอ.นบพิตํา นายสมโชค  อินณรงค์ 7,470  นายอํานาจ เนรมิตธนกุล 
ขนอม นายนาวา  ขนอม 5,559 ลาดยาว นายประเสริฐ  วิบูลย์รัตน์ 23,527 
ถ้ําพรรณรา นายสหัส  สุวรรณมณี 5,469  นายองอาจ  มาเม่น 22,828 

นนทบุรี  นายชัยยงค์  หงษ์ชูเวช 21,671 

เมืองนนทบุรี นายเกษมสุข ทรงวัชราฯ 42,080 บรรพตวิสัย นายสุธี  นภาพร ไม่มีการ 
ลง 
คะแนน 

 น.ส.พิมพรรณ ธนเดชาฯ 41,673  นายปริญญา  มาลัยทอง 
 นายปรีดา  สินสมบูรณ์ 41,115  น.ส.สุภัตรา วิมลสมบัติ 
 นายชัชวาล  แสงบัว 40,961 ชุมแสง นายไพจิตร ปานอุดมลักฯ ไม่มีลง 

คะแนน  นายวิเชียร สกุลเวสสะฯ 39,535  นายวินัย  ธัญญาวินิชกุล 
 นายชายน้อย  จอนแจ้ง 38,986 ไพศาลี นายภราดร อุดมการเกษตร 18,189 
 นายดิศักดิ์  ศรีสุวรรณ 37,383  นายศิริชัย ตั้งวิริยะ 12,808 
 นายประสาท จันทร์ใบเล็ก 37,216 ท่าตะโก นายชวลิต  ศรีวิจิตร ไม่มีลง 

คะแนน  น.ส.วิภาวรรณ วรวรรณฯ 37,061  นายดิเรก  วงษ์สุวรรณ์ 
 นายภัทรบท วรวรรณปรีชา 36,714 หนองบัว นายเศรษฐา พันธุ์วิริยะฯ ไม่มีลง 

คะแนน  นายณรงค์  จันทนดิษฐ์ 36,689  นายอุปถัมภ์  อินสุธา 
 นายวุฒิ อัศวนิโครธร 36,376 พยุหะคีรี นายเพลิน  สุขขํา 14,842 
ปากเกร็ด นายประพาฬ  จารุศังข์ 23,703  นายประเทือง วรรธนะพงษ์ 12,372 
 นายสมหวัง  มลิวรรณ 23,033 แม่วงก์ นายวิโรจน์  วิบูลย์รัตน์ 7,593 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายสนิท  นวลละออ 21,130  นายอัศวิน  ร่มรื่น 6,888 
 นายชูชาติ  ชังตูม 20,745 ตากฟฺา นายวีระชัย กีระกิตติวาทย์ ไม่มีลง 

คะแนน  นายสมบัติ  สิทธิกรวงศ์ 20,660  นายศิริชัย ปานอุดมลักษณ์ 
 นางมาลีรัตน์ เชื้อผู้ดี 20,619 โกรกพระ นายพิสิษฐ์  เนียมสุ่ม 10,316 
 นายอวยชัย  น้ําทิพย์ 20,073 เก้าเลี้ยว นายสุนทร  ยังกรุต 6,504 
บางบัวทอง นายศรีชาติ  เร่ียวแรง 20,244 กิ่งอ.แม่เปิน นายยสพล  ไกรวิริยะ 3,401 
 นายสุเทพ  นิลน้อย 19,441 กิ่งอ.ชุมตาบง นายสุนทร  รอดพุ่ม 3,429 
 นายสุริยา  ตางระแม 18,567 นราธิวาส 

 นายโกวิทย์ เจริญนนทสิฯ 18,358 เมืองนราธิวาส นายนิปา  บินนิมะ 20,230 
 นายสมศักดิ์  เกิดแสง 18,164  นายกูเซ็ง  ยาวอหะชัน 20,210 
บางกรวย นางวไลพร อัจฉริยะประฯ 19,595  นายอัศว์มันต์  บินยูโซะ 18,428 
 นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล 15,656  นายแวยูโชะ บินแวดาโอะ 16,118 
 นายวรพล อิทธิรัตนะโกฯ 13,152  นายสุรชัย  อาแว 15,618 
บางใหญ่ นายเปลื้อง  อร่ามศรี 9,804 ระแงะ นายกูเฮง  ยาวอหะซัน 16,850 
 นายวิวัฒน์  บุญเกษม 8,224  นายเสรี  บินบาราเฮง 14,239 
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ไทรน้อย นายอํานวย  จาดบรรเทิง 10,913  นายรอเฮ็ม  เจะแว 12,198 

น่าน  นายมะคอซี  จุรี 11,347 

เมืองน่าน นายกิตติพงษ์  ดวงพิกุล 19,146 สุไหงโก-ลก นายเจ๊ะอารง  เจ๊ะอาลี 7,819 
 นายนรินทร์  เหล่าอารยะ 18,570  นายมะนาเซ็ง  ฮารง 5,112 
 นายชัยมงคล  เต็งไตรรัตน์ 18,568  นายอับดุลอาซิ  หามะ 4,919 
 นายธีระยุทธ  เลี้ยงสมบูรณ์ 17,005 ตากใบ นายสุรศักดิ์  สาเหะอามะ 11,423 
เวียงสา นายปฏิวัส  ธนะไพศาล 22,956  นายรอยะ  หลงเต็ง 11,063 
 นายพงษ์สวัสดิ์ ปัญญาฯ 20,312  นายนาวี  บือราเฮง 10,594 
 นายสนม นะวะสิทธิ์ 14,460 รือเสาะ นายอุสมาน  อาหะมะ 12,559 
ปัว นายสํารวย วรปรางกูล 15,018  นายนูรูดิง  สามะยะซา 11,032 
 นายยุทธพงษ์ คําเมือง 14,387  นายอับดุลฮาลีม หะสา

เมาะ 
10,372 

 นายพลายปัญญา อยู่เอนก 9,967 สุไหงปาดี นายคงศักดิ์  นฤชิต 8,365 
ท่าวังผา นายณัฐพงษ์  ใบยา 10,594  นายโยธิน  มีอลี 7,473 
 จ.ส.อ.กองศึก  ถาวงศ์ 8,810 บาเจาะ นายนิมิตร  แวหะมะ 11,421 
กิ่งอ.ภูเพียง นายสุรพล เธียรสูตร 11,793  นายนิโซะ  มือซะ 10,771 
 นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ 7,064 แว้ง นายสมรรถ  วาหลง 7,904 
นาน้อย นายประทิน  อุ่นถา 6,340  นายวีรชาติ  นราวิทย์เสรี 7,609 
เชียงกลาง นายอาณัติ  จริยโกมล ไม่มีลงฯ ยี่งอ นายมูฮําหมัดซําซูดิน อิสฯ 10,697 
ทุ่งช้าง นายสุรินทร์  นายมอญ 4,001  นายแวหะมะ  จินาวา 10,253 
บ่อเกลือ นายศักยภาพ  ลํานัย 3,016 เจาะไอร้อง นายอับดุลการีม  มะแซ 6,359 
แม่จริม นางวรัทยา  กิติ 3,121 จะแนะ นายพักรูรอซี  ดอเลาะ 5,957 
สันติสุข นายวิชัย ชัยชนะฉิมพลี 3,811 ศรีสาคร นายกอเซ็ง  สะอะ 5,579 
นาหม่ืน นางละม่อม  ขันใจ 3,879 สุครน นายกิตติพงษ์  พุฒขวัญ 2,966 
บ้านหลวง นายนิกร  อายุยืน 2,960 ปทุมธาน ี

สองแคว นายสุรศักดิ์ สุวรรณไพฯ 1,879 เมืองปทุมธานี นายพูลสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ 37,521 
เฉลิมพระเกียรติ นายดุสิต เต็งไตรรัตน์ 1,067  นายอํานาจ  นพขํา 36,774 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
ประจวบคีรีขันธ ์  นายสรรเสริญ  จันทร 36,352 

เมืองประจวบคีรีฯ นายบุญเลิศ  บุญช่วย 13,074  นายนนท์  วิจิตรการ 34,812 
 นายวสันต์  ใจใหญ่ 12,590  นายดนัย  นาคบุรินทร์ 33,632 
 นายมาโนช  หินแก้ว 12,184  นายสมใจ  โชติเวที 33,011 
 นายจิรสันต์  ใจใหญ่ 11,911 ลําลูกกา นายสุพจน์  ชัยสดมภ์ 19,034 
หัวหิน นายสุชน  อินทเสน 14,370  นายบุญยืน  ผ่องใส 17,873 
 นายลํายอง  พูลนําเภา 13,370  นายอนุชิต ทองรุจิโรจน์ 17,598 
 นายธันว์  ออสุวรรณ 10,899  นายสุนทร อุ่มบางตลาด 16,787 
 นายสายหยุด  น้ํากลั่น 10,857  พ.อ.อ.พินิจ บุญคุ้ม 16,729 
ปราณบุรี นายยุทธนา  ผาสุก 17,590  นายลิขิต  หมู่ดี 16,423 
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 นายสืบยศ  ใบแย้ม 17,280  นายประเสริฐ สุนันท์ลิกาฯ 16,283 
 นายไชยณรงค์ เชื้อวงศ์ฯ 15,744 ธัญบุรี นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม 13,715 
 นายประเสริฐ แจวเจริญ 14,152  นายสาคร  อําภิน 13,313 
บางสะพาน นายประมวล พงศ์ถาวราฯ 18,329  นายดํารงค์ชัย นันทปราฯ 13,107 
 นายชรินทร์ กาญจนรัตน์ 13,900  นายณรงค์ จิระวุฒิกุล 12,745 
 นายโกศล  แจวเจริญ 10,945  นายขจรเกียรติ จินดาวราฯ 11,929 
ทับสะแก น.ส.เอ้ือมพร  ทั่งทอง ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายวรวุฒิ เลิศสิน 11,803 
 นายสถิตย์  ตังคณากุล คลองหลวง นางอารีย์  ใจแคล้ว 19,918 
 นายวิวัฒน์ โชคกิจการ  นางวรนุช  จิตตวิตติ 15,935 
กิ่งอ.สามร้อยยอด นายมนตรี  ปาน้อยนนท์ 14,895  นายวรัญํู เทพหัสดิน ณฯ 15,498 
 นายธีรวัช  เต็งประเสริฐ 13,308  นายชลิต ลิ้มรสสุคนธ์ 12,433 
กุยบุรี นายเท๊า  ชัยนิรัติศัย ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายวิฑูรย์  บัณฑิตย์ 11,662 

 นายมานพ ตั้งบูรพาจิตร หนองเสือ นายมนูญ  บังเกิด 9,674 
บางสะพานน้อย นายปราโมทย์ ตั้งซุยยัง ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายธีระวัฒน์ หลีนวรัตน์ 5,029 

 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณฯ สามโคก นายชาญ  พวงเพ็ชร์ 13,714 

ปัตตาน ี  นายพิชัย  ตาลอ่อน 11,553 

เมืองปัตตานี นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ 19,172 ลาดหลุมแก้ว นายสัมฤทธิ์  เกาะทอง 12,450 
 นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ 17,857  นางอุทัย  บัวทอง 10,972 
 นางอนงค์ คารวนันทน์ 16,808 ปราจีนบุรี 

 นายอัสมาน  โต๊ะมีนา 15,856 เมืองปราจีนบุรี นางบังอร  วิลาวัลย์  
 
 
 
 

ไม่ 
มี 

การ 
ลง 
คะ 

แนน 

 นายวิชัย  คําชํานาญ 14,556  นายสถิตย์  เนเมียะ 
ยะรัง นายหิรัญ  กาซอ 12,281  นายสังวาลย์ เวียงจันทร์ 
 นายวสันต์ นาวินพัฒนรัตน์ 11,928  นายชุมพล  สมใจ 
 นายดํารง  เจะอุบง 11,212  นางแน่งน้อย  แสงอุไร 
 นายอับดุลรอฟา ปูแทน 11,022  นายเกียรติกร พากเพียรฯ 
ยะหริ่ง นายอุมา  มะลี 17,081 กบินทร์บุรี นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์ 
 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี 16,308  นายกฤษณ์  บุตรเนียร 
 นายมานพ  อัลยุฟรี 16,047  นางกนกวรรณ ศรีจันทร์ฯ 
 นายบรรจง  อัลดุลบุตร 13,933  นายธํารงค์ พลากุลมณฑล 
หนองจิก นายนิรันดร์ แวดือราแม 9,644  นายสวัสดิ์  โพธิ์ลอย 
 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายยะโกะ มะเซ็ง 8,588  นายคงกฤช  หงษ์วําล  

ไม่ 
มี 

การ 
ลง 
คะ 

 นายมะนาเซ  ตาเฮ 8,056  นายสมพงษ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ 
โคกโพธิ์ นายชาย  ขาวทอง 15,431 ศรีมหาโพธิ นางปทุมรัตน์  เลิศมณี 
 นายนราพงศ์ ชํานิธุระการ 11,832  นายสมชาย  วิจารณ์ 
 นายอุดมพันธ์ มากสุวรรณ 9,002  นายณัฏฐ  อารี 
สายบุรี นายโมฮามัดแผนดี ยูซง 14,009 ประจันตคาม นายชิดสกนธ์  ธีระนังสุ 
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 นายอาแว  มะยูโซะ 12,974  นายวิรัตน์ ตั้งพัฒนานนท์ แนน 
 นายอับดุลอาซิส อาแวปูฯ 9,827  นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 
มายอ นายพีระพล  กูนิง 10,089 นาดี นายสมชาติ  ศิริรักษ์ 
 นายมะสุกรี  แม่กอง 9,863  นายไพรัตน์  มณีเสวตร์ 
ปะนาเระ นางเบญจวรรณ  ซูสารอ 8,073 บ้านสร้าง นายเสถียร แก้วไทรเลิศ 
 นายยะผา  เจ๊ะเซ็ง 6,984 ศรีมโหสถ นายธวัชชัย  ขยันยิ่ง 
ทุ่งยางแดง นายชาตา อาแวกือจิ 3,677 พระนครศรีอยุธยา 
กะพ้อ นายนาวี  เงาะ 2,475 พระนครศรอยุธยา นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล 34,543 
แม่ลาน นายสมบูรณ์  ปานแก้ว 2,369  นางเย็นจิต ศิริพฤกษ์พงษ์ 32,043 
ไม้แก่น นายมะซือลาม  กลามอ 2,114  นายอรรถพล  เทียมมโน 27,867 

พะเยา  นายไพศาล  ชัยโกศล 27,415 

เมืองพะเยา นายวิชัย  แซ่ซือ 26,172  นายสมเด็จ ดํารงวัฒนปัญ
ฯ 

25,749 

 นายนิตย์  ปิงเมือง 23,529 บางปะอิน นายวิทยา  บุรณศิริ ไม่มีการ 
ลง 
คะแนน 

 นายมนตรีชัย  ใจวัง 23,149  นายสิทธิชัย  ภาคบุญมี 
 นายอนุวัฒน์  ใจบุญ 22,887  นายประสิทธิ์  โชคกิจ 
 นางวัชรี พงษ์พันธุ์ชัชวาล 22,201 เสนา นายวิเชียร  เอนกลาภ 10,826 
 นายประเสริฐ วงศ์ไชยา 22,131  นายองอาจ  วชิรพงศ์ 8,839 
 น.ส.เลขา  จักร์เขียว 21,042  นายสมชาย  สุวิบาย 8,235 
 นายแผน หวังสันติธรรม 20,032 วังน้อย นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรฯ 16,848 
เชียงคํา นายเสนีย์  พ่วงภิญโญ 21,181  นายสมชาย ศิลาเจริญธนฯ 14,508 
 นายสมศักดิ์  ตันบูรณา 17,408 ท่าเรือ นายเยื้อง  มานามไทย 13,927 
 นายสวัสดิ์  หอมนาน 17,331  นายอํานวย  พิมพ์สุวรรณ 13,771 
 นายศรเชษฐ พัวพันธ์รักษฯ 15,986 บางไทร นางกรองทอง  รวมศักดิ์ 11,442 
 นายสาย  อ่ินคํา 14,694  นายอุทัย  ไกรเดชา 11,154 
ดอกคําใต้ ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร 19,225 ผักไห่ นายบุญเรือง  เดชะ 9,079 
 นายจีรเดช  ศรีวิราช 19,109  นายจรัล  คงธารา 8,417 
 นายวินวัฒน์  ช่ืนวงศ์ 15,831 อุทัย นายกิตติคุณ ปิยะทัศน์ศรี 13,809 
 นายสมาน  อิน๖ะสาร 15,828  ร.ต.อ.นพ.ประยุทธ์ ฉัตรฯ 11,761 
 นายดีชัย  พาโคกทม 12,962 บางปะหัน จ.ส.ต.รังสรรค์  กิจพิพัฒน์ ไม่มีลง 

คะแนน จุน นายทรงธรรม  ตันบูรณา 16,057  นายสมศักดิ์ วาณิชย์ปฏิยุท 
 นายถวิล  วุฒิสารวัฒนา 15,808 ลาดบัวหลวง นายสมชัย  นันทาภิรัตน์ 9,522 
 นายทวี  มาตร์นอก 14,200 บางบาล นายลออ  ศาลาศัย 6,958 
ปง นายไพรัตน์  ตันบรรจง 16,242 นครหลวง นายสมศักดิ์  แย้มศิริ 11,466 
 นายศรีทน  บุญเทพ 13,156 ภาชี นายสมบูรณ์  แย้มศิริ ไม่มีลงฯ 
 นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ 13,133 มหาราช นายเดชา  บรรจงศุภมิตร 7,348 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
แม่ใจ  นายสมนึก  มุสิกะ 11,470 บางซ้าย นายสมศักดิ์  กอบัวแก้ง ไม่มีลงฯ 
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 นายพรหมา พฤกษาไพฯ 7,885 บ้านแพรก นายชาตรี อยู่ประเสริฐ 3,052 
กิ่งอ.ภูซาง นายชาลี  ใจกล้า 7,131 พังงา 
 นายเข้ม อัศราช 6,807 เมืองพังงา น.ส.สุธีรา  สิทธิพงศ์ 8,456 
กิ่งอ.ภูกามยาว นายปรีชา  เผ่าเครื่อง 5,967  นายวรศักดิ์ หิโตปกรณ์ 8,451 
เชียงม่วน นายหย่วน  กองแก้ว ไม่มีลง  นายสมจิตร์  ประมูลทรัพย์ 7,908 

พัทลุง  นายธงชัย  ทองเชื่อม 7,756 

เมืองพัทลุง นายประสพ  พัฒนพงศ์ 24,981 ท้ายเหมือง นายเช้ือ แก้วกําเนิด 11,805 
 นายสมโชค  เส้งสุ้น 24,421  นายรวยชัย กิตติพรหมฯ 9,624 
 นายวาทิต  ไพศาลศิลป์ 19,304  นายบุญจินต์  หนูงาม 8,673 
 นายประกาศิต  ไหมอ่อน 18,956  นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ 8,218 
 นายประสิทธิ์  อินทรสนิท 17,781  นายสมคิด  แซ่อ๋อง 7,978 
 นายบรรเจิด จิตรพัฒนากุล 17,031 ตะกั่วปูา นายชัยณรงค์  มหาแร่ 9,854 
 นายวิจิตร  นวลละมุล 16,384  นายวิเชียร  เช้ือไทย 8,338 
ควนขนุน นายสมชาย  อินปาน 21,406  นายนิทัศน์  ศิริเฐญจกุล 8,205 
 นายวรจิต  สายแก้ว 20,159  นายสุทัศน์  บุญโชติ 8,093 
 นายเกลื่อม  พลสูง 18,716  นายนพดล  พิศาลวีรวงศ์ 7,186 
 นายธานิน  ทองพูล 15,836 ตะกั่วทุ่ง นายบํารุง  ปิยนามวานิช 10,370 
 นายสุพล  ยิ้มด้วง 15,025  นายวิวัฒน์  สงวนพงษ์ 9,828 
ปากพะยูน นายจรูญ  สอนสังข์ 11,279  นายอรรถพล  ไตรศรี 9,754 
 นายสมพร  หนูนุ่ม 10,119  นายวระชาติ  ทนังผล 9,678 
 นายศักดา  ม่นนันท์กุล 9,346 ทับปุด นายอนันต์  บุญรักษ์ 7,548 
เขาชัยสน นายจิระพร  คงมี 8,686  นายอาคม  ทองเจิม 6,530 
 นายสมบูรณ์  เหล่าทอง 7,838 คุระบุรี นายกฤษ  ศรีฟฺา 6,447 
 นายโสภณ  น้อยดํา 6,879  นายสมศักดิ์  เพชรฤทธิ์ 4,165 
ปูาบอน นายสุพัฒน์  แก้วจันทร์ 12,027 กะปง นายสมชาย ตันติเพชราฯ 3,708 
 นายสาโรจน์  สามารถ 10,367 เกาะยาว นายอภิชาติ กิจประสาน 3,858 
 นายวัฒนา  เรืองแก้ว 10,273 พิจิตร 

กงหรา นายศรายุทธ  เขียดนุ้ย 5,137 เมืองพิจิตร นายกมล  ด่านรุ่งโรจน์ 38,290 
 นายอาหรูน  เสนทิพย์ 4,503  นายสุรกิจ  เหลาหชัยอรุณ 37,733 
ปูาพะยอม นายประวิง  หนูแจ่ม 6,455  นายศุภกิจ  กับกิจ 36,544 
 นายชาลี  เส้งรอด 5,053  นายเฉลิมชัย  ศรีสุเทพ 36,415 
ตะโหมด นายสนั่น  วิทยาประเสริฐ 6,225  นายปรีชา  ชูกร 36,409 
 นายประเสริฐ  ดําสุด 4,908  นายชาญณรงค์  สายสุจริต 35,617 
บางแก้ว นายปรีดี  มนตรี ไม่มีลงฯ ตะพานหิน นายบุญรอด  เกษสุวรรณ์ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

กิ่งอ.ศรีนครินทร์ นายเจริญ  เส้งสุ้น 4,801  นายวิทยา  ยิ้มปิตุรงค์ 
ศรีบรรพต นายบุญพา  เกื้อทอง 4,594  นายสมโภชน์  จันทร์หิรัญ 

พิษณุโลก  นายนิพนธ์  วรกานนท์ 

เมืองพิษณุโลก นายนิพนธ์  ศริวัฒน์ 44,078 โพทะเล นายปรียะ  บรรเจิดกิจ 18,142 
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 นายวันชาติ  วิเลิศ 42,075  นายสุพจน์  อุฬารวงศ์ 17,380 
 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คะแนน 
 นายศราวุธ  พลไวย์ 41,355  นายสุภรณ์  พรธาดาวิทย์ 15,511 
 นายภัทรพงศ์ มนะสิการ 41,283 ทับคล้อ นายเฉลียว  ฉิมมา ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายสุธรรม  ปาเฉย 40,286  นายสมบุญ  เพ็ชรรัตน์ 
 นายฐิติวัฒน์  ด่านสว่าง 37,651  นายอรุณ  ลิขิตพรสวรรค์ 
 นายปรัชญา  ชีพธํารง 35,689 บางมูลนาก นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายธวัชชัย  กันนะพันธุ์ 34,742  นายสุวิทย์  ชอบใช้ 
 นายเกียรติศักดิ์ ชนะบูรฯ 34,651  นายไพศาล ดาราพงศ์สถา

ฯ 
 นายราม  ตันรัตนวงศ์ 33,711 สามง่าม น.ส.พัชราภรณ์  แก้วทอง 15,212 
วังทอง นายวิเชียร  ภักดี 20,859  นายพานิช  พิทักษ์สาลี 11,662 
 นายนิกร  เล้วคํา 16,173 โพธิ์ประทับช้าง นายวิโรจน์  เทียมศร 13,293 
 นายเรืองฤทธิ์  ศิริสวัสดิ์ 13,822  น.ส.อภิรักษ์ ปัญจมาพิรมย์ 11,318 
 นายพงษ์มนู  ทองหนัก 12,899 วชิรบารมี นายไพศาล  จูอาภรณ์ 9,210 
บางระกํา นายนิยม  ช่างพินิจ 22,708  นายประพัฒน์ สุวิภานนท์ 8,974 
 นายทองย่อน  มีมาก 20,872 วังทรายพูน นายมนัส  บุญปู ไม่มีลง 

คะแนน  นายเอกชัย  ด้วงสุวรรณ 18,918  นายบุญธรรม จันทร์เศรษฐ์ 
 นายพยับ  ปานทอง 14,203 กิ่งอ.บึงนาราง นายสมพงษ์  ฮ้อแสงชัย 4,829 
พรหมพิราม นายนพดล เหลืองทองฯ 24,539 กิ่งอ.สากเหล็ก นายจรัญ อมรศักดิ์ไพศาล ไม่มีลงฯ 
 นายโยธิน  พันธ์ทอง 22,107 กิ่งอ.ดงเจริญ นายวัชรา พงศ์จักรพานิช ไม่มีลงฯ 
 ว่าที่ร.ต.บุญเลิศ จันทร์ฯ 19,127 เพชรบุรี 

นครไทย นายประสงค์  สระคู 25,869 เมืองเพชรบุรี นายชัยยะ  อังกินันท์ 28,329 
 นายจํานงค์  จันทรา 19,624  นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง 27,096 
 นายวิรัตน์  สายบัว 16,285  นายปรีชา  สีน้ําเพชร 21,667 
เนินมะปราง นางปัทมาพร  ฟักคง 13,781  นายบุญชู  รัตนชลธาร 20,880 
 นายประจักร์  ทรัพย์สิน 12,979  นายไพโรจน์  ศุนย์ตรง 20,716 
บางกระทุ่ม นายกล  บัววังโปร่ง ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายสมบูรณ์ โพธิ์ปัญญาฯ 20,401 

 นายวศิน  กลิ่นแย้ม ท่ายาง นายเผ่า  สระสําอาง ไม่มี 
การ 
ลง 
คะแนน 

วัดโบสถ์ นายสิทธิพร ใบบริบาลฯ 8,141  นายชูเกียรติ กิจพ่วงสุวรรฯ 
ชาติตระการ นายทองคํา  รอดพ่าย 6,235  นายพิชัย  อ๋ยตระกูล 

เพชรบูรณ ์  นายบุญช่วย  ยี่สาร 

เมืองเพชรบูรณ์ นายชัยวัฒน์ เจริญศรีทอง ไม่ 
มี 

การ 
ลง 
คะ 

 ร.ท.ปรีดา  หวานใจ 
 นายกิตติรัตน์ โลหะปรากา ชะอํา นายสมชาย  มีนาม 12,021 
 นายกษิต โฆษิตานนท์  นายวารี  เสือทอง 11,140 
 นายเอกสิทธิ์ ตันติบูล  นายจํานงค์  กรุดนาค 10,509 
 นายวีรชัย  วาจากิจ บ้านแหลม นายอรรถพร  พลบุตร 11,894 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 

 
ตระกูล  มีชัย    ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

97 

 นายถนอม  ก้อนทอง แนน  นายสังเวียน  โตสุวรรณ 9,543 
 ว่าที่ร.ต.สุรัช พรพฤฒิพันธุ  นายฉอ้อน  รุ่งเพียร 9,486 
หล่มสัก นายชิตพงษ์  วัฒนศัพท์ 48,094 บ้านลาด นายสุชาติ เพชรลูอินทร์ 19,471 
 นายสิทธิพงษ์  สอนหลวย 36,348  นายสังค์  เข็มกลัด 12,488 
 นายณรงค์กร ชวาลสันคติ 35,377  นายสุรินทร์  แดงประดับ 10,668 
 นายภูมินทร์ ชวาลสันติ 33,630 เขาย้อย นายสุรสิงห์  สันติวษ์ 12,152 
 นายอาทิตย์  มงคลกิตติ 29,806  นายธานี  จันทร์สอาด 10,001 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คะแนน 
 นายศรายุทธ  กวยทา 21,829 แก่งกระจาย นายสมบูรณ์  นุชพันธ์ 6,869 
วิเชียรบุรี นายพิเชษฐ์ ฉัตรรัตนะฯ 36,755 หนองหญ้าปล้อง นายสุชาติ  อุสาหะ 3,957 
 นายนิวัต  วัชรขจร 33,552 แพร ่

 นายบุญสิงห์  บัวสุวรรณ์ 31,863 เมืองแพร่ นายมาส  ขัดแก้ว 35,597 
 นายรังสรรค์ เดชาปิยะมิตร 31,762  นายสุขุม  กันกา 35,394 
 นายสมปอง  พลอยงาม 31,058  นายขวัญชัย  พนมขวัญ 33,347 
หนองไผ่ นายเชน  แซ่เล้า ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายสาโรจน์  ศุภศิริ 33,201 

 นางจิตรา  ปาทาน  นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ 32,910 
หนองไผ่ นายสมศักดิ์ อนวรรฆพันธ์ ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายบุญส่ง  ถิ่นถา 32,724 

 น.ส.ธณิตา  นาคะบุตร สูงเม่น นางทิพวรรณ  ศรีวัฒนะ 28,641 
ชนแดน นายประมวน  ดวงตา 15,721  นายประสงค์  ชุ่มเชย 25,661 
 นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร 15,015  นายเสรี  เพ่ือนฝูง 19,906 
 น.ส.อัญชลี  สุมลทา 13,491  จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 18,774 
บึงสามพัน นายชัยวัฒน์  อุ้ยตา 17,734 ลอง นายชาญชัย  ศิลปอํานาย 23,213 
 นายตระการ  บุวสุวรรณ์ 17,554  นายพรมมา  ฟูน้อย 17,834 
 นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตาฯ 14,490  นายเชตุ อนุศาสนกุล 17,317 
ศรีเทพ นายอัครเดช  ทองใจสด 19,365 สอง นายไกรพล  คูหิรัญศิริ 19,554 
 นายทองเสี่ยน  แก่นเกลี้ยง 16,997  นายณกฤษพงษ์ เดือนดาว 17,831 
หล่มเก่า นายพล  ยศกันโท ไม่มีลงฯ  นายสุกิจ  วัชรปรีชา 13,953 
 น.ส.อารีรัตน์ ปลั่งศรีทรัพย์ ไม่มีลงฯ ร้องกวาง นายพิเชษฐ์  ม้าแก้ว 20,817 
วังโปูง นายสมพงษ์  หงษ์จันทร์ 7,509  นายบัญญัติ จันทร์ภิรมย์ 18,050 
เขาค้อ นายละออ  หร่ายรัก 6,077  นายพิพัฒน์ ซ่ือทรงธรรม 14,407 
น้ําหนาว นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ 2,089 วังชิ้น นายสมชัย  จําปี 19,172 

ภูเก็ต  นายเรียน  วงค์ทา 11,403 

เมืองภูเก็ต นายประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ 20,091 เด่นชัย นายแสวง  เรือนคํา ไม่มีลง 
คะแนน  นางญาดา ปาลิมาพันธ์ 16,310  นายศรชัย  สุวรรณกาศ 

 นายรังสรรค์ คงทอง 16,141 หนองม่วงไข่ นางพรพิไล  ศุภศิริ ไม่มีลงฯ 
 นายทรงวุฒิ  หงษ์หยก 15,866 มหาสารคาม 

 นายหาญชัย  จันทรโชตะ 15,829 เมืองมหาสารคาม นายธีระพงศ์  พานทอง ไม่มี 
การ  นายสุรทิน  เลี่ยนอุดม 15,654  นายจุลพงษ์  พันธุ์สมบัติ 
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 นายสมชาย  ดวงแข 15,641  นายยิ่งยศ  อุดรพิมพ์ ลง 
คะแนน  นายอาซิ่น อร่ามเมธาพงศา 15,448  นางคมคาย  ดรพิมพ์ 

 น.ส.อาทิตยา อัคสินธวังกูร 15,421  นายอัตถพงษ์  จันทร์เจริญ 
 นายสุวิทย์  ว่องไว 15,207 โกสุมพิสัย นายวัชรพงษ์ เหลืองมรรคา 35,079 
 นายสําเริง  ไชยศร 15,104  นายโกศล  คาดพันโน 33,258 
 นายอํานวย  คุ้มบ้าน 14,964  นายเศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท 32,678 
 นายเอกชัย  โกยสมบัติ 14,913  น.ส.กัลยาณี  มณีรัตน์ 31,789 
 นายวิสุทธิ์  สันติกุล 14,753 วาปีปทุม นายนาคิน ปทุมชาติพัฒน์ ไม่มี 

การ 
ลง 
คะแนน 

 นายวรรณกร  ภัทรปกรณ์ 14,661  นายบรรเลง  อุ่นพิกุล 
ถลาง นายมาโนช  พันธ์ฉลาด 7,948  นายประภาส กิจจินดา

โอภา 
 นายสุรพล  เลี่ยนอุดม 7,375  นายสมดี  ศรีสังข์ 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายสรธรรม  จินดา 6,992 บรบือ นายวิเชียร  จงชูวณิชย์ 31,095 
 นายวัชรพงษ์  เกื้อวงศ์ 6,807  นายชนินทร์ มีนาสันติรักษ์ 31,045 
 นางเยาวเนตร  ลิ่มรัช 6,306  นายโชคชาย  โคตะมะ 21,920 
 นายเชิดชัย  วงศ์เสรี 6,020 พยัคฆภูมิพิสัย นายวีรยุทธ ตัณฑประ

สาสน์ 
20,512 

กระทู้ นายชัยอนันต์  สุทธิกุล 5,719  นายเรืองศักดิ์  ศรีวรรณะ 18,611 
 นายโกวงศ์  ทั่วไตรภพ 4,459  นายประสานมิตร  เอมราช 16,788 
 นายบุญมา  เอียบทรัพย์ 4,340 กันทรวิชัย นายสด   ช่างยันต์ 14,961 

มุกดาหาร  นายชัยอนันต์เอ่ียมสะอาด 12,868 

เมืองมุกดาหาร นายอุดม  เที่ยงโยธา 28,941 เชียงยืน นายมานพ  เชาวรัตน์ ไม่มีลง 
คะแนน  นายสุรวุฒิ  กุลตังวัฒนา 21,886  นายสมชาย  นาคะโยธิน 

 นายณรงค์  รอบรู้ 21,813 นาเชือก นายณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ 13,233 
 นายเฉลิมยศ  แสนวิเศษ 21,725  นายชาฤทธิ์  ชัยพิสุทธิ์สกุล 12,827 
 นายทนงศักดิ์  ศรีประสงค์ 21,293 นาดูน นายสังคม  วงษ์นอก 9,233 
 น.ส.นุชจิรา  จันทรสาขา 18,835 กิ่งอ.กุดรัง นายวีระเชษฐ  ผ่องพันธ์ 4,542 
 นายประทับ  เมืองโคตร 18,413 ยางสีสุราช นายสุรศักดิ์  แสนหล้า 9,250 
 นายภคฤกษ์  ปริปุญโญ 18,249 แกดํา นายสินสมัทร  ไชยปัญหา 5,139 
 นายสิงห์  สมบูรณ์ 18,113 กิ่งอ.ชื่นชม นายสุวรรณ  แสนวัง 3,917 
คําชะอี นายเกรียงศักดิ์  ว่องไว 14,360 แม่ฮ่องสอน 

 นายวิทยา  บุตรดีวงศ์ 12,321 เมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรสิทธ  ตรีทอง 8,920 
 นายปราโมทย์  รอบรู้ 11,292  นายเสริม  ลอก๊ะ 8,861 
นิคมคําสร้อย นายสมร  รักสะอาด 10,464  นายเกียรติศักดิ์  วนากมล 8,321 
 นายวัชระ  ห้วยทราย 8,641  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 8,235 
 นายสมชัย  สุวรรณโคตร 8,423  นายบันทึก  ไหวดี 6,853 
ดอยตาล นายวิชิต  ผางพันธ์ 10,382 แม่สะเรียง นายโพธิ์  ช่ืนชูไพร 12,267 
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 นายปิยพรรณ  จันทวงค์ 9,345  นายธนิต  ไทยตรง 10,888 
 นายประจักษ์  พิกุลศรี 8,738  ด.ต.แดง  สุริยะ 9,012 
ดงหลวง นางธนพร  สุคําภา 6,652  นายนพดล  ปัญญา 7,883 
 นายทวีศักดิ์  ประทุมลี 6,029  นายไพโรจน์  ไผ่อุรุพนา 5,879 
 นายบุญจันทร์  จิตอามาตย์ 6,007 สบเมย นางทศพร  รักเรียน 6,477 
หนองสูง นายบรรจง กลางประพันธ์ 3,628  นายสุริยง  จงจิตต์โยธิน 4,169 
 นายบรรจง  อาจวิชัย 3,290  นายสิงห์คํา  จันทร์อ้าย 3,445 
หว้านใหญ่ นายวิริยะ  ทองผา 4,945  นายมานพ  รักเรียน 3,118 

ยโสธร แม่ลาน้อย นายบุญเมือง  กันเต็ง 7,717 

เมืองยโสธร นายสถิรพร  นาคสุข 36,754  นายบุญเรือน  แก้วใส 5,582 
 นายธนภูมิ  เชื้อวณิชย์ 35,730  นายณรงค์ชัย  ดํารงศักดิ์ 5,399 
 นายศราวุธ  ยุพฤทธิ์ 28,124 ปาย นายธีระไชย  ปัญญามูล 7,230 
 นายคําดี  พรมมากอง 25,753  นายสมบัติ  ยะสินธุ์ 7,151 
 นายเซ็ง  หลักหาญ 24,295  นายวินัย  ทรัพย์ขจรเดช 4,874 
 นายรังสฤษฎิ์  สีจําปา 23,448 ขุนยวม นายบุญสม  ชูสวรรค์ 5,896 
 นายอวยชัย  สุทธิอาคาร 23,428  นายโชคชัย  เวชกิจ 4,660 
เลิงนกทา นายมิตร  ประดับศรี 21,907 ปางมะผ้า นายจิรเดช  ตันติฤทธิพร 2,392 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายไชยา  ไชยสัจ 21,459  นายกระจ่าง  สมชายชาตรี 1,919 
 นายสุทิน  วงษาเวียง 19,215 ยะลา 

 นายพิเชษฐ์  สารสุข 18,298 เมืองยะลา นายอาซีส  เบ็ญหาวัน 18,501 
 นางสุรีพร  บุญวิทย์ชัยกุล 17,050  นายนิรันดร์  วายา 17,340 
คําเขื่อนแก้ว นายชื่น  วงษ์เพ็ญ 18,185  นายอับดุลลาเต๊ะ  ยากัด 17,179 
 นายวัชราพร  อรจันทร์ 15,739  นายอีรฟาน  สุหลง 16,922 
 นางวิไลวรรณ  พุ่มพวงดี 13,402  นายสุนทร  จันทรนนท์ 16,693 
 นายสุริยา  เจริญชัย 13,289  นายประทีป  รัตนมณี 16,204 
กุดชุม นายเวทย์  เอ้ียงกันหา 18,456  นายอับดุลอายี  สาแม็ง 16,176 
 นายพิกิฎ  ศรีชนะ 15,904  นายสารินทร์  สะอิดี 15,930 
 นายสนอง  สมปัญญา 12,721  นายวสันต์  เข็มเพ็ชร 15,397 
 นายช้อง  ชายทวีป 12,003 รามัน นายมะหะมะ วาแมดีซา 17,625 
มหาชนะชัย นายชัยชาญ  คานเขต 16,213  นายซูการ์โน  มะทา 15,940 
 นายพงษ์ศิริ  เหมือนชาติ 16,178  นายมาหะมะอามิน  มูน๊ะ 14,956 
 นายรัฐกิจ  เพชรแสง 12,852  นางพิไล  อาบูเล๊ะ 14,653 
ปูาติ้ว นายถนอมทรัพย์ อินอ่อน 10,238 เบตง นายวาณิชย์  โล่ประคอง 5,790 
 นายวิรัตน์  บุญทศ 7,306  นายวิเชียร  เลี้ยงพันธ์สกุล 4,770 
ทรายมูล นางจําเนียร  ศักดิ์สกุลไท 7,788  นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา 4,741 
 นายองอาจ  บุญทวี 5,999 บันนังสตา นายดอเซะ  บือซา 7,698 
ไทยเจริญ นายเขศักดิ์  สดสวาท 5,105  นายมุสตอพากามา อาลีฯ 7,307 
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 นายประดิษฐ์ ศิริมงคลเกษ 4,831  นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ 7,089 
ค้อวัง นายบุญเพ็ง  จันทร์วงษ์ 4,802 ยะหา ด.ต.แวหะมะ แวมามะ 6,521 

ร้อยเอ็ด  นายอับดุลเลาะ  สะดะ 6,357 

เมืองร้อยเอ็ด นายสถาพร  ว่องสัธนพงษ์ 46,726 กิ่งอ.กรงปินัง นายดอรอพา  หะมะ 2,371 
 นายทินกร  จุรีมาศ 42,463 ธารโต นายซอมะ  มะเซ็ง 2,546 
 นางจิราพร  เกษมทรัพย์ 27,197 กาบัง นายกอเซ็ง  จิงดารา 2,404 
 นายวีระชัย ศิริพานิช 23,838 ระนอง 
เสลภูมิ นายชัยยศ  ทะไกรราช ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

เมืองระนอง นายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์ 14,845 
 นายกิตติพงศ์ พรหมชัยนัน  นายอัครา สุวัตถิกุล 12,496 
 นายสุวัฒน์  นาเมืองรักษ์  นายบรรลือ วิภาคกิจอนันต์ 12,154 
สุวรรณภูมิ นายวิชิต  ประราศรี 34,277  นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง 11,650 
 นายวีรวัฒน์  ศรีสวาสดิ์ 31,045  น.ส.มาลินี  ลิ่มกุลอนันต์ 11,601 
 นายกฤษณะ แสนสําโรง 30,680  นายไพโรจน์ รุจิวิวัฒนกุล 11,591 
โพนทอง นางนันทพร  สิริปัญจโชติ 18,948  นายนภา  นทีทอง 11,481 
 นายกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรร 18,501  นายบุญเลิศ  ลิ่มตั้ง 11,195 
 นายร่วมศักดิ์  พลเยี่ยม 17,637  นายประเวศ อ๋องสมหวัง 11,187 
เกษตรวิสัย นายนิรันดร์  คงเพชร 29,309  นายธนกร บริสุทธิญาณี 11,143 
 นายพงษ์ศักดิ์  เล้าพานิช 18,278  นายสมทวน  ตันจู 11,072 
 นายสวน  บ้างตํารวจ 14,300 กระบุรี นายพงศกร พรหมสุวรรณ 7,024 
จตุรพักตรพิมาน นายใหม่  เสาวงค์ 21,007  นายชนินทร์  ชายใหม่ 6,582 
 จ.ส.ต.สืบพงษ์  พนมเขต 14,473  นายสถาพร ตันติธรรมานัน 6,070 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
พนมไพร นายวัชรินทร์ เอ่ียมรัศมีกุล 18,713  นายพัฒนพงศ์  ลิ่มศิลา 5,911 
 นายประสพสุข  เสนานคร 14,085  นายสุรพล  ศรีบุญเรือง 5,862 
อาจสามารถ นายชนะ  สะเดาว์ 16,625  นางวันเพ็ญ  สีกาแก้ว 5,752 
 นายถาวร  ตรีบุญเมือง 10,004  นายสุรพงษ์  ทวิชสังข์ 4,611 
ธวัชบุรี นายมนู  จีนภักดี 13,828 กะเปอร์ นายสมควร  ทองสุกใส 4,672 
 นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพง 12,006  นายอุดม  ยกทอง 3,433 
หนองพอก นายเอกชัย  พลซื่อ 15,227  นายสุรพล  ชูศรี 3,033 
 นายไพรวัลย์  ปัดถาทุม 9,536 ละอุ่น นายนพพร  นพเกตุ 2,474 
โพธิ์ชัย นายวีระวัฒน์  โพธิ์เปี้ยศรี 10,582  นางกัลยาณี ฉัตรมาสิรัตน์ 2,085 
ปทุมรัตน์ นายเกษมศักดิ์ พริ้งจํารัส 7,921 กิ่งอ.สุขสําราญ นายอิสหาก  สาลี 2,081 
จังหาร นายอภินันท์  ไชยหะนิจ 9,042 ราชบุร ี

ศรีสมเด็จ นางเกื้อจิตต์  จุรีมาศ 8,396 เมืองราชบุรี นางกอบกุล  นพอมรบดี 40,979 
กิ่งอ.เชียงขวัญ นายประพงษ์ อัศวแสงพิทั 3,981  นายวันชัย ธีระสัตยกุล 36,535 
กิ่งอ.หนองฮี นายเฉลิมศักดิ์  แสนปาง 4,711  นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูร 36,336 
โพนทราย นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์ 5,745  นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ 34,973 
กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง นางรสริน  วิดานัย 2,330  นายไพบูลย์ ศรีพัฒนา 33,146 
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ธาดา 
เมืองสรวง นายนิติศาสตร์ คําชาย 4,928  นายชวลิต เนียมรักษา 31,070 
เมยวดี นายประดิษฐ์ ประกอบสาย 5,130  นายเรวัติ กองศรีกุลดิลก 30,805 

ระยอง บ้านโปูง นายวัฒนา มังคลรังษี 31,058 

เมืองระยอง นายไพบูลย์ อรุณเวสสะเศ 40,911  นายมหิศร มังคลรังษี 29,815 
 นายยานยนต์ อรุณเวสสะ 35,701  นายสมาน โล่สวัสดิ์กุล 28,881 
 นายวัฑฆพร  เกษรแพทย์ 30,652  นายศุภชัย ชัยปลาทอง 28,738 
 นายวันชัย  ปิ่นแก้ว 30,123  นายสัญญา สิงห์อยู่ 28,255 
 นายเสงี่ยม  โพธิ์แก้ว 29,527  นางสุหร่าย นวมทนงค์ 28,210 
 นายอรรควุฒิ อรรถรุ่งโรจ 28,245 โพธาราม นางอารยา จังพานิช 38,820 
 นายสุเทพ  บุญญสิทธิ์ 26,639  นายสาธร จังพานิช 35,309 
 นายถุงใหญ่  ตั้งแต่ง 26,612  นายวัชระ สาลีติ๊ด 34,474 
 นายประชุม ปรีชาพัฒนพง 25,706  นายสายัณห์ จังพานิช 34,376 
 นายทรงศักดิ์  กุลรัตน์ 25,675  นายวิเชียร บุญทรง 23,157 
 นายบารมี สอนเกิดสุข 25,053 ดําเนินสะดวก นายสมศักดิ์ รัตนมุง 22,501 
แกลง นายเสรี  เจริญรื่น 33,225  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 22,018 
 นายสมศักดิ์  ผ่องแผ้ว 32,725  นายไชยา เอ่ียมสะอาด 20,826 
 นายพายัพ  ผ่องใส 31,320  ส.ต.พัด  ศรีคง 13,535 
 นายพงศ์กร เกษสุขมาโนช 31,302 ปากท่อ นางเล็ก อุดมนพวงศ์ 14,776 
 นายอาทร สุวรรณโชติ 29,877  นายกฤษณะ พลอยชุม 9,155 
 นายจรัญ ความเพียร 28,853 จอมบึง นายประชา อินทร์ฉาย 16,116 
 นายประสาท  ผ่องแผ้ว 28,243  นายมนตรี ใช่รุ่งเรือง 12,440 
บ้านค่าย นายประเสริฐ  รักเผ่า 15,382 บางแพ นายประทุม  เนียมฉาย 11,100 
 นายไพโรจน์ แก้วประดับ 14,331 สวนผึ้ง นางราณี  อินทร์ฉาย 5,754 
 นายสมเกียรติ  นพเกตุ 13,969 กิ่งอ.บ้านคา นายสุทัศน์ สระทองแก้ว ไม่มีลงฯ 
 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
บ้านฉาง นายสุรินทร์  เปาอินทร์ 7,659 วัดเพลง นายประเสริฐ ศิริถาวร 3,332 
 นายภิรมย์  ศรีธาตุ 6,880 ล าปาง 
 นายประดิษฐ์  เนตรอนงค์ 4,973 เมืองลําปาง นายพนม  ทรัพย์เอนก 76,922 
ปลวกแดง นายกรี  ไพรสี 6,655  นายถาวร  บุปผาเจริญ 76,158 
 นายวิวัชร์ มานะอนันตกุล 6,597  นายไพศาล  ชรากร 71,930 
กิ่งอ.นิคมพัฒนา นายวิชัย  ล้ําวิสุทธิ 6,661  นายคมศิลป์  ศรีอื่นแก้ว 68,872 
 นายเชาว์  ชุมเกษียร 4,411  นายณรงค์  พินทิสืบ 67,842 
วังจันทร์ นายปรีชัย ชุมบุญยืนยง ไม่มีลงฯ  นายวิเชียร เรืองบุญมา 67,296 
กิ่งอ.เขาชะเมา นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธี 6,520  นายกมล  พูลสวัสดิ์ 67,076 

ลพบุรี  นายชาตรี  ยศสมแสน 66,007 

เมืองลพบุรี นายสุบรรณ จิระพันธุ์วณิช   นายวสันต์ อุณหเลขจิตร 64,059 
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 นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล ไม่ 
มี 

การ 
ลง 
คะ 

แนน 

เกาะคา นายจรัสฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์ 23,288 
 นายสมศักดิ์  สละชีพ  นายเสน่ห์  แก้วมาลัย 23,232 
 ส.อ.สมคิด  หอมพิกุล  นายวิรัช ภัทรวราสุขศรี 21,549 
 นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุ แม่ทะ นายพนมพันธ์  คําชื่น 23,865 
 นายนิวัตร์ ธาราภูมิ  นายวิทยา  ฤทัยส่วางกุล 16,565 
 นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุ เถิน นายเทวินทร์  จันทราช 16,124 
 นายพูลศักดิ์  ถือคง  นายอดิศร  ศรียุทธณา 12,698 
 นายพีระ  แสงสว่าง งาว นายฉลอง  บุญแสนไชย 12,119 
 นายนิกูล  เอ่ียมจันทร์  นายวัชรินทร์  ชาตะโชติ 12,056 
โคกสําโรง นายทองใส  แตงชุ่ม 15,872 ห้างฉัตร นายบุญเชิด  พรมศร 18,644 
 นายเนื่อง  คลังผา 15,787  นายจินดา  วงศ์สวัสดิ์ 16,769 
 นายเชาว์ งามรัตนา

กาญจน์ 
14,165 วังเหนือ นายอุทัย  สินพิมลบูรณ์ 17,818 

 นายนิกร  บุญมี 13,378  นายรัตนชัย  สมมี 13,308 
บ้านหม่ี นายสุนทร ฑีฆายุทธสกุล ไม่มีลงฯ แจ้ห่ม นายสมบูรณ์  รูปสะอาด 14,462 
 นายมณเฑียร  สิงห์ลา ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นายสุวิทย์  ทีเก่ง 9,637 
 นายวิโรจน์  ชอบเพ่ือน แม่เมาะ นายพิสุทธิ์ จันทรสุรินทร์ 10,722 
 นายสวัตวงศ์ พานิชย์พันธุ์  ด.ต.สะอาด  บุญลอง 8,510 
ชัยบาดาล นายประเสริฐ  วรปัญญา 27,010 เมืองปาน นายสนิท  ประสาน 12,795 
 นายยุทธ  จัตุรัส 21,805 เสริมงาม นายเสงี่ยม  แก้วลังกา ไม่มีลงฯ 
 นายปรีชา ฉัตรนรเศรษฐ 21,492 สบปราบ นายพนัส  เครือนวล 8,146 
พัฒนานิคม นายพัลลภ  ภัทรบดี 21,290 แม่พริก นายถนอม  ทิชัย 5,386 
 นายปรีชา บัวสุทธิไพฑูรย์ 6,825 เลย 

ท่าวุ้ง นายก่อเกียรติ ฮุ้นสกุล ไม่มีลง 
คะแนน 

เมืองเลย นายประเสริฐ ชัชวาล 28,462 
 น.ส.จารุวรรณ บัวหลวงงา  นายบรรจง  สิงห์เอ่ียม 25,809 
หนองม่วง นายเสถียร กีระกิตติวาทย์ ไม่มีลง  นายอุทัย  จันทร์ศรีอ่อน 21,215 
ท่าหลวง นายพหล  วรปัญญา 6,800  นางสุขไกล  จันทร์สว่าง 21,079 
ลําสนธิ นายวิจารย์ จารุศุภกรกุล 5,792  นายนิมิตร  ไตรฟ้ืน 21,029 
โคกเจริญ นายเสกสรร ศรีแสงไทยสุข 5,192  น.ส.ประกายรัตน์ แสงเจริ 17,020 
 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
สระโบสถ์ นายสมพงษ์ สุขเพราะนา ไม่มีลงฯ วังสะพุง นายสุรัตน์ ทิมสุวรรณ 33,934 

ล าพูน  นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 33,396 

เมืองลําพูน น.ส.ชวนขวัญ  คําภิชัย 36,310  นายธรรมนูญ  ภาคธูป 30,424 
 นายประเสริฐ  ภู่พิสิฐ 35,379  นางเปล่งมณี เร่งสมบรณ์สุ 29,202 
 นายทวีศักดิ์  ลิ้มไพศาล 34,571  นายสิทธิชัย สิทธิรัตน์ 28,359 
 นายประสงค์ ตันวัฒนากูล 34,217 เชียงคาน นายเริงฤทธิ์  พาสุนันท์ 19,500 
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 น.ส.ทิติธร ฐิติวัฒนาการ 33,829  นายก่อกิตติ  แก้ววงษา 17,675 
 นางฐิติรัตน์ ด่านไพบูลย์ 33,633  นายแหลมทอง  กุลวัฒนโย 14,002 
 นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 33,237 ปากชม นายทองแดง  คําพรหม 8,936 
 นายนริทน์  ฟูสุวรรณ 33,093  นางนิสากร แพร่ศิริวุฒิพงศ์ 7,067 
ลี้ นายขจรศักดิ์  วงศ์ต๊ะ 11,608 ด่านซ้าย นายเกษม  เรืองใสผ่อง 15,798 
 นายธวัช  วรรณตุง 11,233  นายเวทิน  เพียรวิทยา 14,022 
 นายมนตรี  นุมัติ 9,705 ผาขาว นายชูศักดิ์  บัวระภา 10,495 
 นายวรพล  ทรายคํา 9,589  นายทนงศักดิ์ บางปรอินทร์ 7,772 
ปูาซาง นายประมวล  คําสุยะ 18,508 กิ่งอ.เอราวัณ นายยันต์เฉลิม สิทธิรัตน์ 7,133 
 นายนพดล จอมจันทร์ยอง 17,804  นายสุรสิทธิ์  คันนู 5,997 
 นายสุมิตร  ณ ลําพูน 17,655 ภูกระดึง นายมนตรี พิพัฒน์วิไลกุล 8,735 
 นายจิระศักดิ์  วณีสอน 15,592  นายเสถียร  คําทา 5,939 
บ้านโฮ่ง นายสุทัศน์  เดชอูป 16,168 ท่าลี่ นายสําราญ  สมบัติวงศ์ ไม่มีลงฯ 
 นายสุพจน์  ปัญโญนันท์ 14,150 นาด้วง นายวรพันธ์ จินดาพงษ์ 4,776 
 นายสาโรช  สอนบาลี 12,985 กิ่งอ.หนองหิน นายชลอ  สอดศรี 5,623 
แม่ทา นายแสวง  ยศกาศ 12,721 ภูหลวง นายวิเชียร เดชวงศิลป์ 5,436 
 นายชาตรี  สุรินเปา 12,268 ภูเรือ ว่าที่ ร.ต.อาวุธ โกษาจันทร์ ไม่มีลงฯ 
กิ่ง.เวียงหนองล่อง นายสุวรรณ  หอยแก้ว 7,276 นาแห้ว นายยลชาญ กมลรัตน์ ไม่มีลงฯ 
ทุ่งหัวช้าง นายทรงชัย  วงศ์สวัสดิ์ 7,559 สกลนคร 
บ้านธิ นายอนันต์  ลายปัญญา 6,152 เมืองสกลนคร นายมนตรี  แก้วก่า 27,781 

ศรีสะเกษ  นายช่วงชัย เจียมสกุลศักดิ์ 27,246 

เมืองศรีสะเกษ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกี 28,497  นายวัฒนา  แก้วก่า 27,189 
 นายธเนศ  เครือรัตน์ 27,231  นายบุญมี วงค์ศรีดา 27,090 
 นายฤทธิชัย ซาลากูลพฤติ 23,331  นางวิเศษ  ศรีวิไล 24,040 
กันทรลักษ์ นายวิชิต ไตรสรณกุล 46,318  นายสมภพ  สิงหคีรี 22,931 
 นายประสงค์ จริยาวัฒนชัย 46,125 ส่วางแดนดิน นายชัชชัย หาญเจนลักษณ์ 28,386 
 นายวิเชียร ถิระเลิศพาณิชย์ 45,359  นายทองมี นิธิมงคลกุล 27,681 
 นายคฑายุทธ  แซ่เตี่ย 45,099  นายอํานวย  ยุทธคาม 24,643 
 นายบดินทร์ ลีธีระประเสริ 42,195  นายชัยรัตน์  หงษ์ทอง 23,874 
ขุขันธ์ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ 34,478  นายชัยมงคล  ไชยรบ 19,503 
 นายอภิสิทธิ์ สุระนรากุล 34,053 วานรนิวาส นายบุญธรรม  ขามไสย์ 25,376 
 นายเอกชัย สืบสายพรหม 26,674  นายอนุพงษ์ อฤาชัย 22,524 
อุทุมพรพิสัย นายสุเมธ กุลวิเศษศักดิ์ 31,756  นายพงศา คอมแพงจันทร์ 21,613 
 นายวีระศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัส 31,422  นายจําเนียน คอมแพงจันท 18,334 
 นายรังสรรค์ พรหมภา 27,495 พรรณานิคม นายสมยศ  ศรีสอาด 19,723 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
กันทรารมย์ นายฉัตรชัย จงจรูญเกียรติ 18,175  นายชูพงษ์  คําจาง 15,077 
 นายถาวร  ศรีชัย 17,332  นายสังคม  ทิพสิงห์ 13,358 
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ขุนหาญ นายชัยศักดิ์ ตั้งเกียรติขุนห ไม่มีลง 
คะแนน 

บ้านม่วง นายศุภชัย  สุขรัตน์ 14,147 
 นายสรพิชย์  จิตรโชติ  นายประหยัด ธานะราช 8,003 
ราษีไศล นายปวีณ  แซ่จึง 28,614 อากาศอํานวย นายวัชรินทร์  รุณจักร 16,098 
 นายสมชาย  แซ่จึง 25,593  ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ไกรยราช 11,230 
ปรางค์กู่ นายชวาล  ทองสังข์ ไม่มีลง 

คะแนน 
พังโคน นายไพบูลย์ นามประกาย 14,286 

 นายเพทาย ธรสาธิตกุล  นายสุวิทย์ เดชภูมี 11,127 
ศรีรัตนะ นายสมสาย  ทรงทัน 9,379 วาริชภูมิ นายสมบูรณ์ รัชชปัญญา 10,552 
ภูสิงห์ นายหัตถชัย  เพ็งแจ่ม 8,174  นายประจิตร นาคะอินทร์ 6,991 
ไพรบึง นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรง 12,312 กุสุมาลย์ นายสมเกียรติ  เถาว์อ้วน 6,790 
วังหิน นายสุพล  ดวนสูง 9,641 เจริญศิลป์ นายอนนท์  สมบูรณ์พร้อม 5,739 
น้ําเกลี้ยง นายคํา  คําผง 8,420 คําตากล้า นายบุญฮงค์  ยอดนอ 6,299 
ห้วยทับทัน นายอธิคม  เจ็งตระกูล ไม่มีลงฯ ภูพาน นายยุทธพล  ยังแสนภู 6,071 
พยุห์ น.ส.วันรุ่ง อมาตย์ซาดี 4,200 โพนนาแก้ว นายภวิศร์  อิทธิแสง 5,595 
โนนคูณ นายดวงพิชิต  จันทรา 5,953 โคกศรีสุพรรณ นายทวี  ผาใต้ 6,783 
ยางชุมน้อย นายจงกล  คนเพียร 7,759 กุดบาก นายสวัสดิ์  สิงห์ดาม 7,040 
เบญจลักษ์ นายประจวบ กิจไพบูลยชัย 6,765 ส่องดาว นายจิต  มีชาติ 5,206 
กิ่ง.โพธิ์ศรีสุวรรณ นายสมบัติ  ดวงแก้ว 3,434 เต่างอย นายทรัพย์สิน พรหมสาขา 3,563 
กิ่งอ.ศิลาลาด นายอภิศักดิ์  แซ่จึง 6,577 นิคมน้ําอูน นายวันเย็น แก้วก่า 2,366 
เมืองจันทร์ ด.ต.ประเสริฐ ประภาฬ 2,113 สตูล 

บึงบูรพ์ นายศักดิ์ชัย บุญเย็น 2,851 เมืองสตูล นายสุรศักดิ์ คาลเคน 13,519 

สงขลา  นายจรัส  เหมนะ 12,642 

เมืองสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ 30,142  นายปัจจุบัน อังโชติพันธ์ 12,606 
 นายประพืช  หนูสวัสดิ์ 28,751  นายสุรเชษฐ์ บินสะอาด 10,837 
 นายภวัต  นิตย์โชติ 27,193  นายดนัย หลงโสะ 10,710 
 นายนวพล บุญญามณี 23,833  นายสําราญ  โอภาโส 10,364 
 นายนฤทธิ์ ดิสรพงค์ 23,556  นายชนะ  ยากะจิ 10,121 
หาดใหญ่ นายบัณฑิต วรรณวิโรจน์ 38,115  นายอามีน  มันยามีน 9,567 
 นางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ 35,418  นายนาวี  พรหมทรัพย์ 9,345 
 นายนิมิตร สุวรรณวงค์ 32,870 ละงู นายฝาอาด  เหมมุน 13,473 
 นายนิรันดร์ แก่นยะกูล 31,873  นายสวาท  บินรินทร์ 9,000 
 นายล่องหิ้น ทิพย์แก้ว 30,899  นายวิเชียร  แซ่ลิ่ม 8,339 
 นายโชค กิจฉาโณ 29,261  นายอดิศักดิ์  รุ่งเรือง 8,120 
 นายคม  เรืองกูล 28,388  นายวินัย  นาทิพเวทย์ 8,031 
 นายไชยทัศน์  หนูมี 27,679 ควนกาหลง นายนิคม  บัวนวล 6,811 
 นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ 27,213  นายพงศักดิ์ ขัตติยวรรณ 5,213 
สะเดา นายฉัตรชัย  รัตนภูมิ 15,432  นายเสส มรรคาเขต 5,007 
 นายสุรเชษฐ์ ชินวุฒิวงศ์ 14,969 ท่าแพ นายเส็น ยาประจัน 4,791 
 นายอํานาจ ขุททะกะพันธ์ 13,748  นายประชา กาสาเอก 3,566 
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จะนะ นายสมาแอ เจ๊ะหมัด 20,235 ควนโดน นายอาหมาด หลังยาหน่าย 4,125 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ไดีรับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายสันทัด หมัดบาชา 19,406  นายตาด  สุเด็น 3,996 
 นายบนเล๊าะ หลําหลี 18,179 ทุ่งหว้า นายประเสริฐ แซ่อ้ึง 3,343 
สิงหนคร นายวิสิทธิ์ รุจิเรข 16,916  นายสุพรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี 3,016 
 นายประเทือง  นุสคง 14,883 กิ่งอ.มะนัง นายคูณ  สุวรรณโณ 3,635 
ระโนด ว่าที่ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนง 20,164 สมุทรปราการ 

 นายนรินทร์  สุขจันทร์ 15,676 เมืองสมุทรปรากา นายสมบูรณ์ อัศวเหม 42,289 
รัตภูมิ นายวรวิทย์  ขาวทอง 16,907  น.ส.จิรนันท์ ฟักพันธ์ไผ่ 41,378 
 นายอุทัย  ลาพินี 15,739  นายวรพร อัศวเหม 40,994 
เทพา นายรอมหลี  หัดชะเจ 14,034  นายสิทธิชัย สิ้นเคราะห์ 40,439 
 นายทิพย์พรหมเพชร 11,659  นายพงษ์ศักดิ์ มะลิแย้ม 40,367 
สะบ้าย้อย นายอดุลย์  วานิ 9,872  นายอัครวัฒน์ อัศวเหม 39,966 
นาทวี นางยินดี  คชาทอง 15,810  นายวันชัย  ยั่งยืน 39,762 
สทิงพระ นายวินัย ศรีสุวรรณโน 10,198  นายภานุพันธ์ สงวนสัตย์ 39,109 
ควนเนียง นายเสวียง  ไชยศิริ 8,051  นายสมควร  ชูไสว 38,884 
บางกล่ํา นายมานิตย์  วิไลรัตน์ 6,727  นายวิชัย ฤกษ์สิรินุกูล 38,228 
คลองหอยโข่ง นายอนันต์  หยดย้อย 6,551  นายสิทธิชัย ฮอเจริญชัย 37,392 
นาหม่อม นายวินัย  กองสวัสดิ์ 5,760  ส.ต.อ.มณี แก้วน้อย 37,112 
กระแสสินธุ์ นายเปรม ทองเนื้อแข็ง 4,586  นายสมคิด  เรืองอร่าม 36,729 

สมุทรสงคราม พระประแดง นายอํานวย รัศมิทัศ 38,336 

เมืองสมุทรสงครา นายอํานวย ลิขิตอํานวยชัย 16,319  นายกริช ไกรศรี 35,960 
 นายวิโรจน์ มาเจริญ 15,753  นายเชษฐ  ชุมทอง 35,917 
 นายเตือน เล่มกิมพงษ์สวัส 15,524  พ.จ.อ.สินชัย พูนจําเนิน 33,838 
 นายซ้วน  นิลเพ็ชร 15,136  นายสามารถ เขตเผชิญไชย 33,456 
 นายชูชาติ  พรสวัสดิ์ 15,064  นายไพรัช ช้อยบําเพ็ญ 32,319 
 นายดํารงรักษ์ โหงวเจริญพ 15,034 บางพลี นายสุนทร ปานแสงทอง 17,093 
 นายณรงค์ โหงวสกุล 14,891  นายกมล บุญมงคลกิจ 16,802 
 นายปรีชา จําปาทิพย์ 14,823  นายมนัสชัย ลิขิตวานิช 16,564 
 นายชัยวุฒิ บุญเทียม 14,803  นายเนื่อง  ลําจวน 14,002 
 นายสมุทร ชาตรี 14,650 บางบ่อ นายสม อ่ิมละเอียด 13,060 
 นายโสภา สร้อยเขียว 14,589  นายสมพงษ์ สุขศิริพรฤทธิ์ 11,784 
 นายสมาน คงสินธ์ 14,566  นายพิเชษบ์  รอดศรี 11,063 
 นายอําพล เดชเพ่ิมพูน 13,087 พระสมุทรเจดีย์ นายจักรกฤษณ์ พุกพิบูลย์ 20,265 
อัมพวา นายประพันธ์ ภิญโญ 11,635  นายเฉลิมศักดิ์  จันทร์จีน 18,177 
 นายเพย สุจริตรักษ์ 7,826  นายบุญรอด กิมเยื้อน 17,464 
 นายเกียรติ แก้ววิศิษฐกุล 7,511 กิ่งอ.บางเสาธง นายประเสริฐ  สินธพ 7,118 
 นายเสน่ห์ หอมการะเกตุ 7,304 สมุทรสาคร 
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 นายพยุง อมศิริ 7,095 เมืองสมุทรสาคร นายพิม อ่วมแจ้ง 31,974 
 นายจํารัส นาคแสง 7,054  นายพงสธร หอมทอง 31,044 
 นายสังเวียน ฉิมเฉิด 6,565  นายพนม ปิ่นสุภา 30,498 
บางคนที นายสุดจิตต์ วงศาโรจน์ 7,609  นายอัคคเดช สุวรรณชัย 30,400 
 นายสุพจน์ โมทย์วารีศรี 7,430  น.ส.ธนพร ยาสาธร 31,180 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายบุญยิ่ง เลขาวิจิตร์ 6,073  นายชัชวาล เขียวชม 28,963 
 นายสุรชัย ลี้สุทธิพรชัย 5,736  นายสมสัก รอดทยอย 27,809 

สระแก้ว  นายนิทัศน์ เกตุรวม 27,617 

เมืองสระแก้ว นายมนตรี มโนสุดประสิทธิ์ ไม่ 
มี 

การ 
ลง 
คะ 

แนน 

 นายอภิชัย อุสปาทร 27,574 
 นายตระกูล สุขกุล  นายธณพล อ่วมแจ้ง 27,107 
 นายธวัชชัย ทองทับ  นายธณพล วิโรจน์กิจจา 26,868 
 นายชูชาติ ดัดงาม  นายอัครเดช พิสุทธิ์ศิริกุล 26,301 
 นายชโลธร แจ่มจันทร์ กระทุ่มแบน นายเสน่ห์ ทองสิมา ไม่ 

มี 
การ 
ลง 
คะ 

แนน 

 นายฉัตรชัย เคลือบคลาย  นายบําเพ็ญ คงสกุล 
อรัญประเทศ นายประเสริฐ พยุหสิทธิ์ 16,554  นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล 
 นายก่อเกียรติ คติกําจร 16,347  นายกําจัด เบี้ยวบังเกิด 
 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ 15,837  นายสมพงษ์ เกตุแก้ว 
 พ.อ.อ.ศรายุทธ ประสานพ 15,822  นายสมประสงค์ เรืองศรี 
 นายโชธร นวมมณีรัตน์ 14,543  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ 
วัฒนานคร นายทรงยศ เทียนทอง ไม่มี 

การ 
ลง 
คะแนน 

บ้านแพ้ว นายวิลาศ สุริวงษ์ 17,709 
 นายสุทธิ ศรีหทัย  นายสมคิด เขียวคํา 16,131 
 นายเลอสรรค์ เจตนะวิบูลย์  นายอาวุธ ศรีนิเวศน์ 15,310 
 นายวุฒิกร สุวิทยพันธ์  นายสมจิตร กลับบ้านเกาะ 12,941 
วังน้ําเย็น นายสมหวัง วุฒิรัตน์ ไม่มี 

การ 
ลง 
คะแนน 

 นางขวัญดาว สุมนัส 12,540 
 นายวันชัย นารีรักษ์ สระบุรี 

 นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพ เมืองสระบุรี นายสิงหรัช อดิเรกสาร 23,913 
 นายบรรจง  ปลาทอง  นายพรเทพ ศิลาแรง 21,749 
เขาฉกรรจ์ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 จ.ส.ต.พิชิต ประมูลศิลป์ 21,067 
 นายวุฒิพงษ์ ตัญศิริ  น.ส.วรรณา โพธิ์ศรี 18,526 
 นายสํารวย เชื้อวงษ์  นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคํา 15,580 
ตาพระยา นายวิทยา  นาดี ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายสมพล ปิดกวงษ์ 14,566 

 นายลือ  จิตเทศ หนองแค นายจเร ตัณฑ์พรชัย 24,279 
คลองหาด นายนพจอม งามมีศรี ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายชาติชาย แก้วกล่ํา 21,663 

 นายธานินทร์ ศุภศักดิ์มนต  นายธํารงศักดิ์ อัตถะสัม
ปุณ 

19,829 

กิ่งอ.วังสมบูรณ์ นางสุณี  รักซ้อน 6,708  นายดําริ เพ็งภาค 14,894 
 นายเทียบ  จารนัย 6,669 พระพุทธบาท นายอรรถพล  วงษ์ประยูร 14,077 
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กิ่งอ.โคกสูง นายสุรสิงห์ จิตรเทศ 5,212  นายปริวรรต  นันทปัญญา 14,029 

สิงห์บุรี  นายประยุทธ วุฒิโสภากร 12,633 

เมืองสิงห์บุรี นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพา 18,585  นายวีรศักดิ์ เชาวรินทร์ 10,526 
 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร 18,262 แก่งคอย นายเสน่ห์ เลาหะพาณิช 24,279 
 นายพรชัย พรประเสริฐสุข 18,107  นายวสุ บุญรณศักดิ์ศรี 21,663 
 นายพินิจ วไลศักดิ์ทิพากร 17,883  นายปิยะ ภารพ 19,829 
 นางสุพัตรา ชโลธร 13,600  นายบัญชา พึงไชยพัฒน์ 14,894 
 นายสมบัติ ชโลธร 12,967 มวกเหล็ก นายพิชัย  เจดีย์ภาคย์ 10,717 
บางระจัน นายสมชาย สีตะระโส 10,322  นายปรีดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 8,660 
 นายสาโรจน์ พันธาสุ 8,347 บ้านหมอ นายเฉลิม  วงษ์ไพร 11,772 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายเจริญ อินวกูล 8,031  นายสุชา  เข็มมา 10,274 
 นางสุภัค สูนประหัตถ์ 7,106 วิหารแดง นายวิรัช คูวิจิตรสุวรรณ 10,652 
ค่ายบางระจัน นายชัยวุฒิ ลิ้มศุภรัตน์ 7,314  นายบรรเจิด ประสิทธิ์เพียร 7,998 
 นายประเสริฐ ชาญณรงค์ 7,227 เสาไห้ นางธัญลักษณ์ อมาตยกุล 7,349 
 นายอภิวัฒน์ น้าเจริญสิงห์ 5,533 เฉลิมพระเกียรติ น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ไม่มีลงฯ 
พรหมบุรี นางวันเพ็ญ อภินันท์ 8,710 วังม่วง นายประถม เกษตรไพศาล 3,954 
 นายบุญฤทธิ์ รัตนวิจิตร 7,363 หนองแซง พ.อ.ไตรรัตน์ รูปขจร 2,803 
 นายมี เขียวสะอาด 6,539 หนองโดน นายเทอดพงษ์ เสริฐธิกุล 4,194 
ท่าช้าง นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒ 5,835 ดอนพุด นายบุญสม อาบวารี 1,555 
 นายกฤตชนก ทรงเจริญ 4,370 สุพรรณบุรี 

อินทร์บุรี นายสุขรัตน์ เมสนุกูล 21,579 เมืองสุพรรณบุรี นายมานิตย์ ตุ้มบุตร 22,754 
 นายวสุพล ถิระศุภะ 18,145  นายภราดร เดชภิรัตนมงค 21,133 
 นายปรมินทร์ เจียเจริญพง 16,635  นายมงคล เดชภิรัตนมงคล 21,112 
 นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ 16,323  นายต๋อย  อ้นเล่ห์ 20,683 
 นายสมชาย เจริญพานิช 16,121  นายสุธี  อินทิพย์ 20,191 
 นางบุญเตือน เหี้ยมจ่าง 16,033  นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ 18,954 

สุพรรณบุรี ศรีสัชนาลัย นายนรสิงห์ เอ้ือคณิต 24,248 

เมืองสุพรรณบุรี นายสุภัทร ลีอารีย์กุล 38,082  นายวิเวก  เอ้ือคณิต 24,217 
 นายเฉลิม ปิ่นสกุล 35,106  น.ส.ฐิติพร เขียวฤทธิ์ 18,588 
 นายสร่าง พันธ์สถิตย์ 30,833  นายสมพงษ์  วิริชัย 18,295 
 นายสมเกียรติ ทรัพย์สวน 30,145  นางรุ่งอรุณ  คําโมง 18,257 
 นายอวน กลิ่นจุ่น 28,766 สวรรคโลก นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ 29,970 
สองพ่ีน้อง นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง  

ไม่ 
มี 

การ 
ลง 

 นายภาษิต เขียวฤทธิ์ 23,302 
 นายสุรัตน์ จันทร์สว่าง  นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล 23,093 
 นายธีระ จันทรวัฒนาวณิช  นายมณเทียร  ขีดขิน 22,011 
 นายยุทธนา ลับบัวงาม ศรีสําโรง นายวสันต์  ดีระไชย 19,661 
 นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภ  นายไพโรจน์  สวัสดี 19,608 
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อู่ทอง ด.ต.สมมิตร สุนทรศารทูร คะ 
แนน 

 นายชรินทร์  ชูบุญ 18,695 
 นายนพดล  มาตรศรี  นายประสิทธิ์ ทองปากน้ํา 14,989 
 นายอุทิศ หิรัญรัตน์ กงไกรลาศ นายบุรินทร์ บุตรทิพย์สกุล 13,796 
 นายเพทาย พวงมาลี ไม่มีลงฯ  นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล 13,212 
บางปลาม้า นายสุรพล พนากิจกุล 23,997  นายวิเชียร  บูชาวัง 10,272 
 นายเกษตรชัย อุ่นวิจิตร 20,915 คีรีมาศ นายประเสริฐ ปัญญานุกูล 16,458 
 นายสัมฤทธิ์ พิทักษ์วงศ์ 16,230  นายธีระศักดิ์ อุดมรัตนโยธิ 13,219 
เดิมบางนางบวช นายชิด เมืองช้าง 20,650  นายนิธี   วุฒิสารเจริญ 13,089 
 นางนุชรีย์ เงินเกื้อกูล 19,742 ทุ่งเสลี่ยม นายมนู  พุกประเสริฐ 12,771 
 นายธวัช อํ่าทอง 19,438  นายวสันต์  ขันต้นธง 10,574 
ศรีประจันต์ นายเฉลียง พลเสน ไม่มีลง 

คะแนน 
บ้านด่านลานหอย นายอุดร  กลิ่นหล่อ 10,363 

 นายสว่าง พันธุ์พฤกษ์  นางพิศมัย ศิริพัฒนานุกูลชั 9,796 
 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
ด่านช้าง นายสุกิจ อํ่าทอง  

ไม่ 
มี 
ลง 
คะ 

แนน 
 
 

ศรีนคร นายสมาน  สาสิงห์ ไม่มีลงฯ 
 นายนิพนธ์ สิริเวชรังสรรค์ สุราษฎร์ธาน ี

สามชุก นายศักดา  จาละ เมืองสุราษฎร์ธานี นายวรภรณ์ คงอุดหนุน 26,612 
 นายจินณรงค์ เลี่ยมสมบัติ  นายสมรัก เหมือนมณี 21,877 
หนองหญ้าไซ นายดิเรก  รัศมีแก้ว  นายสุเทพ มะลิเผือก 19,535 
 นายมุณี  ศรีโปฏก  นายอัตพร วงศ์ศิริ 17,896 
ดอนเจดีย์ นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ  นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 17,155 
 นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล กาญจนดิษฐ์ นายสุเทพ ด่านคุณธรรม 20,830 

สุรินทร์  นายวิสูตร สุทธินุ่น 19,280 

เมืองสุรินทร์ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร 56,231  นายุุ. นพคุณ 17,818 
 น.ส.ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สา 56,082 พุนพิน นายสมชาติ ประดิษฐพร 22,932 
 นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ 55,923  นายอมฤต นิจอาคม 19,639 
 นางวันทนา อมรกาญจนวั 54,677  นายธานี เทือกสุบรรณ 18,343 
 นายเกรียงศักดิ์ จรัสกุลางกู 46,550 บ้านนาสาร นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ 16,779 
 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์รัฐ 41,117  นายประดิษฐ์ โพธิ์โพ้น 16,496 
 นายสุชาติ กีรติเดชไพบูลย์ 40,761 เวียงสระ นายวันชัย  จรัส 10,578 
ปราสาท นายพรชัย มุ่งเจริยพร 31,452  นายประเสริฐ  บุญประสพ 9,953 
 นายพิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ 30,449 พระแสง นายสิทธิพร  จริยพงศ์ 8,628 
 นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ 28,499  นายนิคม สุวรรณพงษ์ 7,643 
 นายเจตไพบูลย์ เหมือนวา 26,672 ท่าชนะ นายบุญยงค์ จรัสจรูญฤทธิ์ 8,926 
ศรีขรภูมิ นางจินตนา ประธาน 25,558 ไชยา นายอภิจัย รจิตานนต์ 8,223 
 นายดนัย ประธาน 24,710 คีรีรัฐนิคม นายวัชรินทร์ วัฒนประดิษฐ์ 6,724 
 นายสมศักดิ์ ประธาน 23,033 เคียนซา นายภานุวัตร ดาโลปการ ไม่มีลงฯ 
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 นายเนติ พิพัฒนรักไทย 21,051 เกาะสมุย นายสมบัติ ภู่ศิริวัฒน์ ไม่มีลงฯ 
สังขะ นายธนา พัวไพฑูรย์ 32,026 ดอนสัก นายปรีชา เพชรรัตน์ 6,772 
 นางร่ืนฤดี เตียวเจริญโสภา 31,726 พนม นายธีรพงศ์ศักดิ์ เมืองราม 6,038 
 นายบุญยิ่ง หาญพินิจศักดิ์ 25,774 ท่าฉาง นายวิจารณ์ ทับทอง 5,414 
ท่าตูม นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา 25,922 บ้านนาเดิม นายสุนทร โพธิ์เพชร 5,169 
 นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ 16,192 ชัยบุรี นายบุยโชค สัสดีเดช 4,119 
รัตนบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ โรจนศักดิ์ 22,858 บ้านตาขุน นายอนุศักดิ์ ทองมุสิทธิ์ 2,052 
 นายสุระเด่น กําลังหาญ 16,989 กิ่งอ.วิภาวดี นายสุวิช  ชูศร 2,676 
ชุมพลบุรี นายสุริยา สนใจ ไม่มีลง 

คะแนน 
เกาะพงัน จ.ส.ต.สุวิทย์ ศักดิ์เศรษฐ 1,894 

 นายธนพนธ์ ชัยกิจยิ่งเจริญ หนองคาย 

กาบเชิง นายเอกชัย ตันติรัตนานนท์ 14,060 เมืองหนองคาย นายสัญชัย สุวรพันธ์ 32,341 
 นายทวีสิทธิ์ ใจกล้า 11,086  นางชลทิพย์ โกวิทศิริกุล 30,775 
จอมพระ นายสุเทพ เตียวเจริญโสภา ไม่มีลง 

คะแนน 
 นายกระแสร์ ตระกูลพรพง 23,605 

 นายสุวัฒน์ ลิ้มถวิล  นายเสรี กันทะวงศ์ 18,921 
สําโรงทาบ นายฤทธิชัย สุรพงษ์วัฒนะ 9,476  นางดวงใจ สุนทรชัย 18,684 
สนม นายสมศักดิ์  เจริญพันธ์ 7,473 โพนพิสัย นางชมภู จันทาทอง 26,435 
กิ่งอ.ศรีณรงค์ น.ส.ธนิสร มหรรทัศนพงษ์ 6,984  นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร 20,330 
บัวเชด นางจิตรา แซเตียว 7,860  นายสงกรานต์ ศรีตะบุตร 19,681 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
กิ่งอ.เขวาสินรินทร์ นายธีรโชติ กองทอง 5,429 ท่าบ่อ น.ส.อมรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ 19,363 
กิ่งอ.โนนนารายณ์ นายสมพงษ์ เทพวงศ์ศิริรัต 8,221  นายปราการ อินทร์รอด 17,642 
กิ่งอ.พนมดงรัก นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ 6,165  นายเจริญ จันทวงศ์ 17,253 
ลําดวน นายสุชาโต ประดับสุข ไม่มีลงฯ บึงกาฬ นายเอกชัย วงษ์คงคํา 22,166 

หนองบัวล าภ ู  นายดํารงรักษ์ อินทร์แสง 18,192 

เมืองหนองบัวลําภู นายสมหมาย อัยแก้ว 30,371  นายอุ๊ด จันทะจิตร์ 15,436 
 นายแสวง ประสิทธิ์วรนันท์ 29,363 เซกา นายบุญเลื่อน มาลาพันธ์ 13,652 
 นายสงวน ศรีสัตตรัตน์กุล 27,645  นายจรูญ แสนพิมพ์ 13,458 
 นายชัยศักดิ์ เศรษฐบดี 18,948 โซ่พิสัย  นางนริศรา วงศ์ภูมี 12,252 
 นายไพฑูรย์ วงษา 17,823  นายปิยะ พันลํา 6,917 
 นางอุไรพร  มาตา 12,157 กิ่งอ.เฝฺาไร่ นายแสวง ราชพลแสน 9,687 
ศรีบุญเรือง นายชัยเจริญ ศิริสถิตย์ 22,122  นายรังสรรค์ สุทธิวงศ์ 8,333 
 นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา 21,287 พรเจริญ นายวินัย ติยะบุตร 8,951 
 นายเทียนชัย ศรีกาญจนา 20,398 ศรีวิไล นายสมเกียรติ  ลามคํา 9,431 
 นางบัวแพง มุกขะกัง 15,875 กิ่งอ.รัตนวาปี นายทวี  นิลแสง 8,924 
 นางมัธณาพร ภูตลาดขาม 14,414 ศรีเชียงใหม่ นายอนันต์  เกษรพรหม ไม่มีลงฯ 
นากลาง นายวิไล คําแดงใส 16,038 บึงโขงหลง นายอนุสรณ์  แกหลิ่ง 6,160 
 นายฮงชัย ปอวิจิตกุล 15,966 ปาดคาด นายหน่วย  ประตูกว้าง 6,954 
 นายเชาวลิต เขตขาม 15,693 กิ่งอ.สระใคร นายสมโภชน์ รัตนคูณ 1,889 
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 นายบุญใจ ภูชัน 15,540 สังคม นายกัมปนาท ฐิติธนานนท์ 3,012 
 นายสุรศักดิ์ พฤฒิสาร 14,326 กิ่งอ.โพธิ์ตาก นายกิตติศักดิ์ วันมะโน 2,998 
สุวรรณคูหา นายวิชัย ทีฆธนานนท์ 14,093 บุ่งคล้า นายกว้าง  สีภูมิ 1,994 
 นายอุเทน เหง้าแก้ว 12,015 อ่างทอง 
 นายจวง  คําแหล้ 8,714 เมืองอ่างทอง นายสมชาย  แซ่เล้า 16,066 
โนนสัง นายสุรชัย  ทวีคูณ 13,642  นายธีระยุทธ์  รสโอชา 14,594 
 นายวีรศักดิ์ กาอุปมุง 13,455  นายสันติ เหลือศิริธัญญา 11,468 
 นางศรัญยา สุวรรณพรหม 10,049  นายวีระชัย สุวพันธุ์ 9,719 
นาวัง นายสุวรรณ  สวัสดิชิตัง 5,978 วิเศษชัยชาญ นายประมวล โสนน้อย 14,018 
 นายกฤษฎี เหล่ามูล 5,388  นายสุเทพ ปิตินทรางกูร 12,882 

อ านาจเจริญ  นายชรินทร์ เปาอินทร์ 12,744 

เมืองอํานาจเจริญ นายไพฑูรย์ เสถียรวัฒน์ 33,054  นางมณเฑียร วิริยางกูร 12,634 
 นายบัณฑิต ทวีบุตร 29,814  นางนวลเนตร กวยาวงศ์ 11,452 
 นายสมชัย ตั้งตระกูลวงศ์ 29,578  นางอารมณ์ ตั้งชนม์จํารัส 11,328 
 นายชูชาติ แก้วมณี 27,476 โพธิ์ทอง นายประสิทธิ์ ปกปฺอง 20,325 
 นายเติม วรรณแสน 26,837  นายยุทธนา อินอุไร 20,300 
 นายวิชัย แสวงสุข 25,199  นายชูชัย สวยสม 19,973 
 นายชะโลม ปาณะวงษ์ 24,833  นายปัญญา ยิ้มพงษ์ 17,789 
 นายวรศิลป์ บุญยโพธิ์ 23,887  นายสุรศักดิ์ ยิ้มพงษ์ 17,001 
 นายสมหวัง ทองดี 22,961 แสวงหา นายกฤติพงศ์ แซ่โค้ว 10,063 
หัวตะพาน นายประเสริฐ กานานนท์ 11,200  นายอุทัย แมลงทับ 8,115 
 นายปิยะศาสตร์ ทองเลิศ 11,148  นายเพ่ิมศักดิ์ ศิริไพศาลอนุ 7,787 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายนรินทร์ หน่อแก้ว 10,790 ปูาโมก นายนําชัย หงษ์อุปถัมภ์ไชย 7,771 
ปทุมราชวงศา นายอนันต์ จันทร์หล่อ 11,607  นายดุลธร จิรศิริกุล 6,561 
 นายบุญศรี ดวงดี 11,232 ไชโย น.ส.สมบุญ หวังสะแล่ะฮ์ 7,280 
 นายอานุภาพ วงศ์จอม 9,271  นายพีรพล เหลืองศิริธัญญ 7,139 
เสนางคนิคม นายพรชัย อุณาภาค 10,269 สามโก้ นายมานพ ทรัพย์วิทย์ 4,927 
 นายสมัย โชคชัย 10,240  นายเสนาะ ปานเมฆ 4,519 
 นายพิชัย กาญจนสุทธิแสง 8,464 อุดรธาน ี

ลืออํานาจ นายไพศาล จันทวารา 10,661 เมืองอุดรธานี น.ส.อัจฉราวรรณ อ่อนคํา 59,032 
 นายจิระประสิทธิ์ พิสุทธิ์ 6,849  นายธนพนธ์ ฉายากุล 56,133 
ชานุมาน นายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย 9,335  นางสุชีรา ชัยเชาวรัตน์ 55,019 
 นายไทยสมุทร สมงาม 6,184  นายสมศักดิ์ คงวัฒนานนท์ 51,348 
พนา ว่าที่พ.ต.เผชิญลาภ อินทร์ 7,615  นายเมธี อภิรัตน์วรากุล 50,512 
 นายคําพลอย ถาพร 5,849  นายกฤษฎา จิตรคาม 47,611 

อุตรดิตถ์  นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ 54,835 

เมืองอุตรดิตถ์ นายพรศักดิ์ เอ้ือประเสริฐ 30,099  จ.ส.อ.บัณฑิต แก้วดวงตา 46,632 
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 นายไพบูลย์ วิรบุตร์ 26,650  นายกุศล รัตนติสร้อย 41,395 
 นายดํารงพล วัฒนพงศ์ 26,638  นายสากล วันทองทักษ์ 40,499 
 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 26,598  นายสมชัย คงวัฒนานนท์ 40,227 
 นายศิริวัฒน์ เอ้ือประเสริฐ 24,877 กุมภวาปี นายสมเกียรติ สุขธนะ 26,549 
 น.ส.อุษณีย์ บรรจงศุภมิตร 24,392  นายอุดม บากบั่น 21,776 
 นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี 23,558  นายสว่าง วรรณสุทธิ์ 19,331 
 นางเรณู เงินเชื้อ 19,856 บ้านดุง นายมานิตย์ มีใย 24,005 
พิชัย นายวิชาญ โล่ห์ประเสริฐ 19,767  นายสุรินทร์ อรัญยกรกุล 20,860 
 นายจเร เชื้อจินดา 17,228  นายด่านชัย ฮันวงศ์ 13,889 
 นายราชันย์ โล่ห์ประเสริฐ 15,051 หนองหาน นางรัชนี เอ่ียมวงศ์ 31,433 
 นายอุทัย ภูริสัตย์ 14,588  น.ส.ปิยะพร จันทรสา 22,212 
ลับแล นายสุประดิษฐ์ คําฟู 21,008  นายยุทธการ นาผล 16,904 
 นายยงค์ คําฟู 19,861 เพ็ญ นายวิจิตร ศรีเชียงหวาง ไม่มีการ 

ลง 
คะแนน 

 นางจันทรา วงค์จันทร์แสง 17,779  นายสมจิต ศรีเทพ 
ท่าปลา นายวินัย โอวาทสิทธิ์ 15,342  นายบุยเลี้ยง ชุมแวงวาปี 
 นายอรุณ แปงการิยา 11,129 บ้านผือ นายประสาน ศรีลาวัณย์ 31,758 
ตรอน นายชลิต ธนวัฒน์ 10,847  นายดํารง จ๋ิวกร่าง 27,081 
 นายเสนาะ เกตุรักษา 7,551  นางเทียบจุฑา ขาวขํา 23,194 
ทองแสนขัน นางวิราวรรณ์ ยาท้วม 9,352 หนองวัวซอ นายกิติชัย ไชยเอีย 15,668 
 นายสมศักดิ์ เกื้อทอง 7,711  นายเสถียร สวาทพงา 7,528 
 นายวิทยา จันทร์แสนตอ 8,898 กุดจับ นายบุญช่วย วิมาสิงห์ 14,647 
ฟากท่า นายศักดิ์ ดามัง 4,831  นางสมใจ ประกอบใส 10,564 
บ้านโคก นายสวัสดิ์ ดีปฺอง 3,584 น้ําโสม นายวิรัตน์ สอนบัว 10,610 

อุทัยธาน ี วังสามหมอ นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณ ไม่มีลงฯ 

เมืองอุทัยธานี นายจีระศักดิ์ จิระธนวิทย์ 14,954 โนนสะอาด นายสุมล มานะศรี 10,241 
 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ 14,897 ศรีธาตุ จ.ส.ต.ประกอบ โพธิ์สว่าง 8,270 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายโสภณ คะสันต์ 13,512 ไชยวาน นายธนวัฒน์ ธันธวิชัย 6,899 
 นายสาคร บุษวะดี 12,781 ทุ่งฝน นายสุวัจน์ โพธิกมล 6,631 
บ้านไร่ นายรังสรรค์ ตันตระกูล 17,151 สร้างคอม นายสมชาย ทิพย์วัลย์ 5,632 
 นายธีรชัย บัวประทุม 16,258 หนองแสง นายสมพร หัตถปนิตย์ 4,758 
 นายชุมพร  คนทา 15,840 นายูง นางอรุณี ชํานาญศิลป์ 5,933 
 นายสนอง  มารยาท 13,480 ประจักษ์ศิลปาคม นายวราวุธ อินทร์ประพงศ์ 3,315 
 นายวิชัย  วิสิทธิ์ 13,417 พิบูลย์รักษ์ นายประเทือง แสงศิลา 6,121 
ลานสัก นายสมพงษ์ ภาศิริ 15,651 กิ่งอ.กู่แก้ว นายบวรธรรม ไชยเอีย ไม่มีลงฯ 
 น.ส.สายชล ภราดร 13,564 อุบลราชธาน ี

 นายสุภาพ โต๋วสัจจา 13,251 เมืองอุบลราชธานี นายสิทธิคุณ เทียมประเสริ 43,983 
 นายสุวิทย์ โต๋วสัจจา 12,265  นายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร 43,236 
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หนองฉาง นายไพฑูรย์ วิริยะพงศ์ 15,544  นายพูนศักดิ์ ศรีทอง 42,979 
 นายวิชัย วีระยุทธวัฒนะ 11,662  นายคมสิงห์ โตใหญ่ยิ่งเจริ 41,489 
 นายสุรชัย วิริยะพงศ์ 11,536  นายศรีบู  ขจรฟฺุง 35,528 
 นายอรรณพ จิตการุณ 11,382 เดชอุดม นางอรนุช จินตะเวช 43,169 
ทัพทัน นายวิฑูรย์  วินัยพานิช 8,971  น.ส.นิทรา เทียมสุวรรณ 39,056 
 นายชํานาญ ประสิทธิ์สุข 8,475  นายชาติชาย มะลิลา 27,087 
 นายจํานงค์ พันธ์เขตรการ 8,122  นางมาลีวัลย์ วงศ์ศิริ 26,626 
สว่างอารมณ์ นายไพบูลย์ เจียมจตุรงค์ 7,092 วารินชําราบ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 45,616 
 นายนิมิตร พจนาภรณ์ 6,949  นายวีระศักดิ์ ลี้จงเพ่ิมพูน 42,985 
ห้วยคต นายสมปอง ม่วงพุ่ม 4,025  นายสมบัติ สุยะลา 39,517 
หนองขาหย่าง นายอนันต์ อร่ามคํา 5,849 พิบูลมังสาหาร นายธนรัชต์  สมชัย 34,077 

บุรีรัมย์ (เลือกตั้ง  พ.ย. 2542 : กรณียุบสภา)  นายวิชิต ฉัตรสุวรรณ 29,880 

เมืองบุรีรัมย์ นางอํานวย สกุลทวีวัฒน์ 46,313  นายประดิษฐ์ สวัสดิ์ตระกูล 19,466 
 นายชาญชัย วงษ์ทอง 46,000 ตระการพืชผล นายเรืองชัย โภคกุลกานนท์ 30,906 
 นายประสิทธิ์ วิชัยรัมย์ 44,610  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลล 28,665 
 นายศรีเมือง วัฒนาชีพ 42,377  นายสุวรรณ ผาลีพัฒน์ 23,347 
 นายชูสิน ปิตะรัมย์ 40,940 เขื่องใน นายสมเดช แสวงสาย 32,545 
ห้วยราช นายเสงี่ยม อนันรัมย์ 7,903  นายชัชวาลย์ วารนุช 19,352 
ลําปลายมาศ นายประกอบ ภิญโญ 20,966 บุณฑริก นายรําพูล ตันติวณิชชานน 27,116 
 นายปิยะ ปัญโญวัฒน์กูล 19,347  นายนิคม พระเมเด 20,421 
 นายคําสิงห์ ศรพลกรัง 18,489 ม่วงสามสิบ นายประมัย จึงจิตรักษ์ 25,411 
 นายเสงี่ยม พันธล้อมโส 16,501  นายวุฒิไกร บุญใหญ่ 15,980 
ประโคนชัย นายรุ่งโรจน์ ทองศรี 28,804 เขมราฐ นายธนันชัย โควสุรัตน์ 19,172 
 นายวรณัฐ ศรีสุรยชัย 24,062  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ 14,490 
 นายเสริมศักดิ์ ทองศรี 23,593 น้ํายืน นายจํานงค์ บุปผาดี 11,779 
สตึก นายเฉลิมพล พันธุ์มุง 26,710 ศรีเมืองใหม่ นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์ 14,899 
 นายอุดม จันทวงศ์ 22,296 นาจะหลวย นางรัชนีพร ฝายสัจจา 11,261 
 นายทนงศักดิ์ ใสงาม 21,384 สําโรง นายพงษ์เทพ ศรีสวัสดิ์ 9,204 
นางรอง นายประสิทธิ์ ธรรมธราธาร ไม่มีลง 

คะแนน 
สิรินธร นายแสง ศรีบุระ 8,387 

จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน จังหวัด/อ าเภอ ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน 
 นายไตรเทพ งามกมล  โพธิ์ไทร นางนิตยา สารรัตน์ 7,427 
 นายสวัจน์ เพชรสว่าง  กุดข้าวปฺุน นายสอน ปาสาบุตร 8,792 
กระสัง นายมนต์ชัย ชาติวัฒนศิริ ไม่มี 

ลง 
คะแนน 

กิ่งอ.นาตาล ส.อ.อุดร ไชยโอชะ 6,697 
 นายอนุรักษ์ ว่าถูกใจ ตาลสุม นางวรรณภา แก้วพรหม 5,405 
 นายวิสิทธิ์ เจริญอิทธิกุล โขงเจียม นายชาตรี  สมสะอาด ไม่มีลงฯ 
บ้านกรวด นายสายบัว เพ็ญสุข 16,939 กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ นางสายฝน ฟองงาม 5,240 
 นายอภิวัฒน์ อภิรักษ์อุดม 11,255 กิ่งอ.น้ําขุ่น นายสุริยา ศรีแก้ว 2,997 
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ละหานทราย นายอนุชา เฮงวาณิชย์ 17,830 ทุ่งศรีอุดม นายหก  มิละวาล 4,467 
 นายสุพจน์ ติยะวานิช 8,996 ดอนมดแดง นายอาทิตย์ คณะพันธ์ 4,927 
หนองกี่ นายพีรวัส พันธุ์สัมฤทธิ์ 13,224 กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก นายไพรัตน์ ขจรเพชร 5,801 
 นางเกษม บุตรวิชา 12,752 กิ่งอ.นาเยีย นายศราวุธ พิริยกิจไพบูลย์ 3,684 
คูเมือง นางทอง เลี้ยงผ่องพันธุ์ 17,167  
 นายนราชัย เลี้ยงผ่องพันธุ์ 15,953 
พุทไธสง นายกฤษฎา จริยะวรกุล 12,268 
หนองหงส์ นายประยูร เพ็งจันทร์ 6,110 
ปะคํา นายพานิช จบสัญจร 6,175 
พลับพลาชัย นายบุญถึง ทองกระจาย ไม่มีลงฯ 
เฉลิมพระเกียรติ นายแผ้ว วรนุช 7,512 
นาโพธิ์ นายลบ บาลไธสง ไม่มีลงฯ 
ชํานิ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ไม่มีลงฯ 
กิ่งอ.แคนดง นายสัญชัย เลาวเกียรติ 6,947 
กิ่งอ.บ้านด่าน นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ 6,446 
บ้านใหม่ไชยพจน์ นายอภิรักษ์ ลิ้มรัตน์ ไม่มีลงฯ 
โนนดินแดง นายเกรียงเดช เตียวศิริทรั 5,158 
โนนสุวรรณ ด.ต.ธีรวิทย์ ทองสุทธิ์ 5,724 
 
ที่มา : กองการเลือกตั้ง  กรมการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

 
การเลือกตั้งกรณีครบวาระเมื่อ 
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วันเสาร์ท่ี 25 ธันวาคม 2542  และ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2543* 
 

จังหวัด เทศบาล 
นคร  เมือง  ต าบล 

จ านวน 
สท. 

จ านวน
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

กระบี่ ทม.กระบี่ 18 23 14,253 7,049 49.46 
กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี 18 80 22,211 13,972 62.91 
 ทต.หวายเหนียว* 12 24 3,130 2,700 86.46 
 ทต.ลุ่มสุ่ม* 12 25 1,348 824 61.82 
กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ 18 25 24,534 14,098 57.46 
กําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร 18 61 19,418 13,158 67.76 
ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น* 24 44 86,880 13,685 35.42 
 ทม.เมืองพล* 18 41 9,715 7,259 74.17 
จันทบุรี ทม.จันทบุรี 18 37 19,584 10,743 54.86 
 ทม.ขลุง* 18 21 7,413 4,515 60.96 
 ทต.ท่าใหม่ 12 31 6,747 5,061 75.01 
ฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา 18 18 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ทต.บางคล้า 12 14 6,254 3,051 48.78 
ชลบุรี ทม.ชลบุรี 18 77 27,372 16,720 61.08 
 ทม.พนัสนิคม 18 39 8,865 6,138 69.24 
 ทม.ศรีราชา* 18 29 10,102 5,349 53.09 
ชัยนาท ทม.ชัยนาท 18 54 10,417 7,178 68.91 
 ทต.วัดสิงห์ 12 26 4,042 3,270 80.90 
ชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ 18 56 25,335 15,642 61.74 
ชุมพร ทต.หลังสวน 12 34 6,912 4,508 65.22 
เชียงราย ทม.เชียงราย 18 65 44,272 22,137 50.00 
เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ 24 107 109,206 58,592 53.65 
ตรัง ทน.ตรัง* 24 72 34,748 21,121 60.78 
 ทม.กันตัง 18 56 9,262 6,774 73.32 
ตราด ทม.ตราด 18 18 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ตาก ทม.ตาก 18 51 14,453 8,965 62.03 
นครนายก ทม.นครนายก 18 19 ถอนการสมัคร 1/ไม่มีการเลือกตั้ง 

จังหวัด เทศบาล 
นคร  เมือง  ต าบล 

จ านวน 
สท. 

จ านวน 
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้ 
สิทธิ 

ร้อยละ 
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นครปฐม ทน.นครปฐม 24 49 53,938 31,637 58.65 
นครพนม ทม.นครพนม 18 32 19,319 11,977 62.00 
นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา* 24 58 107,324 64,510 60.63 
 ทต.โนนสูง 12 25 7,263 5,018 69.09 
 ทต.บัวใหญ่ 12 28 10,607 7,698 72.57 
นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง 18 55 15,986 10,607 66.35 
 ทต.ปากแพรก 12 40 16,282 10,348 63.55 
นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์* 24 55 67,182 32,495 48.31 
 ทม.ชุมแสง 18 56 7,897 5,282 66.89 
นราธิวาส ทม.นราธิวาส 18 75 26,204 15,601 59.54 
 ทต.สุไหง-โกลก 12 64 22,675 14,167 62.76 
น่าน ทม.น่าน 18 59 15,812 9,599 60.71 
นนทบุรี ทน.นนทบุรี* 24 68 182,434 79,856 41.23 
 ทม.บางบัวทอง* 18 36 24,349 12,033 49.42 
บุรีรัมย์ ทต.ประโคนชัย* 12 22 8,140 5,666 68.75 
ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี 18 35 11,642 8,613 73.98 
ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ 18 92 12,078 6,854 56.78 
 ทต.หัวหิน 12 25 27,383 14,648 53.49 
 ทต.กุยบุรี* 12 19 6,528 3,453 52.77 
ปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี 18 20 ถอนการสมัคร 2/ไม่มีการเลือกตั้ง 
ปัตตานี ทม.ปัตตานี 18 38 25,888 17,403 67.22 
 ทต.ตะลุบัน 12 25 8,175 5,918 72.39 
พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา* 24 47 37,776 21,206 56.11 
 ทม.เสนา 18 38 3,861 3,265 84.56 
 ทต.ท่าเรือ 12 32 5,474 4,256 77.75 
พังงา ทม.พังงา 18 37 6,435 4,763 74.02 
 ทม.ตะกั่วปูา 18 36 5,587 3,478 62.25 
พัทลุง ทม.พัทลุง 18 73 23,537 14,240 60.41 
พิจิตร ทม.พิจิตร 18 60 16,544 10,974 66.33 
 ทม.บางมูลนาก 18 18 ไม่มีลงคะแนนการเลือกตั้ง 
 ทม.ตะพานหิน* 18 43 12,569 9,488 74.92 
เพชรบุรี ทม.เพชรบุรี 18 19 ถอนการสมัคร 1/ไม่มีการเลือกตั้ง 
 ทต.ชะอํา 12 32 19,787 14,718 74.38 
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เพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ 18 25 ถอนการสมัคร 7/ไม่มีเลือกตั้ง 
 ทม.หล่มสัก* 18 25 ถอนการสมัคร7/ไม่มีการเลือกตั้ง 

จังหวัด เทศบาล 
นคร  เมือง  ต าบล 

จ านวน 
ส.ท. 

จ านวน 
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้ 
สิทธิ 

ร้อยละ 

แพร่ ทม.แพร่ 18 40 13,616 8,625 63.34 
 ทต.วังชิ้น* 12 26 2,675 1,846 69.09 
ภูเก็ต ทม.ภูเก็ต 18 58 42,378 22,449 52.97 
มหาสารคาม ทม.มหาสารคาม 18 58 33,033 21,864 66.19 
ยโสธร ทม.ยโสธร 18 40 14,796 9,902 66.92 
ยะลา ทน.ยะลา* 24 57 43,485 28,879 66.55 
 ทต.เบตง 12 20 14,617 9,436 64.55 
ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด 18 21 ถอนการสมัคร 3/ไม่มีการเลือกตั้ง 
ระนอง ทม.ระนอง 18 36 10,062 5,919 58.83 
ระยอง ทน.ระยอง 24 53 30,731 14,027 45.64 
 ทต.ชุมแสง* 12 16 1,884 1,338 66.83 
ลพบุรี ทม.ลพบุรี 18 41 20,470 11,982 58.53 
 ทม.บ้านหมี่ 18 18 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ทต.โคกสําโรง 12 27 5,494 3,642 66.29 
ลําปาง ทน.ลําปาง 24 49 46,549 27,210 58.45 
ลําพูน ทม.ลําพูน 18 42 10,084 5,863 58.14 
เลย ทม.เลย 18 62 15,929 11,289 70.87 
ศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ 18 39 25,222 14,906 59.10 
สกลนคร ทม.สกลนคร 18 40 34,092 19,729 57.87 
สงขลา ทน.สงขลา 24 125 52,067 32,039 61.53 
 ทต.สะเดา 12 27 10,396 7,345 70.65 
สตูล ทม.สตูล 18 38 13,803 9,547 69.17 
สมุทรปราการ ทม.พระประแดง 18 49 6,973 4,595 65.90 
 ทต.สําโรงเหนือ 12 12 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
สมุทรสงคราม ทต.อัมพวา 12 24 4,727 3,067 64.88 
สมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร 24 52 36,980 19,743 53.39 
 ทม.กระทุ่มแบน* 18 24 ถอนการสมัคร 6/ไม่มีการเลือกตั้ง 
สระแก้ว ทต.อรัญญประเทศ 12 16 ถอนการสมัคร 4/ไม่มีการเลือกตั้ง 
สระบุรี ทม.สระบุรี 18 30 41,022 22,318 54.40 
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 ทต.แก่งคอย 12 25 8,718 6,510 74.67 
 ทต.หนองแค 12 12 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี 18 46 14,905 7,533 50.54 
สุโขทัย ทม.สุโขทัย 18 18 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ทม.สวรรคโลก 18 24 13,176 6,698 50.83 
สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี 18 30 17,984 9,858 54.82 

จังหวัด เทศบาล 
นคร  เมือง  ต าบล 

จ านวน 
ส.ท. 

จ านวน 
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธ 
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้ 
สิทธิ 

ร้อยละ 

 ทต.สองพี่น้อง 12 14 8,386 5,293 63.12 
 ทต.บางปลาม้า* 12 25 1,568 1,227 77.76 
สุราษฎร์ธานี ทต.นาส าร 12 53 12,529 8,746 69.81 
 ทต.เคียนซา* 12 23 1,185 879 74.24 
สุรินทร์ ทม.สุรินทร์ 18 32 25,438 17,551 69.00 
หนองคาย ทม.หนองคาย 18 40 32,556 18,683 57.39 
อ่างทอง ทม.อ่างทอง 18 18                 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ทต.ปูาโมก* 12 39 7,721 5,837 74.15 
อํานาจเจริญ ทต.ชานุมาน* 12 25 2,580 1,751 67.50 
อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ 18 40 22,833 15,437 67.61 
 ทต.ศรีพนมมาศ 12 36 2,745 2,094 76.28 
อุทัยธานี ทม.อุทัยธานี 18 18 ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
อุดรธานี ทน.อุดรธานี* 24 61 104,336 55,726 53.43 
อุบลราชธานี ทม.วารินชําราบ* 18 39 23,386 15,592 66.83 
 ทต.พิบูลมังสาหาร 12 36 8,610 5,635 65.45 
ที่มา : กองการเลือกตั้ง  กรมการปกครอง 
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(เพิ่มเติม แห่งละ 3 คน หรือ เลือกทั้ง 12คน) 
กรณีสุขาภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

ตามพระราชบัญญัติยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้
สิทธิ 

ร้อย
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้
สิทธิ 

ร้อย
ละ 

1.  กระบี่    2.  กาญจนบุรี    

เขาพนม 2,149 1,356 63.10 ด่านมะขามเต้ย 1,739 1,148 66.01 
คลองพน 1,691 1,202 71.08 ทองผาภูมิ ไม่มีลง   
ปลายพระยา 2,933 1,869 63.72 ท่าม่วง ไม่มีลง   
ลําทับ 1,830 1,288 70.38 สํารอง 1,599 1,026 64.35 
แหลมสัก 2,238 1,575 70.38 หนองขาว 4,241 2,936 69.23 
อ่าวลึกใต้ 3,714 2,003 56.35 หนองตากยา 1,737 1,147 66.03 

3. กาฬสินธุ์    ดอนขม้ิน 3,593 2,071 57.64 

กมลาไสย 7,192 4,636 64.46 ท่าไม้ 6,285 2,334 37.14 
ธัญญา 4,366 3,222 73.80 พระแท่น 3,622 2,575 71.09 
หนองแปน 3,664 2,527 68.97 หวายเหนียว 2,994 1,944 64.93 
นาคู 4,299 2,977 69.25 ลุ่มสุ่ม 1,361 617 45.33 
กุดหว้า 3,811 2,502 65.65 บ่อพลอย 4,962 2,810 56.63 
กุดสิม 9,411 6,436 68.39 หนองรี 1,499 938 62.58 
คําม่วง 2,579 1,646 63.82 พนมทวน 4,262 2,419 56.76 
โพน 2,799 2,296 82.03 รางหวาย 3,649 2,125 58.24 
ท่าคันโท 5,223 3,334 63.83 แก่งเสี้ยน ไม่มีลง   
นามน 4,651 2,786 59.90 ลาดหญ้า 4,161 1,965 47.22 
นาจารย์ 4,418 3,006 68.04 หนองบัว 2,594 1,584 61.06 
หนองสอ 3,903 2,650 67.90 เลาขวัญ ไม่มีลง   
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โคกศรี 2,051 1,545 76.33 หนองฝฺาย 1,403 856 61.01 
ยางตลาด 6,586 4,056 61.59 เอราวัณ 560 372 66.43 
โนนบุรี 3,931 2,221 56.50  วังกะ ไม่มีลง   
หนองกุงศรี 6,740 4,148 61.87 หนองปรือ 3,640 1,920 52.75 
หนองหิน 3,576 2,217 62.00 4. ก าแพงเพชร    

ห้วยผึ้ง 4,235 2,607 61.56 ขาณุวรลักษบุรี 6,489 2,814 43.37 
ห้วยเม็ก 4,193 2,291 54.64 สลกบาตร ไม่มีลง   

5.  ขอนแก่น    คลองขลุง 2,403 1,052 43.78 

บ้านโคก 3,041 1,901 62.51 ท่าพุทรา 1,312 648 49.39 
ซําสูง 3,506 2,274 64.86 ท่ามะเขือ 3,082 1,116 36.21 
โนนศิลา 3,954 2,445 61.84 ไทรงาม 3,776 2,493 66.02 
บ้านแฮด 4,732 3,032 64.07 พรานกระต่าย ไม่มีลง   
เขาสวนกวาง ไม่มีลง   คลองแม่ลาย 4,862 2,163 44.49 
ชนบท 6,725 4,334 64.45 นครชุม 5,648 2,865 50.73 
โคกสูงสัมพันธ์ 3,074 1,806 58.75 ปากดง 2,865 1,414 49.35 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

โนนหัน 3,833 2,173 56.69 ลานกระบือ 3,097 1,726 55.73 
น้ําพอง 4,725 2,879 60.93 6.  จันทบุรี    

บ้าฝาง 3,543 2,030 57.30 เนินสูง ไม่มีลง   
เปือยน้อย 4,180 2,636 63.06 หนองคล้า 2,736 1,110 40.57 
บ้านโต้น 4,160 2,716 65.29 โปูงน้ําร้อน 4,946 2,298 46.46 
พระยืน 2,347 1,366 58.20 มะขาม 1,445 990 61.59 
ท่าพระ 6,240 2,886 46.25 จันทนิมิต 9,548 4,571 47.87 
แวงน้อย 2,172 1,335 61.46 ท่าช้าง 6,509 2,653 40.76 
สีชมพู 2,824 1,594 56.44 บางกะจะ 3,176 1,743 54.88 
ดอนโมง 2,525 1,754 69.47 พลับพลานารายณ์ 5,479 2,562 46.76 
หนองแก 1,077 708 65.74 หนองบัว ไม่มีลง   
หนองเรือ 3,222 2,036 63.19 ทรายขาว ไม่มีลง   
หนองสองห้อง 5,029 2,898 57.63 ปากน้ําแหลมสิงห์ 6,856 4,607 67.20 

7.  ฉะเชิงเทรา    พลิ้ว 3,394 1,987 58.54 

ปากน้ํา 2,833 1,605 56.65 8.  ชลบุรี    

ดอนฉิมพลี 1,166 748 64.15 เกาะจันทร์ ไม่มีลง   
บางขนาก 1,781 1,243 69.79 ท่าบุญมี 4,400 2,409 54.75 
บางน้ําเปรี้ยว 1,630 1,103 67.67 เกาะสีชัง 3,644 2,410 66.14 
ศาลาแดง 1,165 592 50.82 บ่อทอง ไม่มีลง   
ท่าข้าม 5,221 3,807 72.92 บางละมุง 4,952 2,763 55.80 
ท่าสะอ้าน 2,594 1,400 53.97 ห้วยใหญ่ 11,984 6,159 51.39 
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บางเกลือ 1,028 733 71.30 หนองไผ่แก้ว 1,073 764 71.20 
บางวัว 2,167 1,445 66.68 หัวกุญแจ 2,742 1,667 60.80 
เทพราช 3,044 1,927 63.30 พานทอง 3,188 2,059 64.59 
บ้านโพธิ์ 916 637 69.54 หนองตําลึง ไม่มีลง   
ทุ่งสะเดา 1,409 952 67.57 คลองตําหรุ 2,160 1,348 62.41 
แปลงยาว 3,254 1,764 54.21 บ้านสวน ไม่มีลง   
หัวสําโรง ไม่มีลง   อ่างศิลา ไม่มีลง   
เกาะขนุน 2,825 1,687 59.72 บางพระ 9,994 4,617 46.20 
เขาหินซ้อน ไม่มีลง   อ่าวอุดม 50,809 12,686 24.97 
สนามชัยเขต 2,672 1,620 80.63 นาจอมเทียน 5,238 3,055 58.32 
นครเนื่องเขต ไม่มีลง   บางเสร่ 5,674 2,649 46.69 

9.  ชัยนาท    สัตหีบ 16,311 4,541 27.34 

คุ้งสําเภา 2,022 1,171 57.91 หนองใหญ่ 2,655 1,450 54.61 
หางน้ําสาคร 4,074 2,197 53.93 10.  ชัยภูมิ    

แพรกศรีราชา 2,476 1,279 51.66 เกษตรสมบูรณ์ 2,472 1,576 63.75 
โพนางดํา 1,553 997 64.20 บ้านเปฺา 5,802 3,952 68.11 
สรรพยา 2,853 1,682 58.96 แก้งคร้อ 7,964 4,533 56.92 
สามง่ามทําโบสถ์ 1,143 591 51.71 นาหนองทุ่ม 8,458 5,071 50.96 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

หันคา 3,463 1,981 57.20 คอนสาร 3,495 1,900 54.36 

11.  ชุมพร    หนองบัวโคก 1,370 979 71.46 

ท่าแซะ 1,497 839 56.05 เทพสถิต 3,249 1,197 36.84 
เนินสันติ 1,040 659 56.05 บ้านเขว้า 6,843 4,198 61.35 
ปากตะโก 1,707 1,033 63.37 บ้านแท่น 3,050 1,812 59.41 
ปะทิว 883 536 60.46 บ้านเพชร 4,526 2,439 53.89 
มาบอํามฤต 2,216 911 60.70 บําเหน็จณรงค์ 5,899 3,462 58.69 
สะพลี 1,476 773 41.11 บ้านเพชรภูเขียว 4,206 2,217 52.71 
พะโต๊ะ 853 564 52.07 ผักปัง 5,006 3,069 61.31 
ปากน้ําชุมพร 5,493 2,381 66.12 บ้านค่ายหม่ืนแผ้ว 4,434 1,977 44.59 
วังไผ่ 4,669 2,030 43.35 ลาดใหญ่ 3,822 2,156 56.41 
ละแม 1,786 1,032 43.48 หนองบัวแดง 6,980 3,597 51.53 
ปากน้ําหลังสวน ไม่มีลง   หนองบัวระเหว 3,206 2,165 67.53 

13.  เชียงใหม่    12.  เชียงราย    

เมืองงาย 3,455 2,279 65.96 บ้านเหล่า 3,143 2,335 68.41 
ไชยปราการ 12,511 7,735 61.83 บ้านต้า 5,276 3,482 66.00 
ท่าเดื่อ 3,128 1,839 58.79 บูญเรือง 5,676 2,078 36.61 
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บ้านแม่ข่า 1,682 1,133 67.36 เวียงเชียงแสน 3,718 2,060 55.41 
เวียงพร้าว 2,161 1,270 58.77 บ้านปล้อง 3,347 2,443 72.99 
ช้างเผือก 6,419 2,489 38.78 เวียงเทิง 1,944 1,191 61.27 
แม่แจ่ม 2,308 1,691 73.27 ปูาแงะ 5,012 3,229 64.43 
เมืองแกนพัฒนา 11,527 7,297 63.30 ปูาแดด 3,540 2,411 68.11 
สันมหาพน 5,870 3,669 62.50 พญาเม็งราย 3,494 2,284 65.37 
แม่ริม 7,621 3,271 42.92 เมืองพาน ไม่มีลง   
บ้านกาด 4,036 2,713 67.22 แม่คํา 4,688 2,612 55.72 
แม่อาย 7,706 4,646 60.29 แม่จัน 4,688 2,612 55.72 
สะเมิงใต้ 2,941 2,139 72.73 ปูาก่อดํา 3,276 2,159 65.90 
ต้นเปา 7,859 5,506 70.06 แม่ลาว 1,738 1,198 68.93 
สันกําแพง 13,803 6,895 49.95 แม่สรวย 1,298 875 67.41 
แม่โจ้ 10,992 4,304 39.16 ศรีถ้อย 3,979 2,456 61.72 
สันทรายหลวง 13,943 6,993 50.15 แม่สาย 10,725 4,311 40.20 
บ้านกลาง 8,266 4,856 58.75 ห้วยไคร้ 3,624 2,878 62.86 
ยุหว่า 3,904 1,737 44.49 เวียงชัย 4,909 3,066 62.46 
ยางเนิ้ง 6,474 3,901 60.26 แม่ขะจาน 2,741 1,874 68.37 
หนองตองพัฒนา 7,398 5,329 76.09 เวียงปูาเปฺา 4,355 2,229 51.18 
อมก๋อย 855 507 59.30 14.  ตรัง    

ท่าข้าม 4,498 2,612 58.74 นาโยงเหนือ 2,362 1,673 70.83 

15.   ตราด    ทุ่งยาว 1,072 776 72.39 

แสนตุ้ง 2,398 1,146 47.79 ท่าข้าม 1,077 732 67.97 
คลองใหญ่ ไม่มีเลือก   คลองเต็ง 2,304 1,678 72.83 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

หาดเล็ก 1,471 975 66.28 คลองปาง 1,339 892 66.62 
บ่อพลอย 8,832 2,983 33.77 วังมะปรางเหนือ 1,180 889 75.54 
ท่าพริก 3,759 2,020 53.74 สิเกา 840 563 67.02 
น้ําเช่ียว 2,011 1,230 61.46 นาวง 2,478 1,301 52.50 

17.  นครนายก    ลําภูรา 2,324 1,435 61.75 

ท่าช้าง 694 530 76.37 ควนกุน 1,003 830 82.75 
องครักษ์ 1,948 1,106 56.78 16.  ตาก    

บ้านนา 4,370 2,546 58.26 วังเจ้า 3,145 1,394 44.32 

19.  นครพนม    แม่ต้าน 2,098 1,126 53.67 

ธาตุพนม 9,143 4,989 54.57 ทุ่งกระเชาะ 4,111 1,995 48.53 
นาแก 3,903 1,835 47.02 บ้านตาก 6,247 2,927 46.85 
นาหว้า 8,369 4,640 55.51 พบพระ 4,279 2,542 59.41 
บ้านแพง 5,293 3,545 65.28 แม่จะเรา 4,662 2,829 60.68 
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ปลาปาก 2,741 1,656 60.42 แม่ระมาด ไม่มีเลือก   
โพนสวรรค์ 3,998 2,791 69.81 ท่าสายลวด 3,598 1,468 40.80 
เรณูนคร 4,225 2,924 69.21 แม่กุ 4,566 2,984 65.35 

21.นครศรีธรรมราช    สามเงา 4,437 1,975 44.51 

ขนอม 2,512 1,412 53.21 อุ้มผาง 1,366 736 58.88 
จันดี 3,649 2,135 58.51 18.  นครปฐม    

ไม้เรียง 1,804 1,043 57.82 กําแพงแสน ไม่มีเลือก   
ท่าศาลา ไม่มีเลือก   สามง่าม 8,546 3,503 40.99 
ท่ายาง 2,892 1,828 63.21 ห้วยพลู 1,413 948 67.09 
นาบอน 1,566 987 63.03 บางเลน 5,266 2,740 52.03 
ทอนหงส์ 1,722 1,162 67.48 รางกระทุ่ม ไม่มีเลือก   
พรหมโลก 4,514 3,119 69.10 ลําพญา 1,376 965 70.13 
พิปูน 1,874 1,249 66.65 ศาลายา 5,187 3,225 62.17 
ท่าแพ 2,946 1,273 43.21 ดอนยายหอม 4,699 3,546 75.46 
บางจาก 1,292 706 64.64 ธรรมศาลา ไม่มีเลือก   
ปากนคร 4,094 2,377 58.00 โพรงมะเดื่อ ไม่มีเลือก   
เขาชุมทอง 2,660 1,363 51.24 19.  นครราชสีมา    

ร่อนพิบูลย์ 6,557 3,067 46.77 หนองบัวลาย 1,879 1,037 55.19 
หินตก 7,050 3,147 44.64 พระทองคํา 3,274 1,545 47.19 
ลานสกา 1,224 715 58.42 หนองบัววง 3,354 1,919 57.22 
สิชล ไม่มีเลือก   สีดา 2,617 1,418 54.18 

23.  นนทบุรี    ขามทะเลสอ 2,776 1,847 66.53 

ปลายบาง 12,571 6,501 51.71 ขามสะแกแสง 4,009 2,249 56.10 
บางม่วง 3,981 1,995 50.11 หนองหัวฟาน 3,460 1,883 54.42 
บางใหญ่ 4,531 3,125 68.97 เทพาลัย 2,185 1,149 52.59 

25.  น่าน    เมืองคง 1,534 949 61.86 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใชั 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

สบกอน 7,629 4,862 63.74 จระเข้หิน 4,898 2,867 58.53 
ท่าวังผา 3,572 2,109 59.04 แชะ ไม่มีเลือก   
นาน้อย 2,174 1,332 61.27 ไทรโยง-ไชยวาล 2,420 1,560 64.46 
บ้านปรางค์ 7,093 3,962 55.86 จักราช 2,582 1,452 56.24 
กลางเวียง 2,646 1,404 56.46 ท่าช้าง 3,234 2,173 67.19 
หนองแดง 1,679 1,219 72.60 ชุมพวง 6,632 4,165 32.80 

27.  ปทุมธานี    โชคชัย 9,239 5,302 57.39 

คลองหลวง 25,945 15,720 60.59 ด่านเกวียน 5,834 4,476 76.72 
ธัญบุรี 23,348 3,597 15.41 หนองกราด 3,106 1,935 68.30 
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สนั่นรักษ์ ไม่มีลือก   โนนแดง 3,262 1,917 58.77 
บางหลวง ไม่มีเลือก   โคกสวาย 4,470 2,108 47.16 
ระแหง 3,723 2,824 75.85 โนนไทย  2,860 1,464 51.19 
บางเตย 6,229 3,687 59.19 มะค่า 2,208 1,012 45.83 
หนองเสือ 1,286 876 68.12 บ้านเหลื่อม 2,708 1,683 62.15 

29.  ปราจีนบุรี    ประทาย 4,283 2,573 60.14 

เมืองเก่า 3,090 1,869 60.49 ตะขบ 4,096 2,333 57.69 
สระบัว 1,204 659 54.65 กลางดง 3,806 2,433 63.93 
นาดี 5,416 3,012 55.61 โคกกรวด 5,211 2,593 49.76 
บ้านสร้าง 2,225 1,006 45.21 จอหอ 9,146 3,773 41.25 
โคกมะกอก 1,510 915 60.60 ศาลเจ้าพ่อ 1,213 830 68.43 
บ้านนาปรือ 1,627 1,023 62.08 คลองไผ่ 3,056 937 30.66 
กรอกสมบูรณ์ 1,981 1,258 63.50 ลาดบัวขาว 2,709 1,703 62.86 
โคกปีบ 4,617 2,685 58.15 สูงเนิน 7,600 3,884 51.11 

31พระนครศรีอยุธยา    โนนสมบูรณ์ 4,216 2,247 52.73 

ท่าหลวง 7,705 3,609 48.84 เสิงสาง 4,485 2,442 54.45 
นครหลวง 5,130 3,390 66.08 ห้วยแถลง 3,046 1,935 63.53 
อรัญญิก 5,380 3,419 58.53 หินดาด 1,571 1,128 71.80 
บางซ้าย 4,171 1,581 37.90 22.  นครสวรรค์    

บางไทร ไม่มีเลือก   เก้าเลี้ยว 4,605 2,109 45.80 
ราชคราม 2,936 1,994 67.93 โกรกพระ 2,321 1,288 55.41 
บางบาล 6,687 4,085 61.09 บางประมุง 3,711 1,937 58.20 
มหาพรหมณ์ ไม่มีเลือก   ทับกฤช 1,924 1,262 65.50 
บางปะหัน 3,379 2,003 59.28 ตากฟฺา 4,479 2,937 66.02 
บ้านเลน 6,107 3,967 64.95 ช่องแค 3,521 1,726 4902 
บ้านสร้าง ไม่มีเลือก   ท่าน้ําอ้อย 3,349 2,232 66.65 
พระอินทราชา 4,078 2,500 61.20 ไพศาลี 9,222 4,429 48.03 
บ้านแพรก 1,683 1,085 64.47 หนองเบน ไม่มีเลือก   
อโยธยา 12,027 4,993 41.51 ศาลเจ้าไก่ตอ 3,102 1,473 47.49 
ภาชี 4,026 2,200 54.64 หนองบัว 10,212 6,857 62.25 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

โรงช้าง 2,786 1,827 65.58 24.  นราธิวาส    

ลาดบัวหลวง 1,366 849 62.15 ต้นไทร 2,194 1,287 58.66 
ลําตาเสา 9,559 6,427 67.24 บาเจาะ 5,397 3,631 67.28 
หัวเวียง 4,091 2,610 63.80 ยี่งอ 2,086 1,200 57.53 
อุทัย 2,274 941 41.38 ตันหยงมัส 5,383 2,049 38.06 

33.  พังงา    มะเรือโบกตก ไม่มีเลือก   
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เกาะยาว 531 425 80.04 รือเสาะ 5,786 2,933 50.39 
คุระบุรี 2,170 1,432 65.99 บูเก๊ะตา 2,277 1,305 57.31 
กระโสม 1,302 888 68.20 แว้ง ไม่มีเลือก   
โคกกลอย 2,160 1,242 57.50 ศรีสาคร 2,223 1,219 54.84 
ทับปุด 663 505 76.17 สุคิริน 2,290 1,352 59.04 
ท้ายเหมือง 2,833 1,631 57.57 ปะลุรู 6,529 2,271 34.78 

35.  พิจิตร    26.  บุรีรัมย์    

สํานักขุนเณร ไม่มีเลือก   กระสัง 2,940 1,511 51.39 
สากเหล็ก 4,330 2,416 55.80 แคนดง 4,069 2,335 57.39 
เขาทราย 3,629 1,798 49.55 คูเมือง 2,418 1,508 62.37 
ทับคล้อ 4,749 2,265 47.69 หินเหล็กไฟ 3,723 2,131 57.24 
บางไผ่ ไม่มีเลือก   พนมรุ้ง 7,820 4,494 57.47 
วังตะกู 1,708 873 51.11 นาโพธิ์ 2,693 1,771 65.76 
ท่าเสา 1,228 822 66.24 โนนสุวรรณ 2,013 1,294 64.28 
โพทะเล 2,309 1,356 58.73 ตลาดนิคมประสาท ไม่มีเลือก   
โพธิ์ประทับช้าง 6,622 3,150 47.57 บ้านกรวด 2,493 1,465 58.76 
ท่าฬ่อ 2,989 1,553 51.96 บ้านใหม่ไชยพจน์ 3,061 1,966 64.23 
วังกรด 2,702 1,087 62.44 ประโคนชัย 8,204 4,701 57.30 
หัวดง ไม่มีเลือก   ปะคํา 4,188 2,624 62.66 
วังทรายพูน ไม่มีเลือก   พลับพลาชัย 3,960 2,494 62.98 
กําแพงดิน 2,007 1,127 56.15 พุทไธสง 6,531 4,086 62.56 
สามง่าม 4,107 2,509 61.09 ลําปลายมาศ 11,856 5,726 48.30 

37. เพชรบุรี    ทะเมนชัย 3,255 1,860 57.67 

นายาง 12,166 7,177 58.99 สตึก 7,768 4,213 54.24 
หนองจอก 2,113 1,319 62.42 หนองกี่ 7,722 4,537 58.75 
บ้านลาด 2,605 1,723 63.14 หนองหงส์ 3,253 2,113 64.96 
บางตะบูน 4,878 2,004 41.08 ห้วยราช ไม่มีเลือก   
บ้านแหลม ไม่มีเลือก   28.ประจวบคีรีขันธ์    

หัวสะพาน 3,403 2,179 64.53 ไร่เก่า 7,678 3,456 45.01 
หาดเจ้าสําราญ 3,033 2,118 69.83 ไร่ใหม่ 5,122 2,520 49.20 

39.  แพร่    กุยบุรี ไม่มีเลือก   

แม่จั๊วะ 3,430 2,327 67.84 ร่อนทอง 4,454 1,652 37.09 
ช่อแฮ 6,887 4,588 66.62 ปราณบุรี 11,780 5,483 46.54 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

ทุ่งโฮ่ง 3,691 2,758 74.72 ปากน้ําปราณ 6,020 2,090 34.72 
แม่หล่าย 3,689 2,431 85.90 คลองวาฬ ไม่มีเลือก   
บ้านปิน 2,113 1,097 51.92 ชุมชน กม.5 2,155 1,012 46.96 
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วังชิ้น 2,682 1,739 66.70 30.  ปัตตานี    

สอง 7,302 3,945 54.03 โคกโพธิ์ 2,396 1,452 60.60 
หนองม่วงไข่ 3,688 2,804 76.03 นาประดู่ 2,550 1,307 61.25 

41.  มหาสารคาม    ปะนาเระ 4,130 2,192 53.08 

โคกพระ 2,969 1,795 60.46 มายอ 2,297 1,095 47.67 
แกดํา 4,097 2,387 58.26 ยะรัง 2,567 1,242 49.28 
เชียงยืน 4,003 2,468 61.65 ตันหยง ไม่มีเลือก   
นาเชือก 2,738 1,910 69.76 บางปู 5,653 3,121 55.21 
นาดูน 2,264 1,505 66.48 ยะหริ่ง 3,593 1,913 53.24 
บรบือ 4,190 2,210 52.74 หนองจิก 3,718 1,916 51.53 
พยัคฆภูมิพิสัย ไม่มีเลือก   บ่อทอง 6,632 3,123 47.24 
แวงนาง 3,464 2,335 67.41 32.  พะเยา    

หนองแสง 3,792 2,159 56.94 สบบง 3,773 2,779 73.65 

43.  แม่ฮ่องสอน    ห้วยข้าวก่ํา 6,670 4,000 60.09 

ปาย 1,588 1,089 68.58 เชียงคํา 6,535 2,982 45.63 
แม่ลาน้อย 2,706 1,537 56.80 บ้านทราย 3,876 2,424 62.54 
แม่สะเรียง 2,438 1,116 45.78 เชียงม่วน 6,056 4,192 69.22 

45.  ยะลา    ดอกคําใต้ 11,865 6,408 54.01 

คอกช้าง 1,028 651 63.33 บ้านถ้ํา 6,553 4,163 63.53 
บันนังสตา 1,661 893 53.16 งิม ไม่มีเลือก   
กายูบอเกาะ 3,027 1,842 60.86 ปง 5,116 2,633 51.47 
โกตาบารู 2,461 1,716 69.73 ดงเจน 7,423 4,925 66.25 

47.  ระนอง    แม่ใจ 4,777 2,958 61.92 

น้ําจืด 2,882 1,344 46.63 34.  พัทลุง    

กะเปอร์ 958 570 59.50 มะกอกเหนือ 1,896 1,102 50.12 
ปากน้ํา 2,219 976 3.94 ตะโหมด 3,018 2,139 70.87 
หงาว 1,803 1,081 59.96 แม่ขรี 3,379 2,937 60.28 
ละอุ่น 205 163 79.51 ท่ามะเดื่อ 3,462 2,126 61.41 

49.  ราชบุรี    ปากพยูน 2,617 1,679 64.16 

จอมบึง 3,816 2,043 58.54 ปูาบอน 2,609 1,865 71.40 
ด่านทับตะโก 1,352 1,031 76.26 36.  พิษณุโลก    

ดําเนินสะดวก 6,966 2,431 34.75 ปูาแดง 4,258 2,949 69.26 
ศรีดอนไผ่ 8,577 3,074 35.84 นครไทย 6,893 3,413 49.51 
บางแพ 11,782 6,552 55.61 เนินมะปราง 2,653 1,448 54.58 
โพหัก 7,402 5,209 70.37 ปลัดแรด 3,423 1,880 54.92 
กระจับ 4,875 2,094 42.95 วงฆ้อง 3,157 1,754 55.56 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้ ร้อย จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้ ร้อย 
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เลือก สิทธิ ละ เลือก สิทธิ ละ 
ท่าผา 14,016 7,411 52.88 วังทอง 4,130 2,091 50.83 
ห้วยกระบอก 1,424 850 59.69 วัดโบสถ์ 6,361 3,473 54.60 
เขาขวาง 4,023 2,110 52.45 38.  เพชรบูรณ์    

เจ็ดเสมียน 2,772 1,644 59.31 ชนแดน 3,590 1,324 36.88 
หนองโพ 2,636 1,750 66.39 ดงขุย 5,262 1,822 34.63 
เขางู 6,134 2,859 46.61 ท่าข้าม ไม่มีเลือก   
หลักเมือง 14,221 3,592 25.26 ซับสมอทอด 7,684 3,191 41.53 
ห้วยชินสีห์ 7,745 3,516 45.40 ท่าพล 7,865 3,968 50.45 
วัดเพลง 1,044 646 61.88 วังชมภู 4,653 1,935 41.59 
บ้านชัฎปูาหวาย 2,659 1,574 59.20 ท้ายดง 3,002 1,794 59.76 
สวนผึ้ง 2,253 1,494 66.31 วังโปูง 3,345 1,896 56.68 

51.  ล าปาง    พุเตย 6,989 4,339 62.08 

เกาะคา ไม่มีเลือก   วิเชียรบุรี 19,160 7,978 41.64 
ล้อมแรด 13,081 7,971 60.94 สว่างพัฒนา 6,790 3,405 50.15 
ชมพู 46,500 19,814 42.61 นาเฉลียง 4,198 2,206 52.55 
บ่อแฮ้ว 5,641 3,898 69.10 หนองไผ่ 6,836 3,280 47.98 
พิชัย 8,427 3,638 42.94 หล่มเก่า 5,684 3,939 69.30 
ปูาตันนาครัว ไม่มีเลือก   40.  ภูเก็ต    

แม่ปุ 3,081 1,695 55.01 กะทู้ 8,540 4,416 51.70 
แม่พริก 2,226 1,427 34.11 เชิงทะเล 2,445 1,548 83.31 
บ้านใหม่ 2,262 1,391 61.49 เทพกระษัตรี 3,665 1,560 42.56 
สบปราบ 4,950 2,369 47.86 กะรน ไม่มีเลือก   
เสริมงาม 7,744 3,807 49.13 42.  มุกดาหาร    

ห้างฉัตร 2,501 1,408 56.30 ดอนตาล 2,245 1,599 71.22 

53.  เลย    นิคมคําสร้อย 4,703 3,291 69.80 

หนองหิน 3,337 1,997 59.84 44.  ยโสธร    

ด่านซ้าย 2,917 1,602 54.92 กุดชุมพัฒนา 3,370 2,309 63.52 
ท่าลี่ 1,781 1,133 63.62 ค้อวัง 3,325 2,065 62.11 
นาด้วง 5,161 3,096 59.99 ทรายมูล 4,636 2,722 58.71 
นาแห้ว 1,222 925 75.70 ปูาติ้ว 2,225 1,343 60.36 
เชียงกลม 3,280 2,236 68.17 เลิงนกทา 2,376 1,387 57.53 
ปากชม 2,158 1,380 63.95 สามแยก 2,684 1,546 57.60 
ภูกระดึง 6,298 3,730 59.23 46.  ร้อยเอ็ด    

ภูเรือ 2,068 1,378 66.63 กู่กาสิงห์ 3,368 2,488 72.68 
นาอ้อ 3,176 2,578 81.17 เกษตรวิสัย 9,013 4,487 49.78 
น้ําสวย 1,614 1,101 70.07 ธงธานี 4,843 2,696 55.67 
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วังสะพุง 10,439 6,420 61.50 บ้านนิเวศน์ 1,992 1,260 63.20 

55.  สกลนคร    พนมไพร 3,955 2,439 61.67 

กุดบาก 3,560 2,004 56.29 ชัยวารี 3,976 2,402 60.41 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

กุสุมาลย์ 3,411 1,814 33.18 เชียงใหม่ 5,075 3,517 69.30 
คําตากล้า 4,423 2,576 58.24 โพนทราย 3,833 2,523 65.82 
เจริญศิลป์ 4,591 2,532 55.15 เมืองสรวง 5,944 3,316 55.79 
บ้านม่วง 2,495 1,537 61.30 กลาง 9,477 5,887 62.14 
พังโคน 4,773 2,762 57.87 หนองพอก 4811 3,033 63.04 
ดงมะไฟ 4,764 2,848 59.78 48.  ระยอง 
ท่าแร่ 6,047 1,598 26.43 มาบข่า 2,547 1,641 64.43 
วานรนิวาส 4,381 2,472 56.43 กองดิน 3,476 2,367 68.10 
วาริชภูมิ 1,861 1,269 60.19 ทุ่งควายกิน ไม่มีเลือก   
ดอนเขือง 3,264 1,961 60.08 ปากน้ําประแส 4,162 2,130 51.18 
สว่างแดนดิน 7,357 3,038 49.31 สุนทรภู่ 9,754 5,566 57.06 
ส่องดาว 3,291 2,078 63.14 บ้านค่าย 2,230 1,074 48.16 
อากาศอํานวย 6,505 4,158 63.92 บ้านฉาง 12,279 4,264 34.73 

57.  สตูล    สํานักท้อน 5,022 2,148 42.77 

ควนโดน 3,040 2,188 71.97 จอมพลเจ้าพระยา 1,526 833 54.59 
ทุ่งหว้า 1,881 1,290 69.06 บ้านปลวกแดง 1,440 789 54.79 
เจ๊ะบิลัง 2,126 1,239 58.28 แกลงกระเฉด 4,498 2,408 53.53 
ฉลุง 1,597 951 59.55 บ้านเพ 10,347 5,895 56.97 

59.  สมุทรสงคราม    ชุมแสง ไม่มีเลือก   

กระดังงา 1,777 1,150 65.05 50.  ลพบุร ี
บางนกแขวก 1,471 843 57.31 ท่าโขลง 1,913 1,172 61.27 
เหมืองใหม่ 1,895 1,074 56.62 บ้านท่าหลวง 2,726 1,816 66.62 

61.  สระแก้ว    พัฒนานิคม 1,679 1,280 76.24 

เขาฉกรรจ์ ไม่มีเลือก   โคกตูม 18,638 10,688 57.35 
ตาพระยา 2,210 1,085 48.49 สระโบสถ์ 5,173 3,862 74.63 
ท่าเกษม ไม่มีเลือก   หนองม่วง 4,826 2,448 50.73 
ศาลาลําดวน 1,835 1,086 59.18 52.  ล าพูน    

วังน้ําเย็น ไม่มีเลือก   วังผาง 5,562 3,970 71.38 
วัฒนานคร 4,174 2,136 47.74 ทุ่งหัวช้าง 1,682 1,307 77.71 

63.  สิงห์บุรี    ปูาซาง 7,138 4,504 63.10 

โพสังโฆ 1,818 1237 68.04 บ้านแปฺน 5,595 3,222 57.59 
ถอนสมอ 7,605 5,776 75.95 ริมปิง 5,642 3,745 66.38 
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สิงห์ 12,196 5,326 43.67 ทากาศ ไม่มีเลือก   
ปากบาง 2,464 1,557 63.19 แม่ตืน 2,582 1,433 55.50 
อินทร์บุรี 4,846 1916 39.34 54.  ศรีสะเกษ    

65.  สุพรรณบุรี    กันทรลักษณ์ 16,204 6,374 39.34 

ดอนเจดีย์ 2,592 1,713 66.09 กันทรารมย์ 4,285 2,578 60.16 
สระกระโจม 1,828 1,006 55.03 ขุนหาญ 7,529 4,554 60.49 
ด่านช้าง 4,128 1,551 37.57 บึงบูรพ์ 4,397 2,875 65.39 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

เขาพระ 5,425 3,264 60.17 ปรางค์กู่ 2,047 1,197 58.48 
นางบวช 3,708 2,278 61.43 พยุห์ 2,828 1,312 34.07 
บ่อกรุ 1,628 1,276 78.38 ไพรบึง 7,044 1,408 62.58 
บางปลาม้า 1,534 960 62.58 ยางชุมน้อย 4,300 3,219 74.86 
บ้านแหลม 1,181 678 57.41 เมืองคง 3,020 2,341 77.52 
ไผ่กองดิน 1,438 953 66’27 ศรีรัตนะ 3,252 2,048 63.98 
ท่าเสด็จ ไม่มีเลือก   ห้วยทับทัน 1,940 1,170 60.31 
โพธิพระยา 2,342 1,835 66.27 กําแพง 2,575 1,728 67.03 
สวนแตง ไม่มีเลือก   56.  สงขลา    

ทุ่งคอก 2,372 1,697 71.54 จะนะ 3,851 2,180 56.61 
หนองหญ่าไซ 1,891 1,416 74.88 เทพา 1,896 997 52.58 

67.  สุรินทร์    นาทวี 4,156 2,091 50.31 

จอมพระ 3,473 2,033 58.54 บ่อตรุ 8,945 5,057 56.53 
บัวเชด 4,106 2,570 32.59 ระโนด 4,318 2,381 55.14 
กังแอน 4,258 2,304 54.11 สทิงพระ 1,978 1,273 64.36 
นิคมปราสาท 1,712 1,196 69.86 ปาดังเบซาร์ 7,782 3,009 38.67 
รัตนบุรี ไม่มีเลือก   สิงหนคร 21,657 11,100 51.23 
ลําดวนสุรพินท์ 3,082 2,111 68.94 พะตง 4,254 2,110 49.60 
สนม 3,793 1,947 51.26 58.  สมุทรปราการ    

สังขะ 2,380 1,716 72.71 บางเสาธง 9,585 4,107 42.85 
สําโรงทาบ 1,649 1,136 68.89 คลองด่าน ไม่มีเลือก   

69.  หนองบัวล าภู    คลองสวน ไม่มีเลือก   

กุดดินจี่ 4,217 2,589 61.39 บางบ่อ 3,371 1,688 47.11 
นากลาง 15,873 9,227 58.13 บางพลี 4,861 3,205 65.93 
นาเหล่า 4,900 3,033 61.90 พระสมุทรเจดีย์ ไม่มีเลือก   
กุดดู่ 2,021 1,216 60.17 แหลมฟฺาผ่า 8,926 4,811 53.90 
โนนสัง 5,067 2,905 57.33 ด่านสําโรง 39,770 6,292 15.82 
นาคําไฮ 3,468 1,939 55.91 บางปู 64,118 14,285 22.28 
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นามะเฟือง 2,821 1,578 55.94 บางเมือง 64,118 14,285 22.28 
หัวนา 2,666 1,584 59.41 แพรกษา 4,239 2,682 60.61 
จอมทอง 3,598 2,415 67.12 60.  สมุทรสาคร    

โนนสูงเปลือย 3,838 2,347 61.15 เกษตรพัฒนา 1,878 1,121 59.69 
บ้านโคก 4,687 2,695 57.50 บ้านแพ้ว 1,862 864 46.40 
สุวรรณคูหา 5,422 3,180 58.65 หลักห้า 26,977 11,436 42.39 

71.  อ านาจเจริญ    บางปลา 2,439 1,634 66.99 

ชานุมาน 2,401 1,423 59.35 62.  สระบุรี    

นาหว้าใหญ่ 2,678 1,720 64.23 ทับกวาง 8,489 4,998 57.70 
พนา 2,189 1,084 49.52 ดอนพุด 1,209 740 61.21 
น้ําปลีก ไม่มีเลือก   ท่าลาน 6,181 3,071 49.68 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

อํานาจ 1,499 946 63.11 บ้านหมอ 2,944 1,640 55.71 
เสนางคนิคม 4,195 2,729 65.03 มวกเหล็ก 5,124 1,650 32.20 
หัวตะพาน 4,845 3,079 63.55 ปอกแปก 475 408 35.89 

72.  อุดรธานี    หน้าพระลาน 4,997 2,687 53.37 

กุดจับ 8,189 5,236 63.94 วังม่วง 2,515 1,644 65.37 
เชียงเพ็ง 2,733 2,009 73.51 หนองหมู 999 618 61.80 
ตาลเลียน 2,205 1,494 67.76 บ้านยาง 826 530 64.16 
สร้างก่อ 2,524 1,579 62.56 สวนดอกไม้ 2,431 1,655 68.08 
ตูมใต้ 7,287 3,988 54.73 เสาไห้ 1,466 971 66.23 
ห้วยเกิ้ง 4,003 2,180 54.46 คชสิทธิ์ 1,004 714 71.12 
ไชยวาน 5,636 3,733 66.23 หินกอง 6,100 3,724 61.05 
ทุ่งฝน 5,441 2,809 51.63 หนองแซง 995 553 55.58 
นางัว 7,125 3,316 46.54 หนองโดน 2,197 1,174 53.44 
น้ําโสม 5,530 3,685 66.64 64.  สุโขทัย    

โนนสะอาด 3,343 2,021 60.45 กงไกรลาศ 3,617 2,262 62.54 
บ้านดุง 11,325 6,433 56.80 บ้านโตนด 2,566 1,461 56.94 
บ้านผือ 5,196 3,271 62.95 ทุ่งเสลี่ยม 6,538 3,979 60.86 
เพ็ญ 2,342 1,383 59.05 ลานหอย 2,884 1,705 55.12 
นาข่า 4,481 2,874 64.14 บ้านสวน ไม่มีเลือก   
นิคมสงเคราะห์ ไม่มีเลือก   เมืองเก่า 5,694 3,057 53.69 
โนนสูง-น้ําคํา 8,553 4,024 47.05 ศรีสัชนาลัย 12,141 5,196 42.80 
บ้านจั่น 3,872 1,685 43.52 66.  สุราษฎร์ธานี    

หนองบัว ไม่มีเลือก   กาญจนดิษฐ์ ไม่มีเลือก   
วังสามหมอ 3,894 2,774 71.24 ท่าทองใหม่ 3,489 2,192 62.83 
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ศรีธาตุ 3,959 3,008 75.79 เกาะพงัน 1,955 1,356 69.30 
หนองวัวซอ 6,971 4,298 61.66 เกาะสมุย 25,088 14,229 60.70 
หนองอ้อ-โนนหวาย 6,227 3,673 58.99 ท่าขนอน 1,198 795 60.36 
แสงสว่าง 2,425 1,782 73.48 เคียนซา 1,129 778 68.91 
หนองเม็ก 5,905 3,417 57.87 พุมเรียง 4,986 2,683 53.87 

73.  อุตรดิตถ์    ดอนสัก 6,468 3,795 58.67 

ตรอน 1,443 757 52.46 เขาพัง 1,560 1.006 64.49 
บ้านแก่ง 1,947 1,099 55.93 เขาวง 1,125 841 74.76 
ทองแสนขัน 3,757 2,463 65.56 บ้านนา 1,762 1,256 71.28 
ท่าปลา 1,738 884 50.86 บางสวรรค์ 1,866 1,384 73.10 
ร่วมจิต 2,685 1,522 56.69 ย่านดินแดง 1,365 893 65.42 
น้ําปาด 2,733 1,493 54.63 เวียงสระ 5,966 3,327 55.77 
บ้านโคก 1,877 1,194 63.61 68.  หนองคาย    

ท่าสัก 1,157 595 51.43 ท่าสะอาด 4,726 2,586 57.05 
ในมือง 1,723 953 55.31 ศรีพนา ไม่มีเลือก   

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

จังหวัด/เทศบาล ผู้มีสิทธิ 
เลือก 

ผู้ใช้ 
สิทธิ 

ร้อย 
ละ 

ฟากท่า 619 424 68.50 โซ่พิสัย 4,726 2,696 57.05 
บ้านด่านนาขาม 3,147 1,935 61.49 โพนสา 3,172 2,012 63.43 
วังกะพี้ ไม่มีเลือก   บึงกาฬ 3,380 2,023 59.85 
ทุ่งยั้ง 8,680 5,074 58.46 บึงโขงหลวง 5,280 2,756 52.20 
หัวดง 4,731 3,403 71.93 ปากคาด 4,780 2,712 56.74 

74.  อุทัยธานี    ดอนหญ้านาง 3,202 1,765 55.12 

ตลุกดู่ 8,246 4,395 53.30 พรเจริญ 7,162 3,533 49.33 
ทัพทัน 2,234 1,495 66.97 จุมพล 2,743 1,564 57.02 
บ้านไร่ 1,745 1,027 58.85 เวียงคุก 4,372 2,486 56.86 
เมืองการุ้ง 1,404 806 57.41 หนองสองห้อง 4,611 2,591 56.19 
ลานสัก ไม่มีเลือก   ศรีเชียงใหม่ 6,766 2,931 43.32 
ส่วางอารมณ์ 1,336 827 61.90 ศรีวิไล ไม่มีเลือก   
หนองขาหย่าง 571 451 78.98 สังคม 2,540 1,710 67.32 
เขาบางแกรก 4,192 2,078 49.37 70.  อ่างทอง    

หนองฉาง 2,310 1,065 46.10 เกษไชโย 1,098 704 64.12 

75.  อุบลราชธานี    จรเข้ร้อง 6,869 4,287 62.41 

นาเยีย 4,912 3,191 64.96 โพธิทอง 4,170 2,830 69.06 
กุดข้าวปฺุน 2,185 1,826 64.87 รํามะสัก 3,196 3,014 63.02 
เขมราฐ 4,977 3,114 62.57 ศาลเจ้าโรงทอง 5,648 2,515 44.53 
เขื่องใน 3,764 2,523 67.03 สามโก้ 7,335 4,792 65.33 
บ้านด่าน 1,834 1,264 68.92 แสวงหา 2,730 1,783 65.31 
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นาส่วง 2,150 1,488 69.21  
บัวงาม 5,104 3,447 67.54  
เมืองเดช 12,313 7,382 59.95 
ตระการพืชผล 5,253 3,367 64.10 
ตาลสุม 2,244 1,480 65.95 
นาจะหลวย 5,016 2,611 52.05 
น้ํายืน 6,873 3,981 57.92 
อ่างศิลา 2,437 1,540 63.19 
โพธิไทร 2,192 1,450 66.15 
ม่วงสามสิบ 2,766 1,604 57.99 
อุบล 3,551 1,978 55.70 
ห้วยขะยูง 2,519 1,338 53.12 
น้ําเอือด 2,874 1,761 61.27 
ช่องเม็ก 2,144 1,399 65.25 
 
ที่มา : กองการเลือกตั้ง  กรมการปกครอง 
 
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล(ครั้งแรก) 617 แห่ง และ เลือกตั้งเมื่อครบวาระ 
 
1.1 ข้อมูลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม 2538 

จํานวนจังหวัด 58 จังหวัด 
จํานวนอําเภอ 230 อําเภอ  14 กิ่งอําเเภอ 
จํานวน อบต. 617 แห่ง 
จํานวนหมู่บ้าน 5,982 หมู่บ้าน 
จํานวนราษฎร 5,754,376 คน 
จํานวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,046 หน่วย 
จํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 21,800 คน 
จํานวนสมาชิกที่จะพึงมี 11,964 คน 
จํานวนผู้ถอนการสมัคร 149 คน 
จํานวนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง 11,919 คน 
จํานวนหมู่บ้านที่มีการเลือกตั้งโดยไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากมีผู้สมัครใหม่ 2,172 หมู่บ้าน 
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ไม่เกินจํานวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 
จํานวน อบต.ที่มีการเลือกตั้งโดยไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากทุกหมู่บ้านมี
ผู้สมัครไม่เกินจํานวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 

40 อบต. 

จํานวนอําเภอที่มีการเลือกตั้งโดยไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากทุกหมู่บ้านมี
ผู้สมัครไม่เกินจํานวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 
-อําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี             (มี 1 อบต.) 
-อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา      (มี 1 อบต.) 
-อําเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ            (มี 1 อต.) 
-อําเภอไชยปราการ    จังหวัดเชียงใหม่        (มี 1 อบต.) 
-อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (มี 1 อบต.) 

 5 อําเภอ 

จํานวนหมู่บ้านที่มีผู้สมัครไม่ครบ 2 คน และต้องมีเลือกตั้งเพิ่ม 28 หมู่บ้าน 
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,406,090 คน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
-จํานวน 
-ร้อยละ 
-อบต. ใช้สิทธิสูงสุด (อบต.ช่องแคบ อําเภอพบพระ จ.ตาก) 
-อบต.ใช้สิทธิต่ําสุด (อบต.สามโคก อําเภอสามโคก จ.ปทุมธานี) 

 
1,227,664 คน 
51.02 
 
 

 
 
 
 

1.2 ข้อมูลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(กรณีครบวาระ) จํานวน 617 แห่ง 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม  2542 
 

จังหวัด อบต 
แห่ง 

ใช้
สิทธิ 
ร้อย
ละ 

จ านวนผู้สมัคร ผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ภาคกลาง          

กาญจนบุรี 18 54.55 693 584 109 288 243 45 17 
จันทบุรี 14 57.96 578 519 59 286 257 29 14 
ฉะเชิงเทรา 28 67.66 1,481 1,351 130 655 610 45 42 
ชลบุรี 32 60.17 903 819 84 464 424 40 57 
ชัยนาท 5 69.81 377 334 43 142 130 12 7 
ตราด 1 61.60 47 44 3 20 18 2 4 
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นครนายก 6 68.32 373 323 50 136 121 15 1 
นครปฐม 21 68.42 843 770 73 365 344 21 20 
นนทบุรี 16 48.20 47 36 11 290 246 44 21 
ปทุมธานี 35 61.08 1,810 1,590 220 658 597 61 54 
ประจวบคีรีขันธ์ 18 58.70 736 651 84 358 333 25 20 
ปราจีนบุรี 6 65.75 344 308 36 134 125 9 7 
พระนครศรีอยูธยา 15 68.80 648 552 96 252 218 34 21 
เพชรบุรี 4 62.77 178 156 22 76 66 10 5 
ระยอง 24 67.67 27 27 - 386 366 20 18 
ราชบุรี 18 66.17 33 29 4 386 344 42 18 
ลพบุรี 10 61.31 568 481 87 190 171 19 6 
สมุทรปราการ 23 55.34 1,172 1,067 115 486 447 39 39 
สมุทรสงคราม 3 53.67 168 149 19 64 59 5 7 
สมุทรสาคร 16 61.72 658 628 30 254 243 11 16 
สระแก้ว 7 55.58 449 408 41 160 150 10 6 
สระบุรี 26 68.15 1,396 1,168 228 492 419 73 28 
สุพรรณบุรี 6 65.11 459 419 40 186 175 11 7 
อ่างทอง 3 68.44 120 99 121 52 42 10 2 

รวมทั้งสิ้น 355 61.52 15714 13887 1827 6780 6148 632 437 

ภาคเหนือ          

กําแพงเพชร 16 53.46 1,291 1,169 122 474 432 42 20 
เชียงราย 6 65.33 324 283 41 128 117 11 10 
เชียงใหม่ 17 60.78 904 775 129 314 272 42 23 
ตาก 7 55.47 292 230 62 104 87 17 3 
นครสวรรค์ 17 57.96 1,284 1,119 165 476 417 59 18 
พะเยา 1 54.88 70 61 9 26 25 1 0 
พิจิตร 12 61.79 760 692 68 304 278 26 16 
พิษณุโลก 14 58.94 1,119 957 162 390 342 48 25 

จ ังหวัด อบต 
แห่ง 

ใช้สิทธิ 
ร้อยละ 

จํานวนผู้สมัคร ผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. กํานัน 
ผญบ. รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

เพชรบูรณ์ 16 62.90 1,065 963 102 422 387 35 26 
แม่ฮ่องสอน 2 54.33 112 96 16 40 34 6 1 
ลําปาง 5 62.98 311 265 46 96 86 10 7 
ลําพูน 6 74.70 436 403 33 144 140 4 5 
สุโขทัย 1 63.85 60 54 6 22 21 1 2 
อุตรดิตถ์ 5 60.54 280 238 42 110 93 17 4 

รวมทั้งสิ้น 125 59.71 7894 6923 971 3080 2731 319 160 
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ภาคใต ้          

กระบี่ 3 76.36 31 30 1 46 44 2 0 
ชุมพร 8 70.22 447 398 49 186 171 15 4 
นครศรีธรรมราช 12 63.68 633 573 60 260 245 15 11 
นราธิวาส 1 60.64 27 25 2 10 9 1 1 
ปัตตานี 3 55.02 118 110 8 48 45 3 2 
พังงา 4 65.81 122 109 13 48 46 2 3 
พัทลุง 2 72.99 84 80 4 32 30 2 14 
ภูเก็ต 12 59.19 478 440 38 172 162 10 8 
ยะลา 5 60.54 175 165 10 78 76 2 2 
ระนอง 3 55.93 99 90 9 40 39 1 3 
สงขลา 33 68.78 1,285 1,182 103 574 544 30 18 
สตูล 1 54.10 29 27 2 14 12 2 0 
สุราษฎร์ธานี 10 73.93 279 266 13 130 123 7 3 

รวมทั้งสิ้น 97 65.47 3873 3557 316 1638 1546 92 69 

ภาคต.อ./เหนือ          

ขอนแก่น 5 72.41 441 398 43 140 129 11 9 
ชัยภูมิ 4 67.34 228 193 35 82 71 11 10 
นครราชสีมา 21 62.56 1,461 1,291 170 574 514 60 38 
ร้อยเอ็ด 1 63.88 119 100 19 40 36 4 6 
หนองคาย 4 66.94 182 168 14 80 74 6 8 
อุดรธานี 1 69.73 73 68 5 30 28 2 0 
อุบลราชธานี 4 69.44 347 306 41 130 120 10 9 

รวมทั้งสิ้น 40 65.87 2851 2524 327 1076 972 104 80 

รวมทุกภาค 617 62.07 31221 27726 3495 12544 11397 1147 746 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 28 เมษายน 2539  (2143 แห่ง) และ เมื่อ
ครบวาระ 10 มิถุนายน  2543 
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2.1 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อ วันที่ 28  เมษายน  2539 

จํานวนจังหวัด 71 จังหวัด 
จํานวนอําเภอ 482 อําเภอ 44 กิ่งอําเภอ 
จํานวน อบต. 2,143 
จํานวนหมู่บ้าน 21,511 หมู่บ้าน 
จํานวนราษฎร 16,257,224 คน 
จํานวนหน่วยเลือกต้ังทั้งสิ้น 21,511 หน่วย 
จํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ัง 98,062  คน 
จํานวนสมาชิกที่จะพึงมี 43,022 คน 
จํานวนผู้ถอนการสมัคร 838 คน 
จํานวนสมาชิกที่ได้รับเลือกต้ัง 42,729 คน 
จํานวนหมู่บ้านที่มีการเลือกต้ังโดยไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากมี
ผู้สมัครไม่เกินจํานวนสมาชิกที่จะมีเลือกต้ัง 

2,806 หมู่บ้าน 

จํานวน อบต.ที่มีการเลือกต้ังโดยไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากทุก
หมู่บ้านมีผู้สมัครไม่เกินจํานวนสมาชิกที่จะมีการเลือกต้ัง 

5 อําเภอ 

จํานวนหมู่บ้านที่มีผู้สมัครไม่ครบ 2 คน และต้องมีการเลือกต้ังเพิ่ม 152 หมู่บ้าน 
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 9,356,154 คน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
-จํานวน 
-ร้อยละ 
-อบต.ใช้สิทธิสูงสุด (อบต.ทุ่งนารี อําเภอปูาบอน จ.พัทลุง) 
-อบต.ใช้สิทธิน้อยสุด(อบต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก) 

 
5,526,306 คน 
59.07 
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2.2 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (กรณีครบวาระ)  

เลือกต้ัง วันที่  10  มิถุนายน  2543 
 

จังหวัด อบต. 
แห่ง 

ใช้
สิทธิ 
ร้อย
ละ 

ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาอบต. ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิก อบต. ก านั
น 

ผญบ
. 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

กระบี่ 25 77.48 994 932 62 405 389 16 9 
กาญจนบุรี 29 65.29 1,473 1,307 166 645 582 65 34 
กาฬสินธุ์ 14 67.28 981 897 84 412 385 27 21 
กําแพงเพชร 34 59.05 1,708 1,530 178 714 659 55 36 
ขอนแก่น 55 67.16 3,207 2,885 322 1,187 1,096 91 65 
จันทบุรี 24 66.24 933 825 108 475 431 44 25 
ฉะเชิงเทรา 27 71.11 1,143 1,039 104 564 515 49 22 
ชลบุรี 41 66.18 1,384 1,160 224 630 526 104 30 
ชัยนาท 16 65.65 823 699 124 304 271 33 28 
ชัยภูมิ 46 64.87 3,049 2,789 260 1,184 1,114 70 63 
ชุมพร 32 69.88 1,420 1,268 152 666 591 75 14 
เชียงราย 43 65.92 2,953 2,589 364 1,205 1,110 95 53 
เชียงใหม่ 22 70.31 1,274 1,144 130 496 461 35 18 
ตรัง 12 74.82 607 561 46 268 252 16 4 
ตราด 8 54.04 275 228 47 117 105 12 7 
ตาก 2 65.09 86 75 11 36 31 5 0 
นครนายก 17 67.44 806 675 131 358 304 54 8 
นครปฐม 62 71.86 2,387 2,162 225 1,138 1,050 88 44 
นครพนม 11 68.69 701 662 39 282 267 15 11 
นครราชสีมา 135 62.72 8,545 7,613 932 3,404 3,115 289 157 
นครศรีธรรมราช 107 69.18 4,720 4,369 351 1966 1,862 104 61 
นครสวรรค์ 47 61.97 2,489 2,213 276 1,002 899 103 52 
นนทบุรี 11 55.44 411 374 37 178 163 15 14 
นราธิวาส 32 65.62 1,072 1,013 59 501 484 17 12 
น่าน 2 64.66 119 83 36 36 28 8 2 
บุรีรัมย์ 83 62.68 5,992 5,432 560 2,382 2,207 175 118 
ปทุมธานี 9 72.16 306 285 21 134 127 7 9 
ประจวบคีรีขันธ์ 24 60.53 838 749 89 378 351 27 23 
ปราจีนบุรี 27 66.83 1,668 1,473 231 624 542 82 29 
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พระนครศรีอยุธยา 12 71.47 453 377 76 190 150 40 7 
พังงา 33 73.71 1,082 994 88 496 468 28 11 
พัทลุง 38 74.45 1,810 1,686 124 806 766 40 28 
พิจิตร 36 62.05 1,482 1,319 163 690 622 68 31 
พิษณุโลก 48 57.81 2,302 1,978 324 897 787 110 30 
เพชรบุรี 18 70.02 687 599 88 332 297 35 5 
เพชรบูรณ์ 64 61.89 3,667 3,145 522 1,440 1,263 177 58 

จ ังหวัด อบต. 
แห่ง 

ใช้สิทธิ 
ร้อยละ 

จํานวนผู้สมัครสมาชิกสภาอบต. ผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. กํานัน 
ผญบ. รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

แพร่ 17 71.30 776 658 118 352 308 44 22 
พะเยา 28 66.59 1,692 1,493 199 732 671 61 49 
ภูเก็ต 1 70.77 57 54 3 18 17 1 0 
มหาสารคาม 11 71.58 891 800 91 401 379 32 19 
มุกดาหาร 1 74.18 77 73 4 26 25 1 0 
แม่ฮ่องสอน 3 65.43 166 133 33 58 49 9 2 
ยโสธร 28 67.66 1,552 1,473 115 632 592 40 45 
ยะลา 15 68.84 499 467 32 202 193 9 7 
ร้อยเอ็ด 70 67.91 4,423 4,079 344 1,896 1,776 120 46 
ระนอง 4 64.15 118 99 19 50 44 6 0 
ระยอง 25 68.88 804 752 52 362 344 18 23 
ราชบุรี 43 65.89 1,730 1,525 205 760 687 73 39 
ลพบุรี 38 58.20 1,668 1,400 268 710 604 106 26 
ลําปาง 15 68.80 689 595 94 266 219 47 4 
ลําพูน 11 79.23 619 553 66 254 234 20 10 
เลย 28 68.88 1,755 1,552 203 668 612 56 30 
ศรีสะเกษ 24 60.83 1,688 1,537 151 646 603 43 22 
สกลนคร 45 63.98 2,789 2,582 207 1,085 1,043 42 56 
สงขลา 42 75.40 1,640 1,517 123 740 706 34 31 
สมุทรปราการ 3 66.25 70 66 4 38 36 2 2 
สมุทรสงคราม 14 57.05 536 468 68 238 214 24 10 
สมุทรสาคร 2 70.84 47 45 2 24 22 2 2 
สระแก้ว 2 64.53 142 130 12 56 51 5 0 
สระบุรี 31 67.76 1,332 1,100 232 526 441 85 19 
สุโขทัย 45 63.46 2,109 1,865 244 920 844 76 40 
สุพรรณบุรี 64 67.46 2,721 2,373 348 1,156 1,031 125 33 
สุราษฎร์ธานี 20 76.59 960 899 61 430 415 15 16 
สุรินทร์ 49 59.45 3,804 3,378 426 1,418 1,296 122 78 
หนองคาย 47 61.05 2,643 2,369 274 1,117 1,017 100 55 
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หนองบัวลําภู 6 64.01 403 379 24 171 165 6 11 
อ่างทอง 2 66.89 73 60 13 34 31 3 2 
อุดรธานี 97 65.69 5,661 5,248 413 2,164 2,048 116 121 
อุตรดิตถ์ 28 64.50 1,246 1,072 174 499 436 63 18 
อุทัยธานี 12 63.83 744 662 82 308 273 35 14 
อุบลราชธานี 26 68.57 1,730 1,594 136 644 604 40 33 

รวม 2143 65.77 111701 100107 11594 46145 42290 3855 2024 
 

 
 
 
 

 
3. ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.(กรณีครบวาระ) 3,633 แห่ง   

วันเสาร์ท่ี 23 มิถุนายน 2544 
 
ท้องที่ที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. 74 จังหวัด(ยกเว้นภูเก็ต) 

686 อําเภอ 62 ก่ิงอําเภอ 
จํานวน อบต.ที่มีการเลือกต้ัง 
- อบต. ที่มี 1 หมู่บ้าน (5 แห่ง) 
- อบต.ที่มี 2 หมู่บ้าน (10 แห่ง) 
- อบต.ที่มี 3 หมู่บ้านขึ้นไป (3,618 แห่ง) 

3,633 แห่ง 

จํานวนหมู่บ้าน 
- หมู่บ้านที่มีการลงคะแนน (31,426 หมู่บ้าน) 
- หมู่บ้านที่ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากมีผู้สมัครเท่าที่กฎหมาย

กําหนด จํานวน 2 คน (2,555 หมู่บ้าน) 
- หมู่บ้านที่ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากไม่มีผู้สมัคร(180หมู่บ้าน) 

34,161 หมู่บ้าน 

จํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ัง 153,450 คน 
-ชาย 136,368 คน 
-หญิง 17,082 คน 
-เป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
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  7,312  คน 
จํานวนสมชิก อบต.ที่พึงมี 68,362 
จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับเลือกต้ัง 
-ได้รับการเลือกต้ังโดยมีการลงคะแนน (62,765 คน) 
-ได้รับเลือกต้ังโดยไม่มีการลงคะแนน   (5,065 คน) 

67,830 คน 
-ชาย 61,552  คน 
-หญิง17,082 คน 

จํานวนสมาชิกสภาอบต.ที่ได้รับเลือกต้ังเป็นกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 5,601 คน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 12,735,048  ตน 
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 8,686,022 8o 

(ร้อยละ 68.21) 
 

 
 
 
 
จังหวัด อบต. 

แห่ง 
%
ลงคะแ
นน 

จํานวนผู้ 
สมัคร 

เป็นผญบ
กํานัน 

ผู้ถอน 
สมัคร 

ผู้ได้รับเลือกตั้ง กํานัน 
ผญบ. ชาย หญิง รวม 

กระบี่ 23 79.30 622 22 4 284 10 294 10 
กาญจนบุรี 45 65.24 1,468 72 26 662 64 726 27 
กาฬสินธุ์ 101 70.74 4,666 253 33 1,932 179 2,111 77 
กําแพงเพชร 25 60.20 1,014 68 7 387 67 454 38 
ขอนแก่น 131 68.27 6,571 314 64 2,495 237 2,732 130 
จันทบุรี 29 73.58 794 37 15 405 61 466 20 
ฉะเชิงเทรา 35 70.31 728 20 12 364 38 406 12 
ชลบุรี 3 57.55 48 2 6 18 8 26 2 
ชัยนาท 30 69.10 1,122 56 17 442 54 496 28 
ชัยภูมิ 71 65.09 3,548 158 40 1,329 130 1,459 46 
ชุมพร 26 70.43 1,011 28 12 433 60 493 15 
เชียงราย 67 68.78 3,094 160 79 1,306 110 1,416 65 
เชียงใหม่ 126 74.92 5,369 282 129 2,236 161 2,397 118 
ตรัง 69 77.25 2,452 88 46 980 93 1,073 32 
ตราด 23 65.10 654 23 1 280 34 314 14 
ตาก 36 62.16 1,425 70 33 534 84 618 28 
นครนายก 17 73.19 596 17 0 271 27 298 7 
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ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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นครปฐม 19 73.50 463 24 10 199 27 226 12 
นครพนม 68 66.13 3,416 212 465 1,323 88 1,411 73 
นครราชสีมา 111 66.23 5,207 255 107 2,070 222 2,292 110 
นครศรีธรรมราช 45 68.33 1,173 32 14 548 50 598 11 
นครสวรรค์ 61 65.73 2,499 119 41 973 116 1,089 53 
นนทบุรี 10 56.09 247 30 0 97 23 120 12 
นราธิวาส 42 70.00 1,249 27 11 542 26 568 17 
น่าน 67 66.39 2,604 135 55 1,072 148 1,220 61 
บุรีรัมย์ 92 65.30 4,753 235 27 1,870 194 2,064 109 

ปทุมธานี 8 67.72 174 7 4 71 9 80 4 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 73.18 23 0 1 12 0 12 0 
ปราจีนบุรี 28 73.43 1,039 38 6 432 78 510 18 
ปัตตานี 84 69.68 2,116 70 38 961 52 1,013 38 
พระนครศรีอยุธยา 102 69.52 3,176 105 69 1,261 241 1,502 56 
พะเยา 24 68.58 942 38 24 394 50 444 18 
พังงา 9 74.77 143 12 1 75 3 78 7 
พัทลุง 23 73.19 854 32 17 384 20 404 23 
พิจิตร 33 67.01 1,155 64 20 514 38 552 38 
พิษณุโลก 28 65.40 1,164 44 9 457 70 527 22 
เพชรบุรี 31 68.41 829 36 26 391 50 441 19 
เพชรบูรณ์ 30 67.96 1,274 54 20 493 89 582 21 

จ ังหวัด อบต. 
แห่ง 

%ลง 
คะแนน 

จํานวน 
ผู้สมัคร 

เป็นผญบ 
กํานัน 

ผู้ถอน 
สมัคร 

ผู้ได้รับเลือกตั้ง กํานัน 
ผญบ. ชาย หญิง รวม 

แพร่ 45 69.62 1,538 100 29 639 91 730 30 
มหาสารคาม 115 69.91 7,481 351 0 3,009 212 3,221 131 
มุกดาหาร 41 69.75 2,050 99 17 753 68 821 26 
แม่ฮ่องสอน 24 64.55 1,026 23 9 453 24 477 11 
ยโสธร 48 66.11 2,288 154 42 925 64 989 36 
ยะลา 34 75.61 891 26 13 357 15 372 11 
ร้อยเอ็ด 106 68.25 4,909 207 77 2,021 200 2,221 28 
ระนอง 19 67.28 544 14 5 206 24 230 6 
ระยอง 5 64.81 95 6 0 44 4 48 3 
ราชบุรี 32 70.52 1,046 56 19 444 64 508 25 
ลพบุรี 60 68.22 2,413 82 71 909 171 1,080 44 
ลําปาง 68 69.19 2,626 124 35 1,036 104 1,140 50 
ลําพูน 21 75.78 1,030 52 21 407 25 432 15 
เลย 42 69.70 1,569 81 27 625 75 700 31 
ศรีสะเกษ 160 65.81 9,576 505 55 3,510 293 3,863 182 
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ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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สกลนคร 74 65.20 3,760 241 34 1,417 102 1,519 105 
สงขลา 45 76.06 1,225 43 0 554 30 584 19 
สตูล 28 78.50 1,090 35 18 431 13 444 13 
สมุทรปราการ 5 61.86 225 7 0 65 28 93 3 
สมุทรสงคราม 16 59.30 437 22 8 190 44 234 16 
สมุทรสาคร 13 66.68 353 22 0 179 7 186 18 
สระแก้ว 48 62.74 2,502 113 44 909 125 1,034 52 
สระบุรี 45 73.31 1,497 32 31 598 134 732 20 
สิงห์บุรี 37 68.97 1,475 77 0 509 132 641 29 
สุโขทัย 31 64.29 998 29 15 450 46 496 12 
สุพรรณบุรี 36 69.41 1,145 52 22 475 61 536 27 
สุราษฎร์ธานี 88 76.34 2,815 89 55 1,260 73 1,313 44 
สุรินทร์ 99 60.88 5,634 307 85 2,093 273 2,366 111 
หนองคาย 48 64.14 2,014 128 17 811 72 883 51 
หนองบัวลําภู 48 64.33 2,139 178 19 858 74 932 54 
อ่างทอง 42 69.63 1,353 51 32 549 85 634 24 
อํานาจเจริญ 50 69.88 2,550 123 42 992 59 1,051 24 
อุดรธานี 52 66.28 2,070 112 21 513 63 876 36 
อตรดิตถ์ 30 63.78 998 35 0 399 53 452 13 
อุทัยธานี 26 66.32 1,002 58 14 412 48 460 21 
อุบลราชธานี 180 68.15 9,691 479 92 3,689 311 4,000 153 

รวม 3633 68.21 153737 7352 2485 61552 6278 67830 5601 
 
 
 
 

4. ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (กรณีจัดตั้งใหม่ พ.ศ. 
2542 จ านวน 350 แห่ง)  วันเสาร์ท่ี  22  มกราคม  2543 

 
จังหวัด อบต. 

แห่ง 
ผู้สมัคร 
ส.อบต 

เป็นผญบ
กํานัน 

ถอน 
สมัคร 

%
เลือกตั้

ง 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. กํานัน 
ผญบ. ชาย หญิง รวม 

กาญจนบุรี 3 97 6 3 74.93 29 11 40 2 
กาฬสินธุ์ 14 506 23 4 72.11 204 10 214 4 

กําแพงเพชร 2 75 3 3 65.74 32 2 34 0 
ขอนแก่น 3 95 5 0 63.15 33 7 40 2 
จันทบุรี 1 39 0 4 71.31 19 1 20 2 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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ฉะเชิงเทรา 1 30 4 0 71.70 12 2 14 2 
ชัยภูมิ 1 55 1 0 70.15 16 2 18 0 

เชียงราย 4 138 12 0 64.75 66 8 74 9 
เชียงใหม่ 18 668 29 3 66.06 252 18 270 0 

ตรัง 4 125 5 4 79.59 52 2 54 0 
ตราด 2 32 1 0 72.07 16 2 18 0 
ตาก 12 328 21 1 62.93 171 18 189 15 

นครพนม 16 684 32 0 66.68 279 23 301 9 
นครราชสีมา 20 805 64 10 68.15 290 32 322 33 

นครศรีธรรมราช 1 42 0 0 74.37 14 2 16 0 
นครสวรรค์ 1 22 0 0 64.16 10 0 10 1 

น่าน 23 639 30 8 70.56 288 22 310 19 
บุรีรัมย์ 9 391 10 0 65.94 135 21 156 5 

ประจวบคีรีขันธ์ 2 58 6 2 73.73 30 4 34 6 
ปัตตานี 12 188 12 7 71.03 76 12 88 7 

พระนครศรีอยุธยา 4 92 3 3 62.73 37 5 42 1 
พัทลุง 1 40 2 0 76.64 12 2 14 0 
พิจิตร 5 161 8 0 71.41 61 7 68 1 

เพชรบุรี 16 452 14 0 77.07 203 19 222 15 
เพชรบูรณ์ 1 33 2 2 72.38 11 1 12 0 

แพร่ 11 288 15 2 73.46 92 18 110 7 
พะเยา 6 202 17 0 70.47 77 5 82 0 

มหาสารคาม 5 216 8 0 74.23 89 7 96 5 
มุกดาหาร 8 278 11 2 70.71 99 11 110 6 

แม่ฮ่องสอน 13 356 4 3 69.25 180 11 191 5 
ยโสธร 2 76 3 1 62.66 27 1 28 1 
ยะลา 2 44 4 2 78.45 16 0 16 0 

ร้อยเอ็ด 9 331 13 10 66.28 137 7 144 5 
ลพบุรี 6 185 8 7 68.50 75 9 84 2 
ลําปาง 1 46 2 1 75.83 15 1 16 0 
ลําพูน 7 252 3 3 72.27 81 7 88 7 
เลย 14 455 24 0 75.60 182 15 197 10 

จ ังหวัด อบต. 
แห่ง 

ผู้สมัคร 
ส.อบต 

เป็นผญบ 
กํานัน 

ถอน 
สมัคร 

%เลือก 
ตั้ง 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. กํานัน 
ผญบ. ชาย หญิง รวม 

ศรีสะเกษ 19 871 42 9 64.67 333 23 356 11 
สกลนคร 4 132 1 0 69.97 45 7 52 2 
สงขลา 1 24 0 1 69.52 8 0 8 0 
สตูล 5 99 3 0 70.37 41 1 45 0 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสาม  การเลือกตั้งท้องถิ่นไทย 
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สมุทรปราการ 1 34 1 0 67.37 16 0 16 3 
สระแก้ว 1 70 7 0 56.10 19 3 22 4 
สิงห์บุรี 1 21 0 0 76.21 11 3 14 0 
สุรินทร์ 10 477 7 0 61.09 165 19 184 1 

หนองคาย 13 573 34 11 60.72 211 21 232 11 
หนองบัวลําภู 2 66 14 1 62.87 27 1 28 3 

อ่างทอง 8 185 0 0 69.87 83 16 99 1 
อุดรธานี 1 39 0 2 65.83 14 2 16 0 
อุตรดิตถ์ 1 39 3 0 67.60 14 0 14 1 
อุทัยธานี 12 375 23 3 67.82 148 18 166 12 

อุบลราชธานี 6 253 6 0 71.18 89 7 96 5 
อํานาจเจริญ 5 197 11 8 70.59 75 3 78 4 

 350 11979 557 120 68.40 4721 437 5158 239 
 

 
 
 
 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  

 
เรื่อง 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
ส่วนที่สี่ 

บทความเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

และการปกครองท้องถิ่น 

 

เสนอ 

 

สถาบันพระปกเกล้า 

 

โดย 

ตระกูล   มีชัย 

ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มิถุนายน   2546 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 
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บทความเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

 

 ข้อมูลด้านการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่นในในส่วนนี้เป็นการรวบรวม

บทความ บทวิพากษ์-วิจารณ์ ความเห็น จากแหล่งเอกสารต่าง ๆ คือ วารสารรายเดือน วารสาร

รายสามเดือน  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ดังนี้  

 วารสาร/นิตยสาร ท้องถิ่น 

 วารสารเทศาภิบาล 

 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 

 วารสารธรรมศาสตร์ 

 วารสารนิติศาสตร์ 

 วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ 

 วารสารร่มพฤกษ์ 

 วารสารรัฐสภาสาร 

 วารสารข้าราชการ 

 วารสารวิทยาการจัดการ 

 วารสารรามคําแหง 

 วารสารรัฐศาสตร์สาร 

 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ 

 วารสารที่ดิน 

 วารสารการเมืองการปกครอง 

 วารสารกฎหมายปกครอง 

 วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

 วารสารสรรพากรสาสน์ 

 วารสารดุลพาห 

 วารสารจุฬาลงกรณ์ 

 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 

 วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ 

 วารสารการวิจัยบูรพาศึกษา 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 
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 หนังสือพิมพ์มติชน 

 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

 หนังสือพิมพ์วัฏจักร 

 หนังสือพิมพ์ไทยไฟแนนเชียล 

 สยามรัฐรายสัปดาห์ 

 มติชนรายสัปดาห์ 
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วารสาร 

นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ 

 
ผู้เขียน 

 
ช่ือเรื่อง 

ฉบับที ่

วัน/เดือน/ปี 

 ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
การบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต. 41, 

3(มี.ค.44) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย 39,10(ต.ค.4

2) 
ท้องถ่ิน กองบรรณา 

ธิการ 

นโยบายและแนวพัฒนาเทศบาลเมืองพัทยา 

และ กรุงเทพมหานครของ ฯพณฯ รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

40,8(ส.ค.43) 

ข้าราชการ กระมล ทอง 

ธรรมชาติ     

วิวัฒนาการของการรวมอํานาจและการกระจาย

อํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
45, 5(ก.ย.- 

ต.ค.43) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
การทุจริตเงินค่าจําหน่ายน้ําประปาของ อบต. 39,8(ส.ค.42) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 41,8(ส.ค.44) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
แบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการ อบต. 41,4(เม.ย.44

) 
ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
บทบาทของ อบต. กับการจัดการสิ่งแวดล้อม 40,11(พ.ย.4

3) 
เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 

บทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการทํางานร่วมกับ 

อบต. 

94,(ส.ค.42) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
การรวม/ยุบรวม สภาตําบล และ อบต. 

เป้าหมายท่ีหลักธรรมาภิบาล 

41,3(มี.ค.44) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

สรุปสาระสําคัญของร่างกฎหมายสภาตําบลและ 

อบต.ท่ีแก้ไขใหม ่

39,5(พ.ค.42

) 

เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 
มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของ อบต. 96,11(พ.ย.44) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

ปัญหาการร้องเรียนในองค์การบริหารส่วนตําบล 41,4(เม.ย.44) 

เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 

ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 96(ก.ย.44) 

 
ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

โครงการตรวจเยี่ยมในหน้าท่ีปลัดจังหวัดใน

ลักษณะนิเทศงาน อบต. 

39,6(มิ.ย.42) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วนตําบล อบต.กับการกระจายอํานาจ 40,9(ก.ย.43) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลกับการมีส่วนร่วมใน 39,1(ม.ค.42) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 

ตําบล การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 
ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

หลักเกรฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารการคลัง

ตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ 

2543 

40,3(มี.ค.43) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

หลักเกรฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร

งบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการ

สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2543 

40,3(มี.ค.43) 

ร่มพฤกษ์ กิติชัย รัตนะ องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)กับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที ่

7,3 

(ก.พ.-

พ.ค.42) 

ร่มพฤกษ์ กิติชัย รัตนะ การวิเคราะห์ข้อจํากัดและโอกาสขององค์การ

บริหารส่วนตําบล        ในการจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน 

19, 1(มิ.ย.- 

ก.ย.43) 

เทศาภิบาล โครงการส่งเสริม

การบริหารจัดการท่ี

ดีโดยกระจาย

อํานาจสู่ท้องถ่ิน 

การส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจาย

อํานาจสู่ท้องถ่ิน 
94(พ.ค.42) 

เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลกับการมีส่วนร่วมใน

การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
94(ก.พ.42) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
แนวทางการดําเนินงานของ อบต. หลังการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2542 

39,7(ก.ค.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเพียง

จุดเริ่มต้น 
47,22(23ต.ค

.- 

4พ.ย.43) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม กระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

แก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

46, 18 

(3-9 ต.ค.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง 47,5 

(2-8 ก.ค.43) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การยุบรวม อบต. กับ อบต. หรือ อบต.กับ 

หน่วยการปกครองท้องถ่ินอ่ืน ต้องเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของประชาชน 

45,51(23-

29 

 พ.ค.42) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม ความจงใจของนักการเมือง(ส.ส.)ต่อองค์กร 38,4(เม.ย.42



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 

ปกครองท้องถ่ิน ) 

 
สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

46,27 

(5-11ธ.ค.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การเลือกตั้งนายก”เมืองพัทยา”โดยตรง 46,16(19-25 

ก.ย.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การเลือกตั้งนายก อบจ.โดยตรง 46,23(7- 

13พ.ย.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของ

องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) 

46,43(26มี.ค

.- 

1เม.ย.43) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ป ี 2543 เตรียมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถ่ินองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

46,19(10-

16 

ต.ค.42 

 
สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม บันทึกการปกครองท้องถ่ินกับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต 

46,11(15-

21 

ส.ค.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม แนวโน้มโครงสร้างองค์กรเทศบาล ภายหลัง

เสนอกฎหมายเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง 

46,45(9-15 

เม.ย.43) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินป ี

ค.ศ.2000 

46,25(21-

27 

พ.ย.42) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม สํานึกเพื่อท้องถ่ินและความเป็นพลเมืองของ

ชุมชน กะตะ-กะรน จังหวัดภูเก็ต 

45,46(18-

24 

เม.ย.43) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม ศักยภาพ และความพร้อมของ อบต.ในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

40, 

4(เม.ย.44) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม แผนการกระจยอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินกระทําด้วยจิตสํานึก หรือด้วยผลของ

กฎหมายบังคับ 

47,14(3- 

9ก.ย.43) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

46,28(12-

18 

ธ.ค.42) 

ท้องถ่ิน จิรพร ตลับเงิน การปกครองนครหลวงของประเทศฝรั่งเศส 40,5(พ.ค.43

) 
เทศาภิบาล จินต ์วิภาตะกลัศ การมอบอํานาจและการกระจายอํานาจ การ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ท้องถ่ิน 
95(ม.ค.43) 
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เทศาภิบาล โครงการส่งเสริม

การกระจายอํานาจ

ฯ 

บทเรียนการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินของ

ประเทศฟิลิปปินส ์
94(ก.ย.42) 

เทศาภิบาล ขันติ มุทิตา แนวทางการจัดทําร่างมาตรฐานกลาง การ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
96(ก.พ.44) 

ท้องถ่ิน ขันติ มุทิตา แนวทางการจัดทําร่างมาตรฐานกลาง การ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
41,3(มี.ค.44) 

รัฐสภาสาร - ข้อคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการจัดเก็บภาษี

สรรพากรกับภาษีท้องถ่ิน 
47,3(มี.ค.42) 

พัฒนาชุมชน ขนิฏฐา กาญจน 

          รังษีนนท์ 
อบต.ประสิทธิภาพการวางแผนและบริหาร

โครงการของ อบต. 

38,3(มี.ค.42) 

พัฒนาชุมชน ขนิฏฐา กาญจน 

          รังษีนนท์ 

 

 

อบต.กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 38,7(ก.ค.42) 

เทศาภิบาล ขจรชัย วัฒนา 

          ประยูร 
การปกครองท้องถ่ินไทย:นโยบายด้านการสรร

หาการให้ค่าตอบแทน และการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการบริหารการจัดการบุคลากร

ขององคืกรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

96(ก.พ.44) 

 

 

 

ข้าราชการ - โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีด ี โดย

กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 
44,5(ก.ย. 

-ต.ค.42) 

รัฐสภาสาร คีสิน กุสสลาน ุ

       ภาพ 
สงขลา : ความพร้อมและความต้องการของ

ประชาชนในการปกครองตนเอง โดยการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 

47,4(เม.ย.42

) 

มติชนสุด

สัปดาห ์

- ชําน ิเปิดศึก วัฒนา ล้มเลือกตั้ง ส.ท.ปากน้ํา 978(18พ.ค.4

2) 
เทศาภิบาล ชาญวิทย ์ไกรฤกษ์ ความมุ่งม่ันสานฝันสร้างท้องถ่ิน 94(พ.ย.42) 

เทศาภิบาล ชวน หลีกภัย ความมุ่งม่ันของรัฐบาลที่มีต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
94(พ.ย.42) 

ท้องถ่ิน ไชยันต ์เจตินัย สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษา 

นิเทศก์ของเทศบาลและเมืองพัทยา 
39,11(พ.ย.4

2) 
ข้าราชการ ชุลีพร เดชขํา บทสัมภาษณ์พิเศษ “การบริหารจัดการท่ีด ี โดย

การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน” 
44,5(ก.ย. 

-ต.ค.42) 

ข้าราชการ ชุลีพร เดชขํา การปกครองท้องถ่ิน ประเทศฟิลิปปินส ์ 45,2(มี.ค. 

เม.ย.43) 

เทศาภิบาล ชําน ิศักดิเศรษฐ ์ เทศบาล:ประเด็นปัญหาและทิศทางในอนาคต 94(ก.ค.42) 

ท้องถ่ิน ณรงค ์ทิพกนก การศึกษาท้องถ่ินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 39,12(ธ.ค.4



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 

ประชากรในท้องถ่ิน 2) 

ธรรมศาสตร์ นครินทร ์เมฆ 

           ไตรรัตน ์

ปรีดี พนมยงค ์กับการปกครองท้องถ่ินไทย 25,1(ม.ค. 

-เม.ย.43) 

เทศาภิบาล นิกร เกรีกุล หลักแห่งการปกครองตนเองของท้องถ่ิน 95(ก.พ.43) 

ท้องถ่ิน ธานินทร ์

        ริ้วธงชัย 
อบต.กับการพัฒนาเยาวชน 39,5(พ.ค.42

) 
ท้องถ่ิน ณรงค ์ทิพกนก คณะกรรมการสถานศึกษากับการพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
39,10(ต.ค.4

2) 
ข้าราชการ ปรัชญา เวสารัชช ์ การปกครองท้องถ่ินของประเทศฟิลิปปินส ์ 44,5(ก.ย. 

-ต.ค.42) 

ท้องถ่ิน ประณีต ถาวร สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งชาติไทย 39,10(ต.ค.4

2) 
ท้องถ่ิน บวรศักด์ิ 

         อุวรรณโณ 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน 
40,5(พ.ค.43

) 
ท้องถ่ิน บุญเสริม นาคสาร อบต.กับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 39,6(มิ.ย.42) 

รัฐสภาสาร ประทาน คงฤทธิ 

           ศึกษากร 

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 48,8(ส.ค.43) 

ข้าราชการ ประทาน คงฤทธิ 

           ศึกษากร 

การบริหารการจัดการท่ีดีกับการปกครองท้องถ่ิน

ท่ีดีจะเก้ือกูลกันอย่างไร 
44,5(ก.ย. 

-ต.ค.42) 

ท้องถ่ิน ประพันธ์ ทิพยางกูร              

การรุณ ไชยแขวง 
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
40,1(ม.ค.43) 

 

 
เทศาภิบาล ประมวล รุจนเสร ี การประชุมชี้แจงกํานันท่ีครบวาระดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร อบต. 

94(พ.ค.42) 

ข้าราชการ ปรัชญา เวสารัชช ์ การปกครองท้องถ่ินกับการบริหารจัดการท่ีดี 44,5(ก.ย. 

-ต.ค.42) 

ท้องถ่ิน ฝ่ายพัฒนาสภา

ตําบลฯ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์

ประจําตําบล และ ปลัด อบต. กับ อบต. 

39,6(มิ.ย.42) 

เทศาภิบาล ฝ่ายพัฒนาสภ

ตําบลฯ 
แนวทางการดําเนินงานของ อบต.หลังการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและ

อบต.(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2542 

94(ก.ย.42) 

ท้องถ่ิน ผู้อํานวยการกอง

ราชการส่วนตําบล 

กรมการปกครองกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 39,8(ส.ค.42) 

ท้องถ่ิน มานะชัย โชต ิ

          สุวรรณ 

การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 39,11(พ.ย.4

2) 
เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

ภาคภูมิ เตมะศิร ิ อบต.องค์กรท้องถ่ินท่ีต้องดเร่งผ่าตัดใหญ ่ 8,355 (25-

31 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 

มี.ค.42) 

เทศาภิบาล พันธ์ุชัย วัฒนชัย แนวทางการป้องกันการทุจริตใน อบต. 94(เม.ย.42) 

ท้องถ่ิน พิสิษฐ บุญช่าง ความคาดหวังในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 39,1(ม.ค.42) 

เทศาภิบาล ไพบูลย์ วัฒน 

          ศิริธรรม 
อบต.ในแนวทางประชาคมตําบล 94(เม.ย.42) 

ท้องถ่ิน วิญญ ูอังคณารักษ์        กําเนิดสภาตําบล 39,1(ม.ค.42) 

ท้องถ่ิน วีระชัย ชมสาคร การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
39,9(ก.ย.42) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

- เลือกตั้ง ส.ท. “ปากน้ไ”ตรวจสอบศักยภาพ 

“รัฐบาล” ศักยภาพ “ประชาธิปไตย” 

19,981 

(8มิ.ย.42) 

พัฒนาชุมชน รัชฎาภรณ์ 

          แก้วสนิท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 38,2(ก.พ.42

) 
ข้าราชการ สมาน รังสิโย 

         กฤษฎ ์

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในประเทศญี่ปุ่น 43,1(ม.ค. 

-ก.พ.41) 

พัฒนาชุมชน วรลักษณ ์มนัส 

          เอ้ือศิร ิ

ความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลใน

การรับโอนงานพัฒนาชุมชน 
39,2(ก.พ.43

) 
พัฒาชุมชน วรลักษณ ์มนัส 

          เอ้ือศิร ิ

 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลกับการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว 
38,1(ม.ค.42) 

พัฒนาชุมชน วรลักษณ ์มนัส 

          เอ้ือศิร ิ
อบต.กับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 39,5(พ.ค.43

) 
พัฒนาชุมชน วรลักษณ ์มนัส 

          เอ้ือศิร ิ
อบต.คิดอย่างไรต่อการโอนงานพัฒนาชุมชน 3, 4(เม.ย.43)  

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

สิงห์คลองหลอด กฎหมายสภาตําบลและอบต.ท่ีแก้ไขใหม่ 45,45(11-

17 

เม.ย.42) 

 
ธรรมศาสตร์ สกนธ์ วัญญ ู

         วัฒนา 

การกระจายอํานาจการคลังท้องถ่ิน 23,3(ก.ย.- 

ธ.ค.40) 

ท้องถ่ิน สถิต ฉัตรแก้ว 

       ชูไทย 

การกําจัดขยะมูลฝอย “ปัญหาของชาต”ิ 

บทบาทอบต.ควรเป็นเช่นใด 

40,1(ม.ค.43) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

สมชาย เม่นแย้ม การกระจายอํานาจทางการศึกษาของไทยกับ

วิสัยทัศน์กลับหัวกลับหาง 

21,1064 

(8ม.ค.44) 

 
มติชน 

สุดสัปดาห ์

สมหมาย 

        ปาริฉัตร 
ยุบ อบต. 19,978 

(18พค42) 

ท้องถ่ิน สํานักบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด:บทบาทในประชาคม 39,3(มี.ค.42) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 

ราชการส่วนท้องถ่ิน จังหวัด 

ท้องถ่ิน สํานักบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน 

อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ.2540) 

39,4(เม.ย.42

) 

ท้องถ่ิน - สาระสําคัญของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง

ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 

39,5(พ.ค.42

) 

ท้องถ่ิน สาโรช คัชมาตย ์ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. …. 

39,12(ธ.ค.4

2) 

เทศาภิบาล สาโรช คัชมาตย ์ การเปล่ียนแปลงการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รับปี ค.ศ.2000 : มิติใหม่แห่ง พ.ร.บ.

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

95(มี.ค.43) 

ท้องถ่ิน สุวัฒน ์โชค 

        สุวัฒนสกุล 
จุดเปราะบางของปกครองกับท้องถ่ิน:มุมมอง

จากภูมิภาค 

40,3(มี.ค.43) 

ท้องถ่ิน สีมา สีมานันท์ การปกครองท้องถ่ินอังกฤษ 39,9(ก.ย.42) 

ท้องถ่ิน สีมา สีมานันท์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีด ี โดย

กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 
39,5(พ.ค.42

) 
ท้องถ่ิน ส่วนพัฒนา

โครงสร้างฯ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 

39 

,9(ก.ย.42) 

เทศาภิบาล สํานักบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

สาธารณะของเทศบาล 
94(เม.ย.42) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

สุรพล นิติไกร 

         พจน ์

ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอํานาจจัด

การศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

21,1066 

(22มค44) 

21,1067 

(29มค44) 

21,1068 

(5กพ44) 

ท้องถ่ิน สุริยัน จริตงาม อบต.ข้าวงามกับการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด 

39,8(ส.ค.42) 

เทศาภิบาล สุวรรณ ีประสาน 

          เกลียว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.2542:การกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาสู่ท้องถ่ิน 

94(ต.ค.42) 

ท้องถ่ิน อลงกต วรกี การปกครองท้องถ่ิน จีน 39,1-5(ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค.พ.ค.) 

รัฐสภาสาร เอกอิสโร วรุณ การได้มาซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล…. 48,8(ส.ค.43) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 

             ศรี มิติใหม่ทางการเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน 

ท้องถ่ิน อุไรวรรณ 

         เทียนทอง 

การศึกษาท้องถ่ินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 39,4(เม.ย.42

) 
เทศาภิบาล อํานวย ปองนาน ภารกิจต่อ อบต.: บทสรุปหลังการเลือกตั้ง 92,7(ก.ค.40) 

 
เทศาภิบาล อุกฤต พึ่งโสภา นายอําเภอกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลป ี2539 

91,3 

(มี.ค.39) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

เอกวัฒน ์สุวรรณ จับตาเลือกตั้ง อบต.ระวัง…คืนหมาหอน 43,47(20 

-26เมย.40 

เทศาภิบาล อํานวย ปองนาน การพัฒนาประสิทธิภาพ อบต. 92,8(ส.ค.40) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

สุเวช เลิศศาสตร์ 

       ไพศาล 
ประชาชนได้อะไรจาก อบต. 43,13(25 

-31สค39) 

เทศาภิบาล - องค์การบริหารส่วนตําบล : รากฐานประชาธิปไตย 90,5(พ.ค.38

) 
พัฒนาชุมชน อดิศักด์ิ น้อย 

           สุวรรณ 
อบต.กับการบริหารบ้านและเมือง 37,4(เม.ย.41

) 
ท้องถ่ิน อนุชา ฮุน 

        สวัสดิกุล 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล พอหรือไม่ 8(ส.ค.39) 

เทศาภิบาล สุริยะ วิริยะสวัสดิ ์ ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการควบคุมดูแล

องค์การบริหารส่วนตําบล 

89,2 

(ก.พ.37) 

ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ นายอําเภอกับ อบต. 92,6-7(มิ.ย.

และ ก.ค. 40) 

ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ กํานันผู้ใหญ่บ้านในองค์การบริหารส่วนตําบล 38,5(พ.ค.41

) 
สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

 

สุเวช เลิศศาสตร์ 

       ไพศาล 
ประชาชนได้อะไรจาก อบต. 43,11(11 

-17ส.ค.39) 

ท้องถ่ิน ส่วนพัฒนารายได้

ท้องถ่ิน 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 35,4(เม.ย.38

) 
สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

สิงห์คลองหลอด การปรับโครงสร้าง อบต. ต้องฟังเสียงประชาชน

ด้วย 

45,14(6-12 

ก.ย.41) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

สิงห์คลองหลอด การพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

45,16(20 

-26กย41) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

สิงห์คลองหลอด ประชาชนคือผู้ป้องกันการทุจริตใน อบต. 45,19(11 

-17ตค41) 

พัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

สุชาต ิประสิทธ์ิ 

        รัฐสินธ ์ 
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 

สมรรถนะในการวางแผนและความสามารถของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในการปฏิบัติภารกิจ

37,3(ก.ค. 

-ก.ย.40) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 

หน้าท่ี : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

เทศาภิบาล สมัชชา โพธิ์ถาวร สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล : ว่า

ด้วยเรื่องของรายได ้

89,9(ก.ย.37) 

ท้องถ่ิน ส่วนการคลัง

ท้องถ่ิน 

การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินองคืการ

บริหารส่วนตําบล 
35,4(เม.ย.38

) 
ท้องถ่ิน สํานักบริหาร รสท. การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 35,3(มี.ค.38) 

เทศาภิบาล สนั่น ขจรประ 

       ศาสน ์

นโยบายในการกระจายอํานาจของรัฐบาลต่อ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
90,2(ก.พ.38

) 
นิติศาสตร ์ สมคิด เลิศ 

         ไพฑูรย์ 

สภาตําบลนิติบุคคลและองคืการบริหารส่วน

ตําบล 
24,3(ก.ย.37) 

ท้องถ่ิน สมศักดิ์ ศรีวรรธนะ การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 35,3(มี.ค.38) 

เทศาภิบาล สมศักดิ์ ศรี 

         วรรธนะ 

บทบาทของนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

ต่อสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
90,5(พ.ค.38

) 
เทศาภิบาล สมศักดิ์ สุริย 

          มงคล 

เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐนะองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
89,9(ก.ย.37) 

พัฒนาชุมชน รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท               อบต.กับสิ่งท่ีต้องเปลี่ยนแปลง 37,11(พ.ย.4

1) 
พัฒนาชุมชน รุ่งนภา บุญคุ้ม แนวทางการทํางาน กับ อบต. โดยใช้ข้อมูล 

กชช. 2 ค และ จปฐ.เป็นเคร่ืองมือวัด 

35,9(ก.ย.39) 

พัฒนาชุมชน วรลักษณ ์มนัส 

             เอ้ือศิริ 

ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบล 
37,1(ม.ค.41) 

เทศาภิบาล สถาบันเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาชนบท จุฬา

ฯ 

การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
93(ธ.ค.41) 

เทศาภิบาล สนั่น ขจรประ 

       ศาสน ์

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
90,6(มิ.ย.38) 

เทศาภิบาล ปลัดแท้(นามแฝง) บทบาทของอําเภอต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 90,5(พ.ค.38

) 
พัฒนาชุมชน พงศธร สัจจชล 

          พันธ์ 
เป็น อบต.ใหม่ต้องทําอะไรบ้าง 36,6(มิ.ย.40) 

เทศาภิบาล พินิจ บุยเลิศ การพัฒนา อบต.ในระยะ 5 ป ี ข้างหน้า 

(2541-2545) 

93(ก.ค.41) 

เทศาภิบาล ยุติศักดิ์ เอกอัคร การพัฒนาความเป็นสถาบันขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
92,7(ก.ค.40) 

เทศาภิบาล รสต(นามแฝง) การรักษาราชการแทนในองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
90,8(ส.ค.38) 

ท้องถ่ิน ปรีชา เรืองจันทร ์ นายอําเภอ : การกํากับดูแลสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

36,3(ม.ค.40) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 
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พัฒนาชุมชน ปรีดี โชติช่วง อบต.เข้มแข็ง ท้องถ่ินม่ังคั่ง  ประชาธิปไตย

รากฐานม่ันคง 

37,2(ก.พ.41

) 

เทศาภิบาล ประทีป วีระพัฒน 

           นิรันดร ์
ร่วมสร้างวิสัยทัศน ์ อบต. : ร่วมสร้างความ

เข้มแข็ง อบต. 

92,10(ต.ค.4

0 

ท้องถ่ิน ปลัดแท้ เทศบาลจิ๋ว 35,6(มิ.ย.38) 

เทศาภิบาล นิสิต จันทร์สมวงศ์ 

ปรีชา เรืองจันทร์ 
อบต. : กับบทบาทฝ่ายปกครองในฐานะ

ภูมิภาคท่ีต้องเปลี่ยนไป 

92,10และ12 

(ต.ค. และ 

ธ.ค.40) 

ท้องถ่ิน เบญจกุล มะกะระธัช              บทบาท อบต.กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชา 37,8(ส.ค.40) 

ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

           ศึกษากร 
การกระจายอํานาจสู่รากหญ้า:สภาตําบลนิติ

บุคคล และ องค์การบริหารส่วนตําบล 

34,11(พ.ย.3

7)  

เทศาภิบาล ประมวล รุจนเสร ี การพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน อบต. 93(ส.ค.41) 

เทศาภิบาล ปรีชา เรืองจันทร ์ นายอําเภอ : การกํากับดูแลสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

90,9(ก.ย.38) 

เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

นิช นรธรรม อบต.มีหน้าท่ีรับเหมาและส่งส่วย 5,248(7-13 

มี.ค.40) 

เทศาภิบาล นิวัตน ์สวัสดิ์แก้ว สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
90,2(ก.พ.38

) 
เทศาภิบาล นิวัตน ์สวัสดิ์แก้ว อบต. : หรือจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนัก

ปกครอง 

91,5(พ.ค.39

) 

เทศาภิบาล นิวัตน ์สวัสดิ์แก้ว อบต. : อิสระอย่างท่ีควรจะเป็น 91,9(ก.ย.39) 

เทศาภิบาล ชูวงศ ์ฉายะบุตร การดําเนินการหลังการใช้พระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ.ศ.2537 

90,2(ก.พ.38

) 

เทศาภิบาล ทรงทรัพย์ 

        พิริยคุณธร 
ประธานกรรมการบริหาร อบต. เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินคนใหม่ 

90,5(พ.ค.38

) 

พัฒนาชุมชน เดือนเพ็ญ 

        ศังขะฤกษ ์

สตรีกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะ

กรณ ี: องค์การบริหารส่วนตําบล 

36,1(ม.ค.40) 

เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

นิช นรธรรม การแบ่งชนชั้นของ อบต. 5,256(2-8 

พ.ค.40) 

เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

นิช นรธรรม ความหมายใดต่อ อบต. 5,246(21-

27 

ก.พ.40) 

พัฒนาชุมชน ขนิฏฐา กาญจน 

          รังษีนนท์ 
อบต.คิดอย่างไรกับงานพัฒนาตําบล 37,12(ธ.ค.4

1) 
พัฒนาชุมชน คําแข แก้วพันนา การเตรียมความพร้อมพัฒนากรในการ

สนับสนุน อบต.เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

37,1(ม.ค.41) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 
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เทศาภิบาล จิรศักด์ิ เกษณีย 

           บุตร 

ปัญหาความขัดแย้งการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 
93(เม.ย.41) 

เทศาภิบาล ชัยยงค ์วุฒิมา 

          นนท์ 

นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
91,3(มี.ค.39) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ปลุกกระแสผู้หญิง(สตรี)ลุกขึ้นไปใช้สิทธิ:เข้า

ร่วมรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตําบล

(อบต.) 

42,17(24-

30 

ก.ย.38) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม 2760 ตําบล ยกฐานะเป็น อบต. พัฒนากรจะทํา

อย่างไร 
35,9(ก.ย.39) 

สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)กลไกเพื่อ

ผลประโยชน์หรือเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

44,23(9-15 

พ.ย.40) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม อนาคตการปกครองท้องถ่ิน(อบต.) 36,11(พ.ย.4

0) 
พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม อบต.-ใคร..ทําอะไร? 35,11(พ.ย.3

9) 
พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม การศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมความ

เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) 

37,5(พ.ค.41

) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม เตรียมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล(อบต.) : ระวังอํานาจแฝง 

41,50(14-

20พ,ค.38) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ทิศทาง อบต.ในอนาคต 45,28(13-

19 

ธ.ค.41) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม ประชาคมตําบล : สร้างจุดแข็งให ้อบต. 36,1(ม.ค.40) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ประชาคมตําบลกับการวางแผนพัฒนาตําบลของ 

อบต. : เสริมความเข้มแข็งของ อบต. 

45,29(20 

-26 ธ.ค.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 45,18-20(4-

10,11-17,18-

24 ต.ค.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้สตรีมีส่วน

ร่วมในองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)ใน

จังหวัดภาคเหนือ 

42,48(10-

16 

ธ.ค.38) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม การเพิ่มจํานวนผู้นําสตรีเป็นสมาชิก อบต. : 

ความสําเร็จในการรณรงค์ท่ีภาคเหนือ 

35,1(ม.ค.39) 

ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 
รู้จักเคร่ืองหมาย อบต. 35,11(พ.ย.3

8) 
เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลกับกฎหมายควบคุม

อาคาร 
91,2(ก.พ.39

) 
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ท้องถ่ิน กองราชการส่วน

ตําบล 

ข้อเสนอกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
38,5(พ.ค.41

) 
เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 

นโยบายกระจายอํานาจของรัฐบาลต่อองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
91,5(พ.ค.39

) 
เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 
ปัญหาถาม-ตอบเก่ียวกับสภาตําบล และ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

91,7(ต.ค.39) 

เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 

การจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
92,1(ม.ค.40) 

เทศาภิบาล กองราชการส่วน

ตําบล 
อบต. : การกระจายอํานาจสู้ท้องถ่ิน 90,5(พ.ค.38

) 
เทศาภิบาล สุวัฒน ์ตันประวัต ิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไปทางไหน 92,4และ5 

(เม.ย./

พ.ค.40) 

ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ อนาคตของ อบจ. 37,2(ก.พ.40

) 
เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

ศูนย์ข่าวภูมิภาค เลือกนายก อบจ.เงินสะพัดกระเป๋า ส.จ. สวน

กระแสเศรษฐกิจทรุด 

6,288(12 

-18 ธ.ค.40) 

ท้องถ่ิน กองตรวจสอบ

ระบบบัญชี 

การบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
35,4(เม.ย.38

) 
ท้องถ่ิน สมบัติ สืบสมาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 29,3(มี.ค.32) 

เทศาภิบาล สมศักดิ์ พันธาสน ผู้ว่าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 70,9(ก.ย.18) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

สมหมาย ปาริ 

            ฉัตต ์
พลิก พ.ร.บ.อบจ.ร้องหาความเป็นธรรมให้

ท้องถ่ิน 

19,953 

(24พ.ย.41) 

ท้องถ่ิน สิงคลีวรรณ 

         วราลักษณ ์

วิธีการลงบัญชีเก่ียวกับเงินสะสมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
16,9(ก.ย.19) 

ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ การยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38,6(มิ.ย.41) 

ท้องถ่ิน ฝ่ายพัฒนาองค์การ บทาทของนายช่างโยธาองค์การ 30,7(ก.ค.33) 

ข้าราชการ พิชิต คิดบรรจง การกระจายอํานาจที่กลับกลายเป็นรวมอํานาจใน

งานส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
21,6(มิ.ย.19) 

 

 
ท้องถ่ิน ไพศาล แก้ว 

          ประสม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า 34,12(ธ.ค.3

8) 
เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

วิชิต ตันตระศุกุล 

 

อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน ์ อบจ.กับการเมืองไทย 

ยุคผู้ว่าฯสวมหมวกได้แค่ใบเดียว 

6,287(5-11 

ธ.ค.40) 

เทศาภิบาล ศรีพงศ ์บุตร 

           งามดี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด : การวิเคราะห์

ปัญหาเชิงทฤษฎีระบบ 

87,5(พ.ค.35

) 

สยามรัฐ - การได้มาซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 19ต.ค.43 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 

ผู้จัดการรายวัน - กรณีศึกษาปัญหา อบต.ภูเก็ตสู่ข้อเสนอปลด

แอกมหาดไทย 

14-15ก.ย.39 

มติชน - ก้าวท่ี 7 ของอบต.กับการปกครองท้องถ่ิน 31ธ.ค.44 

วัฏจักร - กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ อบต. 7ก.ค.40 

สยามรัฐ - กํานันผู้ใหญ่บ้านประกาศสู้ตายขอคงตําแหน่ง

ประธาน อบต. 

21ม.ค.40 

มติชน อภิชาต สังขาชาต ิ ต้องแยกความขัดแย้งส่วนตัวออกจากงาน

(อบต.) 

26 ก.พ.44 

มติชน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล          โฉมใหม่การศึกษาท้องถ่ินหลัง อบต.แสดงพลัง 5 ต.ค.40 

สยามรัฐ - อีกคร้ังกับปัญหาทุจริต อบต.เชื้ออุบาทว์ที่ไม่มี

วันตาย 

14 ส.ค.43 

มติชน - อบต.บางพระ เมืองแปดริ้ว ต้นแบบ อบต.ภาค

ตะวันออก 

9 เม.ย.44 

ไทยโพสต ์ - อบต.รวมพลสู้มหาดไทยออกระเบียบกดหัวใต้

อุ้ง 

13 ก.พ.41 

ผู้จัดการรายวัน - อบต.ลากต้ัง-เลือกตั้งความขัดแย้งที่รอวันปะทุ 21ก.ค.40 

มติชน - อบต.หลงทาง 6 ก.ย.43 

ไทยโพสต ์ - อบต.:อํานาจใหม่เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน 24เม.ย.44 

สยามรัฐ - สภาพสตรีพาเหรดสมัคร อบต.พลิก

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

21พ.ค.44 

สยามรัฐ - องค์การบริหารส่วนตําบลพยัคฆ์ติดปีกหรือผู้รับ

ใช้นายทุน 
14เม.ย.40 

มติชน - อบต.กับอํานาจใหม่ อย่าให้กลายเป็น ยื่นดาบ

ให้โจร 

3พ.ค.44 

สยามรัฐ - อบต.ท่ัวประเทศรับเละ5,700ล.พัฒนา

ท้องถ่ิน 

22พ.ย.40 

สยามรัฐ - สรุปปัญหา อบต.ในรอบ 7 ปีเข้ม 4 มี.ค.45 

สยามรัฐ - สัญญาณเตือนภัยถึง อบต.อํานาจท่วมหัวเอาตัว

ไม่รอด 

26 ก.พ.44 

ไทยโพสต ์ สาร ์พลังกุล ผู้นํายุคใหม่ พาชุมชน ก้าวไกล ทันสมัย(อบต.) 8 พ.ค.44 

มติชน - สํารวจ อบต.นําร่องเน็ตตําบล 8 มิ.ย.44 

มติชน สุชาต ิศรีสุวรรณ วิบัต ิอบต. 10 ธ.ค.40 

วัฏจักร วิสุทธ์ิ โพธแท่น ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน : อย่าดูเพียงแค่ อบต. 26 ก.พ.38 

สยามรัฐ - สภารับร่างแก้ พ.ร.บ.อบต. 15 มี..44 

วัฏจักร สมคิด เลิศ 

         ไพฑูรย์ 
อบต.เลือดท่ีชัยภูมิความขัดแย้งบนพื้นฐานของ

การกระจายอํานาจ 

30 ต.ค.40 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 

มติชน สมพันธ์ เตชะ 

           อธิก 
การพัฒนาความเข้มแข็งแก่ อบต. 17 ธ.ค.39 

มติชน สมพันธ์ เตชะ 

           อธิก 
รูปแบบและนวทางการพัฒนา อบต. 4 มิ.ย.40 

มติชน - ร่างพนักงาน อบต.ปาหี่กระจายอํานาจ ปชป.จม

ปลักไดโนเสาร ์

16 ก.พ.38 

มติชน รุ่งนภา บุญสิงห ์ อบต.นักเรียนท่ีไชยปราการ 19 ก.ค.42 

มติชน - เลือกตั้ง อบต.ต้องบริสุทธ์ิ 23 มิ.ย.44 

มติชน วชิระ สัณหสกุล ก้าวเดนของ อบต.กับการกระจายอํานาจ

ภาพรวมวันนี้ยังสับสน 

1 ส.ค.40 

กรุงเทพธุรกิจ - วิธีแก้ปัญหากํานันผู้ใหญ่บ้านกับบทบาทใน

องค์การบริหารส่นตําบล 
8 ส.ค.40 

ผู้จัดการรายวัน - ยกฐานะสภาตําบลเป็น อบต.ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยจริงหรือ 

17เม.ย.40 

กรุงเทพธุรกิจ - 22 มกราคม เลือกตั้ง อบต.โหมโรงปีแห่งการเลือกตั้ง 9 ม.ค.43 

สยามโพสต์ - รอยด่าง อบต. 7เม.ย.40 

ผู้จัดการรายวัน - ระเบิดเวลากระจายอํานาจปะทุ อบต. ขอนแก่น

ขนม็อบไล่ 

23ม.ค.45 

กรุงเทพธุรกิจ รักษ์ มนตรี กํานันผู้ใหญ่บ้านต้านหลุด อบต.ส่อพฤติกรรม

ไดโนเสาร์หลงยุค 

26 ก.ค.40 

วัฏจักร - มท.ชําแหละปัญหาเรื้อรัง อบต. 25 มิ.ย.44 

สยามรัฐ - มหาดไทยกับการพร้อมรับเลือกตั้ง อบต. 

3,636 แห่ง 

23 มี.ค.44 

สยามรัฐ - มหาดไทยขาดงบงดยกฐานะ อบต. 8ม.ค.41 

สยามรัฐ มุมมอง การพัฒนาศักยภาพ อบต.แนวคิดและความ

เข้าใจของนักวิชาการ 

18 มี.ค.45 

สยามรัฐ - มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับเครือข่าย 

อบต.จังหวัด 

7มิ.ย.44 

กรุงเทพธุรกิจ - ผลประโยชน-์อํานาจ 108 กลโกง อบต. 23มิ.ย.44 

มติชน - ผ่า กม.ท้องถ่ิน ตามดูขบวนการลากตั้งรักษา

เก้าอี ้ เพื่อชาติ 

2พ.ย.37 

มติชน - เผยร่างระเบียบ “หมกเม็ด” ฮุบอํานาจ อบต. 22 ก.พ.38 

สยามโพสต์ ไพฑูรย์ เสาสูง เผยโฉมตํารวจตําบลประชาชนจะได้อะไร 25ก.พ.38 

สยามรัฐ - ฟันธงเลือกตั้ง อบต. 3,634 แห่ง เด็ก

นักการเมืองพาเหรดยึดท่ีม่ัน 

18มิ.ย.44 

 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 

ผู้จัดการรายวัน - ปลัด มท.ชี้กํานันยังเห่อยศ ฆ่าหมู่ อบต. 6 ศพ

ตัวอย่าง 

30 ต.ค.40 

มติชน - ปัจจัยสําคัญ ในการบริหารท้องถ่ิน 16 ม.ค.44 

สยามรัฐ - ปูมหลังการแก้ไขระเบียบพัสด ุ อบต.มาตรการ 

มท. เพิ่มยาขมปราบ “กังฉิน” 

21ม.ค.45 

สยามโพสต์ - เปิดขอกว้างรับร่าง พ.ร.บ.สภาตําบลฯ 6พ.ย.37 

ผู้จัดการรายวัน - โปรแกรมบริหารข้อมูลอบต. จากฝีมือรัฐศาสตร์

บัณฑิตผู้ได้ดีเพราะธุรกิจไอที 

1พ.ย.42 

สยามโพสต์ - ปฐมฤกษ์เลือกตั้ง อบต.สิทธิท้องถ่ินบทใหม่ 3พ.ค.38 

ผู้จัดการรายวัน - ประชาคมตําบลเพื่อการมีส่วนร่วมใน อบต. 31ม.ค.40 

มติชน ประสาท สายดวง อบต.ก้าวใหม่ของการพัฒนาท้องถ่ิน 14ก.พ.40 

มติชน ปริญญา นาค 

            ฉัตรีย ์
10 มิถุนายน เลือก 2,143 อบต. 9มิ.ย.43 

แนวหน้า ปลัดบ้านนอก อบต.ท่ีแตกต่าง : บนผลประโยชน์กลุ่มใหม่ 6มิ.ย.41 

สยามรัฐ - บทสรุปเลือกตั้ง 2,143 อบต. เงิน-อิทธิพล-

เด็กนักการเมืองมนต์ขลังท่ีไม่มีวันตาย 

12มิ.ย.43 

สยามรัฐ - บทสรุปเลือกตั้ง อบต.ท่ัวไทยเด็กนักการเมือง

ผู้รับเหมายึดสภา 

11มิ.ย.44 

สยามรัฐ บ่าว บางนรา อบต.พื้นฐานประชาธิปไตย 16พ.ค.38 

มติชน - เบรกกํานัน-ผญบ.ควบตําแหน่ง อบต.ชี้ชัดขัด

รัฐธรรมนูญ 

9มิ.ย.41 

กรุงเทพธุรกิจ ปกรณ ์พึ่งเนตร อบต.ราชาเทวะเชื้อชั่วโรคปากน้ํา 19ก.ค.42 

สยามรัฐ ทีมข่าวภูมิภาค เกมชิงตําแหน่งประธาน อบต.ลุ้นกันด้วยเงิน 

อํานาจ บารมี 

26ก.ค.42 

สยามรัฐ - ทําไมต้องส่งเสริมบทบาทของสตรีในองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
1พ.ค.44 

วัฏจักร 

ผู้จัดการรายวัน 

นรนิต ิเศรษฐบุตร  

          

อย่าเพิ่งลืม อบต. 16พ.ค.38 

26พ.ค.40 

สยามรัฐ - แนวทางการดําเนินงานของสภาตําบล อบต.ปี

2544 

17ม.ค.44 

สยามรัฐ - ตามไปดูวิวัฒนาการของ อบต. ปัญหาทุจริตคือ

ประเด็นตายท่ีต้องรีบแก้ไข 

1พ.ค.43 

มติชน - เติมพลังความคิดสมาชิกสภา อบต.หญิง 23ก.ย.39 

สยามรัฐ - ถกปัญหาคาใจ 7 ป ี ผู้นํา อบต.อีกอุปสรรค”

ส่วนโยธาและผลิตภัณฑ์ตําบล 

18มี.ค.45 

ผู้จัดการรายวัน ทรงธรรม์ สวนียะ อบต.กับงานสวัสดิการสังคม 13พ.ย.40 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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สยามรัฐ ทรงวุฒ ิศรีนานันท์ ขยะ-เทศบาล-อบต. 2 ม.ค.40 

สยามรัฐ - แฉสารพัดวิชามารหวังยึดอํานาจ อบต. 4 มิ.ย.44 

 
สยามโพสต์ ชาญวิทย ์อร่าม 

            ฤทธ์ิ 
เลือกตั้ง อบต.: อย่าให้เป็นแค่เหล้าเก่าในขวด

ใหม่ 

17พ.ค.38 

สยามรัฐ - ชิง ปธ.อบต.เงินสะพัดล้วนเด็กนักการเมือง 19มิ.ย.43 

ไทยโพสต ์ - ใช้สิทธิเลือก อบต.คุณภาพสร้างสิทธิผลอํานาจ

รากหญ้า 

22มิ.ย.44 

มติชน - ตรวจแนวรบเลือกตั้ง อบต. 6 จังหวัดยุทธภูมิ

เดือด 

15ก.ค.42 

สยามรัฐ - คําตอบสุดท้าย อบต.ร่างทรง ส.ส.-ผู้รับเหมา 26มิ.ย.44 

สยามรัฐ - จับตาเลือกตั้ง อบต.ท่ัวไทย ผู้สมัครแหกตา

ประชาชนทุ่มเงินฮั้ว 

29พ.ค.44 

สยามโพสต์ - คอรัปชั่นใน อบต. 28ส.ค.40 

สยามรัฐ - จับตา อบต.สกลนคร คนของกํานันจริงหรือ 16เม.ย.40 

กรุงเทพธุรกิจ - อีกก่ีศพ อบจ.?ปูทางเพื่อประชาธิปไตยท้องถ่ิน 13มี.ค.42 

สยามรัฐ - เกาะติดเลือกตั้ง อบต.ตราด 3 ขั้วการเมือง

ใหญ่เปิดศึกชิงเก้าอี ้

15เม.ย.44 

สยามรัฐ - เข็มทิศการพัฒนา อบต. ป ี 2545 เพิ่ม

ประสิทธิภาพองค์กรเป้าหมายหลัก 

27ธ.ค.44 

ผู้จัดการรายวัน - คนเสียอํานาจสร้างข่าวให ้อบต.เสียหาย 22มิ.ย.44 

สยามรัฐ - ควันหลงเลือกตั้ง 3,637 อบต.ท่ัวประเทศ 12พ.ค.40 

สยามรัฐ อภิชาต วังบุญคง ปัญหาความขัดแย้ง อบจ.ชุมพร บทพิสูจน์น้ํายา

คนประชาธิปัตย์ 

31พ.ค.42 

สยามรัฐ อภิชาต วังบุญคง เปิดโผนายก อบจ. ท่ัวประเทศ 21ก.ย.40 

สยามรัฐ อภิชาต วังบุญคง อบต.จับมือสันนิบาตเทศบาลเปิดเกมรุกยุบท้ิง 

อบจ. 

1 พ.ย.42 

กรุงเทพธุรกิจ - อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน ์ ผมไม่ใช่เจ้าพ่อ 14 ม.ค.44 

ผู้จัดการรายวัน - อบจ.ปลดแอกมหาดไทยขอตั้งองค์กรท้องถ่ิน

อิสระ 

14-15พ.ย.41 

ผู้จัดการายวัน - อบจ.ไม่จบเพราะความหย่ิงยะโสของคน

มหาดไทย 

30พ.ย.41 

ผู้จัดการรายวัน - อบจ.ล่าชื่อ 2.5 แสนคนขับเสธ.หนั่น-ชํานิพ้น 

มท. 

3ธ.ค.41 

ผู้จัดการรายวัน - อบจ. : สุดท้ายต้องถึงมือ “ชวน” 23พ.ย.41 

มติชน - อบจ.องค์กรบริหารท้องถ่ินรูปแบบใหม่ 2ม.ค.40 
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ประชาชนหวังได้จริงหรือ 

มติชน - หาข้อยุติปัญหา อบจ. 17 ก.พ.37 

ผู้จัดการรายวัน - อนาคต อบจ.บนผลประโยชน์ท้องถ่ิน 15ธ.ค.40 

ผู้จัดการรายวัน - เหตุนายก อบจ.โมฆะจุดเดือดการเมืองยโสธร 2มี.ค.42 

ผู้จัดการายวัน - อบจ. : จบแบบซุกขยะใต้พรม 14ธ.ค.41 

ผู้จัดการรายวัน - อบจ.ถึงทางตันเม่ือมหาดไทยไม่รับผิด 16พ.ย.41 

ผู้จัดการรายวัน สุรพล นิติไกร 

         พจน ์
นายก อบจ.-เลือกตั้งผู้ว่า-สภาตําบล ความ

สับสนของใคร (1),(2),(3),ตอนจบ 

23,24,25,28 

 ก.พ.37 

ผู้จัดการรายวัน - หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6ส.ค.36 

มติชน สายสะพาย ผลสอบ ก.จ. 25ต.ค.36 

กรุงเทพธุรกิจ สํานักข่าวเนชั่น อบจ.ปัญหาที่มหาดไทยยังแก้ไม่จบสิ้น 27ธ.ค.41 

สยามโพสต์ - สํารวจสาระสําคัญร่างกฎหมาย อบจ.ก่อนระเบิด

ศึกการเมือง 

22มี.ค.38 

สยามโพสต์ - สุทัศน ์  เงินหม่ืน ใช้ข้อข้องใจเลือกนายก ฯ

อบจ.ทางตรงหรือทางอ้อมด ี

28มี.ค.38 

มติชน สมหมาย ปาริ 

             ฉัตต ์
อบจ. กฎหมายกับการเมืองไม่ใช่เรื่องเดียวกัน 9พ.ย.41 

สยามโพสต์ - สรุปผลการเลือกตั้ง นายกและประธานสภา 

อบจ.ท่ัวประเทศ 

17 ธ.ค.40 

ผู้จัดการรายวัน - สหพันธ ์อบจ.ส่อแววร้าวหนัก ตั้งสมาคมไม่ยุติ-

สายอีสานต้านภาคกลางแยกตัว 

20-21 

ก.พ.42 

สยามรัฐ - สะท้อนความคิดผู้อยู่เบื้องหลังผลักดันร่าง   

พ.ร.บ.อบจ. 

7ก.ย.40 

มติชน สายสะพาย งบประมาณ อบจ. 20พ.ย.41 

สยามรัฐ วิรัช    วิรัชนิภา 

         วรรณ 

ปฏิวัติโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด คืน

อํานาจปกครองให้ประชาชน 
5มี.ค.30 

ผู้จัดการรายวัน - ศึกชิงจ้าว อบจ.รอบใหม่มีเค้ามหึมาซ่อนอยู่

สาเหตุการกลับลําของพ่อเลี้ยงอุดรพันธ์ 

28มี.ค.43 

ผู้จัดการรายวัน ศูนย์ข่าวภาคอีสาน เปิดเกมมหาดไทยล้ม อบจ.ยุท้องถ่ินล้างกันเอง 12ส.ค.42 

กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวภูมิภาค เงินสะพัดศึกเลือกนายกฯ อบจ. 14ธ.ค.40 

ผู้จัดการรายวัน ศูนย์ข่าวภูมิภาค มหาดไทยพลาดซ้ําซากถึงคิว “ชําน”ิ ถูกเชือด 9พ.ย.41 

สยามรัฐ - รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่ว

ประเทศ 
19ก.พ.43 

ผู้จัดการรายวัน - เลือกตั้ง ส.จ.ดับฝันการเมือง ปชป.ในสนาม

ใหญ ่

11ก.พ.43 
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สยามโพสต์ - เลือกตั้งนายก อบจ.ทางตรง ทางอ้อม ทางเลือก

พื้นฐานแห่งสังคมประชาธิปไตย หรือทางใคร

ทางมัน 

27มี.ค.38 

ผู้จัดการรายวัน - เลือกตั้ง อบจ.ท่ัวประเทศ 16 ธ.ค.สัญญาณ

ปลดอํานาจมหาดไทย 

14พ.ย.40 

สยามรัฐ ว.สุวรรณ จับตาเม่ือ อบจ.แตกเป็นเสี่ยงหลังปฏิวัติเงียบ

นายกภาคกลาง 

1มี.ค.42 

ผู้จัดการรายวัน - มหาดไทยอัปยศอีก 20ต.ค.41 

ผู้จัดการรายวัน - ย้อนรอยความขัดแย้ง อบจ.บุรีรัมย์จุดชนวน

ฟ้อง อบจ.ท่ัวประเทศ 

24-25 

ต.ค.41 

มติชน - ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7เม.ย.44 

มติชน - ยุบ อบจ.แนวความคิดย้อนกลับรวมศูนย์อํานาจ 7มี.ค.44 

มติชน - รอยร้าว อบจ-เทศบาลนครนนท์ ระเบิดเวลาลูก

ท่ี 2 ของมหาดไทย 

17มิ.ย.42 

มติชน ภาคภูมิ ป้องภัย เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เศษเค้ก

ท่ีประชาชนไม่ต้องการ 
3ก.ย.35 

ผู้จัดการรายวัน - ภาษ ีอบจ.โดนต้าน - กระจายอํานาจคลังชะงัก 1-2ม.ค.42 

สยามรัฐ - โภคินหนุนสุดตัววุฒิผ่านอบจ.ส.จ.เตรียมหา

เสียง 

30พ.ค.40 

สยามรัฐ - มท.ถอนคําสั่งบี้นายก อบจ.ออกกฎเหล็ก 4 ข้อ

สยบม็อบ 

24ก.พ.41 

มติชน - มหาดไทยเดินเกมผลักดันเลือกตั้งนายกจังหวัด 31ส.ค.35 

วัฏจักร - ผ่ากฎหมายเลือกตั้ง อบจ.ฉบับมหาดไทยยังหวง

อํานาจ 

26มี.ค.38 

สยามโพสต์ - ผ่า พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาดไทย

กระจายอํานาจจริงหรือ 

27ม.ค.37 

มติชน - ผู้ว่าฯกล่อมได้ผล อบจ.ทยอยลาออกแล้ว 1ธ.ค.41 

ไทยโพสต ์ - พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

คนหรือกฎหมายสร้างปัญหา ใครต้อง

รับผิดชอบ 

17พ.ย.41 

มติชน ปัญญา พลสนะ ถามสิทธิทวงหมวกคืนจากมหาดไทย 26เม.ย.38 

มติชน - ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 12พ.ค.30 

มติชน - เปิดร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับ

ล่า 
9ต.ค.37 

สยามรัฐ - เปิดเอกสารลับมหาดไทย พ.ร.บ. อบจ. จะไปทาง

ไหน 
3ม.ค.40 

มติชน - ผ่า กม.ท้องถ่ิน ตามดูขบวนการลากตั้งรักษา 2พ.ย.37 
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เก้าอี ้เพื่อชาติ 

วัฏจักร นิรันดร ์ชูสุทน เลียบเคียงปัญหา อบจ.ผิดถูกท่ีใคร วัดผลในศึก

ซักฟอกรัฐบาล 

23พ.ย.41 

ผู้จัดการรายวัน ปัณรส บัวคล่ี อบจ. เปิดศักด์ิศรีมหาดไทย 21-22ก.พ.41 

มติชน บุญมา ทวิภักด์ิ  ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คงอยู ่ 6เม.ย.38 

สยามรัฐ - ปฏิวัติสหพันธ ์ อบจ. รวมพลังผลักดันกฎหมาย

ท้องถ่ิน 

21มิ.ย.42 

สยามรัฐ - ประชุมกลุ่มนายก อบจ.ภาคกลาง กับการแจง

ภารกิจถ่ายโอน 

19ก.พ.44 

วัฏจักร นรนิติ เศรษฐบุตร นายก อบจ.เพิ่งจะมาจากการเลือกตั้ง 27มี.ค.38 

วัฏจักร นรนิติ ศรษฐบุตร          อบจ.ใหม่ 28ก.ค.40 

วัฏจักร นรนิติ เศรษฐบุตร อํานาจหน้าที ่อบจ. 4ส.ค.40 

สยามรัฐ - นายกอบจ.บุกพบมท.1ขอยับยั้งโอนย้ายขรก. 11ก.พ.41 

กรุงเทพธุรกิจ นายหัวไทร ยุบ อบจ.เผือกร้อนในมือรัฐบาล 3มี.ค.44 

กรุงเทพธุรกิจ - ถึงเวลายุบอบจ.นนทบุรี ขัดแย้งหนักมีนายก2คน 31ก.ค.42 

สยามรัฐ ทีมข่าวกรุงเทพ-

ภูธร 

 

ฝ่าวิบากกรรม พ.ร.บ. อบจ.กว่าจะถึงวันท่ี

ประกาศชัยชนะ 

31ส.ค.40 

สยามรัฐ ทีมข่าวภูมิภาค กระชากหน้ากากไอ้โม่งผลาญ 10 ล้าน อบจ.

ขอนแก่นสร้างรีสอร์ตบังหน้า 

11ม.ค.42 

สยามรัฐ ทีมข่าวภูมิภาค เปิดโผว่าที่นายก อบจ.ท่ัวประเทศไทย 14ก.ย.40 

สยามรัฐ - ทุกจังหวัดเดือดร้อนทรัพย์สนถูก อบจ.ยึด 23 ธ.ค.40 

สยามโพสต์ - ต่างกันท่ีรากเหง้าปรับอย่างไรให้กฎหมาย อบจ.

ตรงใจพลังธรรม 

18 ก.พ.37 

สยามรัฐ - ติงมหาดไทยหวงอํานาจตําแหน่ง อบจ.แค่หัวโขน 3มี.ค.41 

มติชน ถวิล ไพรสณฑ์ ถกนายกอบจ.แค่ภารกิจแรก ช็อกคนท้องถ่ิน 19ก.พ.44 

มติชน - ถ้าจะเลือกผู้ว่าฯ 3ก.ย.35 

สยามรัฐ - จับกระแสร้อนการเมืองท้องถ่ิน เม่ือ อบต.

เดินหน้ายุบอบจ.หมากเกมนี้มีคนวางแผน 

23ส.ค.42 

สยามรัฐ - จับตาสหพันธ์อบจ.ซุกปีกความหวังใหม่ของจริง

หรือแค่สร้างฉาก 

16พ.ย.41 

มติชน จาตุรนต ์ฉายแสง อบจ.กับอบต.ขัดแย้งหรือส่งเสริมกัน 1ต.ค.39 

ผู้จัดการรายวัน - เด็ก ส.ส.-รมต.มาตามโผข้ึนนั่งเก้าอี้นายก อบจ 17ธ.ค.40 

กรุงเทพธุรกิจ - ตระกูลการเมืองยึดเก้าอี้นายก อบจ. 17ธ.ค.40 

สยามรัฐ - แกะรอยความคืบหน้ากระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 

อบจ.ต้องเดินแรงกว่านี้ถึงจะสู่เป้าหมาย 

23ต.ค.43 
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สยามรัฐ โกวิทย ์พวงงาม รณรงค์เลือกตั้งนายกอบจ.โดยตรงมิติใหม่การ

กระจายอํานาจและปกครองท้องถ่ิน 

22พ.ค.45 

มติชน คณิน บุญสุวรณ วิกฤตนายกอบจ.ทางแก้ต้องเบ็ดเสร็จ 15พ.ย.41 

สยามรัฐ - คิดใหม่ทําใหม่แต่ไม่ใช่ยุบท้ิง อบจ. 7มี.ค.44 

สยามรัฐ - ใครผิดใครถูกปัญหาเลือกตั้งนายก อบจ. 9ธ.ค.41 

สยามโพสต์ - กฎหมายลูกอบจ.ผ่านอีก 2  เดือนเลือกนายก 9ต.ค.40 

มติชน - กรณีทางด่วน มี แพะ ไปแล้วถามว่ากรณี

เลือกตั้ง อบจ. ใครกันเล่าจะกลายเป็นแพะ

สังเวยให้คอมแมนเด้อหนั่น 

11พ.ย.41 

กรุงเทพธุรกิจ กัลยา ยะตํา พิสูจน์อํานาจอบจ.ใต้เงื่อนไขเก็บภาษีโรงแรม-

ปั๊มน้ํามัน 

18ก.ย.43 

สยามโพสต์ - การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด:

มติใหม่ทางการเมืองท้องถ่ิน 

21ธ.ค.40 

สยามรัฐ - กําเนิดสหพันธ์อบจ.แห่งประเทศไทย 1มี.ค.42 

ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร นโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
34,10(ต.ค.3

7) 
เทศาภิบาล จิรศักด์ิ เกษณีย 

           บุตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล : 

ปัญหาขัดข้อง แนวทางแก้ไข และการพัฒนาใน

อนาคต 

88,4(เม.ย.36

) 

 

เทศาภิบาล ตะบองเพชร องค์การบริหรส่วนจังหวัด:โครงสร้างท่ี

สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 

87,7(ก.ค.35) 

ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

          ศึกษากร 

แนวโน้มขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 33,10(ต.ค.3

6) 
สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

- ผลลือกตั้งนายก อบจ.ท่ัวประเทศ 44,29(21-27 

ธ.ค.40) 

เทศาภิบาล กองบรรณาธิการ ใครเป็นนายกและประธานสภา อบจ.ตาม

กฎหมายใหม ่

93(ก.พ.41) 

ท้องถ่ิน เกียรติศักด์ิ 

        ภู่กําชัย 

บทบาทใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 36,9(ก.ย.39) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม อบจ.กับปัญหาความยุ่งยากในปัจจุบันและ

อนาคต 

45,29(20- 

26ธ.ค.41) 

เทศาภิบาล งานแผนงานบุคคล

ฯ 
ข้าราชการส่วนจังหวัด : บุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

91,3(มี.ค.39) 

เทศาภิบาล ชูวงศ ์ฉายะบุตร แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนจังหวัด 90,2(กพ.38) 

ท้องถ่ิน สมคิด ฉายจันทร์ การสํารวจเพื่อทําแผนท่ีภาษีของเทศบาลกรณี

เทศบาลเมืองอุดรธาน ี
22,6(มิ.ย.25) 

ท้องถ่ิน - เทศบาลเมืองอุบล : ชุมชนแผ่นดินธรรม 29,2(ก.พ.32
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แผ่นดินทองแห่งแรกในเขตเมือง ) 

ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

         ศึกษากร 

เทศบาลกับอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 28,7(ก.ค.31) 

ท้องถ่ิน ฮึกหาญ โตมร 

           ศักดิ ์

การปรับปรุงเมืองพัทยา 27,8(ส.ค.30) 

รามคําแหง สุรพันธ ์ทับ 

          สุวรรณ ์
เมืองพัทยา : รูปแบบการปกครองท้องถ่ินล่าสุด

ของไทย 

8,14(รัฐศาสตร์ 

เล่ม2,25) 

ท้องถ่ิน ยรรยง อุทัย ยะลากับรางวัลความสะอาด 3 ปีซ้อน 27,7(ก.ค.30) 

ท้องถ่ิน สุรชัย ศรีสารคาม การใช้คอมพิวเตอร์กับการบริหารงานเทศบาล 28,5(พ.ค.31

) 
ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

        ศึกษากร 

การปกป้องและพัฒนารายได้ของเทศบาล 28,5(พ.ค.31

) 
วิทยาการ

จัดการ 

ธีรชัย ภู่ไพบูลย ์ สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงปรารถนาของ

องค์การเทศบาลเมืองหาดใหญ ่
4,1(ม.ค.- 

มิ.ย.28) 

ท้องถ่ิน 

รัฐสภาสาร 

ศูนย์บริการทางวิชาการ

และกฎหมาย     
ประวัติเทศบาล 

(ท้องถิ่น: 17,12(ธ.ค.20; 18,1(

ม.ค.21);18,2 

(ก.พ.21); 18,3(มี.ค.21);18,4(เม.ย.21) 

รัฐสภาสาร: 

25,10(ต.ค.20) 

ท้องถ่ิน กองคลังส่วน

ท้องถ่ิน 

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาลและเมืองพัทยา 
26,4(เม.ย.29

) 
ท้องถ่ิน - การสรรหาบุคลากรของเทศบาล และ  

เมืองพัทยา 
28,6(มิ.ย.31) 

ท้องถ่ิน เรืองชัย จงสงวน รายได้ของเทศบาลเนเธอร์แลนด์มีท่ีมาอย่างไร 25,8(ส.ค.28) 

ท้องถ่ิน - ประวัติสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 22,4(เม.ย.25

) 
รัฐศาสตร์สาส์น สุรสิทธ์ิ วชิรขจร เทศบาลไทยในทศวรรษหน้า : ก้าวไปข้างหน้า

แต่ยังไม่ถึงดวงดาว 

18,1(ม.ค.- 

เม.ย.35) 

เทศาภิบาล สุริยะ วิริยะสวัสดิ ์ แนวทางการปรับปรุงเทศบาลให้เอ้ือต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 
88,4(เม.ย.36

) 
ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดเก็บรายได้

เทศบาล 
37,1(ม.ค.40) 

ท้องถ่ิน อนันต ์อนันตกูล แนวทางการบริหารการจัดการเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพ 
33,5(พ.ค.36

) 
เทศาภิบาล อารีย ์วงศ์อารยะ หลักการบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 91,3(มี.ค.39) 

 
ท้องถ่ิน ศุภกิจ บุญญ 

       ฤทธิพงษ์ 

ปัญหาและคําวินิจฉัยเกี่ยวกับกิจการของสภาเขต

เทศบาล (รวม 5 ตอน) 

31,1-5 
ม.ค.-พ.ค.34 

ท้องถ่ิน สุเมธ สุขเจริญ การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 32,10(ต.ค.3
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        พงษ ์ 5) 

ท้องถ่ิน ไพโรจน ์พรหม 

           สาส์น 

การรื้อปรับระบบบริหารงานของเทศบาล 35,9(ก.ย.38) 

รัฐสภาสาร วีระ อรัญมงคล รายได้ขยะเทศบาลกับภาษีอากร 39,1(ม.ค.34) 

ท้องถ่ิน ศจ ีโพธิ์ปักษ ์ แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาล 
35,5(พ.ค.36

) 
ท้อถ่ิน ศจ ีโพธิ์ปักษ ์ วิธีการงบประมาณของเทศบาลเมืองพัทยาและ

สุขาภิบาล 
32,10(ต.ค.3

5) 
ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

         ศึกษากร 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เทศบาล 
36,6(มิ.ย.40) 

ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

         ศึกษากร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 35,11(พ.ย.3

8) 
ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

         ศึกษากร 

เอกสารการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารายได้ของ

เทศบาล” 
37,11(พ.ย.4

0) 
เทศาภิบาล ประณีต ถาวร เทศบาลกับบางมุมมองของคนเทศบาล 90,8(ส.ค.38) 

ท้องถ่ิน ผอ.สํานักงานกลาง

ทะเบียนราษฎร 

การพัฒนาบริการประชาชนในเขตเทศบาล 33,7(ก.ค.36) 

เทศาภิบาล นิพนธ ์บุญญภัทโร เทศบาล:การจัดการปัญหามูลฝอยล้นเมือง 92,6(มิ.ย.40) 

ท้องถ่ิน บุญญะพัฒน ์

         จันทรอุไร 

ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการบริหารงาน

เทศบาล 
36,1(ม.ค.39) 

เทศาภิบาล ประทาน คงฤทธิ 

        ศึกษากร 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เทศบาล 
91,6(มิ.ย.39) 

เทศาภิบาล ประทาน คงฤทธิ 

        ศึกษากร 

รายได้ของเทศบาล 92,10(ต.ค. 

40) 
ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร การพัฒนาเทศบาลในสถานการณ์ปัจจุบัน 35,8(ส.ค.38) 

ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร การพัฒนาเทศบาลในอนาคต 36,4(เม.ย.39

) 
ท้องถ่ิน โชคชัย เดชอมรชัย           เทศบาลในยุคโลกาภิวัฒน ์ 35,6(มิ.ย.38) 

ท้องถ่ิน โชคชัย เดชอมรชัย 

           

แนวทางการจัดต้ังและขยายเขตเทศบาลในทาง

ปฏิบัต ิ
35,9(ก.ย.38) 

ท้องถ่ิน กองบรรณาธิการ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงองค์กร

สาธารณสุขของเทศบาล 
31,1(ม.ค.34) 

ท้องถ่ิน กองบรรณาธิการ วันเทศบาล 31,4(เม.ย.34

) 
ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร คําบรรยายเรื่องเทศบาลในทศวรรษหน้า 37,7(ก.ค.40) 

เทศาภิบาล จิรศักด์ิ เกษณีย 

          บุตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล : 

ปัญหาขัดข้อง แนวทางแก้ไข และการพัฒนาใน

อนาคต  

31-36 

(เม.ย.36) 
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ท้องถ่ิน สุรชัย ขันอาสา ความสัมพันธ์ของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

แนวใหม่กับการจัดทํางบประมาณเทศบาลแบบ

แผนงาน 

26,8(ส.ค.29) 

พัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ไพบูลย์ ช่างเรียน การเพิ่มรายได้ของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน : 

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

25,4(ต.ค.28) 

พัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

สุวิทย ์รุ่งวิสัย ปัญหาและผลกระทบต่อการขยายเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ 
24,3(ก.ค.27) 

ท้องถ่ิน กองบรรณาธิการ ชุมชนย่อย : เป็นปัญหาที่ไม่ย่อยในเขตเทศบาล 31,3(มี.ค.34) 

ท้องถ่ิน อารีย ์วงศ์อารยะ หลักการบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 36,4(เม.ย.39

) 
ท้องถ่ิน ฮึกหาญ โตมรศักดิ ์

สวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ 
เดอะซิตี ้(แปล) 

(2 ตอน ต.ค. และ พ.ย.27) 

24,10และ

24,11 

ท้องถ่ิน สําราญ บุญรอด 

          ฤทธ์ิ 

มติออกเสียงลงคะแนนท่ีน่าสนใจในการประชุม

สภาเทศบาล 
25,2(ก.พ.30

) 
เศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ 
สุเมธ ชัยเลิศ 

        วณิชกุล 

ข้อสังเกตบางประการของการคลังเทศบาล 6,3(พ.ค.-

ก.ค.20) 

ท้องถ่ิน บุหงา ชัยรัตน ์ การบริหารแผนพัฒนาเทศบาล : ปัญหา

เก่ียวกับงบประมาณดําเนินการ 

27,8(ส.ค.30) 

รามคําแหง พรชัย เทพปัญญา 

         

อุปสรรคการบริหารงานของเทศบาลไทยกับ

ระบบผู้จัดการ 
4,4(ม.ค.21) 

เทศาภิบาล วิญญ ูอังคณารักษ์ นโยบายการบริหารงานเทศบาล 72,4(เม.ย.20

) 
พัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

สุวิทย ์รุ่งวิสัย ปัญหาและผลกระทบต่อการขยายเขตเทศบาล 24,3(ก.ค.27) 

ท้องถ่ิน ชาญณรงค ์เนื้อนุ่ม ฐานะของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายอาญา 28,8(ส.ค.31) 

ท้องถ่ิน นรินทร ์พานิชกิจ หลักปฏิบัติการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศ

บัญญัติ 
19,3(มี.ค.22) 

เทศาภิบาล ฮีกหาญ โตมรศักด์ิ การปรับปรุงเทศบาล 81,7(ก.ค.29) 

ท้องถ่ิน กิตติพิชญ์ วิไลจิตต์ ปัญหาของเทศบาลเก่ียวกับการเงินการคลัง 18,3(มี.ค.21) 

 
พัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

จักรกฤษณ์ นรนิต ิ

              ผดุง

การ 

ทวี สวนมาล ี

ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล:กรณี

ของเทศบาลนครหลวงกรุงเทพก่อนการ

เปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร 

16,2(เม.ย.19

) 

ท้องถ่ิน เอนก สิทธิประ 

        ศาสน ์

บทบาทของกระทรวงมหาดไทย และกรมการ

ปกครองในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เทศบาล 

29,2(กงพ.32

) 

ท้องถ่ิน อเนก สิทธิประ นโยบายการบริหารงานเทศบาลและเมืองพัทยา 27,12(ธ.ค.3
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        ศาสน ์ 0) 

ท้องถ่ิน ฮึกหาญ โตมรศักด์ิ การปรับปรุงเทศบาล 26,6(มิ.ย.29) 

เทศาภิบาล ฮึกหาญ โตมรศักด์ิ การปรับปรุงรูปแบบสุขาภิบาลและเทศบาล 79,4(เม.ย.27

) 
เทศาภิบาล ฮักหาญ โตมรศักด์ิ 

ศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ของเทศบาล 78,7(ก.ค.26) 

รัฐศาสตร์สาร อโณทัย วัฒนาพร การเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับ

ท้องถิ่น : กณณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด

ภาคเหนือ 

11,1-3(ม.ค.- 

ธ.ค.28) 

ท้องถ่ิน อดิศักดิ ์ทองไข่มุกด ์   การจัดการมูลฝอยของเทศบาล 26,4(เม.ย.29

) 
ท้องถ่ิน อภิชัย ศรีโสภิต การจัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาล และการนํา  

จปฐ.ไปใช้ในการพัฒนา 

28,1(ม.ค.31) 

รัฐศาสตร์ 

ปริทัศน ์

อาวรณ ์นิโรจน ์ การพัฒนาเทศบาลเมืองนครสวรรค ์ ในอนาคต 

: ทัศนะของนายกเทศมนตรีเมืองนครสวรรค ์

6(ธ.ค.27-

พ.ค. 

28) 

น.ท้องถ่ิน สุริยะ วิริยะสวัสดิ ์ เทศบาล:รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน 34,1(ม.ค.37) 

ว.ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ การกําหนดรายได้ขั้นต่ําของเทศบาล 29,1(ม.ค.32) 

ว.ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ ทิศทางของเทศบาลในปีใหม่ 30,1(ม.ค.33) 

น.ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ เทศบาลในทศวรรษหน้า 38,7(ก.ค.41) 

ว.ท้องถ่ิน สุชิน สังขพงษ ์ การจัดต้ังและดําเนินงานชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 29,7(ก.ค.32) 

น.ท้องถ่ิน สุดจิต นิมิตกุล การจัดทําแผนระบบการขนส่งเมืองอุบลราชธาน ี 26,9(ก.ย.29) 

น.ท้องถ่ิน สุธิกะ รอดสวัสดิ์ การเปลี่ยนแปลงความเจริญและสิ่งแวดล้อมใน

เขตเมือง 
25,12(ธ.ค.2

8) 
ท้องถ่ิน สุมิตร รอดสวัสดิ์ จุดยืนของพนักงานเทศบาล 19,3(มี.ค.22) 

น.ท้องถ่ิน สมเชื้อ ทัพวงศ์ศร ี เทศบาลในอนาคต 28,8(ส.ค.31) 

พัฒนาชุมชน สัญญา สัญญาว ิ

         วัฒน ์

บทบาทของการพัฒนาชุมชนในการพัฒนา

เทศบาล 
37,6(มิ.ย.41) 

ว.ท้องถ่ิน - สันนิบาตเทศบาลบทบาทในการสนับสนุนเทศบาล 30,5(พ.ค.33

) 
ท้องถ่ิน สํานักงานพัฒนา

เมือง 

การบริหารแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศูนย์กลาง

ความเจริญในภูมิภาค เทศบาลเมืองปริมณฑล

ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

27,5(พ.ค.30

) 

ท้องถ่ิน สํานักงานพัฒนา

เมือง 

การศึกษาและพัฒนาการนําระบบเคร่ืองจักร

สมองกล(Computer)มาใช้ในระบบงาน

เทศบาล 

25,3(เม.ย.30

) 

เทศาภิบาล สิริเลิศ เมฆไพบูลย์ เทศบาลกับประชาธิปไตยในทางปฏิบัต ิ 85,1(ม.ค.33) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 

 
ข้าราชการ สนั่น วงศ์พัวพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน

พัฒนาเทศบาล 
31(เม.ย.29) 

รัฐศาสตร์นิเทศ สมชาย อายุศะนิล เทศบาลกับการพัฒนาการเมืองท้องถ่ิน 9,1(ม.ค.-

มี.ค.17) 

น.ท้องถ่ิน สํานักสวัสดิการฯ งานปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาล 28,5(พ.ค.31

) 
ท้องถ่ิน สวัสดิ ์ส่งสัมพันธ์ เทศบาลในระบบผู้จัดการ 14,4(เม.ย.17

) 

น.ท้องถ่ิน วรกร ตันตรานนท์ การพัฒนาการบริการประชาชนในเขตเทศบาล 34,5(พ.ค.37

) 

ว.ท้องถ่ิน - วันเทศบาล:ทัศนะของอธิบดีกรมการปกครอง 30,4(เม.ย.33

) 
ท้องถ่ิน - วิธีประชาสัมพันธ์ 15 สําหรับเทศบาลเมืองไทย 15,3(มี.ค.18) 

ท้องถ่ิน วิญญ ูอังคนารักษ์ นโยบายการบริหารงานของเทศบาล 17,4(เม.ย.20

) 
วิทยาการ

จัดการ 

ไพรัช วัชรพันธ ์ การเงินของเทศบาลและกรณีศึกษาเทศบาล

เมืองหาดใหญ ่
4,2(ก.ค.28) 

ว.ท้องถ่ิน ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ เทศบาล:ปัญหา ลู่ทาง และความคลี่คลาย 29,3(มี.ค.32) 

ท้องถ่ิน กอง รสท. การบริหารการเทศพาณิชย์ของเทศบาล 15,2(ก.พ.18

) 

น.ท้องถ่ิน ราตรี ทองเทศ ปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตั้งใหม่ 27,8(ส.ค.30) 

เทศาภิบาล พิชิต ลักษณสมพงศ์ ชุมชนย่อยกับการพัฒนาเทศบาล    82,1(ม.ค.30) 

ท้องถ่ิน พัชรินทร ์ไชยเสนีย ์ การให้บริการสาธารณสุขของเทศบาล 27,3(มี.ค.30) 

น.ท้องถ่ิน พินิจ บุญเลิศ การพัฒนาประสิทธิภาพเทศบาลตามนโยบาย

เน้นหนักกรมการปกครอง ปี 2535 

32,2(ก.พ.35

) 

ท้องถ่ิน  พีรพล ไตรทศาวิทย์ การวางแผนพัฒนาเทศบาลและเมืองหลัก 

เทศบาลเมืองรอง และเทศบาลเมืองปริมณฑล 

ของกรุงเทพมหานคร 

27,1(ม.ค.30) 

ท้องถ่ิน ประสิทธ์ิ คชโคตร ปัญหาการคลังกับปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย

และการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล : จาก

มุมมองของท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศ 

29,6(มิ.ย.32) 

น.ท้องถ่ิน 

(รวม 3 ฉบับ) 

ประหยัด  

       หงษ์ทองคํา 
เทศบาล : สถาบันหลักของการปกครองตนเอง

ของประชาชน 

25,12(ธ.ค.2

8) 

26,1(ม.ค.29) 

26,2(ก.พ.29

) 
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น.ท้องถ่ิน พรศร ีกิจกรรม ปัญหาการจัดซื้อท่ีดินสําหรับเป็นสถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย 
32,3(มี.ค.35) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

          ศึกษากร 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัต ิ และฝ่าย

บริหารของเทศบาล:บทท่ี 2 โครงการสร้าง

รูปแบบเทศบาลไทย 

32,8(ส.ค.35) 

พัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ประทาน คงฤทธิ 

          ศึกษากร 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย

บริหารของเทศบาล 
31,4(ต.ค.- 

ธ.ค.34) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

          ศึกษากร 

เทศบาลกับอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 28,7(ก.ค.31) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิศึกษา    การวางแผนพัฒนาเทศบาล  26,6(มิ.ย.29) 

 

ว.ท้องถ่ิน บุญญะพัฒน ์

           จันทรอุ

ไร 

ภารกิจของท้องถ่ินกับการลงทุนของภาคเอกชน 30,6(มิ.ย.33) 

น.ท้องถ่ิน บุหงา ชัยรัตน ์ การบริหารแผนพัฒนาเทศบาล : ปัญหา

เก่ียวกับงบประมาณดําเนินการ 

27,8(ส.ค.30) 

ท้องถ่ิน เบญจวรรณ 

        อารีสมาน 

การปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาล 28,2(ก.พ.31

) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

         ศึกษากร 

การป้องกันและการพัฒนารายได้ของเทศบาล 28,5(พ.ค.31

) 
เทศาภิบาล - เทศบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 85,4(เม.ย.33

) 

ว.ท้องถ่ิน - เทศบาลไทย และความเป็นมา”วันเทศบาล” 30,4(เม.ย.33

) 

น.ท้องถ่ิน - นโยบายกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับแนวทาง

ปฏิบัติงานของเทศบาล 
28,8(ส.ค.31) 

เทศาภิบาล - นโยบายการพัฒนารายได้ของเทศบาล 83,10(ต.ค.3

1) 

น.ท้องถ่ิน นิเวศน ์สังข์ทอง เทศบาลกับอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 28,7(ก.ค.31) 

ว.ท้องถ่ิน  ชูวงศ ์ฉายะบุตร การบริหารงานการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาล 
29,3(มี.ค.32) 

ท้องถ่ิน - การรักษาทรัพย์สินของเทศบาล 14,2(ก.พ.17

) 

น.ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร นโยบายกรมการปกครองและแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับเทศบาลและเมืองพัทยา 
32,7(ก.ค.35) 

น.ท้องถ่ิน - เทศบาลกับการพัฒนาท้องถ่ิน 32,5(พ.ค.35

) 
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ว.ท้องถ่ิน - เทศบาล: เส้นทางของอดีตและปัจจุบัน ใน

สายตานายกเทศมนตรีอาวุโส 

30,4(เม.ย.33

) 

ว.ท้องถ่ิน ฉลอง กัลยาณมิตร เทศบาลกับการพัฒนาท้องถ่ิน 27,4(เม.ย.30

) 

น.ท้องถ่ิน ฉลอง กัลยาณมิตร เทศบาลกับการวางแผน 26,5(พ.ค.29

) 

ว.ท้องถ่ิน ชะลอ ใบเจริญ 

สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
รูปแบบการปกครองเทศบาล: ปัญหาและ

ทิศทางในอนาคต 

29,3 

(มี.ค.32) 

น.ท้องถ่ิน 

เทศาภิบาล 

ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ บทบาทพนักงานเทศบาลในทศวรรษหน้า 34,1(ม.ค.37) 

89,1(ม.ค.37) 

ว.ท้องถ่ิน เกษมศักด์ิ วิชิตเชื้อ บทบาทของเทศบาลไทยในทศวรรษหน้า 30,7(ก.ค.33) 

ท้องถ่ิน คณิทธ์ิ พักเรือนด ี การถ่วงดุลย์อํานาจในองค์กรเทศบาล 24,4(เม.ย.27

) 
ท้องถ่ิน คณิทธ์ิ พักเรือนด ี เทศบาลกับปีท่องเท่ียวไทย 2530 27,3(มี.ค.30) 

น.ท้องถ่ิน คณิทธ์ิ พักเรือนด ี เทศบาลของท่านเป็นXหรือY 26,5(พ.ค.29

) 
ท้องถ่ิน จําลอง อติกุล การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 19,8(ส.ค.22) 

เทศาภิบาล กมล ประจวบเหมาะ อํานาจหน้าที่ของนายอําเภอท่ีเก่ียวข้องเทศบาล 87,7(ก.ค.35) 

น.ท้องถ่ิน สํานักงานพัฒนา

เมือง 

นโยบายการลงทุนพัฒนาบริการขั้นพื้นฐาน

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) 

27,11(พ.ย.3

0) 

น.ท้องถ่ิน กอง รสท. การจัดต้ังสุขาภิบาลและเทศบาล ปี 2828 26,2(ก.พ.29

) 

ว.ท้องถ่ิน สํานักพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบการวางแผนและวิเคราะห์

โครงการพัฒนาของเทศบาล 
29,2(ก.พ.32

) 

น.ท้องถ่ิน กุลทรัพย เกษแม่นกิจ 

สมชาย ทุ่มสะอาด 
บทบาทของเทศบาลในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
22,6(มิ.ย.25) 

เทศาภิบาล กองบรรณาธิการ เทศบาลกับทิศทางในอนาคต 93(ก.ย.41) 

ท้องถ่ิน กอง รสท. แนวทางการจัดต้ังชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนา

เทศบาลและสุขาภิบาล 
28,3(มี.ค.31) 

รัฏฐาภิรักษ์ กิตติ ประทุมแก้ว การปกครองเทศบาลของไทย 30,1(ม.ค.31) 

มติชน - สภาถกเครียดร่างพ.ร.บ.สภาตําบล 8 ฉบับ 4พ.ย.36 

สยามรัฐ - เอกชนตั้งวงถกสภาตําบลในสภาถล่มมหาดไทย

ยับ-ยังหวงอํานาจ 

28มิ.ย.36 

ผู้จัดการรายวัน - สรุปประเด็นและเหตุผลสําคัญที่ท่ีประชุม

พิจารณาเก่ียวกับสภาตําบล 
24พ.ย.35 

สยามโพสต์ สาธิต มนัสสุรกุล ผ่าร่างกฎหมายสภาตําบลวัดใจรัฐบาลเทพ 25ก.ย.36 
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ผู้จัดการรายวัน - สภาตําบลเข้าครม.วันนี ้จิ๋วชี้ต่อไปเลือกตั้งผวจ. 24พ.ย.35 

สยามรัฐ - สภาตําบลคลอด-ไม่พ้นอุ้งมือผู้ว่าฯ 26พ.ย.36 

มติชน - สภาตําบลบาน-บุญชูว้ากขรก.ประจํา 4ธ.ค.35 

มติชน - สภาตําบลเป็นเพียงแค่นโยบายหาเสียงเท่านั้นหรือ 2ตค.35 

สยามรัฐ - เรื่องสภาตําบล 10มี.ค.34 

มติชน ลิขิต ธีรเวคิน การใช้วิจารณญาณด้วยเหตุผล(สภาตําบล) 5พ.ย.35 

สยามรัฐ - เลขาตําบลให้เลือกตั้ง 8ธ.ค.35 

สยามรัฐ วิภาวด ีพหลโยธิน ปัญหาสภาตําบลถ้าจะเป็นประชาธิปไตย? 13ก.พ.31 

สยามรัฐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ การพัฒนาสภาตําบลให้เป็นหน่วยการปกครอง

ท้องถ่ินท่ีแท้จริง สาเหต ุปัญหา และแนวทางแก้ไข 
2มิ.ย.34 

สยามรัฐ - ยกแรกมหาดไทยสภาตําบลเข้าครม. 24พ.ย.35 

สยามรัฐ - ยันเปล่าหมกเม็ดสภาตําบลนักวิชาการมีแต่พวก

อยากสุด ๆ 
4 ธ.ค.35 

มติชน - ร่างกม.สภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล 6ม.ค.36 

ผู้จัดการรายวัน - ผ่านพ.ร.บ.สภาตําบล สภาอัปยศรัฐตระบัดสัตย์

ตามก้นวุฒ ิ

10พ.ย.37 

สยามรัฐ - ผู้นําท้องถ่ินบุกกรุงร่วมค้านสภาตําบล 31พ.ค.36 

มติชน พิชาย รัตนดิลก ณ ภู         ข้อเสนอพื้นฐานเก่ียวกับสภาตําบล 16ต.ค.35 

ผู้จัดการรายวัน - มท.ค้านสภาตําบล 28ธ.ค.35 

สยามรัฐ - มหาดไทยยันพร้อมลงมือแล้วยกสภาตําบลนิติบุคคลทั่ว

ไทย 
28ม.ค.36 

มติชน นิรันดร ์กุลทานันท์ สภาตําบลต้องเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 22ธ.ค.35 

วัฏจักร - แนวคิดสมัย “คึกฤทธ์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี ร่าง 

พ.ร.บ.สภาตําบล เข้าสภาพิจารณาผ่าน 3 วาระ 

2พ.ย.36 

วัฏจักร ปริญญา อุดมทรัพย ์ สภาตําบลเพื่อใคร 8มี.ค.38 

สยามโพสต์ - ปะทะเหตุผลก่อนผ่านร่างพ.ร.บ.สภาตําบล

แก้ไขเล้กน้อยหรือเปลี่ยนหลักการ 

10พ.ย.37 

สยามรัฐ - ถวิลค้านสภาตําบลเป็นนิติบุคคล 29ต.ค.35 

มติชน - ถาม ชวลิต กรณีสภาตําบล 14เม.ย.36 

มติชน - เทียบร่างสภาตําบลฉบับสภาล่าง-สูง  หนาม 

ยอกอก รธน.ม.199 

1พ.ย.37 

สยามรัฐ นายหวัง อิสระ สภาตําบลและแนวทางแก้ไข 20พ.ค.32 

ผู้จัดการรายวัร - ชําแหละร่างพ.ร.บ.สภาตําบลวัดความจริงใจ

กระจายอํานาจ 

24ก.ย.36 

มติชน - ชวน 1 แจกแหลกควัก 1.4 หม่ืนล้านหว่านทุก

สภาตําบล 

13ต.ค.35 
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มติชน - เกณฑ์เรื่องความไม่พร้อมของประชาชน ใครกัน

ท่ียังไม่พร้อม 
7ม.ค.36 

สยามรัฐ - ขอพูดเรื่องสภาตําบลด้วยคน 20พ.ย.36 

สยามรัฐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาของสภาตําบล 
8ม.ค.35 

สยามรัฐ เสรีย์ นวลเพ็ง เสียงเรียกร้องจากอบต.-กํานัน-อบจ.มหาดไทย

ต้องกระจายอํานาจ 

26ก.พ.44 

กรุงเทพธุรกิจ - ห่วงปัจเจกท้องถ่ิน “ต่างคน-ต่างอยู”่ 2พ.ค.45 

ผู้จัดการรายวัน อลงกต วรกี มุมมองของราชการส่วนภูมิภาคต่อการกระจาย

อํานาจสู่ท้องถ่ิน 
7ก.ย.41 

มติชน ลิขิต ธีรเวคิน ผลบวกทางการเมืองของการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
28ก.ค.41 

สยามรัฐ - รัฐเพิ่มอํานาจรากหญ้าประชาธิปไตย 30ก.ค.44 

ผู้จัดการรายวัน สมเจตน ์แสงคํา 

        ณ เวียงกําพ ู
สังคมไทย:เลือกตั้งผู้บริหารส่วนท้องถ่ินกับ

ความเหมาะสมในการกระจายอํานาจ 

6ธ.ค.37 

มติชน สมพันธ์ เตชะอธิก การกระจายอํานาจแบบเทียมฯ 18พ.ย.35  

มติชน สุทธิรัตน์ ขุนนา 

            กลัด 
ชําแหละนโยบายกระจายอํานาจยุคชวน 2 

เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง 

5ก.ย.43 

มติชน ลิขิต ธีรเวคิน การกระจายอํานาจ 23ก.ย.35 

วัฏจักร ลิขิต ธีรเวคิน การกระจายอํานาจ 20ม.ค.41 

มติชน - ภาคีท้องถ่ิน:ขีดความสามารถเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ 

7พ.ค.45 

กรุงเทพธุรกิจ - ม็อบครู รูปแบบท่ีล้มเหลวในการกระจายอํานาจ 26ต.ค.43 

ผู้จัดการรายวัน - มุมมองของราชการส่วนภูมิภาคต่อการกระจาย

อํานาจสู่ท้องถ่ิน 
7ก.ย.41 

กรุงเทพธุรกิจ - รัฐบาลนี้กําลังทําอะไรอยู่ในเรื่องของการกระจาย

อํานาจ 
12พ.ย.44 

สยามรัฐ - ปัญหาการถ่ายโอนอํานาจสู ่อบต.ระเบิดเวลา 6ม.ค.44 

มติชน - เปิดนโยบายกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินงานขายฝัน

พรรคการเมือง 
13ธ.ค.43 

กรุงเทพธุรกิจ พิรอบ   แต้มประสิทธ์ิ รัฐไร้จุดยืนกระจายอํานาจ 30ต.ค.43 

มติชน นรนิต ิเศรษฐบุตร การบริหารงานท้องถ่ินเป็นเร่ืองที่ต้องเลิกมองข้าม 27ก.ย.43 

มติชน บวรศักด์ิ 

         อุวรรณโณ 

การกระจายอํานาจที่แท้จริง กรอบการวิเคราะห์

แนวใหม่ 
13พ.ย.35 

กรุงเทพธุรกิจ ประหยัด หงษ ์

            ทองคํา 

การกระจายอํานาจการปกครองความชอบธรรม

หรือความชอบใจ 
15พ.ค.40 
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สยามรัฐ - ชําแหละนโยบายการกระจายอํานาจู่ท้องถ่ิน บท

พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดใหม ่
26ก.ค.38 

สยามโพสต์ กมล สมวิเชียร กระจายอํานาจ 13ก.ค.40 

สยามรัฐ - ตั้งสมาคมเครือข่ายท้องถ่ินไทยกดดันรัฐกระจาย

อํานาจ 
3เม.ย.43 

สยามรัฐ - ถามตรง กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินคิดใหม่ ทํา

ใหม่ อย่างไร 
24ก.ย.44 

ไทยโพสต ์ - กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินเพียงแค่เงินตรากับผล

ทางการเมือง 
2มิ.ย.45 

สยามรัฐ - กระจายอํานาจเป็นวาระแห่งชาต ิ 10พ.ค.44 

มติชน - กระจายอํานาจฟองสบู่ 13มี.ค.41 

สยามรัฐ - จับกระแสร้อนปัญหาการกระจายอํานาจเม่ือ

หน่วยงานภาครัฐขวางการถ่ายโอน 
30ต.ค.43 

มติชน ชนินทร ์เจริญกุล การกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยน

ระเบียบวิธีประมูลทําถนน 
1ส.ค.38 

สยามรัฐ - การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินคือการปฏิรูป

การเมือง วิธีคิดและจุดยืนท่ีไม่เปลี่ยนแปลงของ 

ถวิล ไพรสณฑ์ 

30ส.ค.38 

สยามรัฐ - การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินในมุมมองของ

สถาบันพระปกเกล้า 
19พ.ย.44 

มติชน อนันต ์แจ้งกลีบ ขอคิดด้วยคนโต้ข้อหาหวงอํานาจ 7ธ.ค.37 

มติชน อมร บุญช่วย ทวนกระแสการกระจายอํานาจ 5ม.ค.37 

วัฏจักร - อย่าเตะถ่วง การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 19ต.ค.36 

สยามรัฐ อุษา ใบหยก การกระจายอํานาจ:สภาท้องถ่ินคือศิลปะแห่ง

การสร้างสานสังคม 

5มี.ค.37 

วัฏจักร สุรสิทธ์ิ วชิรขจร ก้าวเดินของการกระจายอํานาจในอนาคต

เลือกตั้งผู้ว่าฯแล้วจะได้อะไร(ตอน 1-2) 

6ก.พ.37 

7ก.พ.37 

ผู้จัดการรายวัน เสกสรร ประเสริฐกุล จุดหมายของการกระจายอํานาจ 7 ก.พ.37 

มติชน สมพันธ์ เตชะอธิก การกระจายอํานาจที่เหมาะสมละควรเป็น 31ธ.ค.37 

มติชน สมลักษณ์ ขนอม รัฐสร้างความฝันให้เป็นความจริงได ้ 3มิ.ย.36 

มติชน สันทนา ธรรมสโรจน์ กระจายอํานาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 10ธ.ค.36 

สยามโพสต์ สิร ิธรรมจร วิพากษ์นโยบายกระจายอํานาจของพลังธรรม

และข้อคิดถึงพลตรีจําลอง ศรีเมือง 
19มี.ค.37 

ไทยรัฐ ศักดิ์ชัย เพ็ญบุญมี อํานาจส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน กระจายอย่างไรให้

เหมาะสม 
2ก.พ.37 

สยามโพสต์ ศุภวัฒน ์มณีโชต ิ ข้อคิดในการกระจายอํานาจ 29ม.ค.37 

 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33 

ผู้จัดการรายวัน สมบัติ มะลิทอง เม่ือรัฐคิดจะกระจายอํานาจทางการเมืองและ

เศรษฐกิจลงสู่ท้องถ่ิน รากเหง้าลึก ๆ ควรทํา

หน้าท่ีผ่านประวัติศาสตร์พื้นถิ่น 

7มิ.ย.36 

มติชน สมพงษ ์จิตระดับ นโยบายล้มเหลวเรื่องการกระจายอํานาจทาง

การศึกษา 
20พ.ค.36 

สยามโพสต์ - ราชการส่วนภูมิภาค:ขรก.ราชการส่วนท้องถ่ิน 

นักการเมือง ใครเป็นเหย่ือใครในเกมกระจาย

อํานาจ 

29ม.ค.37 

วัฏจักร วิทยากร เชียงกูล กระแสโลกคือการยกเคร่ืองและกระจายอํานาจ 20พ.ค.37 

สยามรัฐ ศรายุทธ เจียมมาศ รัฐไทยในกระแสโลกานุวัตร ควรกระจุกหรือ

กระจายอํานาจ 
4ก.พ.37 

ไทยรัฐ - พัฒนาการการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน บท

พิสูจน์ความพร้อมรัฐกับประชาชน 
23ส.ค.37 

สยามโพสต์ - มติท่ีต้องทบทวนเลือกตั้งผู้ว่าฯกับการกระจาย

อํานาจ 
7ก.พ.37 

สยามโพสต์ - เมืองกรุง-บ้านนอก : กระจุกหรือกระจาย 24ก.พ.37 

มติชน - รัฐเดี่ยวกับการกระจายอํานาจ 1มิ.ย.36 

ผู้จัดการรายวัน วรพจน ์วิศรุตพิช หลักการรวมอํานาจและหลักการกระจายอํานาจ 13ธ.ค.37 

สยามรัฐ ปิ่นนริศ จันทิมา การกระจายอํานาจคืออะไร 26ก.พ.37 

ผู้จัดการรายวัน - ปฏิรุปการคลังคร้ังใหญ่กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 20ก.ค.37 

ผู้จัดการรายวัน ประเสริฐ จิตต ิ

          วัฒนพงศ ์

ปัญหาการกระจายอํานาจในประเด็นมาตรา 

198-199ข้อสังเกตจากกรณีเกาหล ี

17พ.ย.37 

วัฏจักร ธเนศวร ์เจริญเมือง อะไรคือการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 30พ.ย.36 

มติชน - นโยบายกระจายอํานาจรัฐ 2 ปีแห่งความพิกล

พิการ 

22ก.ย.37 

วัฏจักร นวลน้อย ตรีรัตน์ งบประมาณกับนโยบายการกระจายอํานาจ 8ธ.ค.36 

ผู้จัดการรายวัน นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์ ความพร้อมของสิทธิชุมชน 15 ก.พ.37 

 
ไทยไฟแนนเชียล - เช็กบิลมหาดไทยจรเข้ขวางคลองในสายธาร

กระจายอํานาจ 
30ธ.ค. 37 

สยามโพสต์ กมล สมวิเชียร กระจายอํานาจ 16ต.ค.37 

สยามโพสต์ - โต้กระจายอํานาจไม่ได้เสี่ยง 26ก.ค.36 

มติชน ถวิล ไพรสณฑ์ การกระจายอํานาจเป็นการเสี่ยงหรือ 5พ.ย.36 

ผู้จัดการรายวัน ธงชัย สันติวงษ ์ ระเบียบโลกใหม่ กับ การใส่ไข่ทางการบริหาร 20ต.ค.36 

ผู้จัดการรายวัน คําจันทร ์นวลชินตา ภูมิปัญญาอาณานิคมกับการกระจายอํานาจ 1มี.ค.37 

สยามโพสต์ - ครูสอนไว้ว่าต้องกระจายอํานาจ 3ก.พ.36 
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มติชน จันทร์แรม สัมพันธ์ 

              วิวัฒน ์
ไดโนเสาร์ขี่เต่าสัญญลักษณ ์ 1 ป ี การกระจาย

อํานาจไทย 

2ม.ค.37 

มติชน ชรินทร ์สีทับทิม รัฐบาล ขรก. การกระจายอํานาจ 2พ.ย.36 

วัฏจักร ชัยวุฒ ิชัยพันธุ์ มุมมองเศรษฐกิจของการกระจายอํานาจ 22มี.ค.37 

วัฏจักร - การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินรัฐบาลต้องเร่งให้

ความสําคัญ 
29พ.ย.36 

สยามโพสต์ - การให้ท้องถ่ินปกครองตนเอง ทําไมเริ่มท่ี

กรุงเทพก่อน 
7มี.ค.37 

ผู้จัดการรายวัน กิตติภาคย์ ทวีศรี กระจายอํานาจไปทําไมกัน? 3พ.ค.37 

สยามโพสต์ - ข้อคิดในการกระจายอํานาจ 4ก.พ.37 

สยามโพสต์ เขาบรรทัด รัฐบาลชวนกระจายอํานาจจริงหรือ? 2ธ.ค.36 

สยามรัฐ - การกระจายอํานาจทางการศึกษา 5ก.พ.38 

สยามโพสต์ - กระจายอํานาจ 17ก.ย.36 

วัฏจักร - กระจายอํานาจ 13พ.ย.37 

สยามโพสต์ - กระจายอํานาจการปกครอง 10พ.ย.37 

สยามรัฐ - การกระจายอํานาจ บทเรียนจาก กทม. ด้าน

บวกและด้านลบ 

31ม.ค.37 

กรุงเทพธุรกิจ จาตุรนต ์ฉายแสง กระจายอํานาจการคลังยุทธศาสตร์สําคัญท่ีต้อง

ไปให้ถึง 
19มี.ค.42 

กรุงเทพธุรกิจ - ชี้กระจายอํานาจการคลังวนกับทฤษฎ ี 25มี.ค.44 

ผู้จัดการรายวัน ปาริชาต ศิวะรักษ ์ กฎเหล็ก 12 ข้อการกระจายอํานาจทางการคลัง 1มี.ค.42 

ผู้จัดการรายวัน - สันนิบาตเทศบาลรวมพลังหนุนกระจายอํานาจ

คลังสู่ท้องถ่ิน 
20พ.ค.40 

เทศาภิบาล สุวัฒน ์ตันประวัต ิ การปกครองส่วนภูมิภาค จะอยู่หรือไปจะร้าย

หรือด ี
93(ก.ย.41) 

เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

- อนาคตการปกครองส่วนภูมิภาค 7,337(19-

25 

พ.ย.41) 

รัฐสภาสาร ชูศักดิ ์เท่ียงตรง การปกครองท้องถ่ินของประเทศอินเดีย 24,8(ส.ค.19) 

เทศาภิบาล วิเทศ การปกครองท้องถ่ินของอิสราเอล 93(ม.ค.41) 

เทศาภิบาล อุทัย หิรัญโต ระบบการปกครองเทศาภิบาล 8,4(เม.ย.26) 

น.ท้องถ่ิน วิเทศ ลัดฟ้าสู่โลกท้องถ่ินของสหราชอาณาจักร 37,3(มี.ค.40) 

ท้องถ่ิน สมัชชา โพธิ์ถาวร เงินอุดหนุนของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน

อังกฤษ 
16,11(พ.ย.1

9) 
ข้าราชการ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในสหราช

อาณาจักร 
42,6(พ.ย.-

ธ.ค. 

40) 
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สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

- อังกฤษ ปัญหาการปกครองท้องถ่ิน 30,43(15 

เม.ย. 

27) 
นิติศาสตร ์ ฉันทิชย ์โสตถิพันธ์ุ ระบบการปกครองท้องถ่ินในประเทศสาธารณรัฐ

อิตาล(ีเฉพาะแคว้น) 

24,3(ก.ย.37) 

รัฐสภาสาร กิตติเดช สูตร

สุคนธ์ 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดทําบริการ

สาธารณะในประเทศอังกฤษ 
38,10(ต.ค.3

3) 
รัฐสภาสาร คณิน บุญสุวรรณ การปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศอังกฤษ 24,9(ก.ย.19) 

 

น.ท้องถ่ิน ชลธี ยังตรง 
สมพงศ์ ชัยศุภะโกศล 

การจัดการด้านการปฏิบัติงาน

(Performanc Management)ของ

หน่วยการปกครองท้องถ่ิน:กรณีศึกษา The 

Royal Borough of Winsor and 

Maidenhead ประเทศอังกฤษ 

 

34,3(มี.ค.37) 

น.ท้องถ่ิน ไตรธวัช ศีติสาร แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพท้องถ่ินใน

ประเทศอังกฤษและการประยุกตใ์ช้ในประเทศไทย 

32,7(ก.ค.35) 

32,8(ส.ค.35) 

ท้องถ่ิน ราตรี การปกครองท้องถ่ินของอังกฤษ 16,4(เม.ย.19

) 

น.ท้องถ่ิน พันธ์ุชัย วัฒนชัย การปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาโดยสังเขป 35,11(พ.ย.3

8) 
ท้องถ่ิน เพิ่มศร ีสวัสดิวัฒน์

, 

          ม.ร.ว. 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมลรัฐกับหน่วยการ

ปกครองท้องถ่ินในสหรัฐอเมริกา 
20,8(ส.ค.23) 

มิติชน 

สุดสัปดาห ์

วิชัย ตันศิร ิ ระบบการปกครองท้องถ่ินของสหรัฐอเมริกาและ

การกระจายอํานาจ (2 ตอน) 

15,753(27ม.ค.

38 

15,754(3ก.พ.3

8) 

น.ท้องถ่ิน อมร รักษาสัตย ์ การปกครองท้องถ่ินในออสเตรีย 32,9(ก.ย.35) 

ข้าราชการ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในประเทศสวีเดน 43,6(พ.ย-

ธ.ค.41) 

น.ท้องถ่ิน อนันต ์ไชยศักด์ิ การปกครองท้องถ่ินแบบปกครองตนเองในสวีเดน 36,7(ก.ค.39) 

พัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

Kemp,Roger 

L. 

The council-manager form of 

government in the United 

States(บทคัดย่อ หน้า623) 

25,5(ต.ค.28) 

เทศาภิบาล เบญจกุล มะกะระ 

             ธัช 

หลากหลายตัวอย่างการปกครองท้องถ่ินของ

สหรัฐอเมริกา 
89,12(ธ.ค.3

7) 
ท้องถ่ิน นิพนธ์ บุญญภัทโร การปรับปรุงโครงสร้างและกลไกในทางการบริหารการ

ปกครองท้องถิ่นของประเทศในยุโรปตะวันตก 
16,12(ธ.ค.1
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4) 

ว.ท้องถ่ิน วิระจิตต์ ราคา การศึกษาเปรียบเทียบ ระบบและวิธีการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และ

ยูโกสลาเวีย 

 

29,1(ก.พ.32

) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

ธเนศวร ์เจริญเมือง 190 ปีของการปฏิรูปการปกครองท้องถ่ิน : 

บทเรียนจากเยอรมันน ี

19,957(22 

ธ.ค. 

41) 

ว.นิติศาสตร ์ บุญศร ีมีวงศ์อุโฆษ การปกครองตนเองส่วนท้องถ่ินในเยอรมัน 24,3(ก.ย.37) 

เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

นครินทร ์เมฆไตร 

            รัตน์ 

การปกครองท้องถ่ิน บทเรียนท่ีไม่ควรเดินตาม

มาเลเซีย 

5,250(21-

27 

มี.ค.40) 

นิติศาสตร ์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

ประเทศฝรั่งเศส 
18,1(มี.ค.31) 

ท้องถ่ิน ศิวะ ชวนะวิรัช การปกครองท้องถ่ินของฝรั่งเศส : เทศบาล 14,10(ต.ค.1

7) 
การเมืองการ

ปกครอง 

อุษา ใบหยก Perfecture ท่ีทําการของหน่วยการปกครอง

ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดของฝรั่งเศส 

3,3(ปีการศึกษา  

2522) 

ท้องถ่ิน ผาสุก อารยางกูร การปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินในกลุ่มประเทศ 

ยุโรปตะวันตก 
17,6(มิ.ย.20) 

น.ท้องถ่ิน ฮึกหาญ โตมรศักด์ิ การปรับปรุงเมืองพัทยา 27,8(ส.ค.30) 

27,9(ก.ย.30) 

น.ท้องถ่ิน อรุณ รักธรรม โครงสร้างรูปแบบและการบริหารเมืองพัทยา 26,8(ส.ค.29) 

 
พัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

อรุณ รักธรรม ปัญหาการบริหารเมืองพัทยา        บทพิสูจน์

สมมุติฐาน 
25,3(ก.ค.28) 

ท้องถ่ิน - อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในส่วนราชการ

เทศบาล/เมืองพัทยา 

31,6(มิ.ย.34) 

ท้องถ่ิน อเนก สิทธิประศาสน์ นโยบายการบริหารงานเทศบาลและเมืองพัทยา 27,12(ธ.ค.3

0) 
เทศาภิบาล วิเชียร ชวลิต เมืองพัทยาจะพัฒนาการเป็นเทศบาลหรือมี

ทางเลือกอ่ืน 
91,3(มี.ค.39) 

รามคําแหง สุรพันธ ์ทับสุวรรณ์ เมืองพัทยา : รูปแบบการปกครองท้องถ่ินล่าสุด

ของไทย 

8,14(2,252

5) 

ท้องถ่ิน ไสว พราหมณี การปรับปรุงราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 18,1(ม.ค.21) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

- อนาคตพัทยา  มืดมนอนธกาล? 31,16 

(7ต.ค.27) 
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น.ท้องถ่ิน ประเวศ ต่อตระกูล เมืองพัทยา แนวการวิเคราะห์ปัญหาและ

ข้อพิจารณาปรับปรุง 
22,1(ม.ค.25) 

สยามรัฐสัปดาห์ฯ - พัทยา ภาพรวมของปัญหา 31,16(7ต.ค.27

) 

รัฐสภาสาร ไพโรจน ์โพธิไสย เมืองพัทยา 32,5(พ.ค.27

) 
ท้องถ่ิน - จัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปพิเศษที่พัทยา 17,1(ม.ค.20) 

เทศาภิบาล 

น.ท้องถ่ิน 

ชูวงศ ์ฉายะบุตร นโยบายกรมการปกครองและแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับเทศบาล และ เมืองพัทยา 
87,7(ก.ค.35) 

32,7(ก.ค.35 

ท้องถ่ิน โชคชัย เดชอมรธัญ การบริหารการคลัง และแนวทางในการพัฒนา

รายได้ท้องถ่ิน(ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองพัทยา) 

 

27,1(ม.ค.30) 

ท้องถ่ิน น.นิติกร เมืองพัทยา : โฉมหน้าใหม่ของการปกครอง

ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษแบบผู้จัดการเทศบาลของ

ไทย 

18,10(ต.ค.2

1) 

18,11(พ.ย.2

1) 
รัฐสภาสาร ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

การเมืองระดับท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร 

ในปัจจุบัน 
42,11(พงย.3

7) 

รัฐสภาสาร 
รัฏฐาภิรักษ์ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ แนวคิดการพัฒนาการบริหารท้องถ่ิน รูปแบบ

กรุงเทพมหานคร 
44,4(เม.ย.39

) 
40,1(ม.ค.-มีค

40) 

40,2(เมย.-มิย

40) 

รัฏฐาภิรักษ์ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ เปรียบเทียบการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ

เทศบาลและรูปแบบกรุงเทพมหานคร 
40,2(เม.ย.- 

มิ.ย.39) 

ว.ท้องถ่ิน อเนก สิทธิประ 

         ศาสน ์

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยและกรมการ

ปกครองในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล 
29,2(กงพ.32

) 
ธรรมศาสตร์ อเนก เหล่าธรรม 

        ทัศน์ 
ปัยหาการปกครองท้องถ่ิน : ปัญหาเก่าในจินต

ภาพใหม่ 

23,2(พ.ค.- 

ส.ค.40) 

มติชนสุด

สัปดาห ์

อเนก เหล่าธรรม 

        ทัศน์ 
รื้อสร้างการปกครองท้องถ่ิน : ปัญหาเก่าในจินต

ภาพใหม่ (ตีพิมพ์ติดต่อกัน 6 ฉบับ) 

17,882-

17,888 

15ก.ค.-26

ส.ค.40 

เทศาภิบาล ฮึกหาญ โตมรศักด์ิ การปรับปรุงรูปแบบสุขาภิบาลและเทศบาล 79,4(เม.ย.27

) 
เทศาภิบาล ฮึกหาญ โตมรศักด์ิ 

ศุภกิจ บุญญฤทธิฯ 

ข้อบัญญัติท้องถ่ินเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 79,1(ม.ค.27) 
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เทศาภิบาล อาษา เมฆสวรรค์ ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการกระจายอํานาจแก่ท้องถ่ิน 90,8(ส.ค.38) 

เทศาภิบาล อาษา เมฆสวรรค์ สุขาภิบาลกับการพัฒนาประชาธิปไตย 84,3(มี.ค.32) 

น.ท้องถ่ิน อุกริช พึ่งโสภา ข้อสังเกตบางประการ “การส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญไทย” 
38,7(ก.ค.41) 

น.ท้องถ่ิน อิศเรศ ฐิติมานะกุล การเมืองการปกครองท้องถ่ินและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในความคิดของนักวิชาการ 
25,8(ส.ค.28) 

เทศาภิบาล อุทัย หิรัญโต ระบบการปกครองเทศาภิบาล 78,4(เม.ย.26

) 
ท้องถ่ิน อร่าม เอ่ียมอรุณ ปัญหาบางประการเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
14,9(ก.ย.17) 

น.ท้องถ่ิน อรุณ รักธรรม ทัศนะของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารงานเมืองพัทยา 26,9(ก.ย.29) 

น.ท้องถ่ิน 

รัฐสภาสาร 

อลงกต วรกี การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจของ

องค์กรการปกครองท้องถ่ินไทย 
34,7(ก.ค.37) 

42,6(ม.ย.37) 

รัฐสภาสาร อัครเมศวร์ ทองนวล ความเป็นมาของสภาตําบล 39,1(ม.ค.34) 

น.ท้องถ่ิน อมร รักษาสัตย ์ Local government in Thailand : 

Needs a reform 
32,11(พ.ย.3

5) 
ท้องถ่ิน อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล การปกครองท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร 14,4(เม.ย.17

) 
สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

 

 

อภิชัย พันธเสน จะเกิดอะไรข้ึนถ้าหากไม่มีการกระจายอํานาจ 39,20(18-

24 

ต.ค.35) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

อภิชัย พันธเสน สาระสําคัญท่ีขาดหายไปในร่าง พ.ร.บ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลของ

กระทรวงมหาดไทย 

39,39(28ก.พ

. 

- 6มี.ค.36) 

ว.ท้องถ่ิน ไสว พราหมณี บทบาทของราชการส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา

เขตเมือง 
31,7(ก.ค.34) 

จุลสารโครงการ

ตําราสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ 

- หมู่บ้านกับการปรับปรุงการปกครองท้องถ่ิน 2,2(ม.ค.18) 

น.ท้องถ่ิน อนันต ์อนันตกูล การศึกษากับการปกครองท้องถ่ิน 26,5(พ.ค.29

) 

น.ท้องถ่ิน อนันต ์ไชยศักด์ิ แผนปฏิบัติการ 21 แห่งยุคโลกาภิวัฒน ์

พันธกรณีท้องถ่ินเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน 

32,7(ก.ค.35) 

น.ท้องถ่ิน อนันต ์อนันตกูล นโยบายกระทรวงมหาดไทยด้านการบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน 
32,7(ก.ค.35) 

รัฐศาสตร์สาร สุรสิทธ์ิ วชิรขจร เทศบาลไทยในทศวรรษหน้า : ก้าวไปข้างหน้า

แต่ยังไม่ถึงดวงดาว 

18,1(ม.ค.- 

เม.ย.35) 
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เทศาภิบาล สุรินทร์ สรงสระแก้ว มองทิศทางอนาคตของภูมิภาคและท้องถ่ินไทย 89,11(พ.ย.3

7) 

ว.ท้องถ่ิน เสร ีคําภีรธัมโม การพัฒนาการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 29,3(มี.ค.32) 

น.ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือการปกครองท้องถ่ิน 38,3(มี.ค.41) 

เทศาภิบาล สิงห ์สามสิบสี่ การปกครองท้องถ่ิน 85,4(เม.ย.33

) 
นิติศาสตร ์ สิริพร มณีภัณฑ์ วิธีการจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย 26,2(มิ.ย.39) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

สุจิต บุญบงการ รัฐบาลชวนกับการกระจายอํานาจ 39,32(10-

16 

ม.ค.36) 

ท้องถ่ิน สุเมธ แสงนิ่มนวล คหบาล:อีกรูปแบบหนึ่งของการปกครองท้องถ่ิน 31,4(เม.ย.34

) 

น.ท้องถ่ิน ส่วนพัฒนารายได้

ท้องถ่ิน 

การจัดหาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
30,6(มิ.ย.41) 

ท้องถ่ิน สะอาด ปายะนันท์ การปรับปรุงการปกครองท้องถ่ิน:สุขาภิบาล 15,1(ม.ค.18) 

ท้องถ่ิน สะอาด ปายะนันท์ แนวโน้มในการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย 15,4(เม.ย.18

) 
เทศาภิบาล สาโรช คัชมาตย ์ ท้องถ่ิน : ในฐานะหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ

ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

93(ม.ค.41) 

ท้องถ่ิน สํานักบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน 

การจัดระบบการปกครองท้องถ่ินของไทย 36,10(ต.ค.3

9) 
นิติศาสตร ์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถ่ินเพื่อ

จัดทําบริการสาธารณะ : สหการ 

26,2(มิ.ย.39) 

เทศาภิบาล สมคิด เลิศไพฑูรย์ อํานาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้องค์กร

ปกครองท้องถ่ิน 
93(ก.ย.41) 

พัฒนาชุมชน สมบัติ วงศ์ศรีรัตน ์ การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมืองการ

ปกครองระดับท้องถ่ิน 
32,11(พ.ย.3

6) 
เทศาภิบาล สมัคร สุนทรเวช นายอําเภอเป็นเสาสําคัญในท้องถ่ิน 72,7(ก.ค.20) 

วิทยาการ

จัดการ 

สมิหรา จิตตลดา 

           การ 

ภาวะผู้นําของสตรีในการปกครองท้องถ่ินของ

ไทย 
7,2(ก.ค.-ธ.ค. 

31) 
ธรรมศาสตร์ ศาสดา วิริยานุพงศ ์ เปรียบเทียบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่

เก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
23,2(พ.ค.-

ส.ค. 

40) 

ว.ท้องถ่ิน ศุภชัย เหลืองแสง 

         ทอง 

อนาคตของราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

ของไทย 
29,7(ก.ค.32) 

กฎหมาย

ปกครอง 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ การควบคุมกํากับเหนือองค์กรปกครองท้องถ่ิน

ในประเทศไทย 
10(เม.ย.34) 
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เศรษฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ การปกครองท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน 
22,1(มี.ค.35) 

รัฐสภาสาร วิรัช วิรัชนิภาวรรณ รายงานผลการวิจัยเรื่อง การจัดรูปแบบการ

ปกครองท้องถ่ินในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัด

นนทบุร ีนครราชสีมา และระนอง 

42,11(พ.ย.3

7) 

ธรรมศาสตร์ วิสุทธ์ิ โพธิแท่น ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถ่ิน 23,2(พ.ค.40

) 

น.ท้องถ่ิน ศจ ีโพธิปักษ ์ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ของท้องถ่ิน 
35,7(ก.ค.38) 

น.ท้องถ่ิน ศจ ีโพธิปักษ ์ วิธีการงบประมาณของเทศบาลเมืองพัทยาและ

สุขาภิบาล 
32,10(ต.ค.3

5) 
เทศาภิบาล ศักดิ ์เตชาชาญ การปกครองส่วนภูมิภาคของไทย 83,5(พ.ค.30

) 
ข้าราชการ 

รัฏฐาภิรักษ์ 

วิญญ ูอังคนารักษ์ แนวความคิดในการกระจายอํานาจ 21,7(ก.ค.19) 

17,3(ก.ค.18) 

ว.ท้องถ่ิน วินัย จงวัฒนบัณ 

       ฑิตย์ 

ความเคล่ือนไหวของการปกครองท้องถ่ินในรูป

สุขาภิบาล 
31,10(ต.ค.3

4) 
พัฒนาชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ความคิดเห็นของกรรมการสภาตําบลและ

ประชาชนต่อการเมืองการปกครองในระดับ

ท้องถ่ิน 

31,1(ม.ค.35) 

น.ท้องถ่ิน วิจิตร วิชัยสาร การกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ิน 34,6(มิ.ย.37) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

วิชัย ตันศิร ิ บทสรุป : บทเรียนเพื่อปรับปรุงระบบบริหาร

ของไทย (รวม 2 ตอน) 

15,755-

756(10,17ก.พ.

38) 

เทศาภิบาล วิเชียร ชวลิต ทิศทางการปกครองท้องถ่ินไทย 90,8(ส.ค.38) 

เทศาภิบาล ลิขิต ธีรเวคิน การปกครองท้องถ่ิน รากบานของประชาธิปไตย 88,4(เม.ย.36

) 
เทศาภิบาล วันชัย รัตนเมธีดล กรมการปกครองกับการพัฒนาการปกครองใน

ระดับตําบลหมู่บ้าน 
88,11(พ.ย.3

6) 
สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

วัฒนา ธรรมกูร สภาตําบล ความไม่พร้อมของข้าราชการ 39,37(14-

20 

ก.พ.36) 

เทศาภิบาล ยุติศักดิ์ เอกอัคร พลวัตของประเทศ : ด้วยการอนุวัตรแห่งหน่วย

การปกครองท้องถ่ิน 

90,8(ส.ค.38) 

การเมืองการ

ปกครอง 

ยุวด ีศรีธรรมรัฐ การปฏิรูประบบการบริหารและการปรับปรุง

รูปแบบการปกครองในระดับภูมิภาคและ

ท้องถ่ิน 

3,3(ปีการศึกษา 

2522) 

น.ท้องถ่ิน ราตรี ทองเทศ ปัยหาและอุปสรรคของเทศบาลตั้งใหม่ 27,8-9(ส.ค. , 
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ก.ย. 30) 

น.ท้องถ่ิน ราตรี รัตนไชย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
38,6(มิ.ย.41) 

วารสารท่ีดิน เรืองศักดิ ์จารุศิร ิ

              พจน ์

ท่ีมาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกับคํา

พิพากษาฎีกา(บางเรื่อง) 

29,2(มี.ค.- 

เม.ย.26) 

รัฐสภาสาร ไพโรจน ์โพธิไสย สภาจังหวัด 32,4(เม.ย.27

) 
เทศาภิบาล 

ธรรมศาสตร์ 

โภคิน พลกุล แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
92,6(มิ.ย.40) 

23,2(พ.ค.40

) 
ท้องถ่ิน มนตรี สุขรังสรรค์ สนิมในท้องถ่ิน 14,5(พ.ค.17

) 
รัฐศาสตร์นิเทศ เมธา สุดบรรทัด ปัญหาและนโยบายการปกครองท้องถ่ิน 12,1(ม.ค.-

มิย.20) 

ว.ท้องถ่ิน ไพฑูรย์ ภัทรประ 

          เสริฐ 

มาตรการในการรักษาความสะอาด และ ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
31,12(ธ.ค.3

4) 
พัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

ไพบูลย์ ช่างเรียน การปกครองท้องถ่ินกับการพัฒนาชนบทแบบ

ผสมผสาน โครงการลําน้ําอูน 
18,1(ม.ค.21) 

รัฏฐาภิรักษ์ ไพรัตน ์เดชะรินทร ์ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 31,2(ก.ค.32) 

เทศาภิบาล ไพโรจน ์พรหม 

           สาส์น 

เอกสิทธ์ิของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 70,11(พ.ย.1

8) 
ท้องถ่ิน พีระ บุญจริง สหการ 17,4(เม.ย.20

) 
เทศาภิบาล ไพฑูรย์ บุญวัฒน ์ การปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น 88,4(เม.ย.36

) 

ว.ท้องถ่ิน พนม เอ่ียมประยูร อํานาจตราข้อบังคับขององค์การปกครองตนเอง

ส่วนท้องถ่ิน 
24,3(ก.ย.37) 

ข้าราชการ พิชิต ณ เมืองชัย แนวการปรับปรุงงานราชการส่วนท้องถ่ิน 20,8(ส.ค.18) 

น.ท้องถ่ิน พิชิต ลักษณ 

       สมพงศ ์

การเลือกตั้งกับการปกครองท้องถ่ิน 25,6(มิ.ย.28) 

น.ท้องถ่ิน ประณีต ถาวร เมืองลักษณะพิเศษ 36,6(มิ.ย.39) 

น.ท้องถ่ิน ปรีชา เรืองจันทร ์ การปกครองท้องถ่ิน : การบริหารงานสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล 

35,11(พ.ย.3

8) 

น.ท้องถ่ิน ปรีชา เรืองจันทร ์ การปกครองท้องถิ่นทางเลือกใหม่ในรูปแบบเดิม 34,8(ส.ค.37) 

น.ท้องถ่ิน ส.ท.ท. การพัฒนาการปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล 28,5(พ.ค.31

) 

น.ท้องถ่ิน ประพันธ์ สุนทรมณ ี ผู้จัดการนคร 22,1(ม.ค.25) 
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เทศาภิบาล ประมวล รุจนเสร ี การทํางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในรูปสหการ หรือรูปแบบอ่ืน 
93(ธ.ค.41) 

ข้าราชการ ประสิทธ์ิ ดํารงชัย การปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินในเขตมหานคร 20,11(พ.ย.1

8) 
ท้องถ่ิน ประหยัด หงษ์ทองคํา ปัญหาความเป็นอิสระของท้องถ่ิน 18,3(มี.ค.21) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

 

ระบบการปกครองท้องถ่ินสําหรับชุมชนเมือง 34,4(เม.ย.37

) 

เทศาภิบาล ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

หลักการปกครองท้องถ่ิน 78,5(พ.ค.26

) 

พัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย

บริหารของเทศบาล 
31,4(ต.ค.- 

ธ.ค.34) 

พัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

บทบาทสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นกรรมการ

สภา 
31,3(ก.ค.-

ก.ย. 

34) 
รัฐสภาสาร ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

ระบบการปกครองท้องถ่ินสําหรับชุมชนเมือง

ใหญ่และมหานคร 
44,4(เม.ย.39

) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เทศบาล 
36,6(มิ.ย.39) 

น.ท้องถ่ิน ประธาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

การเมืองระดับท้องถ่ินของกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบัน 
34,5(พ.ค.37

) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

การรื้อปรับระบบกับการพัฒนา ระบบการ

ปกครองท้องถ่ิน 
36,3(มี.ค.39) 

ธรรมศาสตร์ ปธาน สุวรรณ

มงคล 

โชคด ีนพวรรณ 

นโยบายรัฐบาลด้านการปกครองท้องถ่ิน ตั้งแต่ป ี

2475-ปัจจุบัน 

23,2(พ.ค.-

ส.ค. 

40) 
เทศาภิบาล ประชา เตรัตน ์ สถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน : กับการปกครอง 

ท้องถ่ิน 

93(พ.ค.41) 

น.ท้องถ่ิน - ประชาชนและสิทธิในการมีส่วนร่วม การ

ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

38,7(ก.ค.41) 
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น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

         ศึกษากร 

การกระจายอํานาจกับการปกครองท้องถ่ิน 34,6(มิ.ย.37) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

บุญถึง ลือชา การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน อํานาจประชาชน

ภาพลักษณี่แท้จริง (รวม 3 ตอน) 

41,24-

26(13,20,2

7 

พ.ย.37)   

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

บุญถึง ลือชา โจรพูโล ภาพลักษณ์การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 

ระเบิดเวลาที่รอระเบิด 

40,16(19-

25 

ก.ย26) 

 
สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

บุญถึง ลือชา สมาชิกสภาจังหวัด….การเมืองแห่งท้องถ่ิน 42,29(17-

23 

ธ.ค.38) 

ท้องถ่ิน บุญรงค์ นิลวงศ ์
จงศักดิ์ สุวรรณประดิษ 

เทศบาลกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 18,7(ก.ค.21) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

บุญเลิศ ช้างใหญ ่ ศึกษา ม.198-199 นโยบายรัฐบาล-พรรค

เป็นแค่น้ํายาบ้านปาก 

155,743(18 

พ.ย.37) 

น.ท้องถ่ิน บรรหาร ศิลปอาชา การมอบนโยบายรัฐบาลและนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยให้แก่นายกเทศมนตรีท่ัว

ประเทศ ปี 2539 

36,4(เม.ย.39

) 

เทศาภิบาล บรรหาร ศิลปอาชา นโยบายการบริหารท้องถ่ิน 91,3(มี.ค.39) 

สังคมศาสตร์ 

ปริทัศน ์

บัณฑิต รัตน 

          สัมพันธ์ 

ปัญหาและแนวทางในการจัดการปกครอง

ท้องถ่ินของไทย 
17,2(ม.ค.-  

มิ.ย.38) 

มติชน 

สุดสัปดาห ์

ธเนศวร ์เจริญเมือง แนวทางการปฏิรูปการปกครองท้อถ่ินในปัจจุบัน 

(2 ตอน) 

13,644-

645(25 

ธ.ค.35,1

ม.ค.36) 

เทศาภิบาล ธวัช เสถียรนาม ปัญหา อุปสรรค ละแนวทางการปรับปรุง

รูปแบบการปกครองท้องถ่ินไทย 
90,7(ก.ค.38) 

เทศาภิบาล ธีรนันท์ บุนนาค การปรับปรุงการบริหารการปกครองท้องถ่ิน 88,6(มิ.ย.36) 

เนชั่น 

สุดสัปดาห ์

นครินทร ์เมฆไตร 

            รัตน์ 

หน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ ท่ีไม่ทํางาน 7,327(10-

16 

ส.ค.41) 

ท้องถ่ิน นักปกครองเก่า 

(นามแฝง) 

การปกครองท้องถ่ินมีบทบาทเกี่ยวกับความ

ม่ันคงของชาต ิ
17,3(มี.ค.20) 

สังคมศาสตร์ 

ปริทัศน ์

ดวงจันทร ์อาภา 

             วัชรุตม์ 
60 ป ีการพัฒนาประชาธิปไตย 16,1(ก.ค.-

ธ.ค. 

35) 
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ว.ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร อํานาจอิสระกับการปกครองท้องถ่ิน 29,1(ม.ค.32) 

ท้องถ่ิน ชูสง่า ฤทธิประ 

        ศาสน ์

แนวความคิดในการปกครองท้องถ่ินของไทยใน

อนาคต 
16,3(มี.ค.19) 

น.ท้องถ่ิน โชคชัย เดชอมรธัญ การประกอบการพาณิชย์ของท้องถ่ิน 35,8(ส.ค.38) 

น.ท้องถ่ิน โชคชัย เดชอมรธัญ การปรับปรุงการบริการประชาชนของท้องถ่ิน 35,7(ก.ค.38) 

น.ท้องถ่ิน ณรงค ์เชื้อบุญช่วย ประวัติการปกครองท้องถ่ิน 32,12(ธ.ค.3

5) 

น.ท้องถ่ิน 

เทศาภิบาล 

ชูวงศ ์ฉายะบุตร การส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในรูปเทศบาล 36,7(ก.ค.39) 

91,8(ส.ค.39) 

ว.ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร ท้องถ่ินจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 29,3(มี.ค.32) 

เทศาภิบาล ชูวงศ ์ฉายะบุตร นโยบายการปกครองท้องถ่ิน 91,12(ธ.ค.3

9) 

น.ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร ผลงานการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน 36,10(ต.ค.3

9) 
ท้องถ่ิน ชะลอ ธรรมศิริ นโยบายการปกครองท้องถ่ิน 15,10(ต.ค.1

8) 
เทศาภิบาล ชูวงศ ์ฉายะบุตร การกระจายอํานาจและการส่งเสริมอํานาจอิสระ

ของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
83,12(ธ.ค.3

1) 
เทศาภิบาล ชูวงศ ์ฉายะบุตร การพัฒนาการท้องถ่ินไทย 91,3(มี.ค.39) 

ท้องถ่ิน ชูวงศ ์ฉายะบุตร การเมืองในท้องถ่ิน 15,9(ก.ย.18) 

เทศาภิบาล จําลอง ชูเกลี้ยง การปกครองท้องถ่ินในประเทศที่กําลังพัฒนา 76,8(ส.ค.24) 

เทศาภิบาล เจริญศุข ศิลาพันธ์ุ สหการ : รูปแบบหนึ่งสําหรับการแก้ปัญหาการ

บริหารกิจการร่วมกันระหว่างท้องถ่ินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

93(ส.ค.41) 

ท้องถ่ิน - วิสัยทัศน์การปกครองท้องถ่ินของนายประมวล 

รุจนเสร ีอธิบดีกรมการปกครอง 

 

 

38,2(ก.พ.41

) 

ว.ธรรมศาสตร์ จรัส สุวรรณมาลา การจัดแบ่งภารกิจ(อํานาจหน้าที)่ระหว่างรัฐบาล

ระดับชาติกับองค์กรการปกครองท้องถ่ินและ

ระหว่างองค์การปกครองท้องถ่ินประเภทต่าง ๆ 

24,1(ม.ค.- 

เม.ย.41) 

ว.ธรรมศาสตร์ จรัส สุวรรณสมาลา แนวทางการตรากฎหมายเกี่ยวข้องกับการกู้เงิน

ขององค์กรการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย 
24,2 (พ.ค.- 

ส.ค.41) 

น.ท้องถ่ิน จรูญ ศรีสุขใส การบริหารงานบุคคลกับความมีอิสระของ

องค์การปกครองท้องถ่ิน 
36,6(มิ.ย.39) 

น.ท้องถ่ิน จรูญ ศรีสุขใส การบริหารงานบุคคลขององค์ารปกครองท้องถ่ิน 36,2(ก.พ.39

) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 45 

ท้องถ่ิน โกวิท เพ็ชรแสงศร ี การปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 19,3(ม๊.ค.22) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม ความอ่อนแอขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 37,10(ต.ค.4

1) 
สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย์ พวงงาม สภาตําบล วิบากกรรมของการปรับเปลี่ยนสู่การ

ปกครองตนเอง(นิติบุคคล) 

39,24(15-

21 

พ.ย.35) 

สรรพากรสาสน ์ ไกรยุทธ ธีรตยาคี 

           นันท์ 

จุดบกพร่องของภาษีท้องถ่ินท่ีจัดเก็บจาก

ทรัพย์สินในปัจจุบัน 
39,9(ก.ย.35) 

พัฒนาชุมชน โกวิทย ์พวงงาม มติใหม่การปกครองท้องถ่ิน 37,6(มิ.ย.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม พัฒนาประชาธิปไตย และกระจายอํานาจให้

ท้องถ่ิน : การศึกษาประชาชนเป็นตัวชี้วัดการ

พัฒนา 

42,2(26พ.ย.- 

2ธ.ค.38) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม วิสัยทัศน(์VISION) ผู้นํารัฐบาลกับการ

ปกครองท้องถ่ินไทย 

45,23(8-14 

พ.ย.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม สมาคมองค์การปกครองท้องถ่ินไทย 45,21(25-

31 

ต.ค.41) 

น.ท้องถ่ิน โกวิทย ์บุญเจริญ หน่วยการปกครองท้องถ่ินกับการจัดการศึกษา

พื้นฐานเพื่อปวงชน 
34,11(พ.ย.3

7) 
สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม การจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน 

45,25(22-

28 

พ.ย.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับกฎหมายองค์กร

ปกครองท้องถ่ิน : สมาชิกสภาท้องถ่ินจะเอา

อย่างไร 

45,15(13-

19 

ก.ย.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองท้องถ่ิน 

45,16(20-

26 

ก.ย.41) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

โกวิทย ์พวงงาม ความอ่อนแอขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 45,14(6-12 

ก.ย.41) 

เทศาภิบาล กมล ประจวบ 

       เหมาะ 

อํานาจหน้าที่ของนายอําเภอท่ีเก่ียวข้องกับ 

เทศบาล 
87,7(ก.ค.35) 

น.ท้องถ่ิน 

เทศาภิบาล 

วิเทศ เผยโฉม การปกครองท้องถ่ินญี่ปุ่น 37,2(ก.พ.40

) 

92,5(พ.ค.40

) 

น.ท้องถ่ิน อลงกต วรกี การปกครองท้องถ่ินญี่ปุ่น 34,1(ม.ค.37) 

น.ท้องถ่ิน กมล ประจวบ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปกครอง 32,9(ก.ย.35) 
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เทศาภิบาล        เหมาะ ท้องถ่ินไทย 87,10(ต.ค.3

5) 
มติชน 

สุดสัปดาห ์

บุญเลิศ ไพรินทร ์ ระบบการปกครองท้องถ่ินของญี่ปุ่น 14,705(25 

ก.พ.37) 

ว.ธรรมศาสตร์ ประสริฐ จิตติวัฒน 

            พงศ ์

การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน และการเลือกตั้ง

ท้องถ่ินในญี่ปุ่น 
23,2(พ.ค.-

ส.ค. 

40) 

ว.พัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

ประเสริฐ จิตติวัฒน 

             พงศ ์

การปกครองท้องถ่ินและการเลือกตั้งท้องถ่ินใน

ญี่ปุ่น 
29,2(เม.ย.- 

มิ.ย. 32) 

เทศาภิบาล วิเทศ การปกครองท้องถ่ินของประเทศญี่ปุ่น 93(ต.ค.41) 

น.ท้องถ่ิน ประเวศ พุ่มพวง 

อนุรัฐ ไทยตรง 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ

หน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
37,1(ม.ค.40) 

น.ท้องถ่ิน สองขวัญ เทศบาลกรุงเทพมหานคร 34,3(ม๊.ค.37) 

น.ท้องถ่ิน อมร รักษาสัตย ์ การปกครองท้องถ่ินในเกาหล ี 32,12(ธ.ค.3

5) 

น.ท้องถ่ิน กองวิชาการฯ การปกครองท้องถ่ินของญี่ปุ่น 34,2(กงพ.37

) 

น.ท้องถ่ิน จรูญ ศรีสุขใส ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางและองค์กร

ปกครองท้องถ่ิน 
36,5(พ.ค.39

) 
ท้องถ่ิน ดนัย กลัมพากร ระบบและการปกครองท้องถ่ินสากล (4 ตอน) 27,1-4 

(ม.ค.-

เม.ย.30) 

ว.ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ตันประวัต ิ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 29,6(มิ.ย.32) 

น.ท้องถ่ิน สุวัฒน ์ ตันประวัต ิ ภาษีโรงเรือนและท่ีดินฮ่องกง 36,8(ส.ค.39) 

น.ท้องถ่ิน ชันสิทธ์ิ ตราชูธรรม สรุปสาระสําคัญภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 26,1(ม.ค.29) 

จุฬาลงกรณ์

วารสาร 

ดุลพาห 

พลประสิทธ์ิ ฤทธ์ิ 

                
รักษา 

ปัญหาพิพาทเก่ียวกับค่ารายปีภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน 
5,19(เม.ย.- 

มิ.ย.36) 

39,6(พ.ย.35) 

สรรพากรสาสน ์ พลประสิทธ์ิ ฤทธ์ิ 

                
รักษา 

ปัญหาการเสียภาษีเงินได้และภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดินของผู้ให้เช่าโรงเรือน 
39,6(มิ.ย.35) 

เทศาภิบาล สุริยะ วิริยะสวัสดิ ์ สภาตําบลใหม ่ : การพัฒนาประชาธิปไตยให้

ยั่งยืน 

89,9(ก.ย.37) 

เทศาภิบาล สมศักดิ์ ศรีรรรธนะ สภาตําบลนิติบุคคล 90,2(ก.พ.38

) 
เทศาภิบาล สมศักดิ์ สุริยะ 

          มงคล 

ผลกระทบจากกฎหมายสภาตําบลใหม่ 90,5(พ.ค.38

) 
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เทศาภิบาล สมัชชา โพธิ์ถาวร สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล : ว่า

ด้วยเรื่องรายได ้

89,9(ก.ย.37) 

นิติศาสตร ์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ สภาตําบลนิติบุคคลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
24,3(ก.ย.37) 

เทศาภิบาล สมบัติ สืบสมาน สภาตําบลกับการพัฒนาประชาธิปไตย 84,9(ก.ย.32) 

พัฒนาชุมชน สมศักดิ์ ศรีวรรธนะ การบริหารงานสภาตําบล 34,3(มี.ค.38) 

 
เทศาภิบาล สมศักดิ์ ศรีวรรธนะ บทบาทของนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

ต่อสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
90,5(พ.ค.38

) 
พัฒนาชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ความคิดเห็นของกรรมการสภาตําบลและ

ประชาชนต่อการเมืองการปกครองในระดับ

ท้องถ่ิน 

31,1(ม.ค.35) 

เทศาภิบาล สนั่น ขจรประศาสน ์ การกระจายอํานาจสู่ตําบล 90,3(มี.ค.38) 

เทศาภิบาล วิญญ ูอังคณารักษ์ กําเนิดสภาตําบล 93(ต.ค.41) 

พัฒนาชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาของสภาตําบล : สาเหต ุ ปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 

31,3(มี.ค.35) 

เทศาภิบาล ปรีชา เรืองจันทร ์ นายอําเภอ : การกํากับดูแลสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

90,9(ก.ย.38) 

เทศาภิบาล ผดุง ตระกูลดิษฐ ์ นานาทัศนะเก่ียวกับการปรับปรุงสภาตําบล 88,4(เม.ย.36

) 
รัฐสภาสาร ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

แนวโน้มการจัดการปกครองระดับตําบลของไทย 39,1(ม.ค.34) 

เทศาภิบาล ประสาน สุข

รังสรรค์ 

แนวทางการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 89,9(ก.ย.37) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

นิพนธ์ บุญญภัทโร จุดอ่อนของสภาตําบล 34,44(17-

23 

เม.ย.31) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

บุญถึง ลือชา การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน-ผู้นําธรรมชาติภาพ

หลอนในอนาคต 

40,9(1-7 

ส.ค.36) 

เทศาภิบาล ชวลิต ยงใจยุทธ สภาตําบลใหม่กับการกระจายอํานาจ 89,9(ก.ย.37) 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ ์

ธเนศวร ์เจริญเมือง กระจายอํานาจ…ภารกิจแห่งศตวรรษ 40,10(8-14 

ส.ค.36) 

น.ท้องถ่ิน คณิทธ์ิ พักเรือนด ี การคลังท้องถ่ิน 25,9(ก.ย.28) 

เทศาภิบาล ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

ประวัติและวิวัฒนาการกรุงเทพมหานคร 77,3(มี.ค.25) 
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กร 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

การเมืองระดับท้องถ่ินของกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบัน 
34,5(พ.ค.37

) 

เทศาภิบาล ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

โครงสร้างการปกครองกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบัน 
80,10(ต.ค.2

8) 

รัฏฐาภิรักษ์ ศรีสิทธ์ิ วาสิกศิร ิ การบริหารราชการกรุงเทพมหานครกับความ

ม่ันคงแห่งชาต ิ
21,4(ต.ค.22) 

รัฎฐาภิรักษ์ มต ิตั้งพานิช ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร 33,3(ก.ค.-

ก.ย. 

34) 

ว.ธรรมศาสตร์ สิทธิพงษ ์ดิลกวณิช ใครจะครองเมืองกรุงเทพมหานครในปีทศวรรษ 

2540? 

21,3(ก.ย.-

ธ.ค. 

38) 
รัฏฐาภิรักษ์ สมมิต สุนทรเวช แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่ง

ในกรุงเทพมหานคร 

 

 

31,1(ม.ค.- 

มี.ค.32) 

ว.เศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ 

ยุพิน    ประจวบ 

           เหมาะ 
การลงทุนในธุรกิจกําจัดขยะของภาคเอกชน : 

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

17,1(ก.ค.-

ธ.ค. 

35) 

ว.เศรษฐกิจ

และสังคม 

พิสิฐ ภัคเกษม กทม.ทางเลือกสําหรับอนาคต 20,1(มี.ค.- 

เม.ย.26) 

น.ท้องถ่ิน ประทาน คงฤทธิ 

            ศึกษา

กร 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
25,11(พ.ย.2

8) 

ท้องถ่ิน ทองต่อ กล้วยไม ้

           ณ 

อยุธยา 

อํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 31,5(พ.ค.34

) 

ประวัติศาสตร ์ โทชิฮารุ โยชิกาว่า กรุงเทพฯ ศูนย์รวมปูชนียวัตถุของชาติไทย 8,3(ก.ย.- 

ธ.ค.26) 

ว.วิจัยสภาวะ

แวดล้อม 

ธเรศ ศรีสถิตย์ สถานการณ์การจัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร 
13,1(ม.ค.- 

มิ.ย.34) 

รายงาน

เศรษฐกิจราย

เดือน 

- กรุงเทพมหานคร : ฐานะการปกครองและฐานะ

การคลัง 

18,10(ต.ค.2

1) 
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เศรษฐกิจและ

สังคม 

- กรุงเทพมหานคร ภาพส่วนรวม  20,1(มี.ค. 

เม.ย.26) 

เศรษฐกิจและ

สังคม 

- กทม.ลู่ทางการพัฒนาและแก้ปัญหา 20,1(มี.ค.- 

เม.ย.26) 

เทศาภิบาล อลงกต วรกี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
86,2(ก.พ.34

) 

ว.ข้าราชการ ภักด์ิ รตนผล ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้ว่าราชการ กทม. : 

ประเด็นของความแตกต่าง 

31,10(ต.ค.2

9) 

วารสารการวิจัย

บูรพาศึกษา 

สุพจน ์บุญวิเศษ ปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตําบลท่ี

เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล : ศึกษา

กรณีจังหวัดระยอง จันทบุร ีและตราด 

ปีท่ี1,ฉ.2(ปี

การศึกษา

2545) 

วารสารการวิจัย

บูรพาศึกษา 

บุญเชิด หนูอิ่ม ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมของปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบล ในพื้นท่ีพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ปีท่ี1,ฉ.2(ปี

การศึกษา

2545) 
กรุงเทพธุรกิจ อุบลรัตน์ 

         ศิริยุวศักดิ ์

การปกครองท้องถ่ินของกรุงเทพมหานครกับ

ประชาธิปไตยของสามัญชน 
23 มิ.ย.43 

มติชน วิทยากร เชียงกูล เลือกผู้ว่าฯกทม.แบบไหนส่งเสริมการปฏิรูปทาง

การเมือง 

15ก.ค.43 

ผู้จัดการรายวัน วิทยากร เชียงกูล ทําไมจึงไม่ควรเลือกเผด็จการฟาสซิสต์สมัย 6 

ตุลาคม 2519 เป็นผู้ว่าฯกทม. 

18 ก.ค.43 

ผู้จัดการรายวัน วิทยากร เชียงกูล การตั้งใจเลือกผู้ว่าฯกทม.สําคัญอย่างไรและจะ

เลือกอย่างไร 

21มิ.ย.43 

มติชน พิทยา ว่องกุล ระเบิดการเมืองกับสมัคร สุนทรเวช : จาก 6 

ตุลาคม สู่ยะลาและแฟลตคลองจั่น 

20ก.ค.43 

ไทยโพสต ์ ธรรมเกียรติ กันอร ิ เลือกผู้ว่าฯกทม.คือการเลือกเมืองราชธาน ี 11มิ.ย.43 

สยามรัฐ นายเหลือกินเหลือใช ้ ผู้ว่า กทม.จะเลือกทีมหรือเลือกบุคคล 10มี.ค.35 

กรุงเทพธุรกิจ นิภาวรรณ 

        แก้วราก

มุกข์ 

อารมณ์คนกรุงชี้ขาดเลือกผู้ว่าฯกทม. 16เม.ย.33 

สยามรัฐ ถวิล ไพรสณฑ์ การปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 21มิ.ย.32 

กรุงเทพธุรกิจ ใจ อ๊ึงภากรณ์ เราต้องการผู้ว่ากทม.มือเปื้อนเลือดหรือ 12เม.ย.43 

ผู้จัดการรายวัน เกษม ศิริสัมพันธ ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 6มิ.ย.43 

สยามรัฐ เกรียงศักดิ ์เจริญ 

        วงศ์ศักดิ ์
คุณสมบัติปู้ว่าฯกทม.ยุคกรุงเทพฯ 2000 20มิ.ย.43 

สยามรัฐ สมเกียรติ กันทร

วรการ              
สภาเขต กทม.ท่ีถูกลืม 15พ.ย.42 

สยามรัฐ อัน นิมมานเหมินท์ กรุงเทพมหานครราชธานีแบบใหม่ของชาต ิ 21ก.ค.32 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีสี่ บทความเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50 

สยามรัฐ ประจวบ ทองอุไร มหาดไทยจะปรับโครงสร้าง กทม. 14ธ.ค.36 

สยามรัฐ - ทีมบริหาร กทม.ตามไม่ทันข้าราชการประจํา 12พ.ค.40 

สยามรัฐ อัศศิร ิธรรมโชต ิ ปัญหาการจราจรกับนายกฯอานันท์ 8ก.ย.34 

สยามโพสต์ ศุลีมาศ อุปรักข ิ

           ตานนท์ 

สภามหานครอาเซียนการผลักดันบทบาท 

สภากทม.สู่ความเป็นอินเตอร์หรือจะเป็นเพียง

ภาพลวงตา 

5ส.ค.39 

มติชน วรากรณ์ สามโกเศศ เลือกผู้ว่าฯธนบุรีเพื่อทลายกําแพงมหาดไทย 4เม.ย.36 

ผู้จัดการรายวัน วรศักดิ์ มหัทธโนบล            วิสัยทัศน ์กทม. 9พ.ค.39 

กรุงเทพธุรกิจ พิชญ ์พงษ์สวัสดิ ์ ผังเมืองวิกฤต 17พ.ย.42 

กรุงเทพธุรกิจ พิชญ ์พงษ์สวัสดิ ์ โหมโรงกรุงเทพมหานคร(ภาคอนุบาลเด็กเล็ก) 14พ.ย.43 

มติชน ปัญญาศักดิ ์

          โสภณวส ุ

กรุงเทพมหานครมิได้เป็นรัฐอิสระ 14พ.ค.36 

มติชน นภดล ปัทมะ ถึงเวลาที่จะกระจายอํานาจกรุงเทพมหานครแล้ว

หรือยัง 
18ต.ค.42 

ผู้จัดการรายวัน ธเนศวร ์เจริญเมือง อภิมหานคร 20ม.ค.36 

สยามรัฐ ป.พระนคร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง

กรุงเทพมหานคร 
5ก.ย.38 

มติชน นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์ เพื่อความเหมาะสม(กทม.) 22 มิ.ย.34 

มติชน นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์ สิ่งแวดล้อมในการเมืองภาคประชาชน 11ธ.ค.41 

ผู้จัดการรายวัน - บันทึกกรุงเทพฯผ่านความเปล่ียนแปลงสนามหลวง 23ก.ย.42 

สยามโพสต์ - เทศกิจตํารวจเมือง กทม. 9เม.ย.40 

ผู้จัดการรายวัน ธเนศ อาภรณ์ 

        สุวรรณ 

ท่ีนี่กรุงเทพฯเม่ือไรจะเลิกรวมศูนย์เสียที 29มิ.ย.36 

มติชน นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์ คนที่ไม่ถูกเลือกมาพัฒนา  30ต.ค.33 

มติชน ถวิล ไพรสณฑ์ มองเจตนารมณ์การปรับปรุงโครงสร้าง กทม. 11ส.ค.37 

มติชน ตาหมอหลอ แผนยุบ กทม. 16ก.ย.35 

กรุงเทพธุรกิจ ใจ อ๊ึงภากรณ์ ฝันร้ายเรื่องกรุงเทพฯ 21มิ.ย.43 

มติชน จําลอง ศรีเมือง คนกวาดถนนกับจําลอง 4ก.พ.40 

มติชน จุลพงษ ์อยู่เกษ ประเด็นแยกกรุงเทพฯแค่ประเด็น 

การเมืองรายวัน 
4เม.ย. 36 

 
ผู้จัดการรายวัน - คําต่อคํา ชัยอนันต ์ สมุทวณิช มองอนาคต 

กทม.ในมือ สมัคร กรุงเทพฯเจริญวัตถุห่าง

ชนบท 

24ก.ค.43 

 

มติชน เกียรติฟ้า ลาหะ 

           
พรสวรรค์ 

รูปแบบการบริหารเมืองหลวงของไทยในสอง 

ทศวรรษหน้า 
21ก.พ.42 
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ผู้จัดการรายวัน เกษม ศิริสัมพันธ ์ กรุงเทพมหานคร-ตัวบุคคลหรือโครงสร้าง 22ก.พ.43 

สยามรัฐ เกษม ศิริสัมพันธ ์ กรุงเทพฯมีกลิ่น 20ม.ค.34 

สยามรัฐ เกษม ศิริสัมพันธ ์ ผู้ว่าฯจําลองกับหาบเร ่ 19ม.ค.30 

มติชน - กระบวนทัศน์เพื่อการจัดเมืองแห่งอนาคตเมือง

บริวารกรุงเทพมหานคร 
18เม.ย.42 

ผู้จัดการรายวัน ประทีป ตั้งมติ

ธรรม 

มาช่วยกันทํากรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่ใน

ศตวรรษที ่21กันเถอะ 

26ส.ค.42 

ผู้จัดการรายวัน - เผยปลายทางส่วยเทศกิจส่วนหนึ่งไว้รับผู้ใหญ ่ 10ส.ค.43 

มติชน จําลอง ศรีเมือง สภาเขตไม่ใช้ผู้บริหารเป็นแต่เพียงที่ปรึกษาเป็น

ผู้แทนของประชาชน 
14ก.พ.30 

สยามรัฐ - เมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร 10มิ.ย.39 

สยามรัฐ - ยกเคร่ืองอํานาจบริหารงานสําคัญย่ิงของกทม.

วันนี ้

26ม.ค.41 

สยามรัฐ เกษม ศิริสัมพันธ ์ อันท่ีจริงก็น่าเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรี

เหมือนกัน การจราจรในกรุงเทพฯทุกวันนี้จะให้

นายกรัฐมนตรีใช้อํานาจเนรมิตแก้ปัญหาให้

ลุล่วงฯ 

9ก.ย.34 

สยามโพสต์ อุบลรัตน์  

        ศิริยุวศักดิ ์

เปิดเวทีสื่อของคนกรุงเทพฯเพื่อวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วมของท้องถ่ิน 
17มี.ค.38 

กรุงเทพธุรกิจ อัจฉรา สาสุข เสียงร่ําร้องของคนชายขอบเมืองกรุง 4ม.ค.44 

มติชน เสร ีพงศ์พิศ ทางเลือกแก้ปัญหาเมืองใหญ่นักธุรกิจโปรดอ่า

ให้จบ 
18ม.ค.38 

ผู้จัดการรายวัน สามารถ สามัง ปัญหาของ กทม.ตัวกําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ี

สมควรจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม. 

21มี.ค.43 

สยามรัฐ สมเกียรติ 

        กันทรวรา

กร 

สภาเขต กทม.ท่ีถูกลืม 15พ.ย.42 

 

 

 

 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  

 
เรื่อง 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
ส่วนที่ห้า 

เอกสารวิชาการ และ งานวิจัย 

 

เสนอ 

 

สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

โดย 

 

ตระกูล   มีชัย 

ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมษายน   2546 

 



บทน ำส่วนที่ห้ำ 
 
 รายงานการศึกษารวบรวมข้อมูล “การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย” เล่มนี้ เป็น “ส่วนที่
ห้า” ของรายงานการศึกษา  ซึ่งเป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือ หรือ
เอกสารทางวิชาการของสถาบันการศึกษา  กับ ผลงานการศึกษาวิจัย   ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
กระจายอ านาจ และ การปกครองส่วนท้องถิ่น  ของ นักวิชาการ ท้ังจากสถาบันทางการศึกษา และ  
งานทางวิชาการของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ และ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยผู้ศึกษาได้สรุปสาระส าคัญของงานศึกษาวิจัย หรือ สรุปว่าเอกสารทางวิชาการนั้น ๆ 
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเด็นใดบ้าง  เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ สามารถไปค้นคว้า
เพิ่มเติมได้  การรวมรวม เอกสารวิชาการ และ งานวิจัย นี้ รวบรวมจนถึง ปี 2545 
 
 ผู้ศึกษา ได้จ าแนก งานเอกสารทางวิชาการ และ งานวิจัย ของนักวิชาการ และ ของ
หน่วยงานราชการ ออกจาก งานที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ซึ่งรวบรวมไว้ใน “ส่วนที่
หก” และในการน าเสนองานใน ส่วนที่ห้านี้  ได้น าเสนอเรียงตามล าดับผู้แต่ง หรือ ผู้ศึกษาวิจัย  
เพื่อง่ายต่อการสืบค้นผลงานของน าวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ และ การปกครอง
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ในสารบัญของส่วนที่ห้า  ได้จัดท าสารบัญตามรายชื่อเพื่อความสะดวกในการค้นคว้า  
 
 งานศึกษาในส่วนนี้ ถึงแม้ว่าผู้ศึกษาพยายามค้นคว้าแหล่งข้อมูลจากห้องสมุดหลาย ๆ 
แห่ง รวมทั้งจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้จ านวนผลงานที่มีการศึกษาไว้ให้มากที่สุด   แต่
ก็ไม่อาจรวบรวมงานได้ทั้งหมด  เนื่องจาก ผลงานศึกษาวิจัย ของนักวิชาการ และ หน่วยราชการ
หลายเรื่องไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ท าให้ไม่อาจรวบรวมไว้ในที่เดียวกันได้  



(1) 

สารบัญส่วนที่ห้า 
 

หมวดอักษร 
ชื่อผู้แต่ง (หน้าที่ ) 
 

ก 
กระมล  ทองธรรมชาติ  (1)  
กรวุฒิ  เกิดนาวี  (1) 
กฤษณพงษ์  จุฑะกนก (1) 
กอบแก้ว  จันทร์ดี (2) 
เกรียงศักดิ์  อัถประเสริฐกุล (2) 
เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง  (2 , 5) 
กรมการปกครอง (2) 
กระทรวงมหาดไทย และ GTZ  (2) 
กฤช  เพิ่มทันจิตต์ (3-4) 
เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม (4) 
ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์ (6-8) 
กีรติพงศ์  แนวมาลี (8) 
โกวิทย์  พวงงาม (8-9) 
กัลยา  นิตรืองจรัส (9) 

ค 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (11) 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11) 
คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร (12) 
คณะกรรมาธิการการปกครอง  วุฒิสภา (12-13) 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน (14) 
โคทม  อารียา (14) 
คีสิน  กุสสลานุภาพ (15) 

จ 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (16) 



(2) 
จันทนา  อึ้งชูศักดิ์ (16) 
จรัส  สุวรรณมาลา (17-25) 
จุมพล  หนิมพานิช (25) 
จุฬาลักษณ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ (26-27) 
เจริญศรี  พงษ์สิงห์ (28) 

ช 
ช านาญ  ยุวบูรณ์ (29) 
ชัยรัตน์  พัฒนเจริญ (29) 
ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ (30) 
ชัยอนันต์  สมุทวณิช (30) 
ชุลีพร  เดชข า (31) 
ชลลดา  จิตติวัฒนพงศ์ (31) 
ชูศักดิ์  เที่ยงตรง (31) 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร (31) 

ณ 
ณรงค์  สินสวัสดิ์ (34) 
ณภัทร  น้อยน้ าใส (34) 

ด 
ดวงจันทร์  อาภาวัชรุตม์ (36) 
ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ (36) 
ด ารง  วัฒนา (37-39) 
ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ (39) 

ต 
เตช  บุนนาค (40) 
ตระกูล  มีชัย (40-42) 

ถ 
ถาวร  พงษ์พานิช (43) 

ท 
ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ (44) 
ทวีวงศ์  ศรีบุรี (44) 



(3) 
ทรงธรรม์  สวนียะ (45) 

ธ 
ธเนศวร์  เจริญเมือง (46-48) 
ธนัน  อนุมานราชธน (48) 
ธนะจักร  เย็นบ ารุง (49) 
ธ ารง  ทัดเทียม (50) 
ธเนศ  ต่วนชะเอม (50) 

น 
นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ (51) 
นรนิติ  เศรษฐบุตร (51-54) 
นภดล  ปัทมะ (54) 
นิยม  รัฐอมฤต (54-56) 
นันทวัฒน์  บรมานันท์ (56) 
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (57) 

บ 
บุญมาก  ช้างโสภา (58) 
บรรจง  นะแส (58) 

ป 
ประหยัด  หงษ์ทองค า (59-60) 
ปรัชญา  เวสารัชช์ (60-61) 
ปริญญา  อุดมทรัพย์ (62) 
ปิยะนุช  เงินคล้าย (62) 
ปิยะ  กิจถาวร (62) 
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร (63-65) 
ประยูร  ศรีประสาธน์ (65) 
ประเสริฐ  จิตติวัฒนพงศ์ (66) 
ปธาน  สุวรรณมงคล (66-68) 
ปัญยุต  นันทราช (68) 

พ 
พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ (69) 



(4) 
พรชัย  รัศมีแพทย์ (70) 
พรชัย  เทพปัญญา (70-71) 
พรทิพย์  ค าพอ (71) 
พระวรภักดิ์พิบูลย์ (71) 
พัชรี   สิโรรส (72) 
ไพบูลย์  ช่างเรียน (72-73) 
ไพรัช  ตระการศิรินันท์ (73) 
พานิชย์  พรจันทร์ (74) 
พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ (74) 
พงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล (75) 

ภ 
โภคิน  พลกุล (76) 
ภคพร  วัฒนด ารงค์ (78) 
ภิญโญ  ตันพิทยคุปต์ (78) 
ภาณุ  ธรรมสุวรรณ (79) 

ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (80) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (80) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (81) 
มูลนิธิไทย (82) 

ย 
ยุพิน  ระพิพันธุ์ (83) 

ร 
รสคนธ์  รัตนเสริมพงศ์ (84) 

ล 
ลิขิต  ธีรเวคิน (85) 
ลือชา  วนรัตน์ (86) 

ว 
วิญญู  อังคนารักษ์ (87) 

(5) 



วิชัย  กาญจนสุวรรณ (87) 
วินัย  ลีสมิธิ์ (87) 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (89-90) 
วรพิทย์  มีมาก (90) 
วัฒนา  วงศ์เกียรติรัตน์ (91-92) 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (92-93) 
วันเดิม  มณีโภคา (93) 
วีระพงศ์  เดชบุญ (93) 

ศ 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ (94-95) 
ศูนย์ข้อมูลท้องถ่ินเพื่อการพัฒนา (95) 
ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ (96) 
ศิริลักษณ์  ดวงแก้ว (96) 

ส 
สถาบันด ารงราชานุภาพ (97-102) 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (102) 
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท (103-104) 
สถาบันพระปกเกล้า (104) 
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ (105) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (106) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (107) 
สมาน  รังสิโยกฤษณ์ (107) 
สมคิด  เลิศไพฑูรย์ (108-11) 
สมยศ  เฉินบ ารุง (111) 
สุจิต  บุญบงการ (111) 
สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร (113) 
สุรวี  แสงสว่าง (113) 
สมบัติ  จันทรวงศ์ (114) 
สมพันธ์  เตชะอธิก (114) 
สุวิทย์  ยิ่งวรพันธุ์ (115) 
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน (116-117) 
สนิท  จรอนันต์ (117) 

(6) 



สังศิต  พิริยะรังสรรค์ (117) 
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (118) 

อ 
อมร  รักษาสัตย์ (118) 
อภิชัย  พันธเสน (118) 
อรพินท์  สพโชคชัย (118-119) 
อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ (120-121) 
อุดม  ทุมโฆษิต (122) 
อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ (123) 
อิสระ  สุวรรณบล (123) 
เอมเมล  เว็จลิน/ธนาคารโลก (124) 
อุทัย  หิรัญโต (124) 
อุทัย  บุญประเสริฐ (124) 
อัษฎางค์  โปราณานนท์ (126) 
อาคม  ใจแก้ว (126-127) 
อาทร  คุระวรรณ (127-128) 
อับดลเหลาะ  เบ็ญนุ้ย (128) 
อุไรวรรณ  แสงศร (128) 
อานนท์  อาภาภิรม (129) 
อรุณ  รักธรรม (129) 
อมร  รักษาสัตย์ (129) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 

เอกสารวิชาการ และ งานวิจัย 
 

ก 
กระมล  ทองธรรมชาติ และ สมบูรณ์  สุขส าราญ .องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานภาพ ปัญหา และ แนว
ทางการแก้ไข . คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537 . 107 หน้า  
 หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมบทความทางวิชาการ สรุปรายงานการสัมมนาสมาชิกสภาจังหวัด นักวิชาการ 
นักการเมืองและข้าราชการ เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2534 มีประเด็นส าคัญ ๆ ที่รวบรวมไว้ในหนังสือ คือ (1) 
ความส าคัญและวิวัฒนาการของสภาจังหวัด  (2) ความพร้อมและปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (3) แนวทางแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (4) ทัศนะของสมาชิกสภาจังหวัด  (5) ฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดใน
กระบวนการปกครองของไทย  (6) แนวทางการปรับปรุงสภาจังหวัด  (7) การกระจายอ านาจ : หลักการและองค์ประกอบ
อื่นท่ีน่าพิจารณา   (8) สมาชิกสภาจังหวัดของไทย 
 การสัมมนาได้สรุปแนวทางการปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสภาจังหวัด 3 แนวทาง คือ 

1. คงสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้  เพิ่มอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาจังหวัดตามที่บัญญัติ
ไว้ 

ในสมัยปัจจุบันให้มากขึ้น 
2. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง คล้ายกับกรุงเทพมหานคร หรือ เทศบาล 
3. ให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาผู้แทนปวงชนในจังหวัด สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของจังหวัดในส่วนต่าง  

ๆ ได้ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนในจังหวัดนั้น  ๆ
 
กรวุฒิ  เกิดนาวี .  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการส่งเสริมศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ใน
อ าเภอผักไห.่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 2543.  (เอกสาร
วิจัย) 
 การวิจัยพบว่า คณะกรรมการบริหาร อบต . ของอ าเภอผักไห่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ อบต .ในการ
ส่งเสริมศูนย์การเรียนชุมชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  ,   การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและการ
ด าเนินงานของ อบต .ในการส่งเสริมศูนย์การเรียนชุมชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก , ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
ของคณะกรรมการ อบต.ในการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยมาก 
 
กฤษณพงษ์  จุฑะกนก . บทบาทของพัฒนากรในองค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา . กรมการพัฒนาชุมชน 
, 2539 .  39 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยพบว่า : สถานภาพพัฒนากรส่วนใหญ่เป็นการให้ไปช่วยราชการใน อบต. ในฐานะหัวหน้าส านักงานปลัด 
อบต. มีบางส่วนท่ีเป็นหัวหน้าส่วนโยธา หรือหัวหน้าส่วนการคลัง  บทบาทเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบการเบิก
จ่ายเงินของ อบต . งานแผน งาน /โครงการ  วิธีการท างานใช้ความสนิทชิดเชื้อหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหาร อบต . 
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คือเป็นการท างานตามพฤตินัยมากกว่านิตินัย  ผู้วิจัยเสนอให้กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือทิศ
ทางการพัฒนาให้ชัดเจน มีจุดยืนของกรมเพื่อให้พัฒนากรใช้เป็นฐานในการท างานทุกต าบล  พร้อมทั้งทุ่มงบประมาณและ
เทคโนโลยีลงสู่ศูนย์ข้อมูลต าบล 
 
กอบแก้ว  จันทร์ดี . การศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการด าเนินงานพัฒนาเด็ก . 
กองพัฒนาเด็ก  กรมการพัฒนาชุมชน , 2544 .  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า : อบต.ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเด็กในระดับมาก  ปี 2541 อบต.ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเกือบทุกกิจกรรม แต่มีเพียงร้อยละ 12.9 เท่น้ันท่ีให้การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
(ผดด.)  อบต.ร้อยละ 11.1 สามารถด าเนินการรับโอนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปด าเนินการได้ดี   ส่วนกิจกรรมที่ อบต .คิด
ว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ คือเรื่อง อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัก การฝึกอบรม 
ผดด. เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
 
เกรียงศักดิ์  อัถประเสริฐกุล . องค์การบริหารส่วนต าบลกับการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐาน : ความ
เชื่อมั่นและความคาดหวังของชุมชน . ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , 2539 . 152 หน้า   (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยพบว่า : สมาชิก อบต . ขาดความพร้อมทั้งในด้านความรู้ในเรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน และความพร้อม
ในด้านความสามารถที่จะบริหารจัดการ  ผู้วิจัยเสนอว่าการจัดโครงสร้างของ อบต .ควรแบ่งออกเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้มีผู้รับผิดชอบในงานแต่ละฝ่าย และคนที่เข้ามารับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ จะได้มี
ประสบการณ์และทักษะในงานน้ันและไม่ก้าวก่ายกัน  ในเรื่องการเตรียมความพร้อมควรจัดอบรม อบต . เป็นระยะ ๆ    ใน
เรื่องการมอบหมาย/กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่ อบต. ภาครัฐควรเป็นพ่ีเล้ียงให้ อบต.ในระยะแรก และค่อย ๆ มอบ
อ านาจสู่ อบต.ทีละน้อยเพื่อจะได้ไม่เป็นการมากเกินไปส าหรับ อบต.    และเสนอให้เพิ่มบทบาทของ อสม.ที่เป็นก าลังหลัก
ของการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนให้มีบทบาทมากขึ้น 
 
เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง . การพัฒนาการเมืองท้องถิ่นระดับต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบลในจังหวัดขอนแก่น 
. มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2527 . (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 

เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง . องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2531 . 182 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  คู่มือสมาชิกสภาจังหวัด 
. กรุงเทพมหานคร : บริษัทปิ่นเกล้าการพิมพ์ จ ากัด , 2533 .  167 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ เป็นการร่วมมือระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะน าให้ผุ้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดได้เข้าใจถึงอุดมการณ์และหลักการของ
การปกครองท้องถิ่น รวมทั้งบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาจังหวัด   ตลอดจนตัวของสมาชิกสภา
จังหวัดเอง  เพื่อให้สมาชิกสภาจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในส่ิงที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ได้ถุกต้อง 
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กระทรวงมหาดไทย และ GTZ . โครงการฝึกอบรมเพื่อความย่ังยืนเชิงสถาบัน  บทเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ . 
2543 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่าฟิลิปปินส์มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยประกาศใช้ประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น ปี 
1991 (พ.ศ. 2543) เพื่อเอื้ออ านวยต่อการถ่ายโอนอ านาจในการให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน  เพิ่มอ านาจในการจัดเก็บ
ภาษีและเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของสันนิบาตรับบาล
ท้องถิ่น (Leagues  of  Local  Government) ซึ่งผลจากการผ่านกฎหมายดังกล่าว กระทรวงกิจการภายในและรัฐบาล
ท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขึ้นมาเรียกว่า วิทยาลัยรับบาลท้องถิ่น เพื่อท าการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของท้องถิ่น 
รวมทั้งท างานค้นคว้าวิจัยให้แก่รับบาลท้องถิ่น โดยมีการด าเนินการฝึกอบรมเป็นระบบเชิงสถาบัน (Institutionalizing  
Training) โดยเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาร่วมให้การอบรมแก่บุคลากรท้องถิ่น   ท าการฝึกอบรม “ครู
ฝึก” ที่มีขีดความสามารถพอท่ีจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับบุคลากรท้องถิ่นไปประจ าตามศูนย์บริหารการปกครอง
ท้องถิ่นและภูมิภาค (Center  for  Local  and  Regional  Governance)    และจัดท าคู่มือ เอกสารต ารา และพัฒนา
วิธีการฝึกอบรมเพื่อให้การอบรมได้มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
กฤช  เพิ่มทันจิตต์  และคณะ (บรรณาธิกร) . การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการอ านวยบริการ
ของเทศบาล . กรุงเทพมหานคร : โครงการต าราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม , 2531 .  133 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
อ านวยการบริการของเทศบาล “  ที่จัดโดย ศูนย์ศึกษาชุมชนเมือง  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  ร่วมกับ  มูลนิธิฟรีดริช  เอแบรท    ระหว่างวันท่ี 12-13  ธันวาคม  2530 ณ โรงแรมซิวิว  รีสอร์ทส  เมืองพัทยา 
 สาระของหนังสือประกอบด้วย   (1) การอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง “ปัญหาและแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพ 
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการอ านวยบริการของเทศบาล” ผู้อภิปรายคือ  นายชลอ  ธรรมศิริ  , นายประทาน  คงฤทธิ
ศึกษากร  ,  นายยุวรัตน์  กมลเวชช  ,  นายสามขวัญ  พนมขวัญ  ,  น.ส.เหมยอิง  อมรางกูร   และ นายปกรณ์  ปรียากร (2)  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการแบ่งกลุ่ม และการประชุมเต็มคณะเพื่อพิจารณาผลการประชุมกลุ่ม ใน 4 หัวข้อ คือ เรื่อง
การอ านวยบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ,  เรื่องการอ านวยบริการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน , เรื่องการอ านวยบริการด้านการผลิตและการตลาด , เรื่องการอ านวยบริการด้านการพัฒนาสังคม   (3) 
มีบทความที่เป็นเอกสารประกอบการประชุม 3 เรื่อง คือ  “การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอ านวยบริการของเทศบาล : 
ข้อพิจารณาบางประการ” โดย  ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  ,  “ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในหน้าที่ของเทศบาล” 
โดย ประหยัด  หงษ์ทองค า  ,  “รายได้ของเทศบาล”  โดย อัษฎางค์  ปาณิกบุตร 
 
กฤช  เพิ่มทันจิตต์ . การบริหารการพัฒนาในระดับท้องถิ่น . สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ , 2531 . 97 
หน้า (เอกสารวิจัย) 
 เอกสารวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการบริหารการพัฒนาในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงระบบและปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในด้านท่ีเป็นศักยภาพและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นต่างระดับ  ขีดความสามารถของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นในการด าเนินการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา 
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 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดท าเอกสารวิชาการเรื่องนี้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงได้น าผล
วิจัยภาคเอกสารและภาคสนาม ในหัวข้อ “บทบาทและขีดความสามารถในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี “ มาวิเคราะห์ประกอบในฐานะท่ีเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง  
โดยได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทและขีดความสามารถในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปน้ี  
ทั้งนี้ได้วางกรอบการวิเคราะห์ 2 ประการด้วยกัน คือ หน่วยงานปกครองท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางการเมือง และ ใน
ฐานะท่ีเป็นองค์กรอ านวยบริการท้องถิ่น  การวางกรอบท่ีเด่นชัดอย่างนี้ จะช่วยให้ท าความเข้าใจกับปัญหาและบทบาทของ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นรูปอื่น ๆ ได้ในเชิงเปรียบเทียบ กล่าวคือ  เทศบาล กรุงเทพมหานคร สุขาภิบาล เมืองพัทยา และ
อาจหมายรวมไปถึง สภาต าบล และคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย 
 
กฤช  เพิ่มทันจิตต์ . การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการปกครองเทศบาลไทย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ , 2537 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาปัญหา ข้อจ ากัด และศักยภาพของรูปแบบองค์กรเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและสภา ได้ด าเนินการ
ภายใต้กรอบของปัญหา 2 กรอบ คือ  (1) ปัญหาของเทศบาลปัจจุบันในวงกว้าง ประกอบด้วยประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 
สถานภาพทางการเมืองการบริหารของเทศบาล ภายใต้ระบบการปกครองแบบรับเดี่ยว  เสถียรภาพทางการเมืองภายใน
ของเทศบาล  ทางสองแพร่งของการปกครองเทศบาลในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางการเมืองที่สมบูรณ์ และหน่วยผลิตบริการ
สาธารณะ  (2) ปัญหาของรูปแบบองค์กรเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  ประกอบด้วยประเด็นศึกษา ได้แก่ การ
บริหารงานภายในเทศบาล  การกระจายอ านาจและการควบคุมจากส่วนกลาง การเมืองและความขัดแย้งในองค์กร
เทศบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ผลการศึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ น าไปสู่ข้อสรุป 3 ประการ คือ หนึ่ง ปัญหาที่
เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเทศบาลบางแห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองที่ค่อนข้างจะเด่นชัดกว่าปัจจัยทางด้านอื่น ๆ  
สอง ปัญหาทางด้านการเมืองและความขัดแย้งในองค์กร มีส่วนสัมพันธ์กับโครงการองค์กรเทศบาลมากที่สุด  สาม 
เทศบาลที่ประสบความส าเร็จในการบริหารกิจการเทศบาลมิได้เกิดจากการจัดระบบโครงสร้าง หรือ องค์กรเทศบาลแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยปัจจัยทางองค์กรและทรัพยากรการบริหารอื่น  ๆ
 การศึกษารูปแบบความเหมาะสมขององค์กรเทศบาล  ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ประการท่ีหน่ึง การแก้ไขให้ระบบองค์กรของการปกครองเทศบาลที่มีลักษณะหลากหลาย จะไม่บรรลุเจตนารมณ์
ของการปกครองตนเอง ถ้าไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจของเทศบาลไว้อย่างชัดเจน 
 ประการท่ีสอง สืบเนื่องมาจากประการแรก ถ้าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และค าส่ังเกี่ยวกับ
การบริหารการคลังและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล  ซึ่งในปัจจุบัน
กฎหมายเหล่านี้เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานปกครอง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มากกว่าความหลากหลายของระบบ
องค์กรเทศบาล ก็มิได้มีประโยชน์อันใด 
 ประการท่ีสาม  การโอนอ านาจบางเรื่องจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปสู่ผู้ว่าราชการจังหวัด ยัง
เป็นประเด็นที่ควรแก่การพิจารณาว่าจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ท้องถิ่นถูกควบคุมมากขึ้นหรือน้อยลง 
 ประการท่ีส่ี การแสดงประชามติของประชาชนจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจ หรือ
การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อความส าคัญของการปกครอง  จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงแก่ประชาชนให้ทราบโดย
กว้างขวาง 
 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 

กฤช  เพิ่มทันจิตต์ . บทบาทและขีดความสามารถขององคืการบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2530 . 89 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม . การคลังท้องถิ่น และการกระจายอ านาจการคลังในประเทศไทย . กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2522 .   280 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการเสนอบทความทางวิชาการของผู้เขียนเรื่อง “การกระจายอ านาจทางการคลังในประเทศ
ไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2521 ผู้เขียนได้เขียนเพิ่มเติมเป็นต าราทางวิชาการ เนื้อหารวม 
12 บท คือ  บทที่ 1 การรวมและการกระจายอ านาจทางการคลัง   บทที่ 2  ขอบเขตของการกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น   บท
ที่ 3  ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ   บทที่ 4  การจัดสรรและการกระจายสินค้าสาธารณะ  : เรื่องการวิเคราะห์การจัดสรรสินค้า
สาธารณะโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์เพิ่ม , เรื่องการวิเคราะห์การจัดสรรสินค้าสาธารณะโดยใช้ทฤษฎีความสมัครใจ
แลกเปล่ียน   บทที่ 5  ขนาดของชุมชนท่ีเหมาะสมที่สุด  : เรื่องการวิเคราะห์ในทางทฤษฎีเพื่อหาขนาดของชุมชนท่ี
เหมาะสมที่สุด , เรื่องข้อพิจารณาในกรณีรายได้และรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน   บทที่ 6  ปัญหาและความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น : เรื่องการไม่สามารถจ ากัดผลประโยชน์หรือผลเสียที่เกิดจากการจัดบริการสาธารณะให้อยู่ใน
ขอบเขตที่จ ากัด , การแก้ปัญหาการแผ่กระจายหรือ Spillovers ของบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นระหว่างท้องถิ่น , ปัญหา
ความไม่เสมอภาคระหว่างท้องถิ่น   บทที่ 7  ทฤษฎีเงินอุดหนุน  : วัตถุประสงค์ในการให้เงินอุดหนุน , เงื่อนไขในการ
ก าหนดรูปแบบของเงินอุดหนุน ประเด็น เงินอุดหนุนท่ีให้น้ันควรเป็นแบบท่ัวไปหรือเป็นแบบเฉพาะกิจ   ประเด็นเงินอุดหนุน
ที่ให้นั้นควรเป็นแบบให้เปล่าหรือแบบร่วมสมทบ   ประเด็นเงินอุดหนุนท่ีให้น้ันจะต้องพิจารณาฐานะทางการคลังของ
ท้องถิ่นหรือไม่ บทที่ 8  รูปแบบและหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทย   บทที่ 9  การกระจายอ านาจทางการคลังใน
ประเทศไทย    บทที่ 10  ปัญหาการกระจายอ านาจทางการคลังระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น   บทที่ 11  แนว
ทางการปรับปรุงการกระจายอ านาจทางการคลัง  : เรื่องลักษณะและขอบเขตของการกระจายอ านาจทางการคลัง , เรื่อง
แนวทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น ประเด็นการหาทางเพิ่มรายได้ภายใต้โครงสร้างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน กับ 
ประเด็นการหาทางเพิ่มรายได้โดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างใหม่ , แนวทางการกระจายอ านาจทางการคลังระหว่ารัฐบาล
กลางกับรัฐบาลท้องถิ่น   บทที่ 12  การควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทย : การควบคุมการบัญญัติกฎหมายและการ
บริหารงานของรับบาลท้องถิ่น , การควบคุมฝ่ายบริหารของรัฐบาลท้องถิ่น , การควบคุมทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่น 
โดยควบคุมรายได้รัฐบาลท้องถิ่น  การควบคุมรายจ่าย  การควบคุมการจัดท างบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่น  การ
ตรวจสอบทางด้านการเงินของรัฐบาลท้องถิ่น 
 
เกรียงศักดิ์  เขียงย่ิง . รูปแบบการพัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดการ
ทรัพยากร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
จัดการทรัพยากรของ อบต.  เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการทรัพยากรแก่ อบต. และเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
ของ อบต.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ สมาชิก อบต. 10 แห่ง  แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม (Control  Group) และ กลุ่มทดลอง 
(Experimental  Group) กลุ่มละ 5 อบต. 
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 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้  (1) ปัญหาและความต้องการในการจัดการทรัพยากร  อบต .มีปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการทรัพยากรทุกด้าน    ท้ังด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารพัสดุ  (2) 
ผลการพัฒนาการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ผล : ก่อนการฝึกอบรม 
สมรรถนะในการจัดการทรัพยากรโดยรวมทุกด้านของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน หลังการฝึกอบรม
สมรรถนะในการจัดการทรัพยากรดดยรวมทุกด้านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม , เปรียบเทียบสมรรถนะในการ
จัดการทรัพยากรโดยรวมทุกด้านของกลุ่มควบคุมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม , เปรียบเทียบสมรรถนะในการ
จัดการทรัพยากรโดยรวมทุกด้านของกลุ่มทดลองหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม   
 
ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์ . แนวทางการปฏิรูปการคลังท้องถิ่นในประเทศไทย . โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ 
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย , พฤศจิกายน  2528 . 124 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้มีสาระส าคัญ คือ  

ตอนแรก  เป็นเรื่อง การคลังท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาชนบท   โดยเสนอเนื้อหาสาระของ
กรอบมโนทัศน์ที่ใช้ก ากับการเสนอแนะนโยบายการคลังท้องถิ่น   

ตอนที่สอง กล่าวถึงสภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2528) เพื่อใช ้
เป็นกรอบด้านสถาบันส าหรับวิเคราะห์ประเด็นของการคลังท้องถิ่น     

ตอนที่สาม สรุปวิเคราะห์การคลังท้องถิ่นในรูปของประเด็นส าคัญอันต้องมีการเสนอแนะนโยบายเพื่อปรับปรุง
สถานการณ์ให้ดีขึ้น การส ารวจผลงานวิชาการในด้านการคลังท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดการศึกษาในเรื่อง (1) ภาษีที่
รัฐบาลท้องถิ่นจัดเก็บเอง  (2) ภาษีเสริม : ภาษีการค้า  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม  ภาษีการพนัน  อากรมหรสพ  ภาษีน้ ามัน
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ภาษีปูนซีเมนต์  (3) ภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลช่วยจัดเก็บ : ภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน  ภาษีที่เก็บจาก
ข้าวส่งออก  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต  (5) รายได้จากทรัพย์สิน  (6) รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย์   (7) รายได้เบ็ดเตล็ด   (8) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง  (9) เงินกู้  (10) เงินสะสม  (11)  การให้บริการในระดับ
ท้องถิ่น  (12) รายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น  (13) ประเด็นหลักเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นในประเทศไทย 

  ตอนที่ส่ี  เป็นการอภิปรายแนวทางปฏิรูปการคลังท้องถิ่น    (1) แนวการเสนอนโยบายสาธารณะ  (2) นโยบาย
การคลังท้องถิ่น : นโยบายหลักการ กับ นโยบายเฉพาะเรื่อง   (3)  นโยบายการคลังท้องถิ่น : การจัดหาเงินเพื่อให้บริการ  
การหาเงินมาด าเนินการ และการก าหนดภาระการเงิน , การปรับปรุงภาษีที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดเก็บอยู่แล้ว , การปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีเสริมและภาษีร่วม , การปรับปรุงระบบค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียม , การปรับปรุงประเภทและเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง , การจัดหาแหล่งรายได้ใหม่ , การปรับปรุงสถาบันการเงินเพื่อเอื้อการกู้ของรัฐบาล
ท้องถิ่น ,  การปรับปรุงขอบข่ายการให้บริการเพื่อเสริมฐานะการคลัง   (4) นโยบายการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์  , สกนธิ์  วรัญญวัฒนา  และ  จรัส  สุวรรณมาลา . แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น .  สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย , พฤศจิกายน  2537 . (เอกสารการวิจัย) 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากสถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาและก าหนดโครงสร้างรายได้ที่เหมาะสมกับภารกิจและบริการท่ีจะต้อง
จัดท าให้แก่ชุมชนของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละประเภท   (2) เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างภาษีที่สร้างรายได้เพียงพอ
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ให้กับท้องถิ่น และเป็นธรรมแก่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ   ที่อยู่อาศัยในหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละประเภท  (3) เพื่อศึกษา
และปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกประเภทให้สะดวกแก่ผู้ช าระ และสามารถจัดเก็บได้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย 
 การวิจัย เน้นการศึกษาโครงสร้างรายได้  โครงสร้างภาษี และวิธีการจัดเก็บภาษีของเทศบาล  สุขาภิบาล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร  สภาต าบล  โดยมุ่งที่ตัวปัยหาทั้งส่วนท่ีเป็นปัญหาร่วมและ
ปัญหาเอกเทศของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และมุ่งหาข้อสรุปท่ีจะเป็นฐานในการเสนอแนะโครงสร้าง
รายได้ โครงสร้างภาษี และวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบและที่เป็น
ธรรมกับประชาชนผู้เสียภาษี    

ผลการศึกษาวิจัย สรุปลักษณะของรายได้ท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  รายได้ประเภทภาษ ี ได้แก่ : ภาษีที่จัดเก็บเอง 
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  อากรฆ่าสัตว์ ) และ ภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ แยกเป็นรัฐเก็บให้เต็มจ านวน (Shared  
Tax) ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน  และภาษีที่รัฐเก็บเพิ่มให้ (Surcharged  Tax) ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต  รายได้ที่ไม่ใช้ภาษี  ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามแต่ที่
จะมีกฎหมายก าหนกรายได้จากทรัพย์สิน  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  
รายได้อื่น) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจและทั่วไป) 

ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงรายได้ท้องถิ่น ดังนี ้
1. แนวทางปรับปรุงแหล่งรายได้หลักของท้องถิ่น 

1.1 การปรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ควรรวมเป็นภาษีเดียวกัน ในลักษณะ “ภาษีทรัพย์ 
สิน” (Property  Tax) แต่ควรใช้ชื่อ “ภาษีบ ารุงท้องที(่ใหม)่ หรือ ภาษีบ ารุงท้องถิ่น ” เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน การบริหาร
การจัดเก็บภาษีเน้นเป็นมิตรกับประชาชนผู้เสียภาษี (Taxpayer  Friendly) คือการเสียภาษีจะสะดวกขึ้น และโปร่งใส เสีย
ภาษีทางไปรษณีย์ได้ ผ่อนช าระได ้

1.2 ภาษีป้าย  เสนอให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีป้ายในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างภาษไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ  อัตราภาษีป้ายควรเป็นอัตราที่ก าหนดโดยท้องถิ่น  ก าหนดอัตราภาษีเป็นพิสัยเพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นมี
สิทธิ์เลือกเก็บในอัตราใดก็ได้ในพิสัยที่สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  และปรับปรุงนิยาม “ป้าย” ที่อยู่ในข่าย
ที่ต้องเสียภาษีให้ชัดเจนครอบคลุมส่ือข้อสนเทศทั้งที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพ 

1.3 อากรฆ่าสัตว์  การเก็บอากรการฆ่าสัตว์ให้สูงขึ้นจากเดิมเพื่อเพิ่มรายได้  อัตราการเก็บเพิ่มเป็นอ านาจ 
ของท้องถิ่นโดยให้อยู่ในพิสัยที่รัฐบาลก าหนดไว ้
                  1.4 การปรับปรุงวิธีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีสรรพสามิต  เสนอให้ปรับค่าบริหาร
การจัดเก็บที่จ่ายให้ส่วนกลางลดจากร้อยละ 5 เป็น ร้อยละ 3 การจัดสรรยึดหลักกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นท่ีใด เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้น และให้ภาษีที่จัดเก็บได้ในพ้ืนท่ีเป็นของหน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน  

1.5  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  เพิ่มมิติของการจัดเก็บภาษี คือ จ านวนเงินท่ีเสียภาษีขึ้น 
อยู่กับ “น้ าหนักรถ” “ความจุกระบอกสูบ” และ “ราคารถยนต”์ และ ยกเลิกการลดหย่อนภาษีเพราะอายุการใช้งาน  ปรับ
อัตราจัดเก็บรถจักรยานยนต์ให้สูงงขึ้นในแนวเดียวกับรถยนต ์

2. แนวทางการปรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต 
2.1 ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากบริการต่าง ๆ ที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นให้แก่ประชาชน  ให ้
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เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต่าง ๆ เพียงพอท่ีจะได้ทุนคืนท้ังหมด 
                 2.2 รายได้จากทรัพย์สินและการพาณิชย์  หน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ควรเน้นการพัฒนารายได้จากการ
พาณิชย์ แต่ถ้ามีกิจการบางอย่างที่เอกชนสนใจและหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีทรัพย์สินบางประเภทท่ีเกื้อกูลกับของ
เอกชน การท ากิจการ “ร่วมลงทุน” (Joint-Venture) เป็นส่ิงที่น่าด าเนินการถ้าวิจัยพบว่าโอกาสได้ก าไรมีอยู่สูงและมี
หลักประกันการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3  รายได้จากสาธารณูปโภค การสร้างรายได้นี้ไม่มีอนาคตส าหรับท้องถิ่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นควร 
ใช้วิธีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

3. การปรับปรุงเงินอุดหนุนและเงินกู ้
3.1 เงินอุดหนุน  ระบบเงินอุดหนุน ควรมีเฉพาะเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยควรปรับ 

ปรุงเกณฑ์ค านวณเงินอุดหนุนท่ัวไปจากตัวแปร 2 ตัว คือ ความพยายามจัดเก็บภาษีและระดับความต้องการด้านบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจควรมี 2 ลักษณะ คือเงินอุดหนุนเป็นก้อน (Block  Grant) เป็นเงินท่ีไม่เน้น
ควบคุมรายละเอียด  แต่เน้นผลการจ่ายตามวัตถุประสงค์  และเงินอุดหนุนสมทบ (Matching  Grant) โดยรัฐบาลออกส่วน
หน่ึง  ท้องถิ่นสมทบส่วนหนึ่งตามฐานะการคลัง  ระดับความรุนแรงของปัญหา  วงเงินโครงการ และขนาดของท้องถิ่น 

3.2 เงินกู้  ควรยกเลิกกองทุนหลัก 3 กองทุน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นกู้ ได้แก่ กองทุนส่งเสริมกิจการของ 
เทศบาล (กสท.) กองทุนส่งเสริมกิจการของสุขาภิบาล (กสส.) และ กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) 
แล้วจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ธพท.) โดยรัฐจัดสรรเงินจ านวนหน่ึงเป็นเงินประเดิมและท้องถิ่นสมทบอีกส่วน
หน่ึง ให้บริการกู้แก่ท้องถิ่นในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

4. การพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ จากการเก็บภาษียาสูบเสริม เพิ่มจากภาษียาสูบท่ีรัฐบาลกลางจัดเก็บใน
ปัจจุบัน   

แบ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ท้องถิ่น  จัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการ  หรือค่าธรรมเนียม
ผลกระทบการพัฒนา  จัดเก็บภาษีประเมินพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมจากเจ้าของที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนตัด
ถนน  รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ  โดยรัฐจัดแบ่งให้แก่จังหวัดที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  รายได้จากรัฐบาลโดย
ค านวณให้ร้อยละ 2 ของรายได้ประชาชาติจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดรูปท่ีดินใหม่ (Land  Readjustment) 
 
กีรติพงศ์  แนวมาลี  และ  วิน  พรหมแพทย์ . ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่นส าหรับเยาวชน (พิมพ์คร้ังที่ 
2 แก้ไขปรับปรุง พ .ร.บ.อบจ. 2540 โดย สนิท  จรอนันต์ ) . กรุงเทพฯ: บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด , 2540. 60 
หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นอย่างง่าย โดยมีแผนผัง แผนภาพ ประกอบการอธิบาย ที่ง่าย
ต่อความเข้าใจส าหรับเยาวชนที่เริ่มหันมาสนใจการปกครองท้องถิ่น  เหมาะส าหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

 
โกวิทย์  พวงงาม . การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
วิญญูชน, 2544 (พิมพ์ครั้งที่ 3) .  370  หน้า 
 ผู้แต่งต าราเล่มนี้ เป็นอาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นต าราทาง
วิชาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยสาระ 3 ส่วน คือ     
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(1)  เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ(ญี่ปุ่น  อังกฤษ   
ฝรั่งเศส  เยอรมัน ) และการปกครองท้องถิ่นของไทยในประเด็นของความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดินของไทย  
การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน(ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น ) และ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การ
ปกครองท้องถิ่น (ประเด็นภารกิจของรัฐ  ภารกิจท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ในเชิงควบคุม ก ากับ ดูแล) 

(2)  เป็นการอธิบายการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  การเปล่ียน 
แปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร    

(3) เป็นบทวิเคราะห์การปกครองท้องถิ่นไทย  ในเรื่องทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย (ก่อนและหลังการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540) องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่ (เสนอประเด็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และ ประชาคมท้องถิ่น )  บทวิเคราะห์และบทเสนอมิติใหม่การปกครอง
ท้องถิ่นไทย (เสนอประเด็น ความอ่อนแอขององค์กรปกครองท้องถิ่น  การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
 
โกวิทย์  พวงงาม  และคณะ . การศึกษาภารกิจ อบต . และความเข้มแข็งของประชาคมต าบลในการจัดการกับ
ปัญหาสุขภาพของชุมชนระดับต าบล . สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2544 .  227 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส ารวจภารกิจ อบต . และประชาคมต าบลในการเคล่ือนไหวเพื่อด าเนินการในการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน  ศึกษาส ารวจโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี ของ 
อบต.เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพชุมชน   ศึกษาส ารวจความจ าเป็นและความต้องการพ้ืนฐาน
ของ อบต .และประชาคมต าบลต่อการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน  และศึกษาเป็นกรณีเฉพาะ อบต .ที่มีเงื่อนไขปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในแนวทางประชาคมต าบล เพื่อจัดการปัญหาด้านสุขภาพชุมชน 
 ข้อค้นพบในการวิจัย มีดังนี ้

1. ผลการส ารวจโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบล ปี 2541-2542 พบว่า อบต.ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
ต่อการจัดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพชุมชน  โดยเฉล่ียแต่ละจังหวัดมีโครงการด้านสุขภาพชุมชนประมาณร้อยละ 10 –20 
ของโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ ส่วนโครงการด้านสุขภาพชุมชน ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก และเป็นโครงการให้เงิน
อุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ผลการส ารวจภารกิจ อบต. และประชาคมต าบล ด้านสุขภาพชุมชนเป็นภารกิจที่ อบต.ให้การสนับสนุนงบ 
ประมาณให้หน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทุก อบต . เช่นสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาแก่สถานี
อนามัย  สนับสนุนซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย  สนับสนุนปศุสัตว์ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  หรือเป็นภารกิจที่ 
อบต.เป็นผู้ด าเนินการซึ่งก็คล้ายคลึงกันทุก อบต . เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ฝึกอบรม เดินรณรงค์ ท าป้ายค าขวัญ ) 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์  กิจกรรมกีฬา ฯลฯ หรือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเชิงรุก เช่นส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของประชาชนในพ้ืนท่ี อบต. รณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 

3. ผลการส ารวจความจ าเป็นและความต้องการพ้ืนฐานของ อบต. และกลุ่มองค์กรชุมชน ในแนวทางประชาคม 
ต าบลในการเคล่ือนไหวจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน ซึ่ง ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน เช่นความจ าเป็นและความต้องการ
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม(การจัดหาน้ าสะอาด การก าจัดส่ิงปฏิกูลฯลฯ )  ความจ าเป็นและความต้องการด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ(โรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ ยาเสพติดฯลฯ ) ความจ าเป็นและความต้องการ
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ด้านสุขภาพชุมชนและสวัสดิการสังคม (สุขภาพชุมชนและอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี  ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ชุมชน ฯลฯ) 
 
กัลยา  นิติเรืองจรัส . การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิง-ชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต . . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาหญิงชายในระดับต าบล , ข้อมูลระดับย่อยที่มีอยู่แล้วและท่ีควรมีใน
ฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนของ อบต. , สถานภาพการใช้ข้อมูลสถิติชี้ประเด็นของหญิงชายของ อบต. 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ประเด็นปัญหาหญิงชายในระดับต าบลมีปัญหา 9 ประเด็น คือ ภาระท่ีหญิงหรือชายต้อง
เล้ียงดูลูกตามล าพัง  การไม่น าความรู้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์  การที่หญิงต้องท างานท้ังภายในและภายนอกบ้านท า
ให้ขาดโอกาสพัฒนาตนเอง  ภาวะที่สามีจ ายอมอนุญาตให้ภรรยาไปท างานนอกบ้านเพราะภาวะเศรษฐกิจ  การที่ทั้งพ่อ
และแม่ต้องท างานนอกบ้านท าให้เกิดปัญหาการเลี้ยงดูลูก  การท่ีลูกจ้างในธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการ  ปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน  การไม่ยอมรับความเป็นผู้น าของหญิง  และการท่ีหญิงมีส่วนร่วมทางการ
เมืองน้อย   (2) ข้อมูลระดับหมู่บ้านจาก จปฐ.   กชช.2 ค.  และการส ารวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน จะครอบคลุมทุกด้าน  แต่
น ามาชี้ประเด็นหญิงชายไม่ได้  เพราะไม่มีข้อมูลจ าแนกตามเพศ  ส่วนข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีจัดเก็บอยู่แล้วตามปกติ น ามา
จ าแนกเพศและชี้ให้เห็นประเด็นความแตกต่างของหญิงชายได้ แต่ไม่สามารถรายงานผลในระดับหมู่บ้านได้ เพราะใช้
ขนาดตัวอย่างไม่มากพอ   (3) มีการใช้ข้อมูลสถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาของ อบต. น้อยมาก  เพราะไม่มี
ข้อมูลจ าแนกเพศ  รวมทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตข้อมูลขาดความตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย 
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ค 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . บทความและรายงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น .  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย , 2508.  82 หน้า 
 เป็นหนังสือรวมบทความที่ใช้ในการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันท่ี 13-18 
ธันวาคม  2508   มีบทความส าคัญ ๆ เช่น  (1) ชุบ  กาญจนประกร . อุดมคติและการด าเนินการปกครองท้องถิ่นในประเทศ
ไทย     (2)  ชูวงศ์  ฉายะบุตร .  ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  (3) วิจิตร  
แจ่มใส . รายได้ของท้องถิ่นและเทศพาณิชย์    เป็นต้น 
 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . การจัดการปกครองกับชนบทและท้องถิ่น .  เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการ (เล่ม 3) ในวาระครบรอบ 50 ปี  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วันที่ 19  
สิงหาคม  2541  ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันทิพย์  อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี , 2541 .  
 เอกสารนี้ประกอบด้วยบทความ 6 เรื่อง ท่ีเขียนโดยคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ 

1. เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง : ทางรอดของชนบทไทย  โดย ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ 
2. ประชาคมเมืองกับการเมือง การบริหาร กทม.   โดย  วันชัย  มีชาต ิ
3. การบริหารจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์ ระบบตลาด การจัดการสมัยใหม่ การมีส่วนร่วมของประชาชฃน 

และชุมชนนิยม  โดย  ทศพร  ศิริสัมพันธ ์
4. การประเมินกระบวนการบรนิหารจัดการในโครงการพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดย   

วัฒนา  วงศ์เกียรติรัตน ์
5. ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  โดย  จรัส  สุวรรณมาลา 
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ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 
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6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะการ 
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  โดย  ด ารง  วัฒนา 
 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี . รายงาน
ประจ าปี 2544 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2545 .  195 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ต าราทางวิชาการ หรือ เอกสารวิจัย  แต่เป็นเอกสารรายงานประจ าปีของคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจ ฯ ซึ่งจะต้องมีการจัดท าขึ้นทุกปี เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
 รายงานน้ี ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผลการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2544 ของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ผลการด าเนินงานโครงการถ่ายโอนงาน /กิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2544  และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ  เพื่อให้ผู้สนใจติดตามด้านการกระจายอ านาจสามารถค้นคว้าและใช้
ประโยชน์จากเอกสารนี้ได ้
 
คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร . การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด : เป็นแนวทางการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นที่เหมาะสมในสภาวการณ์ปัจจุบันหรือไม่ . เอกสารประกอบการสัมมนา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ  หมายเลข 213-216  ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2  วันพุธที่ 2  มีนาคม  2537 . 86 หน้า 
 การสัมมนานี้ เป็นผลสืบเนื่องจากข้อเสนอในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของ นายถวิล  ไพรสณฑ์และคณะ ท่ี
มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นความพยายามในการปฏิรูปการปกครองขนานใหญ่  ขณะเดียวกัน
กระทรวงมหาดไทยได้ด าริท่ีจะมีการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ใหม่  โดยจะรวมเอาอ านาจหน้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเข้าไว้ด้วย  แนวคิดทั้งสองเป็นแนวคิด 2 ขั้ว  คณะกรรมาธิการการปกครอง จึงจัด
สัมมนาขึ้น 
 หนังสือที่เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ (1) สภาพการกระจายอ านาจการปกครองสู่
ท้องถิ่นในปัจจุบัน  (2) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.  ….   ของ กระทรวงมหาดไทย  (3) ร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัด  พ.ศ.  ….  ของ   นายถวิล  ไพรสณฑ์ และ คณะ  (3)  โครงสร้างของจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง    เอกสารเผยแพร่ประชาชนของ นายถวิล  ไพรสณฑ์  และตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์
สยามโพสต์  28  กุมภาพันธ์  2537 หน้า 3       (4)  รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความเหมาะสมและความพร้อมในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด   ของ  คณะกรรมาธิการการปกครอง  วุฒิสภา 
 
คณะกรรมาธิการการปกครอง  วุฒิสภา . รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
กรุงเทพมหานคร. กองกรรมาธิการ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2539 . 74 หน้า (รายงานการศึกษา) 
 รายงานการศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

1. แบ่งเขตพื้นที่การบริหารของกรุงเทพมหานครใหม่เป็น 9 ท้องถิ่น และให้แต่ละท้องถิ่นเป็นราชการบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นโดยเรียกชื่อใหม่ว่า “นครบาล…” ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นในเมืองหลวงได้มาก
ขึ้น  และผู้บริหารท้องถิ่นจะสามารถดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีและประชาชนในท้องถิ่นของตนได้อย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 
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2. ปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครใหม่เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี ้
2.1 รูปแบบกรุงเทพธนบุรีมหานคร  โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารแต่มีอ านาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบน้อยกว่าในปัจจุบันเพราะได้แบ่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น 9 นครบาล และอยู่ในการก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2.2 รูปแบบทบวงกรุงเทพธนบุรีมหานคร  ก าหนดให้มีทบวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกรุงเทพธนบุรีมหานคร   
แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 9 นครบาล  และอยู่ในความรับผิดชอบของราชการบริหารส่วนกลาง คือ รัฐมนตรีว่าการทบวง 

3. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของนครบาลให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นท้องถิ่นของเมืองหลวงให้มีความชัดเจนใน 
ขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องไม่เกินกว่าก าลังที่นครบาลจะกระท าได ้

4. การปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครใหม่จ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 
กับรูปแบบที่น ามาใช้ด้วย  โดยจะต้องปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  นอกจากนั้นจะต้องด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ตามรูปแบบ
การบริหารท่ีจะน ามาใช้ต่อไป 
 
คณะกรรมาธิการการปกครอง  วุฒิสภา .   รายงานพิจารณาศึกษา เร่ือง บทบาทราชการส่วนภูมิภาคในอนาคต
กับการกระจายอ านาจของรัฐ.กองกรรมาธิการ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2543. 116 หน้า   (รายงาน
การศึกษา) 
 รายงานการศึกษามีข้อสังเกตในด้านข้อกฎหมาย   ดังนี ้

1. การท่ีกฎหมายก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากไปกว่าหลักการแห่งการปกครองตนเองที่อยู่ภายใต ้
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว และในขณะเดียวกันกฎหมายยังมิได้ให้อ านาจหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาค 
ให้สามารถท าหน้าที่แทนส่วนกลางได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นท่ีเกิดขึ้น เป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้รัฐมีภาระต้องสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีรายได้อย่างเพียงพอแก่การเลี้ยงตนเอง  ในขณะท่ีท้องถิ่นไม่มีความพร้อมและ
การก ากับยังไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้ส่วนราชการส่วนกลางใดเป็นราชการส่วน 
ภูมิภาคโดยให้ด าเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีหน่วยราชการ
ส่วนกลางตั้งอยู่ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น  เป็นเหตุท าให้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในด้านการก ากับดูแล การส่ัง
การ และการประสานงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานของจังหวัดเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐไม่สามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดขาดเอกภาพในการก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด 

3. การท่ีรัฐออกกฎหมายการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น จากที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ไป 
เป็นในรูปของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับกลาง ท าให้บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นหมดไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การก ากับดูแลท้องถิ่นอาจไม่ได้ผล 

4. การท่ีรัฐมิได้ด าเนินการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเองตามที่รับธรรมนูญก าหนดได้อย่างเหมาะ 
สม คือสภาพท้องถิ่นเกินกว่าครึ่งของประเทศยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ ความเข้าใจ สภาพของความ
หนาแน่นของประชากร สภาพของพื้นท่ี และสภาพของแหล่งที่มาของรายได้ของท้องถิ่นอย่างเพียงพอ ท าให้การกระจาย
อ านาจเป็นภาระหนักของรัฐบาล 
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5. เรื่องรายได้ท้องถิ่น     แม้กฎหมายจะก าหนดให้ท้องถิ่นมีฐานท่ีมาของรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ประชากร 
และทรัพยากรของท้องถิ่นมีน้อย ท าให้รายได้ของท้องถิ่นจัดเก็บได้น้อย 

6. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 78  ถึงแม้จังหวัดที่ถูกพัฒนาเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่แล้ว  ราชการส่วนภูมิภาคก็ยัง 
คงต้องมีอยู่ต่อไป เพื่อท าหน้าที่แทนราชการส่วนกลางในจังหวัดนั้น 

7. แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเรื่องการปกครองส่วนภูมิภาคไว้ ก็ไม่จ าเป็นต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดย 
ตรง ถึงแม้จังหวัดใดจะถูกพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ น่าจะมีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น 

8. แม้จะมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากเพียงใด ก็เป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นตามหลักการปก 
ครองตนเองภายใต้ความเป็นรัฐเดี่ยวเท่านั้น ส่วนอ านาจหน้าที่ของรัฐก็ยังคงมีอยู่  ราชการส่วนภูมิภาคอันเป็นกลไกส าคัญ
ของรัฐ ยังคงมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐในส่วนภูมิภาคต่อไป 
 ในข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการ พบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดขาดเอกภาพในการบริหารงาน , ศาลกลางจังหวัดไม่ได้
เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด , นโยบายกระจายอ านาจในทุกพื้นท่ีของประเทศเร่งรัดด าเนินการ
โดยไม่ค านึงถึงความพร้อมของท้องถิ่น ,  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อนกันในพ้ืนท่ีเดียวกันท าให้ท้องถิ่นไม่อาจพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ , จังหวัดและอ าเภอมิได้ใช้อ านาจหน้าที่ในการก ากับ หรือควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้อย่างจริงจัง 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  คณะกรรมาธิการให้ข้อเสนอแนะไว้ หลายประการ  เช่น เรื่องเอกภาพในการบริหาร
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เลิกการตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค  ให้มีการมอบอ านาจให้จังหวัดมากขึ้น จัดสรร
งบประมาณให้จังหวัด เป็นต้น ,  กรณีนโยบายกระจายอ านาจ  ควรมีการส ารวจความพร้อมของท้องถิ่นหากท้องถิ่นใดไม่
พร้อมควรประกาศยกเลิกการจัดตั้งท้องถิ่น(เฉพาะ อบต .)  การตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิใช่การตั้งในลักษณะบังคับ
ซึ่งท้องถิ่นบางท้องที่ยังไม่มีสภาพความพร้อม  ,  กรณีท้องถิ่นทับซ้อนพื้นท่ีกัน รับควรพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้มีโอกาสมีรายได้ มีการพัฒนาตนเอง ฯลฯ 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น . วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย . 
กรุงเทพมหานคร : หจก.น่ ากังการพิมพ์ , มกราคม 2543 . 132 หน้า 
 หนังสือเรื่องนี้เป็นผลงานทางวิชาการของโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  โดย
น าเสนอข้อมูล เป็น 3 ส่วน คือ  (1)  การปกครองท้องถิ่นก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  : สมัยสุโขทัย  สมัย
พระบรมไตรโลกนาถ  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2)  การปกครองท้องถิ่นภายหลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง โดยน าเสนอตามรายพระราชบัญญัติตั้งแต่พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม  
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ .ศ. 2476  จนถึง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 
2525  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534   (3)  การปกครองท้องถิ่นยุคปฏิรูปการเมือง    มี 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540  
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540  การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น . บทความและแนวคิดการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร : หจก.พิมพ์อักษร , 2543 . 118 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความและแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจากนักวิชาการหลายท่าน อาทิ
เช่น ปรัชญา  เวสารัชช์ , ประทาน  คงฤทธิ์ศึกาากร , ปธาน  สุวรรณมงคล , จรัส  สุวรรณมาลา , อิสระ  สุวรรณบล ,  สกนธิ์  
วรัญํูวัฒนา , สมคิด  เลิศไพฑูรย์ เป็นต้น 
 บทความที่รวบรวมตีพิมพ์มีเรื่องต่อไปนี้ (1) กรอบความคิดเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  (2) การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นในศตวรรษใหม่   (3) การกระจายอ านาจเป็นการกระจายความมั่นคงของประเทศ  (4) ปัจจัยส าคัญต่อการ
กระจายอ านาจ  (5) รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  (6) การบริหารจัดการท่ีดีเพื่อรองรับการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น  (7)  ปัญหาท้องถิ่น..ต้องตัดสินใจโดยท้องถิ่น  (8) การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท่ีดี  (9) การบริหาร
การจัดการท่ีดีกับการปกครองท้องถิ่นท่ีดี จะเกื้อกูลกันอย่างไร  (10) การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลสู่ท้องถิ่น  (11) 
ข้อเสนอเกี่ยวกับตัวแบบด้านระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (12) การถ่ายโอนหน้าที่และบุคลากรจากราชการ
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : แนวคิดและวิธีการ  (13) การถ่ายโอนหน้าที่และบุคลากรจากราชการส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : ข้อสังเกต
เบื้องต้นจากการทดลองถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่น  (14) การกระจายเงินสู่ท้องถิ่น  : ต้องกระจายอย่างถูกต้อง   (15) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น…..เพื่อสร้างการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
 
โคทม  อารียา  . ศึกษาสภาพและความต้องการของต าบลและ อบต. . สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาส ารวจสภาพและความต้องการของต าบลและ อบต .  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ อบต .เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง  โดยระดมพลังของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบลของตน  
โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมหรือเรียกว่า การจัดประชุมวางแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิค AIC 
(Appreciation  Influence  Control) แบ่งเป็น 2 ขั้น  ขั้นแรกอบรมวิทยากรต าบล  เพื่อสร้างทีมวิทยากรให้แก่ต าบล  ขั้นท่ี
สอง วิทยากรต าบลจะด าเนินการจัดประชุมวางแผนพัฒนาต าบลแบบประชาชนมีส่วนร่วม  ผลการประชุมในขั้นที่สองท า
ให้ได้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่น่าจะเกิดขึ้นภายในต าบล   กระบวนการศึกษาลักษณะนี้ ท าให้มีผลกระทบและเกิด
การเปล่ียนแปลงภายในต าบล รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของ อบต . โดยเฉพาะ แผนงาน /โครงการท่ีได้จาก
การประชุมวางแผนพัฒนาต าบลที่ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของต าบลมากกว่า
แผนพัฒนาต าบลที่มักจะท ากันในกลุ่มของข้าราชการ หรือผู้ที่เป็นคณะท างานจัดท าไม่กี่คน  ท าให้มองเห็นชัดเจนว่า การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนจะสามารถตอบสนองและแก้ปัยหาของ
ชุมชนได้ดีกว่าวิธีการจัดท าแผนแบบเดิมที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
คีสิน  กุสสลานุภาพ . รูปแบบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาพึงประสงค์ : ศึกษา
ความต้องการของประชาชนในการปกครองตนเอง โดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541.  187 หน้า   (เอกสารวิจัย) 
 ผลการศึกษาพบว่า : กลุ่มตัวอย่างเสนอว่าปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด คือ เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และ พิจารณาจากรายได้ของท้องถิ่น  ส าหรับ
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จังหวัดสงขลานั้นมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการเมืองและการบริหาร  ในด้านเศรษฐกิจ  ในด้านสังคม  และใน
ด้านเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยน าเข้าที่จะพิสูจน์ว่าจังหวัดสงขลาพร้อมแล้วที่จะปกครองตนเองโดย
วิธีการเลือกตัวแทนของตนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อท าหน้าที่บริหารงานบ้านเมือง  โดยยึดหลักการบริหารโดยชาว
สงขลา ของชาวสงขลา  เพื่อชาวสงขลา  โดยคาดหวังว่าการปกครองตนเองโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็น
หนทางน าไปสู่ความเป็น “สงขลาศานติประชาคม” ได้ในท่ีสุด 
 ผู้วิจัยเสนอให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างชุมชนในระดับที่เล็กให้เข้มแข็ง ด้วยวิธีการท่ีใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เพื่อ
รักษาวิถีชีวิตเดิมที่เคยเข้มแข็งให้กลับมาเข้มแข็งขึ้น  เพื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งจะน าไปสู่ความเป็นสังคมที่เข้มแข็ง  และเมื่อ
สังคมเข้มแข็งจะมีพลังในการต่อรองกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองในระดับสูงที่เข้มแข็งกว่า  และเมื่อทุกระบบย่อย
ในระบบใหญ่ท่ีเรียกว่าประเทศไทยเข้มแข็ง  จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม  อย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักการสิทธิ
มนุษยชน  สิทธิชุมชน และภายใต้หลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ . ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อน
การเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร . เอกสารการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2519 .  78 หน้า 
 การศึกษาในหนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษารายได้ของเทศบาลนครกรุงเทพในช่วงระยะเวลา ปี 2503-2514  ซึ่ง แบ่ง
เนื้อหาของหนังสือเป็น 4 บท คือ (1) ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อนการ
เปล่ียนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้มีการอธิบายในเรื่อง หลักการเกี่ยวกับภาษี (Fax  revenue)  หลักการเกี่ยวกับ
รายได้ที่มิใช่ภาษี ( Non-Tax  revenue)  ประเภทของรายรับ  โครงสร้างรายได้ของเทศบาลนครกรุงเทพ   (2) ภาษี
เทศบาล:ลักษณะการเก็บและปัญหา โดยอธิบายภาษีประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษี
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การค้า  ภาษีป้าย  ภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน  ภาษีเครื่องดื่ม  ภาษีการพนัน  อากรมหรสพ  อากรการฆ่าสัตว์  
ภาษีการส่งข้าวออกนอกประเทศ  (3)  รายได้ที่มิใช่ภาษีและปัญหาในการจัดเก็บ  ในเรื่อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่า
ใบอนุญาต , รายได้จากทรัพย์สิน สาธารณูปโภค เทศพาณิชย์ และกิจกรรมเบ็ดเตล็ด , รายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงิน
สะสม และเงินบริจาค  (4) สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ . เทศบาลนครกรุงเทพกับการพัฒนาในช่วง พ.ศ. 2503-2514 วิเคราะห์นโยบายและ
การด าเนินงานจากการจัดงบประมาณ .  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2518 . (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
จันทนา  อึ้งชูศักดิ์  ,ศันสณี  รัชชกูล  และ สุณี  วงศ์คงคาเทพ (บรรณาธิการ) . การกระจายอ านาจกับความ
ร่วมมือเพื่อแก้ปัยหาสาธารณสุขท้องถิ่น : แกะรอยประสบการณ์ทันตสาธารณสุข . กรุงเทพฯ : ส านักงาน
โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข  เอกสารวิชาการชุด “การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ” ฉบับที่ 5 ,  2543 
.  80 หน้า 
 บุคลากรสาธารณสุขทุกคนจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ ซึ่งมีผลท าให้ต้องทบทวนวิธีคิดและวิธี
ท างานใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการท่ีเปล่ียนใหม่  จากการติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุข หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งได้เข้ามามีบทบาทมาขึ้นในการร่วมแก้ปัยบหาทันตสุขภาพของประชาชน เช่นบทบาทด้านการร่วมตัดสินใจและ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดบริการหรือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  หนังสือเล่มนี้มา
จากการประชุมเวทีวิชาการเรื่อง “การกระจายอ านาจกับสุขภาพประชาชนไทย” โดยการรวบรวมประสบการณ์จากกรณี
ทันตสาธารณสุข เป็นกรณีศึกษา รวม 9 เรื่อง คือ 

1. การแก้ปัญหาฟันตกกระในต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดย ลลนา  ถาค าฟู ,  เฉลิมชัย   
วุฒิพิทยามงคล 

2. การแก้ไขปัญหาฟันตกกระของหมู่บ้านแม่เติน : บ้านยากจนแห่งต าบลแม่ถอด    โดย จุฑารัตน์  รัศม ี
เหลืองอ่อน 

3. สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพ …บทเรียนอ าเภอน้ าพอง  โดย  พลับพลึง  ศุภรมย ์
4. องค์การบริหารส่วนต าบลกับการสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข : บทเรียนจากบ้านแหลมชั่น  จังหวัดภูเก็ต    

โดย   อนุรักษ์  แซ่ลิ้ม 
 5.   ฟันปลอมเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ความร่วมมือขององค์กรส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลดอนสัก  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี   โดย  กานดา  มณีรัตน์  และคณะ 

6.“เราจ าเป็นต้องลงทุนเรื่องเด็ก” อบต. ชัยนาท  อ าเภอเมือง  โดย  ประสพ  วชาติมานนท ์
7. การแก้ปัญหาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน โดยกลุ่มแกนน าสตรี  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกศ   

โดย  คณะท างานโครงการฯ  กองทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย 
8. ประสบการณ์การแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขระดับท้องถิ่น อบต.บ้านเสด็จ  จังหวัดล าปาง  โดย  พัชรินทร์   

เล็กสวัสดิ์ , บุญส่ง  พิมสาร , ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์  ปัญญายืน 
9. สุขภาพดีตามวิถีชุมชน :  การแก้ปัญหาฟันตกกระของกิ่งอ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  โดย  อุดม   

ปัญจบุรี , อัจฉรา  อินตะสุวรรณ์ 
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 จากกรณีศึกษาทั้ง  9 กรณี  จันทนา  อึ้งชูศักดิ์  ได้สุรปไว้ในหัวข้อ “การกระจายอ านาจกับความร่วมมือเพื่อ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น : แกะรอยประสบการณ์ทันตสาธารณสุข “  โดยได้สรุปวิเคราะห์บทเรียนทั้ง 9 กรณี ใน 4 
ประเด็น  คือ  

(1) รูปแบบการท างานทันตสาธารณสุขร่วมกับองค์กรท้องถิ่นหรือชุมชน : มี 3 ลักษณะ คือ ประชาชนหรือชุม 
ชนเป็นผู้เปิดประเด็นปัญหาและน าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา , บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ริเริ่มหรือเสนอปัญหา
ต่อองค์กรชุมชน และท าให้เกิดความร่วมมือกันในการท างานระดับท้องถิ่น , และ ชุมชนเป็นผู้พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ
เองอย่างเป็นอิสระ โดยบุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมน้อยมากในระยะเริ่มต้น แต่พัฒนาไปสู่ความร่วมมือกันในท่ีสุด   
สรุปว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของ อบต .มี 4 ลักษณะ คือ การสนับสนุนงบประมาณ , เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม
ตัดสินใจ , การเป็นตัวกลางในการระดมความร่วมมือ , เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

(2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความร่วมมือกันท างานในระดับท้องถิ่น  :  ตัวกฎหมาย  ความร่วมเกิดจากการรับรู้ปัญหา   
คุณลักษณะบางประการของคนท างานและการปรับเปล่ียนวิธีคิด 

(3) การบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของการกระจายอ านาจ  :  แม้ไม่มีนโยบายกระจายอ านาจ กิจกรรมสุขภาพ 
บางอย่างมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้ว เมื่อมีนโยบายกระจายอ านาจได้มีส่วนช่วยเสริมให้ภาครัฐ
ในท้องถิ่นต้องมีบทบาทเชื่อมโยงกับชุมชนชัดเจนขึ้น  

(4) บทเรียนท่ีพึงระมัดระวัง : ปัญหาการเมืองท้องถิ่น ต้องวางตัวไม่เข้าเป็นพวกใด  ไม่ขัดแย้ง  , การให้องค ์
กรท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจในบางประเด็นที่มีผลประโยชน์มีโอกาสพบปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรม 
 
จรัส  สุวรรณมาลา . แนวทางการประกอบการพาณิชย์ ของราชการส่วนท้องถิ่น . สถาบันด ารงราชานุภาพ  
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . สิงหาคม  2538 . 113 หน้า (เอกสารการวิจัย สดร.สป. 09/2537) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส ารวจสภาพปัญหาการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย  และพัฒนาแนวทางการประกอบการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในอนาคต  โดยเน้นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นเทศบาลเป็นหลัก  ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ
เทศบาลในประเทสไทยมาจากสาเหตุร่วมกัน 4 ประการ คือ 

1. การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพของท้องถิ่น  การขาดประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับปัญหาหลัก ๆ คือ (1)  
การเก็บค่าบริการได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย  (2) การก าหนดอัตราค่าบริการไว้ต่ าเกินไปจนไม่คุ้มกับต้นทุนการด าเนินงาน  (3) 
บริการคุณภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันในระบบตลาดได้ บางกรณีไม่มีคู่แข่ง ก็มักพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการมี่ทัศนคติ
ในทางลบต่อคุณภาพของการให้บริการ  และเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าบริการให้แก่เทศบาล  (4) ต้นทุนการ
ด าเนินงานสูงเกินปกติ  (5) ลักษณะการบริหารงานท่ีล้าสมัย ตายตัว ยึดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเหมือนส่วนกลาง ท าให้
เทศบาลต่าง ๆ ไม่สามารถปรับโครงสร้างองค์การ และกลยุทธ์การด าเนินงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้  (6) ขาด
ความคิดริเริ่ม และขาดประสบการณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. การผูกขาดของรัฐวิสาหกิจระดับชาติ ซึ่งนอกจากจะท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปมีส่วนวางแผนการพัฒนา 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในชุมชนแล้ว ยังท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยธุรกิจ
เอกชนเพื่อจัดบริการดังกล่าว และมีส่วนแบ่งจากรายได้หรือผลก าไรของกิจกรรมได้อีกด้วย 

3. การควบคุมเชิงบริหารของรัฐบาลระดับชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงิน 
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การคลัง  การก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานของเทศบาล  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าบริการ 
ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น  ท าให้เทศบาลขาดความคล่องตัวในการปรับกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของท้องถิ่น 

4. การขาดเงินลงทุน กิจกรรมที่เป็นบริการพ้ืนฐานของท้องถิ่นหลายประเภทมักใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ใน 
ขณะที่มีต้นทุนการด าเนินงานต่อหน่วยค่อนข้างสูง  เทศบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถริเริ่มกิจกรรมสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเหล่านี้ได้ เพราะขาดเงินลงทุน  เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการกู้เงินมาลงทุน เพราะขาดแหล่ง
เงินกู้  มีศักยภาพในการใช้หน้ีต่ า  รัฐบาลระดับชาติไม่มีนโยบายที่จะค้ าประกันเงินกู้หรือพันธบัตรของเทศบาล 

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  มีบริการสาธารณะหลายประเภทที่ควรส่งเสริมให้เทศบาล (ท้องถิ่นอื่น ๆ) ด าเนินการใน 
ระบบเก็บค่าบริการในอนาคต  ในจ านวนนี้มีกิจกรรมที่เทศบาลส่วนใหญ่มีความพร้อมสูง 8 กิจกรรม คือ  (1) การเก็บขน
และท าลายขยะมูลฝอย  (2) การบ าบัดน้ าเสีย  (3) สถานท่ีรับเล้ียงเด็กก่อนวัยเรียน  (4) ศูนย์การแพทย์และอนามัยชุมชน  
(5) สถานธนานุบาล  (6) โรงฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  (7) บริการท่ีจอดรถ โรงเก็บรถ บริการลากรถ และท าลายซาก
รถยนต์  (8) สานสาธารณะ สระว่ายน้ า ศูนย์การพัฒนาสุขภาพ 
 ในอนาคตเมื่อเทศบาลมีความพร้อมเพ อาจเลือกด าเนินกิจกรรมในระบบเก็บค่าบริการได้อีก 5 กิจกรรม คือ (1) 
ตลาดสด/แผงลอย  (2) การพัฒนาย่านการค้าและอุตสาหกรรมใหม่  (3) ระบบการขนส่งมวลชน  (4) การให้ค าปรึกษาด้าน
การออกแบบและก่อสร้างอาคาร  (5) บริการจัดหางาน 
 การจัดบริการของเทศบาล  ผู้วิจัยเสนอให้เทศบาลมีทางเลือกด าเนินการได้  3  วิธี  คือ 

1. เทศบาลด าเนินการเองแบบครบวงจร  และเก็บค่าบริการจากประชาชนผู้รับบริการ 
2. เทศบาลใช้วิธีว่าจ้าง   (Contracting  out)  เอกชน   ให้เป็นผู้จัดบริการ     โดยเทศบาลเป็นผู้จ่ายค่าจ้างแก ่

เอกชนท่ีเป็น Contractor  ในขณะเดียวกันเทศบาลก็เก็บค่าบริการจากประชาชนผู้รับบริการ    การ Contracting  out นี้ 
เทศบาลอาจให้อ านาจแก่บริษัทหรือองค์การท่ีมารับจ้าง (Contractor) เป็นผู้เก็บเงินค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ตามอัตรา
ค่าบริการท่ีเทศบาลก าหนดก็ได้  ในกรณีท่ี Contractor มีรายได้จากค่าบริการท่ีอนุญาตให้จัดเก็บต่ าจนไม่คุ้มกับต้นทุนการ
ให้บริการ  เทศบาลก็อาจจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจนคุ้มทุนก็ได้  หรืออาจสนับสนุนโดยการลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ 
ก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ให้แก่ Contractor เพื่อช่วยลดต้นทุนก็ได ้

3. เทศบาลตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint  venture / corporatization)  ในกรณีน้ีเทศบาลอาจร่วมทุนกับเอกชนหรือ 
รัฐวิสาหกิจด าเนินการจัดบริการแบบครบวงจร และเก็บค่าบริการจากประชาชนก็ได้  โดยอาจใช้นโยบายเก็บค่าบริการใน
อัตราเดียว (Single  price  policy) หรือนโยบายหลายอัตรา (Multiple  price  policy) ตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 
จรัส  สุวรรณมาลา . ปฏิรูประบบการคลังไทย : กระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น .  กรุงเทพฯ : ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , พฤศจิกายน  2538 . 112 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเสนอแนวความคิดและวิธีการเชิงรูปธรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการคลังของประเทศ
ไทย เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้กรอบความคิดของการปฏิรูปทางการเมืองและการ
บริหารประเทศที่มีการจัดแบ่งหน้าที่กันใหม่ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลระดับชาติ กับองค์กรของรัฐในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่นเสียใหม่ ให้หน่วยปฏิบัติงานระดับล่างและประชาชนผู้รับบริการมีอ านาจจัดบริการสาธารณะของชุมชนและภูมิภาค
ให้มากที่สุด 
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 เนื้อหาของหนังสือ มี 3 บท  บทแรก เป็นการทบทวนประสบการณ์ แนวความคิดพื้นฐานของการกระจายอ านาจ 
และการกระจายอ านาจที่ผ่านมาของไทย    บทที่สอง  สู่มิติใหม่ของการกระจายอ านาจ  ในเรื่องเป้าหมายและกลยุทธ์การ
เปล่ียนผ่าน  ภารกิจของรัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่น  และ  โครงสร้างของหน่วยราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  บท
ที่ 3  ระบบการคลังเพื่อการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย  เป้าหมาย , 10 กลยุทธ์การกระจายอ านาจทางการคลัง , การ
พัฒนาระบบเงินอุดหนุนจังหวัดและหน่วยการปกครองท้องถิ่น ,  การพัฒนาระบบภาษีร่วม (Revenue  Sharing  Taxes) , 
การปรับปรุงระบบงบประมาณของรัฐบาลระดับชาติ , การพัฒนาระบบงบประมาณจังหวัด , การพัฒนาระบบการคลัง
ท้องถิ่น , การพัฒนาระบบงบประมาณของหน่วยการปกครองท้องถิ่น , “ยกเครื่อง” ระบบการบริหารของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น , การน าระบบการบริหารงานคลังสมัยใหม่ (Hybrid  Financing) , การพัฒนาระบบการควบคุม และประเมินผล , 
การพัฒนาระบบอื่น ๆ 
 
จรัส  สุวรรณมาลา . เงินอุดหนุนท้องถิ่น  ระบบงบประมาณเพ่ือการกระจายอ านาจทางการคลัง : ประสบการณ์
นานาชาติ และ แนวทางการพัฒนาระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่นเพื่อการกระจายอ านาจในประเทศไทย . มูลนิธิ
เอเซีย , มกราคม  2539 .  86 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะส ารวจระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็น “แม่บท” ของการ
ปกครองท้องถิ่น  เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
กระจายอ านาจในประเทศไทย  โดยมีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ  (1) ท าการส ารวจระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่นใน
ต่างประเทศจ านวน 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  เยอรมัน  และ ฝรั่งเศส  (2) ท าการศึกษาข้อดีข้อเสียของ
ระบบเงินอุดหนุนในประเทศไทยในปัจจุบัน  (3) พัฒนาแนวคิดในการวางระบบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจาย
อ านาจในประเทศไทย 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่นของไทยนั้น  ผลการศึกษาผู้วิจัยให้ข้อสรุปไว้ว่า  ระบบเงิน
อุดหนุนท้องถิ่นที่พึงปรารถนาควรมีคุณสมบัติหลัก ๆ 4 ประการ คือ (1) ระบบเงินอุดหนุนควรมีลักษณะเชิงบูรณาการใน
ระดับพ้ืนท่ีปฏิบัติการ (Area-Integrated-Program  Budgeting) โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและท้องถิ่น
เป็นเครื่องชี้น า  (2) ระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่นควรสามารถช่วยลดช่องว่างทางการคลังทั้งในด้านรายได้และรายจ่ายอย่างมี
ดุลยภาพ  (3) ระบบเงินอุดหนุนควรสามารถช่วยให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีความคล่องตัวและมีเสถียรภาพทางการ
คลังสูง  (4) ระบบเงินอุดหนุนท่ีเน้นการควบคุมทางการคลังโดยวิธีการประเมินผลงาน (Performance  audit) เป็นหลัก 
 ผู้วิจัยเสนอให้รัฐบาลใช้ระบบเงินอุดหนุนหลายประเภทร่วมกัน  โดยหลักการแล้ว รัฐบาลควรพัฒนาระบบการ
คลังของหน่วยการปกครองท้องถิ่นให้มีรายได้จากภาษีร่วมในสัดส่วนที่สูงพอสมควร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นระดับล่างนั้น ควรจะให้มีรายได้จากภาษีร่วมและรายได้อื่น ๆ ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บได้ในท้องถิ่นรวมกันไม่
น้อยกว่างร้อยละ 70 ของรายจ่ายประจ าส าหรับจัดบริการสาธารณะพื้นฐานของท้องถิ่น  ส าหรับเงินอุดหนุนท่ีผ่านระบบ
งบประมาณประจ าปี ประเภท block  grants และ specific/project  grants  นั้น ควรมีสัดส่วนน้อยกว่าเงินอุดหนุน
ประเภท Revenue  sharing (เพื่อป้องกันมิให้ท้องถิ่นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนประเภทนี้จากรัฐบาลมากเกินไป) และควรใช้
เงินอุดหนุนประเภทนี้เป็นเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการจัดบริการสาธารณะพื้นฐานระหว่าง
ชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมใด ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อให้เป็นรายได้หลักในการด าเนินกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานของท้องถิ่น 
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จรัส  สุวรรณมาลา . ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล . กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมและ
บุตร จ ากัด , ธันวาคม  2541 . 117 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะท าการปรเมินขีดสมรรถนะและโอกาสในทางการคลังของ อบต .  โดยเน้นหนัก
ในด้านการวางแผน  การบริหารรายได้ และรายจ่ายเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า อบต . มีจุดแข็ง และจุดอ่อนในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างไร และมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาอย่างไร  โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษา อบต . 4 แห่ง คือ  อบต .บางพลี
ใหญ่ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)  อบต.เทพารักษ์ (องเมือง  จ .สมุทรปราการ)  อบต.ธนู  (อ.อุทัย  จ .พระนครศรีอยุธยา)  
อบต.ท่าเยี่ยม (กิ่ง อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร) 
 ผู้วิจัยได้ประเมินศักยภาพทางการคลังของ อบต. 6 ด้าน คือ (1) ด้านรายได้และเสถียรภาพทางการคลัง  (2) ด้าน
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  (3) ด้านการวางแผน  (4) ด้านการประมาณการรายได้ของ อบต .  (5) ด้านการ
จัดท างบประมาณ  (6) ด้านการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบทางการเงิน      จากการศึกษาพบว่า อบต . ยังขาด
สมรรถภาพทางด้านการบริหารการเงินการคลังอยู่มาก  การส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลังของ อบต. 
เป็นเรื่องเร่งด่วน  เนื่องจากปัจจัยด้านการคลังเป็นตัวแปรพื้นฐานของการปกครองตนเองของท้องถิ่น  ถ้าหาก อบต . มี
รายได้เพียงเล็กน้อย หรือพ่ึงพารายได้จากแหล่งที่ไม่แน่นอน หรือบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส หรือมีภาระรายจ่ายประจ าที่
ไม่จ าเป็นในสัดส่วนที่สูง ก็อาจท าให้การปกครองตนเองของ อบต.ขาดประสิทธิภาพ และอาจไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในระยะ
ยาว       
 การพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการคลังของ อบต . นั้น จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเงินการ
คลังและด้านอื่น ๆ ประกอบกัน  ท้ังนี้เพราะส่วนหน่ึงของปัญหาทางการเงินการคลังมีสาเหตุมาจากตัวแปรเชิงโครงสร้าง
การบริหารงาน และอีกส่วนหน่ึงมาจากตัวบุคคล ระบบ และพฤติกรรมการบริหารงานด้านการเงินการคลังโดยตรง   โดย
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด่านการเงินการคลังของ อบต. 4 ประการ คือ  

1. การปรับปรุงขนาด (Size) ที่เหมาะสมของ อบต.  โดยส่งเสริมให้ อบต.ที่มีพื้นท่ีน้อยเกินความเหมาะสมไป 
รวมตัวกับ อบต.  เทศบาล  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ท่ีอยู่ข้างเคียง เพื่อให้มีจ านวนประชากรและพื้นที่
มากเพียงพอ 

2. การส่งเสริมการพัฒนารายได้ ในเรื่องของการพัฒนาระบบภาษีทรัพย์สิน , ส่งเสริมให้ อบต.จัดเก็บภาษีท้อง 
ถิ่นของตนเอง  ,  ส่งเสริมให้ อบต . ด าเนินกิจกรรมในระบบเก็บค่าบริการให้มากขึ้น  ,  เร่งด าเนินการโอนรายได้ตาม
กฎหมายให้แก่ อบต. 

3. การส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านรายจ่าย โดย (1) การลดการควบคุม อบต.ด้านโครงสร้างและการ 
บริหารจัดการ  (2) การส่งเสริมให้ อบต .ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ “องค์กรภายนอก” และการจ้างเหมาเอกชนจัดบริการแทน
การด าเนินการเองแบบครบวงจร  (3) ส่งเสริมให้ อบต. ใช้ระบบงบประมาณแบบ Performance  Budgeting  (4) พัฒนา
ระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในให้ทันสมัยและไม่ซับซ้อน  (5) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านการวางแผนและการจัดท างบประมาณ 

4. การปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหม่ โดยระบบเงินอุดหนุนควรมีลักษณะ ดังนี้ (1) เป็นระบบเงิน 
อุดหนุนที่จะช่วยลดความแตกต่าง หรือสร้างความเท่าเทียมในทางการคลังระหว่าง อบต. ต่าง ๆ  (2) เป็นระบบท่ีโปร่งใส มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  (3) เป็นระบบท่ีองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ระดับหน่ึง
ว่าในปีต่อ ๆ ไป (3 ปี) อบต. หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณเท่าใด  เพื่อให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จรัส  สุวรรณมาลา .  รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ . กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ธันวาคม 2542 . 166 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 หนังสือเล่มนี้มาจากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาลระดับชาตอ ภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”   มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อส ารวจการจัดสรรงบประมาณและการเลือกด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดหน่ึง ๆ  และจัดท าข้อเสนอหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ภารกิจด้านการจัดบริการสาธารณะระหว่างหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ระบบการ
จัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัดลงมามีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  โดยการใช้จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ศึกษาในประเด็นการแปลภารกิจตามกฎหมายเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
หรือจัดบริการสาธารณะของหน่วยราชการแต่ละแห่งว่ามีความซ้ าซ้อนและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 การศึกษาพบว่า  ระบบการจัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัดลงมามีแนวโน้มที่จะขาดประสิทธิภาพสูง  
เนื่องจากมีหน่วยจัดบริการประเภทต่าง ๆจ านวนมากเกินไป และเกิดความซ้ าซ้อนในการจัดบริการ  โดยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
 1. การจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง  จะช่วยขจัดปัญหาการจัดบริการซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปัญหาการมีจ านวนหน่วยจัดบริการมาก
เกินไป โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะระหว่างองค์กรของรัฐ
ในจังหวัด ดังนี้  (1) การก าหนดระดับของหน่วยจัดบริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด   (2) การก าหนดขนาดการจัดบริการท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด  (3) การจ าแนกหน่วยก าหนดนโยบายและหน่วยจัดบริการออกจากกัน 
 2.  ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วย 3 หลักการ คือ  (1) รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือได้ของระบบการ
ปกครองท้องถิ่น   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมรับผิดชอบในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล   (3) รัฐบาลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องความเท่าเทียม คุณภาพ และมาตรฐานของบริการสาธารณะ 
 
จรัส  สุวรรณมาลา . การปรับปรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย . เสนอต่อสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย , ตุลาคม 2543 .  130 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ ภารกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง กิจกรรมใน
รอบปีงบประมาณ  รวมทั้งโอกาส ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็งของสมาคมฯ ในบริบทของระบบการปกครองท้องถิ่น
ไทย  และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงสมาคม 
 ผู้วิจัยได้เสนอปรับปรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลในเรื่องสถานภาพและบทบาท 6 ด้าน คือ  (1) ส่งเสริมความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ   (2) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของ
รัฐทุกประเภท  (3)   ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลในประเทศไทย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ  (4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล  (5) 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล   (6) เป้นองค์กรตัวแทนของ
เทศบาลทั่วประเทศ ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับเทศบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ  ในเรื่องที่
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เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การออกกฎหมาย ระเบียบฯว่าด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรับ
บาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์   โครงสร้างแผนงาน  ระบบงบประมาณและระบบบัญชี  
ระบบการบริหารงานบุคคล  ระบบการตรวจสอบ การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน ของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
 
จรัส  สุวรรณมาลา  และคณะ . ระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , พฤษภาคม 2544 . 228 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาวิจัย มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนท้องถิ่นของประเทศไทยขึ้น  เพื่อให้เป็น
กลไกหลักในการรักษาดุลการคลังทั้งในแนวตั้งและแนวราบ  พร้อมกับให้เป็นกลไกส าหรับส่งเสริมวินัยทางการคลังของ
รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตามหลักการของกฎหมายใหม่ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความคงเส้นคงวา  การคาดการณ์ล่วงหน้าได้  และลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลใน
กระบวนการบริหารจัดการเงินอุดหนุนท้องถิ่นในอนาคต    ระบบเงินอุดหนุนใหม่ที่ผู้วิจัยเสนอ คือ 
 1. แบ่งระบบเงินอุดหนุนออกเป็น 3 ระบบ หลัก ๆ คือ เงินอุดหนุนท่ัวไป (เพื่อลดความแตกต่างทางการคลัง
ระหว่างท้องถิ่น) เงินอุดหนุนแบบ Sectoral  block  grant  ( เพื่อให้ท้องถิ่นจัดบริการบางประเภทแทนรัฐบาล) และเงิน
อุดหนุนเป็นรายโครงการ  (เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ)   ,  แบ่งกลุ่มบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริการท่ีจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนท่ัวไป และกลุ่มบริการท่ี
จ่ายจากเงินอุดหนุน Sectoral  block  grant เพื่อให้ท้องถิ่นมีวินัยทางการคลัง โปร่งใส และส่งเสริมการพ่ึงตัวเองทางการ
คลังในระยะยาว  ,  ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนท้ังสองประเภทให้มีความชัดเจนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดสรรเงินอุดหนุนน้ัน ๆ มากที่สุด 

2.  ก าหนดให้มีหน่วยรับจัดสรรเงินอุดหนุนหลายประเภท เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรท่ีตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายพิเศษ (เช่น คณะกรรมการจัดการศึกษาฯประจ าเขตการศึกษา  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการ
จัดการลุ่มน้ า ฯลฯ เป็นต้น )  ,  ให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนหลายระบบ เช่น การจัดสรรผ่านกรมการปกครอง (เงินอุดหนุน
ทั่วไป)  การจัดสรรผ่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตาม พ .ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม)่ การจัดสรรผ่าน
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และมลพิษ) ฯลฯ เป็นต้น 

4. พัฒนาระบบงบประมาณ ระบบบัญชีส่วนกลาง และบัญชีส่วนราชการ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้เป็น 
ระบบงบประมาณแบบ result-base  budget  และมีการจัดท ากรอบการจัดสรรเงินงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี พร้อมกับ
ปรับระบบโครงสร้างบัญชีส่วนกลาง-บัญชีส่วนราชการให้เป็นแบบ Governmental  Funding  Classification (System) 
และปรับระบบการรับรู้รายได-้รายจ่ายในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแบบ Accrual  accounting  
basis 

5. ให้มีการก าหนดกรอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุน Sectoral  Block  Grant  สู่ท้องถิ่นไว ้
ในกรอบการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า (Middle-term  financial  framework) ของส านักงบประมาณ  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบกรอบเงินอุดหนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี (แต่อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นรายป)ี 

เนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ น าเสนอ เป็น 9 บท  คือ บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2  แนวความคิดว่าด้วยระบบ 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 

เงินโอนและเงินอุดหนุนสู่ท้องถิ่น  บทที่ 3  การจัดแบ่งและการถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะ
ระหว่างรับบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   บทที่ 4  เงินโอนสู่ท้องถิ่นเพื่อรักษาดุลการคลังแนวตั้ง   บทที่ 5  เงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางการคลังระหว่างท้องถิ่น    บทที่ 6  เงินอุดหนุนท้องถิ่นแบบมีเงื่อนไข   บทที่ 7  
ระบบการบริหารจัดการเงินอุดหนุน   บทที่ 8  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยระบบเงินโอนและเงินอุดหนุน
สู่ท้องถิ่น  บทที่ 9  ก้าวต่อไปของระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 
จรัส  สุวรรณมาลา  และคณะ . การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , พฤษภาคม  2544 .  181 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างหลักประกันด้านคุณภาพบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทยให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ   การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยไม่มีหลักประกันคุณภาพบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นที่ดีพอก็อาจท าให้การกระจายอ านาจไม่อาจบรรลุจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีขึ้น การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้          การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระบบมาตรฐานในการบริการสาธารณะเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับบริการสาธารณะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดระบบมาตรฐานขั้นต่ าที่มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ  (1)  ระบบมาตรฐานขั้นต่ ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบบริหารราชการแผ่นดิน และระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่น  เนื่องจากระบบมาตรฐานขั้นต่ า
ต้องใช้กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน และเงินอุดหนุนท้องถิ่นเป็นมาตรการหลักในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ปฏิบลัติตามมาตรฐานฯ   (2) ระบบมาตรฐานขั้นต่ ามีมาตรฐานด้านการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าได้ทั้วในระยะสั้นและระยะยาว   (3) ระบบมาตรฐานขั้นต่ ามี
ความยืดหยุ่นและหลากหลาย  สามารถปรับใช้กับกลุ่มบริการและกิจกรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความต้องการของชุมชนและศักยภาพในการจัดบริการของท้องถิ่น   (4) ระบบมาตรฐานขั้น
ต่ าให้สิทธิแก่ชุมชนในการเลือกใช้หรือไม่ใช้มาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดขึ้น 
 ระบบมาตรฐานขั้นต่ าที่การศึกษาวิจัย ได้เสนอไว้ มีดังนี ้

1. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการบริหารจัดการ  กิจการสภาท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การจัด 
องค์กรการบริหาร , การวางแผนยุทธศาสตร์ , การบริหารงานคลัง ,  การบริหารงารนบุคคล , กิจการสภาท้องถิ่น 

2. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร : การบังคับใช้มาตรฐานขั้นต่ า , เกณฑ์มาตร 
ฐานขั้นต่ าด้านกระบวนการด าเนินการ , เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าด้านผลการด าเนินการ 

3. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน : การบังคับใช้มาตรฐานขั้นต่ า , 
มาตรฐานขั้นต่ าด้านกระบวนการด าเนินงาน , มาตรฐานขั้นต่ าด้านผลการด าเนินงาน 

4. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม : การจัดการ 
ทรัพยากรน้ า , การจัดการทรัพยากรดิน , การจัดการทรัพยากรป่าไม้ , การจัดการทรัพยากรธรณี , การจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ , การจัดการระบบระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม บ าบัดน้ าเสีย  เก็บขนและก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย , การเฝ้าระวัง ตรวจสอบควบคุมแหล่งมลพิษ เหตุอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญ และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 
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5. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การจ้างงาน การท่องเที่ยวและรายได้ของประชาชน :  
การฝึกอาชีพที่ต้องมีใบรับรองทางวิชาชีพ , การส่งเสริมการจ้างงาน การคุ้มครอง และการส่งเสริมการแรงงาน , การ
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อการส่งออก , การด าเนินกิจการเงินทุนส่งเสริมอาชีพ 

6. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านสังคมสงเคราะห์และบริการชุมชน : การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส , การประกันสุข 
ภาพ , การเคหะส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

7. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ การรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน : การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน , การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

8. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการศึกษา : มาตรฐานด้านการก ากับดูแล , มาตรฐานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  
, มาตรฐานด้านผลงาน 

9. ระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการสาธารณสุข อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล : มาตรฐานด้านการ 
ก ากับดูแล , มาตรฐานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน , มาตรฐานด้านผลงาน 

10. การบริหารระบบมาตรฐานบริการสาธารณะขั้นต่ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. ระบบมาตรฐานบริการเพื่อความเป็นเลิศ 

 
จรัส  สุวรรณมาลา  และคณะ . คู่มือการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , พฤษภาคม 2544 . 253 หน้า 
 ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนการพัฒนารายได้ท้องถิ่น เป็น 6 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1  ค้นหา “โอกาส” ในการพัฒนารายได้ : โอกาสในการพัฒนารายได้คืออะไร , จะค้นหาโอกาสในการ
พัฒนารายได้อย่างไร  และ เทคนิคการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนารายได ้
 ขั้นท่ี 2   ก าหนดทางเลือกและมาตรการการพัฒนารายได้  :  การจัดตั้งทีมพัฒนารายได้ของท้องถิ่นควร
ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง  และ ก าหนดทางเลือกในการพัฒนารายได ้
 ขั้นท่ี 3  จัดท าเอกสารข้อเสนอการพัฒนารายได้ : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนารายได้ มี 6 ส่วน คือ เหตุผล
และความจ าเป็นในการพัฒนารายได้  การวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนารายได้  ทางเลือกค่าใช้จ่ายและเป้าหมาย  ผลที่
คาดว่าจะได้รับ  และขั้นตอนในการด าเนินงานของการพัฒนารายได ้
 ขั้นท่ี 4   “ผลักดัน”ให้ผ่านกระบวนการการตัดสินใจทางการเมือง : ข้อแนะน าในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
ให้ผ่านกระบวนการทางการเมืองว่าบทบาทของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายควรจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
รายได้นั้น สามารถผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 
 ขั้นท่ี 5  แปลงมาตรการเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติการ : กรณีศึกษาของการพัฒนารายได ้
 ขั้นท่ี 6  ประเมินผล และ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
จรัส  สุวรรณมาลา . ระบบงบประมาณและระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , พฤษภาคม  2544 . 226 หน้า 
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 การศึกษาได้ชี้ว่าระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอยู่มีข้อด้อย ดังนี้ (1) การจัดท า
งบประมาณขาดการพิจารณาในเชิงเหตุผล (rational  budget)  (2)  การบริหารงบประมาณมักจะขาดประสิทธิภาพในแง่
ของการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด (cost  effectiveness)   (3) การเสนอโครงการมีความซ้ าซ้อน
และยากต่อการประสานงาน การเสนองบประมาณรายจ่ายในรูปของโครงการและจัดสรรตามหมวดรายจ่ายท าให้ไม่
สามารถเห็นภาพการจัดบริการของหน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  (4)  ขบวนการก าหนด
เงินงบประมาณเปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติงานเข้ามาต่อรองหรือเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายการคลังและงบประมาณ 
ท าให้ไม่สามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ เพราะฝ่ายบริหารขาดข้อมูลในการประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดบริการ
ประจ า  (5) ระบบงบประมาณไม่เอื้ออ านวยต่อการกระจายอ านาจ เพราะไม่ทราบต้นทุนกิจกรรมที่อยู่ในรูปของโสหุ้ยและ
ต้นทุนทางอ้อม ท าให้การร่วมกันตัดสินใจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลในเรื่องการจัดแบ่งภารกิจ รายได้ 
เงินโอน และเงินอุดหนุนสู่ท้องถิ่น ภายใต้ระบบกระจายอ านาจใหม่เป็นไปได้ยาก 
 การพัฒนาระบบงบประมาณส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะท าให้ระบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณสมบัติพื้นฐานส าคัญ 4 ประการ คือ  (1) เป็นระบบงบประมาณที่เน้นการ
รักษาวินัยทางการคลังของท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   (2) เป็นระบบงบประมาณที่ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ
ลงสู่กิจกรรมตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน และประสิทธิผลการด าเนินงาน   (3) เป็นระบบงบประมาณที่ส่งเสริมหน่วย
ปฏิบัติการให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ตลอดเวลา   
(4)  เป็นระบบงบประมาณที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณทุกขั้นตอน 
 ระบบงบประมาณใหม่ ผู้วิจัยเสนอให้มีองค์ประกอบหลัก ๆ 7 ด้าน คือ (1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (2) โครงสร้างแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (3)  แผนการเงินระยะปานกลาง-3ปี  (4) 
ระบบงบประมาณประจ าปีแบบ Result-Based  Budget   (5) ระบบปฏิบัติการท่ีมีโครงสร้างการบริหารแนวราบ ขนาด
กระทัดรัด กระจายอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติการย่อย และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  (6) ระบบบัญชี-
การบริหารการเงิน-การพัสดุ  แบบพึงรับพึงจ่าย (Accrual  accounting)   (7) ระบบรายงานการเงิน-ผลการด าเนินงาน
แบบ Flexible-Budget และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของต้นทุนและผลการด าเนินงาน (Cost-output-variance  
analysis) 
 
จุมพล  หนิมพานิช  สมคิด  พรมจุ้ย  และ รสลิน  ศิริยะพันธุ์ . การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นช่วง พ.ศ. 2535 –
3539. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2541 . (งานวิจัย) 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกระจายอ านาจของรับบาลไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539  โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาแผนการด าเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เพื่อ
ศึกษาการสนองตอบของหน่วยงานและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น  และ
เพื่อศึกษาข้อคิด ความเห็นของนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนที่มีต่อการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น
ในช่วง พ.ศ. 2535-2539  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ในการจัดท าแผนด าเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นของรับ 
บาลน้ัน หน่วยงานและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องได้มีการจัดท าแผนด าเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในระดับหน่ึง  โดยนักการเมืองส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลได้สร้างกลไกขึ้นมารับผิดชอบในการ
จัดท าแผน  ต่อจากนั้นให้เป็นเรื่องของหน่วยงานและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่เห็นว่า
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หน่วยงานและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องพยายามให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา  การแก้ปัญหาของตน มี
อิสระในการตัดสินใจ รัฐบาลมีความพยายามในการด าเนินการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล  
ประชาชนมีความเห็นว่า การด าเนินการของรัฐบาล เพื่อให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นเป็นไปเพื่อการหาเสียงมากกว่า
ความตั้งใจที่จะให้มีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

     ส าหรับเรื่องของการเตรียมความพร้อม โดยทั่วไปรับบาลและกลไกรัฐ    กระทรวงมหาดไทย ได้มีการเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในระดับหน่ึง  นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นพ้องต้องกันว่า  
หน่วยงานและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น  มีการเตรียมยก
ฐานะปรับปรุงองค์กรปกครองท้องถิ่น  มีการเตรียมการเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
กฎหมายแม่บทในรัฐธรรมนูญ 

2. ในการตอบสนองของหน่วยงานและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้อง 
ถิ่นนั้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนมีความเห็นไม่แตกต่างกันในเรื่องนี้ คือ ส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานและข้าราชการท่ี
เกี่ยวข้องมีการตอบสนองในเรื่องของการแปลงนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในระดับหน่ึง และเห็นควรสนับสนุน
การกระจายอ านาจอ านาจไปสู่ท้องถิ่นต่อไป  ส าหรับผลการตอบสนองการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม รับ
บาลควรเร่งยกฐานะสภาต าบลเป็นนิติบุคคล  ปรับปรุงกฎหมายให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  ความเห็นทั่วไป มีความเห็นว่า (1) หากจะให้การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นบรรลุผล  ประชาชนจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในเรื่องของการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น  (2) การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นควรกระจายทั้งอ านาจทางการเมือง
และอก านาจการบริหาร 
 
จุฬาลักษณ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ . ระบบการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541 . 157 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องของการก าหนดให้ก านัน ผู้ใหย่บ้าน ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 
ปี กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้ก านัน ผู้ใหย่บ้าน
ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี 
 ผลการวิจัยพบว่า : มีความสอดคล้องกันของการก าหนดให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งตามวาระ 5 ปี กับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  ผู้วิจัยให้ข้อเสนอว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรศึกษาและก าหนดฐานะของต าบล 
หมู่บ้านให้ชัดเจนว่าจะยังคงเป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่นหรือเป็นลักษณะราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  นอกจากนั้นยัง
ควรก าหนดบทบาทและฐานะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีหลายฐานะอันอาจท าให้เกิดความสับสน
ในการท างานซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียได้  ที่ส าคัญคือควรท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเอาใจใส่ดุแลให้การ
เลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และปลูกฝังให้ประชาชนพิจารณาเลือกคนที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในระดับ
ล่างโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 
จุฬาลักษณ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  และคณะ . การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย : 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ . วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า  ,    
2545. 
 188 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
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 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น , ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น , ศึกษาบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการก ากับ 
ตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกสภาท้องถิ่น-คณะผู้บริหารท้องถิ่น-พนักงานท้องถิ่น 
, ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่มีบทบาทในการก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น , ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา    ผลการวิจัย พบว่า 
 ด้านบทบาทหน้าที ่  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 53.9 เห็นว่าการจัดตั้งองคืกรปกครอง
ท้องถิ่นขึ้นในเขตพื้นที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างในเขต อบต .เห็นว่าก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในอัตราส่วนท่ีมากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ี อบจ . เห็นว่าก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอัตราน้อย
ที่สุด 
 การรับรู้ของประชาชนต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่น  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 
ไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะจากคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นกลุ่มบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยพบปะพูดคุยด้วย
มากที่สุด  ส่วนองคืกรปกครองท้องถิ่นท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้รับรู้ทราบการจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร คือเป็นร้อยละ 65.9 และ 63.4 ตามล าดับ 
 ทัศนคติของประชาชนต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทัศนคติกลาง ๆ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลใน
สัดส่วนที่สูงที่สุด  และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองคืการบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่สูงที่สุด  และพบว่าประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกกลุ่ม  นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผลการท างานของเทศบาลนครท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าเทศบาลนครอ่ืนในละแวก
ใกล้เคียง เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบการ
ท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐาน 
เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่มีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นสูง เช่น การช่วยรณรงค์หาเสียง การสนับสนุนทางการเงินหรือ
ส่ิงของแก่ผู้สมัครน้อยมากจนถึงไม่มีส่วนร่วมเลย  ส าหรับการมีส่วนร่วมทางการบริหารน้ันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีส่วน
ร่วมน้อยมาก โดยกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 70 ไม่เคยมีส่วนร่วมเลย 
 บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการก ากับ ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นส่วนใหย่ไม่มีปัยหาในเรื่องความสัมพันธ์หรือความร่วมมือในการประสานงานกับหน่วยราชการ
ส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ  ท้ังนี้ด้วยเหตุผลส าคัญ 2 ประการ คือ (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ท่ีมีภาวะผู้น าและเป็นผู้มีบารมีในท้องถิ่น  ท าให้มีความสะดวกและง่ายในการประสานงานกับหน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค  (2) ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความคุ้นเคยในการยอมรับบทบาทของข้าราชการ
ส่วนภูมิภาคในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่เห็นว่า
หน่วยราชการส่วนภูมิภาคมีความส าคัญและมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 

ท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของราชการ เนื่องจาก
บุคลากรของท้องถิ่นยังมีความอ่อนแอในด้านดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย  แม้ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคื
กรปกครองท้องถิ่น  จะมีทัศนคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่พิจารณาด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นกลับอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น หน่วยราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  ควรที่จะมีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรับรู้ และส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องและ
รองรับกับนโยบายแห่งรัฐที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 รวมทั้งพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่
ก าหนดแผน ขั้นตอน และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารกิจการของท้องถิ่นต่อไป 
เจริญศรี  พงษ์สิงห์ . แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของท้องถิ่น เพ่ือรองรับการ
กระจายอ านาจทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต
การศึกษา 9 ,2544 .   (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า : ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางการบริหารการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน  ด้านการพัฒนาระบบประเมินคุณภาและมาตรฐานการศึกษา และด้านการบริหารงานบุคคล  
ส่วนกรรมการบริหาร อบต . เห็นด้วยในด้านการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  และด้านการบริหารงานงบประมาณ 
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ช 
ช านาญ  ยุวบูรณ์ . การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจทางปกครองของกฎหมายไทย . ในหนังสืออนุสรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพ นายส่ง  ยุวบูรณ์  ณ  เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม  31  มีนาคม  2503 . กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ส่งวนท้องถิ่น , 2503 . 251 หน้า 
 หนังสือที่ตีพิมพ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของผู้เป็นบิดาของผู้เขียน  พิมพ์จากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ท่ี
เขียนเน้นหนักไปในทางการรวมอ านาจแลพการกระจายอ านาจตามกฎหมายปกครองของไทย  ซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจ
มากส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักการกระจายอ านาจ และ หลักการปกครองท้องถิ่นของไทย  มีการแบ่งหนังสือเป็นภาค 
ดังนี ้
 ภาค 1 หลักทั่วไป : กล่าวถึงสถานะทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย , การผันแปรจากการ
กระจายอ านาจไปสู่การรวมอ านาจ และ การรวมอ านาจไปสู่การกระจายอ านาจ , ความหมายของค าว่า “การรวมอ านาจ” 
และ “ การกระจายอ านาจ” 
 ภาค 2 ลักษณะของการรวมอ านาจปกครองตามกฎหมายไทยและความพยายามในการท่ีจะกระจายอ านาจ : 
กล่าวถึง ลักษณะการรวมอ านาจทางปกครองของกฎหมายไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 1800 ถึง พ.ศ. 2475  ,  ความพยายามในการ
ที่จะด าเนินการปกครองไปสู่การกระจายอ านาจในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย(์มูลเหตุแห่งการเริ่มทดลองการกระจาย
อ านาจ , วิธีการเริ่มแรกในการกระจายอ านาจ “กรรมการสุขาภิบาล”) 
 ภาค 3 การกระจายอ านาจทางปกครอง : กล่าวถึงเรื่อง  มูลเหตุและท่ีมาของการกระจายอ านาจ , การ
เปล่ียนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย , ลักษณะกฎหมายปกครองของไทยภายหลัง
การเปล่ียนแปลงการปกครอง(ลักษณะทั่วไปของกฎหมายปกครองไทย , ลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค , หลักการ
ปกครองส่วนภูมิภาคของฝรั่งเศส , หลักการปกครองส่วนภูมิภาคของไทย , ลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น)  , การ
กระจายอ านาจปกครองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
 ภาค 4  ความโน้มเอียงในการคืนเข้าสู่การรวมอ านาจในทางปกครอง  
 
ชัยรัตน์  พัฒนเจริญ และคณะ . การกระจายอ านาจการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานสู่องค์การบริหารส่วน
ต าบล . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ พี.เอ็น.การพิมพ์ , ตุลาคม 2540 . 215 หน้า (รายงานการวิจัย) 
 ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของหลักการและเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับการสาธารณสุขมูล
ฐาน มีความสอดคล้องตรงกันและน าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน  โดยชุมชน
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เป็นผู้ตัดสินใจบริหารจัดการโดยชุมชนเอง  ส่วนด้านโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  และการสาธารณสุขมูลฐาน 
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือองค์การบริหารส่วนต าบลมี พระราชบัญญัติรองรับเป็นองค์กรนิติบุคคลระดับต าบล  แต่การ
สาธารณสุขมูลฐานเป็นองค์กรจัดตั้งระดับหมู่บ้าน ไม่มีกฎหมายรองรับ 
 ผลการศึกษาทัศนะ วิสัยทัศน์ ด้านการกระจายอ านาจการบริหารงานสาธารณสุข พบว่าสวามารถกระจายอ านาจ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  บริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐานโดยอิสระได้เพียงบางกิจกรรมเท่านั้น  เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังขาดความมั่นใจ  ขาดความรู้และทักษะในกระบวนการบริหารจัดการสาธารณสุข แต่ในอนาคต
องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีส่วนรับผิดชอบบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานเพิ่มมากขึ้น 
 ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานสู่องค์การบริหารส่วนต าบลไว้ 3 
ประการ คือ  (1) กระทรวงสาธารณสุขควรก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานสาธารณสุขในระดับต าบล  
ในด้านแนวทางและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ชัดเจน โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการได้โดยอิสระ และ
ในบางกิจกรรมให้อยู่ภายใต้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปก่อน ท าการถ่ายโอนอ านาจในภายหลัง  (2)  กระทรวง
สาธารณสุขควรทบทวนบทบาทหน้าที่โครงสร้าง ระบบงานสาธารณสุขต าบล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการ
ปกครองที่เปล่ียนแปลงไป  (3)  ควรมีการศึกษาทดลองรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐาน โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในงานหรือกิจกรรมบริการสาธารณสุขมูลฐาน ที่มีแนวโน้มว่าจะด าเนินการได้โดในอนาคต 
 
ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  และคณะ . การศึกษาและออกแบบศูนย์ปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข
ท้องถิ่น . กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย , มีนาคม 2539 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและออกแบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) 
ศึกษาความต้องการข่าวสารข้อมูลของระบบบริหารสาธารณสุขขั้นมูลฐาน และระบบบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นและส่วนกลาง (2) ออกแบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของหน่วยงานระดับต่าง ๆ  
(3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ  เพื่อออกแบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและระบบ
สารสนเทศการบริหารงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ด าเนินการภายใต้กรอบ
แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ (SISP : Strategic  Information  System  Planning) โดยใช้วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบผสมผสาน อันได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร  การส ารวจ  การสังเกตการณ์  และการสัมภาษณ์เจาะลึก  เพื่อให้ได้
ข้อมูลข่าวสารท่ีตรงต่อความต้องการอย่างสมบูรณ์และครอบคลุม 
 การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขท้องถิ่นควรมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  (1) การ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นควรต้องมีความสอดประสานกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ( Computer-base  Information  System) 
ให้มีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายแบบวงกว้าง (Wide  Area  Network : WAN)   (2)  ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
ภายใต้กรอบแนวคิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขท้องถิ่น   (3) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  (4) การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
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ชัยอนันต์   สมุทวณิช .  งบประมาณจังหวัด . กรุงเทพฯ : บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด ,  ธันวาคม 2537 . 58 
หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเสนอให้มีการใช้มาตรการทางงบประมาณมาเป็นเครื่องมือของนโยบายการกระจายอ านาจ 
โดยชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างเมืองหลวงกับเมืองและชนบทท่ัวประเทศนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดสรร
งบประมาณ  โดยถือเอาส่วนราชการระดับกรมเป็นฐานหลัก  วิธีการงบประมาณนี้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของส่วนที่เป็น
เมือง  โดยประเทศไทยกลับกลายเป็นอาณาบริเวณของกรมแทนที่จังหวัดจะมีความเติบโต  โดยการแทรกตัวลงไปในพื้นท่ี
อย่างซ้ าซ้อนในแง่กิจกรรม  ซึ่งท าให้เม็ดเงินไม่ได้ตกถึงท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น  ผู้เขียนเสนอให้มีการปรับเปล่ียนวิธีการ
งบประมาณเสียใหม่  ดดยเพิ่มให้จังหวัดมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 
2502  อันจะก่อให้เกิดผลสะเทือนหลายด้านท้ังต่อโครงสร้างทางการปกครอง-การบริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
กับชนบท 
 
ชัยอนันต์  สมุทวณิช  และ  ปาริชาต  โชติยะ (บรรณาธิการ ) . เทศบาลในบริบทการกระจายอ านาจแห่งยุค
สมัย . กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จ ากัด , ธันวาคม 2538 .  280 หน้า .  
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมงานวิจัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับเทศบาล ที่สถาบันนโยบายศึกษา  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนให้ทุน
สนับสนุนในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เทศบาลนครเชียงใหม่  โดย  วรพิทย์  มีมาก   (2)  เทศบาลเมืองพิษณุโลก  โดย  ดิ
เรก  ปัทมสิริวัฒน์   (3) เทศบาลนครนครสวรรค์  โดย  สมรักษ์  รักษาทรัพย์ และ เชาวนะ  ไตรมาส   (4)  เทศบาลเมือง
มหาสารคาม  โดย  สนิท  จรอนันต์ และ  ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ   (5)  เทศบาลต าบลแสนสุข  โดย  ตระกูล  มีชัย  และ  ภารดี  
มหาขันธ์       นอกจากนี้ยังมีบทความอีก 2 บทความ  คือ   1)  การกระจายอ านาจที่ผิดพลาดซ้ าซากของมหาดไทยและ
นักการเมือง  โดย  อมร  รักษาสัตย์     2)  เทศบาลยุคโลกานุวัตร   โดย  ธเนศวร์  เจริญเมือง 
 
ชุลีพร  เดชข า . การปกครองท้องถิ่นประเทศสวีเดน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พิมพ์อักษร , สิงหาคม 2543 .63 
หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน เรียบเรียงขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ส านักงาน ก .พ.  สาระของหนังสือประกอบด้วย :- การปกครองท้องถิ่นประเทศสวีเดน  ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  
วิวัฒนาการของส่วนท้องถิ่น  การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรประชาธิปไตย  การบริหารเทศบาล
ภายใต้ภาวะวิกฤตทางการเงิน-ช่วงทศวรรษ 1990 – การปรับปรุงการปกครองตนเองของท้องถิ่นให้ทันสมัย  มาตรการของ
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  การเปรียบเทียบกับประเทศอื่น   การปฏิรูปในศตวรรษที่ 21: เส้นทางสู่การ
ปกครองตนเองของท้องถิ่น  หลักการปกครองตนเองของหน่วยบริหารระดับภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้สภาวะแห่งโลกาภิ
วัตน์  ความต้องการบริการและทรัพยากรการบริหาร  เทศบาลในอนาคต :จะอยู่ภายใต้กลไกตลาดหรือไปสู่การปกครอง
ตนเองแบบประชาธิปไตย 
 
ชลลดา  จิตติวัฒนพงศ์ . การกระจายอ านาจทางการศึกษา : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นกับแนวทางส าหรับ
ประเทศไทย . กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ , 2537 .  104 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 

ไม่พบต้นฉบับเอกสารวิจัย 
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ชูศักดิ์  เที่ยงตรง . การบริหารการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
, 2520 . 410 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ได้เขียนอธิบายการปกครองท้องถิ่นของไทยไว้  ดังนั้นเนื้อหาของหนังสือได้แบ่งเป็น 3 ภาค  
ภาคแรกเป็นแนวความคิดในหลักวิชาการการบริหารการปกครองท้องถิ่นท่ัวไปและวิธีการศึกษาเปรียบเทียบ  ภาคที่สอง
เป็นการศึกษารายประเทศซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศโดยยึดถือประเทศแม่บทหรือประเทศ “อาจารย”์ เฉพาะ
กลุ่มประเทศซึ่งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ   ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา  และประเทศที่
เป็นลูกบทเฉพาะในภูมิภาคเอเซียอีก 3 ประเทศ  คือ  อินเดีย  ญี่ปุ่น  และฟิลิปปินส์  ภาคที่สามเป็นภาคผนวกได้รวม
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ส าคัญ ๆ      
 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร . การปกครองท้องถิ่นไทย . กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเณศ  พร้ินท์ติ้ง  เซ็นเตอร์  จ ากัด , พิมพ์
ครั้งที่ 2  , เมษายน 2539. 383 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท คือ  บทท่ี 1  บทน า  บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น  บทที่ 3  วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย     บทท่ี 4  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  บทที่ 5  
เทศบาล  บทท่ี 6 สุขาภิบาล  บทท่ี 7  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   บทท่ี 8  กรุงเทพมหานคร   บทที่ 9  เมือง
พัทยา   บทท่ี  10  การคลังท้องถิ่นไทย  บทที่ 11  แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นของไทยในอนาคต  
 ถึงแม้ว่าเนื้อหา และ ข้อมูล ในหลาย ๆ บทของหนังสือเล่มนี้จะเก่าและไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรับธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน  แต่ถ้าผู้ที่ต้องการศึกษาพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นภายใต้กรอบแนวคิดของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว  หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะศึกษาและค้นคว้า  เพราะผู้เขียนคืออดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ
กระทรวงมหาดไทย 
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ณ 
ณรงค์  สินสวัสดิ์ , จักรพันธุ์  วงษ์บูรณาวาทย์ . โครงสร้างที่เหมาะสมส าหรับเทศบาลไทยตามความเห็นของ
นายกเทศมนตรีและปลีดเทศบาล . สิงหาคม  2536 . 72 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของเทศบาล โครงสร้างของเทศบาล 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารเทศบาล ดังนี ้
 คุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาล  เพิ่มคุณวุฒิเป็นมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยมีบทเฉพาะกาลว่า ผู้ที่เคยเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลมาก่อนให้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้แม้ไม่จบมัธยมต้น 
 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลเมือง อาจไม่จ าเป็นต้องมี ส .ท. 18 คน อาจมีน้อยกว่า หรือ มากกว่า ก็ได้ 
การก าหนดจ านวนสมาชิกควรใช้จ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ โดยเทศบาลเมืองขนาดใหญ่ประชากรเกิน 100,000 คน ให้มี 
ส.ท.เพิ่มขึ้นทุก ๆ จ านวนประชากรที่เพิ่มครบ 10,000 คน จากฐาน 100,000 คน  เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองขนาดเล็ก หาก
ประชากรระหว่าง 50,000-100,000 คน มี ส.ท. 18 คน หากมีประชากรน้อยกว่า 50,000 คน ก็ลดจ านวน ส.ท. ลง 1 คน ใน
จ านวนประชากรที่น้อยกว่าทุก 5,000 คน 
 จ านวนคณะเทศมนตร ี คณะเทศมนตรี 3 คน เป็นอย่าน้อยน่าจะเหมาะสมแล้ว  หากจะเพิ่มจ านวนเทศมนตรีควร
มีข้อก าหนดผูกพันกับจ านวน ส.ท.  และต้องพิจารณารายได้ของแต่ละเทศบาลประกอบด้วย 
 วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล  ควรจะมีวาระ 4 ปี เพราะจะท าให้มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และสอดคล้องกับการเมืองระดับชาต ิ
 จ านวนวาระของการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตร ี ควรก าหนดไว้ที่ 2 วาระติดต่อกัน ถ้าจะเป็นสมัยที่ 3 ควรเว้น
ว่างให้ผู้อื่นเป็น 1 สมัยก่อน ประชาชนจะเกิดความเปรียบเทียบ และลดแนวโน้มที่จะคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของเทศบาล 
 วิธีการเลือกนายกเทศมนตร ี  ควรทดลองใช้วิธรการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง 4 ปี แล้วให้ประชาชนลง
ประชามติว่าจะใช้แบบใด ซึ่งประชาชนก็อาจจะเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับท้องที่ของตนเอง 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี  เพิ่มอ านาจนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติโดยไม่
ต้องขิออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย โดยเพิ่มอ านาจด้านการเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล  และการบังคับใช้
กฎหมาย แยกอ านาจระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล  ก าหนดขอบเขตของอ านาจนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาลให้ชัดเจน หลีกเล่ียงการจะต้องตีความว่าอ านาจส่วนใดเป็นของนายกเทศมนตรี  / เป็นของปลัดเทศบาล 
 
ณภัทร  น้อยน้ าใส  และ  อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์ . สภาพปัจจุบันของการทิ้ง การก าจัดมูลฝอย และผลกระทบจาก
การก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลนครนครราชสีมา .  2541 .    (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท้ิง การจัดเก็บและการขนถ่ายมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง     เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปริมาณมูลฝอย องค์ประกอบของ
มูลฝอย และแหล่งที่มาของมูลฝอย  เพื่อศึกษาถึงลักษณะสมบัติของน้ าชะมูลฝอย (Leachate) จากบ่อสังเกตการณ์  และ
เป็นการศึกษาถึงผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ (Sanitary  landfill) ทั้งทางด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ  ชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต   ผลการวิจัยพบว่า  :- 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนผู้มีรายได้น้อย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การรักษาความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามโครงการอาสาพัฒนาเทศบาล
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(อพท.)อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 , มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากมูลฝอย 
แตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามโครงการ อพท. อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 , มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แตกต่างจากประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีข้างเคียง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95  ,  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายและผลกระทบจากมูลฝอย แตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีข้างเคียง อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามโครงการ อพท .  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการรักาาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  แตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีข้างเคียง อย่างไม่มี
นัยส าคัญ ท่ีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ,  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย และผลกระทบจากมูลฝอย แตกต่าง
จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีข้างเคียงอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล (ชุมชนผู้มีรายได้น้อย และชุมชน อพท.)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
พื้นที่ข้างเคียง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ,  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจาก
มูลฝอย แตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีข้างเคียง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมมั่น ร้อยละ 95 
 ปริมาณมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีวันละประมาณ 195 ตัน  อัตราการผลิตมูลฝอยเฉล่ีย 0.9 
กิโลกรัม/คน/วัน  เทศบาลสามารถเก็บขนได้วันละประมาณร้อยละ 83 และอีกประมาณ ร้อยละ 13 จะถูกคัดแยกน า
กลับมาใช้ใหม่  ระบบรวบรวมมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นแบบมูลฝอยผสมรวมอยู่ในภาชนะรองรับมูลฝอยถังเดียว  ภาชนะ
ส าหรับรองรับมูลฝอยมีแบบถังและภาชนะบรรจุตั้งอยู่บริเวณข้างถนน ตลาดสด และศูนย์การค้า  ส าหรับเขตชั้นในบางแห่ง
เทศบาลได้จัดท าโครงการให้ประชาชนแยกทิ้งมูลฝอยในระบบถังสามใบ  มูลฝอยทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมและขนไป
ก าจัดแบบฝังกลบวิธีขุดร่อง 
 พื้นที่ก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบตั้งอยู่ที่บ้านโคกหนองแหน  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
พื้นที่ประมาณ 289 ไร่  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ของพื้นที่ก าจัดมูลฝอย พบว่าผลกระทบด้านกายภาพ 
ได้แก่ ท่ีตั้ง และสภาพภูมิประเทศมีลักษณะท าลายทัศนียภาพ  การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็นจากการย่อย
สลายของมูลฝอย  การปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยที่มีต่อแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน  สภาพดินเป็นกรดและมีเชื้อโรค  
ผลกระทบด้านชีวภาพไม่มีนัยส าคัญเนื่องจากบริเวณพื้นที่ข้างเคียงไม่มีสัตว์ หรือส่ิงมีชีวิตที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  ด้านคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต  ส่งผลกระทบทางลบต่อการตั้งถิ่นฐานของประชาชนบริเวณพื้นที่ข้างเคียง 
ด้านการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เช่น กลิ่นเหม็น น้ าเสีย และเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 
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ด 
ดวงจันทร์  อาภาวัชรุตม์ . เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค . เอกสารเพื่อการศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  

ล าดับ 
ที่ 2  โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ธันวาคม 2536 . 23 หน้า 
 ผู้เขียนเป็นนักวิจัย  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นนักวิชาการด้านผังเมือง  ดังนั้นงานเขียนจึง
เป็นการมองเชียงใหม่ในฐานะของนักผังเมือง  ที่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาของเมืองเชียงใหม่ ในเรื่องการจราจรติดขัด  อากาศเสีย  
สาธารณูปโภคสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อความต้องการ  การใช้ที่ดินผิดประเภท  น้ าเสีย  การขยายตัวของชุมชนแออัด  
ที่ดินราคาแพงเกินความเป็นจริง  ข้อขัดแย้งในการสร้างอาคารสูง  เยาชน  โสเภณี  โรคเอดส์  ขยะไม่มีที่ท้ิง  การท าลาย
ศิลปและสถาปัตยกรรมโบราณ   ปัญหาทั้งหมดเป็นผลพวงของนโยบายที่ผิดพลาดที่รวมความเจริญของภาคเหนือตอนบน
ทั้งหมดไว้ในเมืองเชียงใหม่ ท าให้เมืองเชียงใหม่ก าลังจ าลองความผิดพลาดของกรุงเทพฯ มาไว้ที่เชียงใหม่  ซึ่งผู้เขียนเสนอ
ให้แก้ไขโดย ลดความเป็นศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่ (ให้เหลือเพียงศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา ค้าปลีก ค้าส่ง )
ส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น ศูนย์กลางการเงินการคลัง และศูนย์ราชการ ควรอยู่ที่ล าปาง , เสนอให้กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ลด
จ านวนผู้อพยพเข้าเมืองเชียงใหม่ , มีการวางแผนเมืองเชียงใหม่ที่ดีค านึงถึงวิถีธรรมชาติให้มาก , ควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างรัดกุม , ปรับปรุงโครงข่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมปัญหาต่าง ๆ เช่น ขึ้นภาษี
การใช้โฟมและถุงพลาสติก ฯลฯ 
 
ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  และคณะ . เครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , พฤษภาคม  2544 . 199 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  เครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น  (1) เครื่องชี้วัดการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เครื่องชี้วัดประสิทธิผลทางนโยบาย
หรือการวัดความทั้วถึงของการให้บริการสาธารณะ  มี 10 ตัว    กลุ่มสอง  เครื่องชี้วัดด้านการจัดเก็บรายได้  มี 7 ตัว  กลุ่ม
สาม เครื่องชี้วัดด้านวินัยทางการคลัง มี 8 ตัว   กลุ่มสี่ เครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการ มี 10 ตัว   (2) ผลการ
ประเมินเครื่องชี้วัดการท างานของเทศบาลและองคืการบริหารส่วนต าบล    (3) เครื่องชี้วัดการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มี 5 กลุ่ม  กลุ่มแรก เครื่องชี้วัดประสิทธิผลทางนโยบาย มี 6 ตัว  กลุ่มสอง เครื่องชี้วัดการจัดเก็บรายได้ มี 2 ตัว   
กลุ่มสาม เครื่องชี้วัดวินัยทางการคลัง มี 5 ตัว   กลุ่มสี่ เครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการ มี 1 ตัว  กลุ่ม 5 เครื่องชี้วัด
การเก็บค่าบริการคืนทุน 
 ส่วนท่ี 2  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนท่ี 3  การจัดสรรเงินอุดหนุนอิงกับเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการท างาน 
 ส่วนท่ี 4  เครื่องวัดความเป็นเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  และคณะ .  ระบบข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่น . โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลังท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , พฤษภาคม 2544.  
100หน้า 
 ผู้วิจัยเสนอจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่น” เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการประมวลเก็บจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเรียกข้อมูลดูผ่านอินเตอร์เน็ต  web  site  www.localgov.nesdb.go.th   
 
ด ารง  วัฒนา  และคณะ . การประเมินผลการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) . 
โครงการศึกษาวิจัย  ทุนสนับสนุนจาก กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย , 2540. (เอกสารวิจัย) 
 ประเด็นการศึกษา มี 2 ประเด็นคือ (1) การติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลการฝึกอบรม อบต .ที่
ด าเนินการช่วงปี 2538-2539   (2) การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมว่าสอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
หรือไม่ 
 การศึกษาพบว่า สัมฤทธิ์ผลของการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อบต . มีระดับสูงปานกลาง  สาเหตุที่สัมฤทธิ์
ผลของการฝึกอบรมไม่สูงมาก เนื่องมาจากข้อจ ากัดของหน่วยงานจัดการโครงการฝึกอบรมที่มีทรัพยากรการบริหารน้อย 
เมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีมาก ทั้งในรูปของปริมาณของคนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นงานท่ีต้องลงลึกในเนื้อหาการฝึกอบรม 
และด้วยเวลาอันจ ากัด  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์เนื่องจาก อบต . เป็นรูปแบบการบริหารท้องถิ่นท่ีจัดตั้ง
ใหม่ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้งานใหม่ในเวลาอันจ ากัด  คณะที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ตามความจ าเป็นของการฝึกอบรม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ  ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกบุคคล  ในด้านการบริหาร
โครงการ  กรมการปกครองจ าเป็นต้องปรับปรุงการบริหารการจัดการ ซึ่งมีทางเลือกหลายประการ ได้แก่ การจัดตั้งสถาบัน
เฉพาะการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น หรือการเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยการฝึกอบรมของส านักบริหารราชการส่วน
ต าบล (รสต.) หรือร่วมมือกับองค์กรภายนอก รสต . เช่น ท่ีปรึกษาเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น ส าหรับการศึกษาวิจัย
ต่อไป  ควรวางระบบการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม รวมทั้งให้มีการวิจัยติดตามผล เพื่อ
น าผลการศึกษาในลักษณะที่ต่อเนื่องนี้ไปพัฒนาการจัดการฝึกอบรมต่อไป 
 
ด ารง  วัฒนา . การประเมินกระบวนการบริหารจัดการในโครงการพัมนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล . 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2540 . (งานวิจัย) 
 วัตถุประสงค์การประเมิน  เพื่อประเมินกระบวนการบริหารจัดการและประสิทธิผลจากการด าเนินโครงการพัฒนา
ต าบล ปี 2540 ว่ามีส่วนสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้สภาต าบลและ อบต. อย่างไร และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีต่อไป เพื่อให้สภาต าบลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับนโยบายกระจายอ านาจ 
 การประเมินพบว่า กระบวนการบริหารจัดการในปี 2540 แม้ส่วนกลางจะขยายกรอบโครงการโดยเพิ่มด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ด้านการพัฒนาระหว่างสภาต าบลและ อบต .  และด้านการพัฒนาองค์กร
ท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น  แต่ประชาชนในต าบลยังให้ความส าคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ โดยเฉพาะการ
สร้างถนนและแหล่งน้ า  และเน้นหลักการความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
ค่อนข้างมาก  แม้ว่าจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้า และร่วมบ ารุงรักษาโครงการท่ีจัดท าขึ้น

http://www.localgov.nesdb.go.th/
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ค่อนข้างน้อย   การประเมินประสิทธิผล  พบว่า มีประสิทธิผลต่อการแก้ปัญหาของท้องถิ่น และประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการพัฒนาอาชีพ    การประเมินผลกระทบ  มีผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม  และเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการในระดับจังหวัด  โดยเฉพาะเพื่อ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาขีดความสามารถของสภาต าบลและ อบต .  แต่มีผลน้อยมากต่อการพัฒนา
โครงการระหว่างต าบล 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า (1) ในระดับกรอบนโยบาย รัฐบาลควรทบทวนข้อห้ามโครงการด้านกีฬา เนื่องจากประชาชน
เห็นว่าเป็นโครงการท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และช่วยลดปัญหายาเสพติดและควรพัฒนาบุคลากรของ 
อบต. ในด้านการวางแผน  การจัดระบบงาน และ ระบบงบประมาณ  นอกเหนือจากการท าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ   (2) ในการวางแผนและการปฏิบัติงาน จังหวัดและอ าเภอควรปรับปรุงแผนพัฒนาต าบลที่วางไว้ก่อนการยก
ฐานะจากสภาต าบลเป็น อบต . ควรปรับปรุงระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และควรมีช่างด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการท างานของสภาต าบลและ อบต. 
 
ด ารง  วัฒนา  และคณะ . โครงการศึกษาเบื้องต้น เร่ือง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น . ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย , เมษายน 2544 . 426 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 กาารวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและส ารวจความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท้องถิ่นท่ีดี (Good  Local  Governance) เพื่อก าหนดตัวแบบที่เหมาะสมของระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ไทย  โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และการจัดเวทีสังเคราะห์
ข้อมูลใน 32 รูปแบบ ได้แก่ การจัดสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet  conference) การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม
เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและนักวิชาการชั้นน าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่น และการจัดสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนใจ 
 ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น พบว่า การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกที่มุ่งแสวงหารัฐบาลประชาธิปไตยที่มุ่ง
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหย่  การ
ใช้ระบบตลาดเสรีในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  และการสร้างค่านิยมสากลในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก  เป็นบริบทที่ส าคัญของระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น และต่อแนวคิดใน
เรื่องระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีด ี (Good  Local  Governance) ซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการในท้องถิ่นท่ี
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม  ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการของ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงการมีส่วนร่วม น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จ ต่อเนื่อง เชื่อถือได้และมุ่ง
ให้ประโยชน์แก่ประชาชนผ่านกลไกทางประชาสังคม 
 แนวคิดและความเคลื่อนไหวดังกล่าว  ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ ทั้งในด้านพัฒนาการทาง
การเมือง และการเปล่ียนแปลงทิศทางการบริหารจัดการประเทศที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินของไทยอยู่ในช่วงของ
การเปล่ียนผ่านจากการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์อ านาจ สู่การบริหารจัดการแบบการกระจายอ านาจ 
(Decentralizing  Governance) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  แต่
ยังให้ความส าคัญกับประเด็นการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก  โดยไม่ได้มองท้องถิ่นหรือ
สังคมแบบองค์รวม  ท าให้ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นมีประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายประการ  อย่างไรก็ดี  
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ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และความพยายามในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี  จะยังคงมีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นไทย  โดยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวแบบที่เหมาะสมของระบบบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี ประกอบด้วยเครือข่าย(Network) ความร่วมมือของภาครัฐ 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและประชาสังคมต่าง ๆ ในท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
(Public  Service) โดยแต่ละภาคส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันอย่างต่อเนื่อง มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
(Interdependence) มีความเชื่อใจกัน (Trust) และการใช้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อการต่อรองและตกลงกัน  ในขณะท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องมีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ศักยภาพและขีดความสามารถ บุคลากร มาตรฐานทาง
จริยธรรมและศีลธรรม  ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นตามหลักบริหารจัดการท่ีดีด้วย  
โดยรัฐบาลควรพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นของไทยไปสู่ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี 
และแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการกระจายอ านาจในปัจจุบัน 
 ประเด็นต่าง ๆ ที่ควรพิจารณา ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีทั้งในทางการเมือง ระบบราชการ และภาค
ธุรกิจ ที่สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน  การใช้กลไกของรัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น 
ข้าราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ภาคธุรกิจเอกชน ในฐานะผู้ประกอบการและผู้รับบริการสาธารณะ ประชาชนในท้องถิ่นใน
ฐานะผู้เสียภาษีและรับประโยชน์จากบริการพ้ืนฐาน ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มในการกระจายอ านาจและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีอาจมีผลกระทบกับตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือ และประสาน
ประโยชน์ในกระบวนการกระจายอ านาจ การก าหนดนโยบายเร่งด่วนในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนาระบบการก ากับดูแล เพื่อให้ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ไปตามบทบาทหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด การแก้ไขความขัดแย้งของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือกันในการจัดบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นน าหลักการบริหารบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบอย่างแพร่หลาย  การ
พัฒนารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมต่อความเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไป 
การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ (Public  service) ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยอาจน าระบบมาตรฐานสากล 
หรือมาตรฐานกลางของประเทศมาใช้ในการก าหนดมาตรฐานการจัดบริการของท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการท่ีภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งโครงการน าร่องที่ได้ด าเนินการไป การสร้างเครือข่าย
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นระหว่าง
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และน าไปสู่การศึกษาที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนใจการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการท้องถิ่น และท าให้เกิดความเชื่อมโยงของเครือข่ายของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา และสังคม เอกชน และประชาสังคม  โดยประเด็นการศึกษาวิจัยควรให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ (Governance) การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนา
กลไกภายในของท้องถิ่น และการสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมในระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 
ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ . ผู้น าท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์  กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล
กรุงเทพ. 
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มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2536 .  51 หน้า  (เอกสารวิจัย)  
ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 

ต 
เตช  บุนนาค . การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458. (ผู้แปล : ภรณี  กาญจนัษฐิต)ิ 
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532 . 402 หน้า 
 ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในค าน าว่า  “ ความพยายามที่จะเขียนประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของสยามตั้งแต่ พ .ศ. 
2435-2458 นี้มีจุดเริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะสืบสาวเรื่องราวด้านท่ีส าคัญด้านหนึ่งของการปรับปรุงสยามประเทศให้
ทันสมัย คือการก่อตั้ง การขยายตัว และความส าเร็จของกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพทรงด ารงต าแหน่งเสนาบด…ี……. สาระส าคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการศึกษาส ารวจ
ลักษณะการปกครองหัวเมืองแต่โบราณของประเทศสยาม  การเปล่ียนแปลงแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระหว่าง พ .ศ. 
2413-2423 และการศึกษาส ารวจอย่างละเอียดในเรื่องการก่อตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบรวมศูนย์ดังที่เรียกกัน
ว่า “ระบบเทศาภิบาล” ระหว่าง พ.ศ. 2435-2442  รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาให้รัดกุมยิ่งขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2442-2458  
….”   
 ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากในการศึกาาระบบ “เทศาภิบาล” ของ
ไทย  และจะช่วยให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการรวมศูนย์อ านาจในอดีต กับ การกระจายอ านาจใน
ปัจจุบันได ้
 
 
ตระกูล  มีชัย .  สภาต าบล . กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและบุตร จ ากัด , ธันวาคม 2537 . 259 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอพัฒนาการและวิวัฒนาการของการปกครองระดับต าบล นับตั้งแต่ คณะกรรมการต าบล 
ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ สภาต าบลรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย  สภาต าบลตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326  องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตั้งขึ้นครั้งแรกตาม กฎหมายระเบียบบริหารราชการต าบล
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พ.ศ. 2499  ว่าแต่ละรูปแบบมีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรคอย่างไร  การอธิบายเปรียบเทียบร่างกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลของพรรคการเมืองต่าง ๆ จนถึงที่มาของกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ปัจจุบัน  ในบทสรุปผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ปัญหาการ
แย่งชิงอ านาจในต าบล และปัญหาการทุจริตในการบริหารงาน    
 
ตระกูล  มีชัย . การกระจายอ านาจ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท พ.ีเพรส จ ากัด ,  ธันวาคม 2538 . 134 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมรวมแนวความคิดของนักวิชาการไทย ช่วง ก่อนปี 2538 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจโดย
จัดหมวดหมู่เป็น 6 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนท่ี 1 ความหมายและแนวคิดของการกระจายอ านาจ  ส่วนท่ี 2 แนวทางการ
กระจายอ านาจ      ส่วนท่ี 3 การกระจายอ านาจด้านการคลัง     ส่วนท่ี 4 การกระจายอ านาจกับการปกครองท้องถิ่น   ส่วน
ที่ 5  การกระจายอ านาจกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด     ส่วนท่ี 6 การกระจายอ านาจกับอนาคตการปกครองท้องถิ่น
ไทย 
 
ตระกูล  มีชัย . โครงการประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : วันที่  23  มิถุนายน  
พ.ศ. 2544. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า , 2544 .  (เอกสารวิจัย) 
 การประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3,633 แห่ง ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 
23  มิถุนายน  2544  ผลการประเมินได้ข้อสรุป ดังนี ้

1. ด้านการบริหารการเลือกตั้ง เป็นการด าเนินการโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้พระราช 
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ .ศ. 2482 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ .ศ. 2541) เป็นกฎหมายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต . จากการประเมินพบว่ามีจุดอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและ
ระดับพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้งระดับล่างสุด คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งมาก่อน จึงมีข้อผิดพลาดบางอย่างในการจัดการเลือกตั้ง 

2. การกระท าผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ท่ีพบคือ ข้าราชการในพื้นท่ีร่วมกับนักการเมืองระดับชาติใช ้
ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีการจัดเล้ียงอาหาร สุรา  มีการใช้อ านาจและอิทธิพลของกลุ่มอิทธิพล 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนญาติและพรรคพวกในลักษณะขอร้องเชิงบังคับ หรือข่มขู่ให้ประชาชนลงคะแนนให ้

3. การแทรกแซงทางการเมืองท้องถิ่นของนักการเมืองระดับชาติ มีการวางโครงข่ายการเมืองของนักการเมือง 
ระดับชาติ กับการเมืองระดับ อบต. โดยประสานเชื่อมกับนักธุรกิจที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธ์แฝงไว้ด้วยระบบอุปถัมภ-์อ านาจ-บารม-ีผลประโยชน์ทางการเมือง-ผลประโยชน์ทางการเงิน  ท าให้การเมือง
ท้องถิ่นระดับ อบต. แปรสภาพไปสู่ “Money  Local  Politics” 

4. ลักษณะการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. มีแนวโน้มการส่งผู้สมัครเป็นคณะ  โดยการ 
รวมทีมของหมู่บ้านต่าง ๆ  เพื่อหวังผลการเข้าเป็นผู้บริหาร อบต .  แต่การหารเสียงเลือกตั้งยังไม่มีการเสนอแนวนโยบาย
การบริหาร อบต. 

5. ความเข้าใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ บทบาทหน้าที่ของ อบต.  ประชาชนม ี
ความตื่นตัวมากขึ้น  แต่ละหมู่บ้านผู้สมัครมีการแข่งขันและใช้กลยุทธ์ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ชัยชนะในการเลือกตั้งมากขึ้น  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบต .(ในฐานะองค์กรทางการบริหาร)ว่าแตกต่าง
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กับ สมาชิกสภา อบต.(องค์การฝ่ายสภา)อย่างไร  ส่วนใหญ่ประชาชนเข้าใจว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. เป็นการเลือก
บุคคลที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน และ ของตนเอง 

6. ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อบต. พบว่าประชาชนต้องการให้ อบต.เข้าไป 
มีส่วนร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  ประชาชนต้องการตรวจสอบการ
ท างานโดยการถอดถอนผู้บริหาร อบต. แต่ประชาชนยังไม่เข้าใจกระบวนการของการถอดถอน 
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  ผู้วิจัยเสนอ 6 ประเด็น คือ  (1) เห็นด้วยกับร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ยกเว้นการบัญญัติให้ให้เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต .เป็นเขต ๆ ละหน่ึงคน และให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง    
(2) การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ควรเน้นการกระจายข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ส่วนเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ ควรเน้นความเข้าใจบทบาท อ านาจ หน้าที่ ของ อบต .  (3) การเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรง หรือ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเป็นคณะ เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเมืองท้องถิ่น  (4) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ อบต .  รวมทั้งการปรับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้พิจารณา
แยกบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน  และมีการปรับกฎหมายของ อบต . ให้ด าเนินกิจการร่วมกับประชาคมต าบล 
และ ประชาคมหมู่บ้าน  (5) การเพิ่มบทบาทของสตรีใน อบต. ควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต.ที่มี 2 คน 
นั้น ควรก าหนดให้เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน 
 
ตระกูล  มีชัย และ จุมพล  หนิมพานิช . ผลการส ารวจสถานภาพและพัฒนาการการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย (พ.ศ. 2435-2540) . โครงการ การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจ
ในประเทศไทย (ส่วนแรก)  เสนอต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า , มิถุนายน 
2545,  155 หน้า .  (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาสถานภาพและพัฒนาการการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
เป็น 5 ระยะ คือ  (1) ช่วงปี 2435-2475  ทิศทางการปกครองท้องถิ่นก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง : การปฏิรูปการ
ปกครองและการบริหารสมัยรัชกาลที่ 5 , การปกครองท้องถิ่นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , การ
ปกครองท้องถิ่นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , การปกครองท้องถิ่นสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (2) ช่วงปี 2475-2516  การกระจายอ านาจยุคการปกครองอ ามาตยาธิปไตย  : การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในรูป
ของการจัดตั้งเทศบาล พ.ศ.2475-2494 , การจัดตั้งสุขาภิบาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2495-2500 , ยุคมืดของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ .ศ.2501-2516 (3) ช่วง 2517-2519 การกระจายอ านาจยุค
การปกครองประชาธิปไตยเบ่งบาน : การออกกฎหมายตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาเป็นหน่วยการปกครองตนเอง , โครงการเงิน
ผันกับการเพิ่มบทบาทสภาต าบล  ,  การปรับปรุงการปกครองกรุงเทพมหานคร , การปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น   (4) ช่วง 
2521-2531 การกระจายอ านาจยุคการปกครองประชาธิปไตยครึ่งใบ : ยุครัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ กับ ยุค
รัฐบาล พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ (5) ช่วง 2531-2540 การกระจายอ านาจยุคการกลับมาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย : แบ่งเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ช่วงการปฏิรูปการเมือง และช่วงย่างก้าวสู่ยุคการรับประกัน
หลักการปกครองตนเองของการปกครองท้องถิ่น 
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ตระกูล  มีชัย . ประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย ช่วง พ .ศ. 2540-2544 . โครงการ
ประเมินความกระจายอ านาจในประเทศไทย (ส่วนที่สอง) ,  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบัน
พระปกเกล้า , มิถุนายน  2545 . 123 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การประเมินผลการกระจายอ านาจช่วงระยะเวลา 4 ปี ผู้ประเมิน ได้ประเมินใน 4 ด้าน คือ การปรับปรุงโครงสร้าง
และกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น , การกระจายอ านาจการเงิน การคลัง และงบประมาณ , การถ่ายโอนภารกิจบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  , การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ประเด็นข้อพิจารณาปัญหาที่เกิดจากการกระจายอ านาจ ผู้ประเมินชี้ว่า มีแน้วโน้มของความต้องการให้มีการปรับ
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่ฝ่ายสภาท้องถิ่นยังอ่อนแอ จึงต้องมีการ
พัฒนาฝ่ายสภาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ปัญหาที่มีความขัดแย้งระหว่าง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ องค์การบริหารส่วนต าบล แพร่กระจายไปเกือบทุกแห่ง รวมทั้งการท่ีก านัน ผู้ใหญ่บ้านเคล่ือนไหวที่
ต้องการให้คงไว้ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล  ผู้ประเมินเสนอให้มีการจัดสรร
อ านาจใหม่ในต าบลหมู่บ้าน  โดยเสนอให้ปรับการปกครองหมู่บ้านให้มีลักษณะของการปกครองตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งบทบาท
ของผู้ใหญ่บ้านในอีกสถานะหนึ่งด้วยการแก้ไขกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ข้อเสนอน้ีจะเป็นการปรับอ านาจใหม่ใน
ต าบล หมู่บ้าน และ ปรับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นการปกครองตนเองอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

ถ 
ถาวร  พงษ์พานิช . มุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการศึกษา : ศึกษา
กรณีอ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก . สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยศึกษา 4 ประเด็น คือ สภาพข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจทางการศึกษา  แนวคิดต่อการ
จัดการศึกษาในปัจจุบัน  และความต้องการและมุมมองทางการศึกษาในอนาคต  การวิจัยพบว่า  (1) คณะกรรมการ
ส่วนมากวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพหลักทางการเกษตร  (2) ความรู้ความเข้าใจทางการศึกษายังอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากพื้นความรู้ในวิชาสามัญยังไม่สูงนัก  (3) แนวคิดต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ต้องการให้เน้นวิชาชีพ 
มารยาทเรียบร้อย ช่วยเหลือตนเองได้  สถานท่ีเรียนควรมีในหมู่บ้านจนจบชั้นมัธยมศึกษา  (4)  ความต้องการและมุมมอง
ทางการศึกษาในอนาคต  ต้องการให้การศึกษาสนองความต้องการของชุมชน  ชุมชนเป็นผู้ก าหนดนโยบายทั้งในเรื่องของ
การศึกษาและอื่น ๆ ส่วนครูผู้สอนหรือโรงเรียน  เป็นผู้สอนนักเรียนในรายละเอียดเจาะลึก  เนื้อหาวิชาควรน า
สภาพแวดล้อมใกล้ตัวมาเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความรู้และความพอใจ  ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนและ
รู้จักพัฒนาชุมชน  และน าวัตถุดิบในชุมชนมาใช้  ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว และเกิด
ครอบครัวขยาย 
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ท 
ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ . การเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2511-2528 . ภาควิชา
ประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  สนับสนุนทุนวิจัย โดย มูลนิธิ
เพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา , 2529. (เอกสารวิจัย) 
 งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาการเมืองท้องถิ่น ในเชิงประวัติศาสตร์ โดยผู้ศึกษาให้ความส าคัญต่อ
พัฒนาการของการเมืองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม  ในช่วงระยะยาวนาน  นับตั้งแต่ระยะแรกในปี พ .ศ.2480 จนถึง 
พ.ศ.2528  ซึ่งเป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงอ านาจการบริหารเทศบาลที่ส าคัญ  สาเหตุที่เลือกศึกษาเมืองมหาสารคาม 
เพราะมหาสารคามเป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่   มหาสารคามอาจใช้เป็นกรณีที่จะอธิบายถึงปรากฎการณ์ของการเมือง
ท้องถิ่นที่มีขนาดไม่ต่างกันมากนักในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของภาคอีสาน 
 ข้อสรุปของการศึกษาชี้ว่า  การเมืองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (การเทศบาล) มีลักษณะของท้องถิ่นซึ่งยังคง
รักษารูปแบบเดิม ๆ ไว้ ในหลายลักษณะ  การแข่งขันทางการเมืองเพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ยังคงใช้รูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา  ประชาชนยังเป็นผู้ที่ถูกก าหนด  มิได้มีอ านาจในการต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่น  
ถึงแม้การเมืองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (การเทศบาล) ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างมาก แต่ความเปล่ียนแปลงตาม
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รูปแบบการเมืองระดับชาติในหลายประการได้เริ่มปรากฎขึ้น  อย่างไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลถึง
อ านาจในการต่อรองของประชาชน 
 
ทวีวงศ์  ศรีบุรี  และคณะ . การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย กรณีศึกษา : ภาค
กลาง. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า , ธันวาคม 2544 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและความพร้อมขององคืกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของการกระจายอ านาจในพ้ืนท่ีภาคกลาง  ในด้านโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ การบริหารจัดการ 
และ การคลัง 
 การศึกษาพบว่า องคืการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองคืกรหลักระดับจังหวัดที่มีความส าคัญมากตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันก่อนมีการเปล่ียน นายก อบจ . จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นมาจากสมาชิกสภา อบจง ท่ีมาจากการเลือกตั้ง  
อบจ.เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอ านาจในพ้ืนท่ีจังหวัดสูง  เมื่อมีการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ดูและ
รับผิดชอบพ้ืนท่ีระดับต าบล ท าให้ลักษณะการบริหารเริ่มเปล่ียนไป โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน่วยงานกลางได้เริ่มโอนภารกิจต่าง ๆ ให้
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ  ผู้วิจัยสรุปผล ดังนี ้
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในอดีตพื้นท่ีที่ อบจ .รับผิดชอบในจังหวัดยกเว้นเขตเทศบาล  , มีหน้าที่ในการร่วม
บริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น , ได้รับการพัฒนาเป็นเวลา
ยาวนานท าให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ค่อนข้างพร้อมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ , สามารถเสนอโครงการต่าง ๆ ผ่าน
ทางจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล หรือสามารถใช้รายได้ของตนเองในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ใน
พื้นที่ , สามารถหารายได้ในลักษณะต่าง ๆ แต่เมื่อมี อบต . รับผิดชอบพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท าให้ อบจ .บางแห่ง ขาดรายได้ เพราะ
รายได้เป็นของ อบต. 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหลาย อบตงที่ยังมีความใกล้ชิดกับ อบจ.  เมื่อ อบต.มีปัญหาหรือไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะไม่มีความรู้  ไม่มีบุคลากร  ไม่มีเครื่องมือ  ท าให้ อบต . ต้องขอความช่วยเหลือจาก 
อบจ. , อบต.ส่วนใหญ่คิดว่าตนเป็นเป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีต าบลตามกฎหมาย หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้ามาจัดการใด ๆ 
ได้ , อบต.คาดว่าจะสามารถด าเนินโครงการตามที่กฎหมายก าหนดด้วยการจัดการภายใน อบต .เอง , อบต.คิดว่าตนเอง
สามารถใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ีมากกว่าหน่วยงานอื่น ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้ดีกว่า  รวมทั้งสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วกว่า  เพราะอยู่ในพ้ืนท่ี , ผู้บริหาร อบต .ส่วนใหญ่เป็น
ที่ยอมรับของประชาชนและคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งในการท างานต้องมีการประชุมร่วมกับประชาคมในพ้ืนท่ี 
 ปัญหาที่ผู้วิจัยพบ คือ พื้นที่ต่อเนืองกันอย่างน้อย 2 อบต. ส่วนใหญ่แล้ว อบต .จะไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่ง 
อบจ.ควรเข้ามาด าเนินการแทน    ด้านการจัดท าแผนของ อบต . แทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาร่วมในการพิจารณา หรือท า
การบูรณาการโครงการต่าง ๆ ที่ อบตงเสนอร่วมกับ อบต. อื่น  ท าให้แผนด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกัน  ,  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อบจ .มีความสามารถในการด าเนินการมานาน ควรให้ อบจ .เป็นพี่
เล้ียง อบต.ภายในจังหวัด แทนส่วนกลาง  , วิธีปฏิบัติในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อบจ.สามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ อบจ .  อบต. สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีดังนี้ (1) ให้มีการ
ประสานงานระหว่าง อบจ. อบต. เทศบาล  (2) ให้มีการบูรณาการแผนการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด  โดยให้ อบจ .
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เป็นแกนน าในการด าเนินงานโดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (3) มีการประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือ
ต่าง ๆ ระหว่าง อบจ. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังขาดประสบการณ์ อบจ.ต้อง
เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่ให้ความช่วยเหลือในส่วนท่ีขาดแคลน  (5) ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ มากขึ้น 
ทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
 
ทรงธรรม์  สวนียะ . การถ่ายโอนงานของกรมประชาสงเคราะห์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล . กระทรวง
แรงงานและสวัดิการสังคม , 2541      (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาได้ข้อสรุปว่า : กระบวนการถ่ายโอนงานบางลักษณะงานของกรมประชาสงเคราะห์ให้ อบต .ยังไม่มีผล
ในการปฏิบัติ จะต้องศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการถ่ายโอนงาน ตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง   ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีส าคัญอยู่ที่ความพร้อมของ อบต .ในเรื่องของคุณภาพบุคลากร นับตั้งแต่
ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน อบต .  มาตรการท่ีพึงปฏิบัติในการถ่ายโอนงาน
มีทั้มาตรการทางการบริหาร ( เช่น ก าหนดบทบาทหน้าที่ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน 
ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน ) มาตรการทางกฎหมาย (เช่น ให้มีกฎหมายสวัสดิการสังคมก าหนดให้ชัดเจนของขอบเขต
ในการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมรพหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ,  ก าหนดให้ท้องถิ่นแบ่งรายได้ส่วน
หน่ึงจัดเป็นรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมตามความริเริ่มของท้องถิ่นไว้ในกฎหมายสวัสดิการสังคม ) 
 
 
 
 
 
 
 

ธ 
ธเนศวร์  เจริญเมือง .  เปิดประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ . เอกสารเพื่อการศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ล าดับที่ 
3 โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มกราคม 2537 . 32 หน้า 
 หนังสือประกอบด้วย 2 บทความที่ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นต่อสาธารณะให้มาพิจารณาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยนั้น ควรท่ีจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่   

บทความแรก เรื่อง บ้านเมืองจะพัฒนาหากผู้ว่า  ฯ มาจากการเลือกตั้ง  ผู้เขียนมีเหตุผลอธิบายคือ (1) เป็นการ
พัฒนาคุณภาพของคน เป็นการสร้างความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และเป็นการท าลายความคิดแบบเจ้าขุนมูล
นาย  (2) เป็นการสร้างระบบการศึกษาใหม่ ท่ีประชาชนรู้จักคิด ท าให้ประชาชนรู้จักสนใจปัญหาของบ้านเมือง  (3) คนดี ๆ 
จะลงมาสมัครเป็นผู้ว่า ฯ จะเกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชนครั้งใหญ่  (4) ประชาชนแต่ละจังหวัดจะสร้างระบบใหม่ด้วย
การคอยติดตามการท างานของผู้ว่า ฯเลือกตั้ง  (5) บ้านเมืองที่ประชาชนมีบทบาททางการเมือง สามารถผลักดันให้
ผู้บริหารท างานตามที่ประชาชนเรียกร้อง ท าให้ประชาชนยอมรับระบบการปกครองของประเทศไม่คิดแยกตั้งรัฐอิสระ 
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บทความที่ สอง  เรื่อง  ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่า ฯ  ผู้เขียนเสนอ 9 ประเด็น คือ (1) เป็นรูปแบบ
หน่ึงของการปกครองท้องถิ่นท่ีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  (2) คนเห็นด้วยเน่องจากเหตุผลด้านอารมณ์
ความรู้สึกและเหตุผลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมผสมผสานกัน  (3) เกี่ยวพันกับนโยบายของพรรคการเมืองที่มักใช้ใน
การหาเสียง แต่เมื่อตั้งรัฐบาลกับไม่บรรจุนโยบายการเลืทอกตั้งผู้ว่าฯไว้ในนโยบายรัฐบาลบ  (4)  ด้านการบริหารท่ีรับบาล
โต้ฝ่ายเรียกร้องให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายนี้  (5) การโต้เถียงระหว่างผู้สนับสนุน และ ผู้คัดค้าน มักเป็นการ
เล่นค าพูดกัน  (6) เกิดการเผชิญหน้าของทั้ง 2 ฝ่าย  (7)  ฝ่ายคัดค้านมักอ้างว่าจะกระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย์  
(8)  จะเลือกเอาจังหวีดใดก่อนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ขึ้นกับความตั้งใจจริงของรัฐบาล  (9) การปรับปรุงการปกครอง
ท้องถิ่นทุกคนต้องช่วยกันคิด 
 
ธเนศวร์  เจริญเมือง .  ฉลองเชียงใหม่ 700 ปี เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง .  เอกสารเพื่อการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น  ล าดับที่ 9  โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
, มิถุนายน 2538 . 98 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้รวมบทความที่เขียนขึ้นในโอกาสที่เมืองเชียงใหม่จะมีอายุครบ 700 ปี ( 12 เมษายน  2539)  ได้
น าเสนอบทความ 3 เรื่อง คือ (1) จากเกียวโตถึงเชียงใหม่ บทเรียนเพื่อการพัฒนาเมืองในสังคมไทย  เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบฐานะทางการเมืองของเมืองเกียวโตซึ่งเพิ่งฉลองวาระครบรอบ 1200 ปี  และฐานะทางการเมืองของเมือง
เชียงใหม่ซึ่งก าลังฉลองวาระครบรอบ 700 ปี  (2) เชียงใหม่ 700 ปี   ศึกษาเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่  (3) เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรง   เป็นข้อเสนอท่ีให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากคนเชียงใหม ่  

 
ธเนศวร์  เจริญเมือง . เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับการปกครองท้องถิ่น . 
เอกสารชุดปฏิรูปปการปกครองท้องถิ่น  ล าดับที่ 1  โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,  มกราคม 2539 .  47 หน้า 
 ผู้เขียนบทความต้องการจะอธิบายการปกครองเมืองเชียงใหม่จากประโยค 2 ประโยค คือ “เมืองคือกระจก
สะท้อนสังคม  ขณะเดียวกัน เมืองยังเป็นตัวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมด้วย ”  “เมืองนั้นเป้นทั้งเหยื่อและคนร้ายใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมที่ก าลังเผยโฉมโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อ” โดยเน้นที่อ านาจและระบบการจัดการเมือง 
(โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่น) ว่ามีผลต่อการด ารงอยู่ของเมืองและการพัฒนาเมืองอย่างไร และในโอกาสที่เมือง
เชียงใหม่วซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศมีอายุครบรอบ 700 ปี ซึ่งถือเป็นวาระส าคัญส าหรับเมือง ๆ หน่ึง  โดย
บทความได้พิจารณาสาระส าคัญของการฉลองวันเกิดเมือง ว่าควรจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระบบการจัดการเมืองและ
การพัฒนาปรับปรุงเมือง 
 
ธเนศวร์  เจริญเมือง .  99 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ .ศ. 2440-2539 . เอกสารชุดปฏิรูปการปกครอง
ท้องถิ่น ล าดับที่ 2  โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,กุมภาพันธ์ 
2539 .  28 หน้า 
 เป็นบทความสั้น ๆ ที่อธิบายวิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2543)  สมัย
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2543-2468)  สมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2475)  ยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475-
2539)     รวม 99 ปี  ผู้เขียนให้ข้อสรุปว่า 99 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย พัฒนาการมีลักษณะบงการและควบคุมจาก
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เบื้องบนเป็นหลัก  มีลักษณะการปกครองแบบเมืองขึ้นและจ ากัดอ านาจของท้องถิ่นมากกว่าการส่งเสริมให้เกิด
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และขาดการมีบทบาทสนองตอบอย่างคึกคักจากเบื้องล่าง  การเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมยัง
เป็นแบบเชื่องช้า ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นท่ีจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 
 
ธเนศวร์  เจริญเมือง .  การปฏิรูปการเมือง กับ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น . เอกสารชุดปฏิรูปการปกครอง
ท้องถิ่น  ล าดับที่ 11  โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
พฤศจิกายน  2539 . 15 หน้า 
 เป็นบทความสั้น ๆ ที่ผู้เขียนสะท้อนประเด็นของการปฏิรูปทางการเมืองนับตั้งแต่ ปี 2537 กับ ประเด็นของการ
กระจายอ านาจในช่วงปี 2535-2536 ได้สะท้อนสภาวะทางการเมืองไทยหลายประการ คือ   (1) คู่ความขัดแย้งใหม่ของการ
เมืองไทยคือระหว่างระบบรับสภาแบบดั้งเดิม กับ ฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปการเมือง  (2)ประเด็นกระจายอ านาจ หลัง ปี 2539 
เป็นการขัดแย้งระหว่าง อบจ . กับ อบต .   (3) การปฏิรูปการเมืองที่ล่าช้าเพราะการปกครองท้องถิ่นไม่มีพลังมากพอที่จะ
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองได ้
 
ธเนศวร์  เจริญเมือง . 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 – 2540 . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คบไฟ 
, 2540 . 351 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความของผู้เขียน 25 เรื่อง แล้วน ามาจัดเป็นกลุ่มเรื่อง จ าแนกเป็น 4 ภาค ดังนี้ 
 ภาคที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิด ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัฒน์ , ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น , รูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่น , การศึกษาเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย 
 ภาคที่ 2  ก าเนิด  พัฒนาการ  และ ปัญหาระดับโครงสร้าง ประกอบด้วย การปกครองท้องถิ่นไทยก่อนการปฏิรูป
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 , 99 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2539 ,  วงจรอุบาทว์ , เทศบาล , สุขาภิบาล , 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) , สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล , กรุงเทพมหานคร (กทม.) , เมืองพัทยา  
 ภาคที่ 3  นโยบายและปัญหารูปธรรมเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ประกอบด้วย  นโยบายของรับบาลเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่น พ .ศ. 2475-2535 , นโยบายรัฐบาลด้านการปกครองท้องถิ่นของสังคมในระยะผ่าน , การปกครอง
ท้องถิ่นกับปัญหารูปธรรมในสังคมไทย : กรณีศึกษาประเพณีสงกรานต์ , การปกครองท้องถิ่นกับปัญหาการคลัง , การ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2539 ,  ว่าด้วยประเด็นเลือกตั้งผู้ว่า ฯ 
 ภาคที่ 4  การปกครองท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า  ประกอบด้วย  ลัทธิเลือกตั้งกับการปกครองท้องถิ่น , การ
กระจายอ านาจในสังคมไทย : ปมปัญหาและหัวข้อส าหรับการศึกษา , บทเรียนจากรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศตะวันตก , การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปการเมือง , กระแสท้องถิ่นกับกระแสโลกาภิวัฒน์ , บทสรุป: 
100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย 
 
ธเนศวร์  เจริญเมือง (บรรณาธิการ) . เทศบาลในศตวรรษที่ 21 . เชียงใหม่ :โรงพิมพ์มิ่งเมือง ,มกราคม 2541 . 
143 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ เป็นบันทึกการประชุมนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2540  
วันท่ี 10  ตุลาคม  2540  ณ  บ้านสวนคันทรี่คลับ  องเมือง ล าพูน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย (1) ปาฐกถา “สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยปัจจุบัน ” โดย พ .ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  (2) การอภิปรายเรื่อง “ทิศทางของ
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เทศบาลภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม”่ ผู้อภิปรายคือ  ถวิล  ไพรสณฑ์ ,  วรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล , วันชัย  จงสุทธมณี  (3) 
เทศบาลในศตวรรษที่ 21  โดย  ธเนศวร์  เจริญเมือง 
 ในเรื่องที่ (3)  ธเนศวร์  เจริญเมือง ได้สรุปประเด็นสาระของการอภิปรายไว้ โดยสรุปว่าผู้อภิปรายมีความเห็น 5 
ประเด็น คือ    ก ) ผู้บริหารเทศบาลส่วนใหญ่เป็นทาสกรมการปกครอง ยากที่จะหาใครต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของเทศบาล 
คิดแต่ผลประโยชน์ของตนเอง   ข ) ผู้น าของเทศบาลส่วนใหญ่ไม่เคยต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของเทศบาล ท าให้เทศบาล
ประสบปัญหาด้านโครงสร้างมานาน องค์กรของเทศบาลตกอยู่ภายใต้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครอง (Divide  and  Rule  
Policy)     ค) มีแนวโน้มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จะมีงบประมาณและ
อ านาจเพิ่มมากขึ้น เทียบกับเทศบาลซึ่งจะล้าหลังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ในอนาคต     ง ) ทางออกของเทศบาลคือ
การจัดตั้งสมาคมใหม่ที่เป็นอิสระ ไม่ควรอาศัยสันนิบาตเทศบาลอีกต่อไป สมาชิกควรมีการรวมตัวกันและร่วมมือกันท างาน
อย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันให้เทศบาลมีอ านาจและบทบาทมากขึ้นกว่าเดิม    จ ) แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของ
เทศบาลก้คือ การก าหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เพื่อให้นโยบายการบริหารงานมี
ความชัดเจน เข้มแข็ง ไม่ต้องขอคะแนนจากสมาชิกสภาเทศบาล และสามารถบริหารงานให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม 
 
ธนัน  อนุมานราชธน , จันทนา  สุทธิจารี , ไพสิฐ  พาณิชยกุล . แนวทางการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ าในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2545 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของ อบต . ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น้ า
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ  พื้นที่ท่ีศึกษาได้แก่ลุ่มน้ าแม่วาง  อ าเภอแม่วาง  และลุ่มน้ าแม่ตาช้าง  อ าเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  (1) ในภาพรวม ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ อบต . ยังอยู่ในระดับที่ไม่
น่าพึงพอใจนัก  ทั้งนี้เพราะขอบเขตและลักษณะของปัญหากว้างขวาง สลับซับซ้อนเกินกว่าโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของ อบต . ในปัจจุบันจะแก้ไขได้  (2) ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของแต่ละ อบต . แตกต่างกันไปเพราะบริบทแวดล้อม
ของแต่ละ อบต.ต่างกัน 
 
ธนะจักร  เย็นบ ารุง , จรัญญา  วงษ์พรหม , ทองทิพย์  สุนทรชัย . การศึกษาองค์กรชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาองค์กรชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในสภาวะปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ 
เนื่องจากมีปัจจัย เงื่อนไขหลายประการท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของชาวชุมชนเป็น
อย่างมาก ดังนั้น แนวทางในการศึกษาจึงมุ่งสู่การหาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ต่อการเผชิญ
กับสภาวะต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบต่อชุมชน  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจต่อการเกิดขึ้น และขยายตัวของ
ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนกับองค์กร
ภายนอก โครงสร้างในชุมชน โครงสร้างและสภาพทางเศรษบกิจสังคมของชุมชนเพื่อประมวลความรู้เรื่ององค์กรชุมชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษา 4 พื้นที่ ตามการแบ่งประเภทชุมชน ดังนั้น ชุมชนดั้งเดิม
คือ ชุมชนโนนทัน 4   ชุมชนบ้านจัดสรรคือ ชุมชนสามเหล่ียม 4   ชุมชนแออัดคือ ชุมชนโนนหนองวัด 2  และชุมชน
มิตรภาพ(คุ้มโรงส)ี 
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 วิธีการศึกษา ใช้วิธีประเมินสภาวะชุมชนแบบเร่งด่วน (RRA) ครอบคลุมสภาพท่ัวไปของชุมชน ประวัติชุมชนและ
องค์กรชุมชน  นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักตามกรอบประเด็นค าถามที่สร้างขึ้น  หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ขั้นต้นเพื่อท ากรอบประเด็นค าถามในการจัดประชุมกลุ่ม (focus  group) และจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ท างานระหว่างผู้น าองค์กรชุมชน 4 องค์กร  และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมหาแนวทางในการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนต่อไป  
 ผลการศึกษาชุมชนเป้าหมาย 4 ชุมชน พบว่า มีความแตกต่างกันในหลายประเด็น  นอกเหนือจากความแตกต่าง
ของความเป็นตัวแทนประเภทชุมชนท่ีเป็นเงื่อนไขของการเลือกศึกษาแล้ว  ชุมชนทั้งสี่ยังมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจคือ  
ชุมชนโนนหนองวัด 2 ถึงแม้ลักษณะจะเป็นชุมชนแออัดเช่นเดียวกับชุมชนมิตรภาพ แต่ความแตกต่างชองชุมชนโนนหนอง
วัด 2 อยู่ที่เป็นชุมชนที่มีข้อได้เปรียบในแง่ของความเหมาะสมของพื้นที่ท่ีสามารถท ากิจกรรมด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวชนบทได้ เช่น มีพื้นที่ท ากิจกรรมปลูกผักขาย  มีที่นาอยู่ใกล้ชุมชน  มีทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ 
เข้ามาสนับสนุนมากทั้ง ๆ ที่หากดูผิวเผินแล้วประธานชุมชนมีบุคลิกภาพท่ีไม่เข้มแข็งนัก  ต่างจากชุมชนแออัดหลายชุมชน
ที่มีผู้ผู้น าชุมชนท่ีมีผู้น าเข้มแข็งแต่ไม่ค่อยมีทรัพยากรหรือกิจกรรมจากภายนอกเข้าไปสนับสนุน  นอกจากนี้ ลักษณะอาชีพ
ที่ไม่แน่นอนของชาวชุมชนยังเป็นปัจจัยเอื้อต่อการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาในชุมชนด้วย  ดังนั้นชุมชนโนนหนองวัด 2 
จึงเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า บุคลิกของผู้น าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เอื้อให้ชุมชนเข้มแข็ง  แต่ผู้น าเข้มแข็งไม่จ าเป็นต้อง
น าชุมชนให้เข้มแข็งเสมอไป  จะมีส่วนประกอบอ่ืนท่ีเอื้อให้ชุมชนได้เปรียบกว่าชุมชนอื่น คือ ความเหมาะสมของสถานท่ี
และโอกาส 
 ชุมชนมิตรภาพ (คุ้มโรงสี) แม้จะผ่านการต่อสู้ในด้านท่ีอยู่อาศัย และการช่วยเหลือตัวเองในด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคมามากแล้ว  แต่ก็ยังเปรียบเสมือนกลุ่มคนใหม่ที่เพิ่งรวมเข้ามาเป็นคุ้มหน่ึงในชุมชนมิตรภาพ  การรวมกลุ่ม
ในการพัฒนาหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ที่มีอยู่ขณะนี้เป็นการเกาะเกี่ยวกันตามระบบเครือญาติ
ซึ่งเกื้อกูลกันในวงเล็ก ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขทางด้านการประกอบอาชีพ ท่ีต้องดิ้นรนท ามาหากินเพื่อแก้ไขปัญหา
ครอบครัว เวลาในการท างานจะต่างกัน เหล่านี้เป็นปัจจัยส่วนหน่ึงที่ท าให้ชาวชุมชนมิตรภาพ (คุ้มโรงสี) ไม่มีเวลานั่งคุย 
ปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน ท้ังที่หลายคนก็สนใจรวมกลุ่ม  ในด้านประธานชุมชนถึงแม้จะเข้มแข็งเป็นผู้น าที่
สามารถต่อทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังคงต้องการเวลาที่จะรวมกลุ่มและประสานกับชาวชุมชน 
(คุ้มโรงส)ี ในด้านต่าง ๆ อีกระยะหนึ่ง 
 ชุมชนโนนทัน 4 เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการตั้งบ้านเรือนสืบทอดต่อกันเทียบเท่าอายุของเมืองขอนแก่น  ความ
เป็นอยู่และความสัมพันธ์ของชาวชุมชนจะมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท เช่น การเกาะเกี่ยวในระบบเครือญาติ ก็ยังมีให้เห็น
อยู่ การเคารพนับถือผู้อาวุโส หรือแม้แต่การเกื้อกูลกันของคนท่ีอยู่บ้านใกล้เคียง  ชุมชนนี้จึงต่างจากสองชุมชนแรกที่
ความสัมพันธ์ของชาวชุมชนจะอยู่ที่การร่วมต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัยหาที่อยู่อาศัยและการท ามาหากิน  ปัญหาของชาวชุมชน
โนนทัน 4 จึงเป็นปัญหาของความขัดแย้ง เพราะสมาชิกในชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในด้านแนวคิดและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 ชุมชนสามเหล่ียม 4 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของผู้เข้ามาอยู่อาศัย มีทั้งคนที่มีฐานะดี ปากกลาง และ
จน ท าให้ความต้องการและศักยภาพในการประสานทรัพยากรภายนอกและการแก้ไขปัยหาแตกต่างกัน  ชุมชนนี้เป็นชุมชน
บ้านจัดสรร ซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียม หอพัก บ้านเช่า และบ้านเรือนของข้าราชการ  ดังนั้นการรวมกลุ่มกันจึงขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและปัญหาของแต่ละครัวเรือน เนื่องจากมีความเป็นปัจเจกสูงกว่าสามชุมชนข้างต้น เช่น กิจกรรมการพัฒนาด้าน
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อาชีพ หากมีทรัพยากรเข้ามา กลุ่มคนจนที่มีอาชีพไม่แน่นอน ก็สนใจที่จะเข้ารวมกลุ่ม แต่บ้านข้าราชการหรือผู้มีอาชีพ
มั่นคงแล้วก็ไม่สนใจ  จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนจะมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ
ของแต่ละครัวเรือน 
 สรุปแล้ว ชุมชนแต่ละแห่งต่างมีกระบวนการในการจัดการปัยหาและความขัดแย้งภายในและภายนอกที่แตกต่าง
กัน ตามเงื่อนไขและบริบทแต่ละชุมชน ในประเด็น (1) อายุการตั้งชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กับ “คุณภาพความสัมพันธ”์ ของ
สมาชิกในชุมชนน้ัน ๆ (2) บุคลิกลักษณะผู้น าชุมชนในการจัดการสถานการณ์ภายในและภายนอกชุมชน  (3) การเรียนรู้
และการปรับตัวของชุมชน  
 จากผลการศึกษา น าไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนตามข้อเสนอดังนี้  (1) ควรมีกระบวนการ
สร้างจิตส านึกร่วมของชุมชน โดยเน้นการพ่ึงตนเองมากที่สุด  (2) ควรพัฒนาภาวะผู้น าและระบบบริหารจัดการของชุมชน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขแต่ละชุมชน  (3) ควรปรับปรุงบทบาทและวิธีการในการสนับสนุนจากองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอกจาก “การส่ังการ” หรือ “พี่เลี้ยง” มาเป็นเพื่อนคู่คิดที่ท างานร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรภายนอก
อย่างเท่าเทียมกัน 
 
ธ ารง  ทัดเทียม  ,  ส าเภา  สมบูรณ์  และ  ค าออน  คณะพัฒน์ . ศึกษาความคิดเห็นของผู้น าองคืกรท้องถิ่นต่อ
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เขตการศึกษา 10 . กระทรวงศึกษาธิการ , 2542 . 
(เอกสารวิจัย) 
  
ผลการศึกษาพบว่า : ผู้น าองค์กรท้องถิ่น เห็นความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นสูงสุดคือภูมิปัญยาท้องถิ่นควรมี
บทบาทในการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนในสถานศึกษา และสถานศึกษาสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้ปกครองในด้านการจัดท าหลักสูตร  , ความเห็นรองมา คือ องค์กรท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทร่วมกับ
บุคลากรในสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   นอกจากนั้น ผู้น าองค์กรท้องถิ่น เห็นความจ าเป็นในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น ,ความเห็นรองมาคือ การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น   สถานศึกษาควรจัดคาบการสอนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 
ธเนศ  ต่วนชะเอม . การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : ศึกาาเปรียบเทียบระกหว่าง
เทศบาลกับสุขาภิบาล พ.ศ. 2527 . ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2528 . 97 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
 

น 
นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ . การเมืองในระดับท้องถิ่น กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษา
เปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของสองนครในเขตภาคเหนือของประเทศไทย . ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร , 2541 . (เอกสารวิจัย) 
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 งานศึกษาวิจัยนี้  มุ่งศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในพ้ืนท่ีเขตเมือง  ซึ่งได้แก่  เทศบาลนคร
ของไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ  ได้แก่  (1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางการเมืองแบบเป็นทางการในระดับ
ท้องถิ่น เน้นเทศบาล  (2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการในระดับท้องถิ่น  เน้นการเมืองแบบไม่เป็น
ทางการท่ีเข้าไปสัมพันธ์กับเทศบาล  และ (3) เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองแบบเป็นทางการ  กับการเมืองแบบ
ไม่เป็นทางการ  โดยศึกษาวิจัยเทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลนครนครสวรรค ์
 ผลของการศึกษาวิจัย พบว่า  การปกครองท้องถิ่นของไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบทวิลักษณ์  อันเนื่องมาจาก
การท่ีราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงมีบทบาทอย่างส าคัญในท้องถิ่น  การเปล่ียนแปลงไปเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่าง
เร็ว  มีการก่อตัวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการ  ในขณะที่สถาบันการเมืองท้องถิ่นแบบเป็นทางการคือ
เทศบาลมีพัฒนาการล่าช้า 
 ผลการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับเทศบาลนครนครสวรรค์ท าให้เห็นได้ว่า  
เทศบาลนครเชียงใหม่มีสถานะเป็นเมือง “เอกนคร” ในขณะท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์เปล่ียนแปลงอย่างช้า ๆ  การ
เปล่ียนแปลงไปเป็นเมืองในระดับที่แตกต่างกันนี้ ส่งผลให้การเมืองในระดับท้องถิ่นของเทศบาลทั้งสองมีความแตกต่างกัน  
กล่าวคือ  เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นระบบเปิด เกิดมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใหม่ ๆ ขึ้น
ใหม่ในทุกช่วงทศวรรษ  กลุ่มการเมืองท้องถิ่นใหม่ ๆ มีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่มผู้น าธุรกิจรุ่นใหม่  และเป็นกลุ่มฝักฝ่าย
ข้าราชการประจ า ซึ่งรวมตัวกันแบบเป็น “พันธมิตรทางการเมือง”  แตกต่างจากการเมืองในระดับท้องถิ่นของเทศบาลนคร
นครสวรรค์  ซึ่งยังคงเป็นระบบปิด และมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกลุ่มเดียวสามารถครองต าแหน่งบริหารเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้นานหลายสิบป ี
 หากพิจารณาด้วยทฤษฎีสถาบันทางการเมือง  สภาพการณ์ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จัดเป็น “การเสียสมดุลย์ของสถาบันทางการเมือง” ต่างจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งยังเป็นไปในแบบของ  
“การมีสมดุลย์ของสถาบันทางการเมือง”  ลักษณะของการเมืองท้องถิ่นทั้งสองแบบ โดยเฉพาะแบบแรกเป็นอุปสรรค
โดยตรงต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ในขณะท่ีแบบที่สอง มีข้อจ ากัดในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และยังคงมีความสุ่มเส่ียง  หากพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงไปเป็นเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  การเกิดกลุ่ม
การเมืองท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการท่ีจะก่อตัวเพิ่มมากขึ้น  ในขณะเดียวกันกับที่สถาบันการเมืองท้องถิ่นแบบเป็นทางการ 
คือเทศบาลนั้น ยังคงมีพัฒนาการท่ีล่าช้า และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง 
 
นรนิติ  เศรษบบุตร . การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2544. 49 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงอธิบายความเป็นมาของการแก้ไขกฎหมายเทศบาลใหม่ เพื่อให้มีการเลือกตั้งนายนก
เทศมนตรีโดยตรง  พร้อมทั้ง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543  ซี่งเป็นกฎหมายที่แก้ไขกฎหมายเทศบาลให้
มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง 
 
นรนิติ  เศรษฐบุตร และคณะ . โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เร่ือง การเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . DOLA & JICA , 2545 .  
 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการไทย และ ญ่ีปุ่น   นักวิชาการฝ่ายไทย คือ  นรนิติ  เศรษฐบุตร , 
สมคิด  เลิศไพฑูรย์ , จรัส  สุวรรณมาลา , นิยม  รัฐอมฤต , ปธาน  สุวรรณมงคล , สรสิทธิ์  วชิรขจร    นักวิชาการฝ่ายญี่ปุ่น 
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คือ  มิซิโอะ  มูรามัทสุ , โนบูกิ  โมชิดะ , ยูทากะ  คาทายาม่า , มาซาฮิซะ  ฮายาชิ , เคนโกะ  อกิซุกิ , ฟูมิโอะ  นากาอิ  
การศึกษา มี 4 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็น คณะผู้วิจัยมีข้อสรุปของการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. การจัดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การวิจัยประเด็นน้ีเพื่อประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ
การจัดแบ่งชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย(เทศบาล กับ อบต .)  ผลการศึกษาพบว่า หลักการและเหตุผล
ของการแบ่งชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังมีการควบคุมจากส่วนกลางในปัจจุบันยังไม่หมาะสมกับหลักการกระจาย
อ านาจ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการบริหารงานเพิ่มขึ้น   หน่วยงานกลางได้แก่ คณะกรรมการกระจาย
อ านาจ กรมการปกครอง และ ส านักงบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจและ
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภาพท้องถิ่นและความสามารถ
ด้านการคลังที่ทันสมัย  ผู้วิจัยเสนอให้มีระบบการประเมินดัชนีผลิตภาพท้องถิ่นและดัชนีความแตกต่างทางการคัลงเพื่อ
เป็นทางเลือกของส่วนกลางในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารงานระดับประเทศ 
 การศึกษา(กรณีจังหวัดชลบุรี)พบว่า ขนาดของท้องถิ่น(จ านวนผู้อยู่อาศัย) ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภาพ
และความแตกต่างด้านการคลังของท้องถิ่น  ขนาดของท้องถิ่นไม่ได้เป็นตัวพยากรณ์ผลผลิตและความแตกต่างด้านการ
คลังของท้องถิ่นที่ดี     การวิจัยเสนอว่า ขนาดของเทศบาลและ อบต . ไม่ใช่การประเมินผลิตภาพและความแตกต่างด้าน
การคลังท้องถิ่นที่ดี   เทศบาลและ อบต .ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องระดับของผลิตภาพและความแตกต่างด้านการคลัง
โดยไม่ต้องค านึงถึงการแบ่งชั้น  ผลการวิจัยจึงปฏิเสธความเชื่อที่ว่า เทศบาลชั้นหนึ่งหรือชั้นสองที่มีขนาดใหญ่จะมีผลิต
ภาพและความแตกต่างด้านการคลังสูง 
 ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะ (1) ระบบการแบ่งชั้นองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันควรยกเลิก  (2) 
กรณีที่หน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายการกระจายอ านาจและการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น 
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีความแตกต่างทางด้านการคลังและดัชนีผลิตภาพท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
พัฒนาระบบ Digital  Ranking เพื่อการจัดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ  ข้อสรุป คือ (1) นโยบายรับ 
บาลเป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญในการสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน  (2) การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการกระจาย
อ านาจการบริหาร ชะงักงันส่งผลให้การพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหยุดชะงัก  (3)การเมืองท้องถิ่นที่มีการแข่งขัน
ทางการเมืองอย่างรุนแรงในแนวทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นปัจจัยท าให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นไม่
ประสบความส าเร็จ  (4) ปัญหาขยะเป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการแก้ปัยหาที่ประสบผลส าเร็จ  (5) การสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ กรณีขยะ หน่วยงานราชการต้องมีมาตรการ “ผู้ใดท าให้เกิดมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย- polluted  pay” 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย (1) นโยบายรัฐบาลต้องชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันโดยใช้ระบบการ
ให้งบประมาณพิเศษสนับสนุน (2) รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรุงการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ท้องถิ่นใดปรับปรุงได้ระดับมาตรฐานจะได้รับงบประมาณมากขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับปรุง
ให้เสร็จในระยะเวลาที่ก าหนดก็จะได้รับงบประมาณน้อยลง 
 ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ  (1) คณะกรรมการกระจายอ านาจ ควรจัดท าแนวทางและขั้นตอนในการรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตั้งสหการ) , ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดสรรเงินเพื่อกระตุ้นให้
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เกิดความร่วมมือฯ , จัดท าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ  (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีบทบาท
เพิ่มมากขึ้นโดยท าหน้าที่ประสานงานในแนวราบกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ ประสานแนวดิ่ง กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  (3) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจัดประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในแนวทางเดียวกัน  (4) ให้ค าแนะน าส าหรับการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่ทุกฝ่ายพอใจ
กับประโยชน์ท่ีได้รับ(ชนะ-ชนะ)  (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจนและถูกต้องให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับโครงการและพื้นที่ท่ีก าหนดให้เป็นสถานท่ีตั้งโครงการ  (6) มีโครงการน าร่องทุก ๆ ส่วนของประเทศ 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงผลประโยชน์ของความร่วมมือ 
 3. การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ข้อเสนอแนะเพื่อยุบรวมองค์กร (อบต.)อย่างมีประสิทธิภาพ  (1) 
จ าเป็นต้องเข้าใจโดยชัดเจนว่า การยุบรวมองค์กรหมายถึงอะไร เพื่อจะได้มองเห็นประโยชน์ในการมีหน่วยการปกครอง
ขนาดใหญ่ โดยยกกรณีตัวอย่างของ ญี่ปุ่น  (2) ต้องรู้แน่ชัดว่า อบต.จะได้รับมอบหมายหน้าที่ใด คือ เป็นเวทีชุมชน (ไม่ต้อง
ยุบรวม) หรือ หน่วยบริหารและการเมืองแทนที่การท างานของอ าเภอ จ าเป็นต้องมีทีมงานมืออาชีพ ขนาดใหญ่ เข้มแข็ง 
(ต้องยุบรวม)   (3) ขนาดที่เหมาะสม  ประชากรของ อบต . 2,000คน น้อยไป  5,000 คน ก็ยังไม่พอ ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
ในแง่ของประสิทธิภาพในการบริหารงาน  การยุบรวมควรมีประชากร 10,000 คนที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาลเมืองน่าจะ
เหมาะกว่า  ดังนั้นควรพิจารณายุบรวม อบต . 3-5 แห่ง เพื่อสร้าง อบต .ที่เข้มแข็ง    (4) ควรใช้มาตรการให้เงินอุดหนุน
กระตุ้นให้ อบต . ขนาดเล็กและอ่อนแอเข้ารวมกับองค์กรเพื่อนบ้าน  (5) เพื่อเอาชนะการต่อต้านของผู้น าท้องถิ่นและ
ประชาชนซึ่งเป็นผู้สูญเสียต าแหน่งและผลประโยชน์  ให้ก าหนดมาตรการชดเชยความสูญเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง
ให้นักการเมืองเห็นชอบกับการยุบรวม    (6) บุคลากรของรัฐบาลกลางควรเลิกท าท่าวางเฉยและไม่เกี่ยวข้อง ควรตั้ง
คณะกรรมการยุบรวมองค์กรในแต่ละจังหวัดและอ าเภอให้เป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ   (7)  เจตนารมณ์ทางการเมือง
ช่วยให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประชาชน ช่วยให้สามารถก าหนดมาตรการลงโทษผู้ต่อต้าน ให้รางวัลผู้สนับสนุน ความ
ล้มเหลวนโยบายการยุบรวมองค์กรเนื่องจากมีฐานสนับสนุนแคบ  (8)  ใช้มาตรา 40 ของกฎหมายสภาต าบลและองคืการ
บริหารส่วนต าบลในการเปล่ียนเกณฑ์จัดตั้ง อบต.ด้านรายได้  และปรับมาตรฐานรายได้ท้องถิ่นให้สูงกว่าปัจจุบัน  (9) ควร
พิจารณาตีความมาตรา 78  มาตรา 282  มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้องค์กรที่ไม่มีคุณสมบัติจะไม่ได้รับสิทธิปกครองตนเอง  และจะยุบรวมกัน 
 4. การประสานแผนพัฒนา   การศึกษาพบว่ามีปัญหาอุปสรรค 3ประการ  (1) หน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล   (2) มีระบบคู่ขนานในการวางแผน 2 ระบบในจังหวัด คือแผนของภูมิภาค กับ แผน
ท้องถิ่น  (3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ศูนย์ประสานการพัฒนาของ อบต. มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะท า
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะ  (1)  รัฐบาลไทย  คณะกรรมการกระจายอ านาจ ควรทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขจัดความซ้ าซ้อนในเรื่องภารกิจและความรับผิดชอบของส่วนราชการระดับจังหวัดและท้องถิ่น   (2) ควรมีการทบทวน
ระบบคู่ขนานของแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยใช้นโยบายกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้
ระบบของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบในการประสานโดยแผนพัฒนาจังหวัด  (3) ควร
เปล่ียนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ท่ีใหญ่เกินไป และให้ อบจ .ท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้รับการยอมรับจากเทศบาล และ อบต .  ด้าน อบจ .ก็มีขีดความสามารถไม่เพียงพอ  
ทางเลือกกรณีนี้ หากให้ อบจ . ท าหน้าที่ประสานแผนเหมือนเดิมต้องพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ อบจ . และก าหนด
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องค์ประกอบใหม่   อีกทางเลือกคือน าบุคคลภายนอก (อาจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด)มาท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ประสานแผนท้องถิ่น และ ให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ 
 
นภดล  ปัทมะ . ทางออกกรุงเทพฯ:แนวคิดใหม่เพื่อบริหารและจัดการเมืองหลวง . กรุงเทพมหานคร : เลมอน
กรุ๊ป , มิถุนายน 2544 .  60 หน้า 
 ผู้เขียนอดีตเป็น ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขานุการผู้น าฝ่ายค้าน  ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน
วิชากฎหมายที่คณะนิติศ่าสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  หนังสือเล่มนี้เป็นการเสนอแนวคิดในการบริหารและจัดการเมือง
หลสวงเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพมหานคร  โดยน าเสนอประเด็นต่าง ๆ คือ (1) สภาพการณ์ของการบริหารและจัดการ
กรุงเทพมหานคร  (2) กรุงเทพมหานครในรูปแบบและโครงสร้างปัจจุบัน  (3) ปัญหาของการบริหารและจัดการ
กรุงเทพมหานคร  (4) โครงสร้างใหม่ของกรุงเทพมหานคร  (5) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  (6) สภาท้องถิ่น
รูปแบบใหม่ที่มีอ านาจแท้จริง  (7) ความสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงสร้างใหม่  
(8) ระบบการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างการกระจายอ านาจใหม่  (9) รายได้ของกรุงเทพมหานครและของนคร/เขต  
(10) ประเทศอื่นเขาบริหารเมืองหลวงกันอย่างไร  (11) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
นิยม  รัฐอมฤต . อบต.กับศักยภาพในการพัฒนาสังคมชนบท . คณะรับศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542 
. (เอกสารวิจัย) 
 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดค าถามว่า หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปใหม่จะสามารถท าหน้าที่ใน
ฐานะเป็นกลไกจัดท าบริการสาธารณะและเป็นโรงเรียนสอนประชาธิปไตยให้กับสังคมชนบทตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่  สาเหตุของการเกิดค าถามสืบเนื่องจากประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นของไทยในรูปต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา  ล้วนเต็มไป
ด้วยเรื่องราวของความล้มเหลว  การจัดตั้ง อบต . จะเป็นการเดินซ้ ารอยเดิม ๆ ของการปกครองท้องถิ่นหรือไม่  ค าถามนี้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสังคมไทย โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ซึ่งประกอบอาชีพและอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีของ อบต .  
การศึกษานี้มุ่งความสนใจไปท่ี อบต . เป็นการเฉพาะเพื่อประเมินศักยภาพของ อบต . ในการท าหน้าที่ในฐานะเป็นกลไก
พัฒนาสังคมชนบท 
 การศึกษาค้นคว้าหาค าตอบกระท าโดยตรวจสอบฐานทางทรัพยากรของ อบต. ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากร 
รายได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่  ส่วนการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพกระท าโดยวิธีวิจัยเอกสาร  เสริมเติมด้วยการวิจัยสนามและการวิจัยส ารวจ  ในส่วนของการ
วิเคราะห์และตีความข้อมูลกระท าโดยอาศัยแนวความคิดต่าง ๆ ในทางการบริหารและการปกครอง ได้แก่ แนวความคิดใน
เรื่องการจัดคนลงสู่ต าแหน่งให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ  หลักการก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลังโดยถือปริมาณ
งานและชนิดของงาน  หลักเรื่องความพอเพียงและการวิเคราะห์ต้นทุนก าไร และหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น 
 จากการศึกษาพบว่า การจะชี้ลงไปว่า อบต . มีศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาสังคมชนบทต่ าหรือสูง
นั้น  ขึ้นอยู่กับใครเป็นผู้ประเมิน  และประเมินโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์  ในมุมมองของประชาชนและบุคลากรของ อบต . เอง 
เห็นว่า  (1) ด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า คือ สมาชิกสภา อบต .  คณะกรรมการ 
อบต.  พนักงาน อบต .  ฝ่ายต่าง ๆ มีศักยภาพในการท าหน้าที่ในความรับผิดชอบ เช่น การท าหน้าที่ในสภาที่เกี่ยวกับการ
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อภิปรายปัญหา  การประสานความขัดแย้ง  การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการต่าง ๆ  การจัดท านโยบาย  การส่ังการ  
การประสานงาน  และอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง  ทั้งนี้ โดยพิจารณาในแง่ของผลงานท่ีชุมชน
ได้รับเทียบกับผลงานเมื่อครั้งยังไม่มีการจัดตั้ง อบต .    (2) ด้านรายได้  อบต .ชั้น 5 ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
เนื่องจากมีรายได้น้อย เพราะเป็นชุมชนชนบทท่ีมีกิจกรรมการธุรกิจน้อย  ในขณะที่มีรายจ่ายด้านค่าจ้างแรงงาน  และ
ค่าตอบแทนบุคลากรมาก  อบต .ชั้น 5 ต้องพึ่งพารัฐบาลในด้านการเงิน  ส่วน อบต .ชั้น 1-4 โดยทั่วไปไม่มีปัญหาด้าน
การเงิน   (3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  อบต .มีศักยภาพค่อนข้างสูง เพราะประชาชนมีความคาดหวังใน อบต .  มี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  ถ้ามีโอกาสเข้าไปบริหารงานของ อบต . และติดตามรับทราบการท างานของ 
อบต.เสมอ ๆ แต่มีปัญหาติดขัดอยู่ที่รูปแบบการปกครองไม่อ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนรับรู้หรือ
ตรวจสอบการท างานของ อบต. นอกเหนือจากการออกเสียงเลือกผู้แทนหมู่บ้าน 
 โดยสรุป ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพของ อบต. ในการท าหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาสังคมชนบท  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
กระท าของรัฐ  ซึ่งพยายามก าหนดรูปแบบ  และแบบแผนการท างานของ อบต.  ให้เหมือนกับ จังหวัด อ าเภอ  โดยไม่เข้าใจ
ในหลักการปกครองท้องถิ่นท่ียอมรับในเรื่องความแตกต่างของท้องถิ่น และหลักเรื่องความพร้อมของท้องถิ่น 
นันทวัฒน์  บรมานันท์  ,  แก้วค า  ไกรสรพงษ์ . การปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพฯ : บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด , พฤษภาคม  2544 . 164 
หน้า 
 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช  เขียนค านิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ว่า :- 
 “บทบัญญัติใหม่ ๆ ของรัฐธรรมนูญสมัยปัจจุบันก่อให้เกิดกฎหมายที่เป็นผลตามมาจากการรับรองสิทธิเสรีภาพ
หลายประการ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ท าให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เปล่ียนไป โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของวิถีชีวิตชุมชน  การที่จะ
เข้าใจบทบาทใหม่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมก าหนดชีวิตของตนเองและชุมชนได้  จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจกฎหมายหลัก 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสียก่อน 
  เป็นที่น่ายินดีว่า ดร .นันทวัฒน์  บรมานันท์ นักกฎหมายมหาชน และ ดร .แก้วค า  ไกรสรพงษ์  นัก
รัฐศาสตร์ผู้สนใจนโยบายสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เป็นกรบุกเบิกศึกษาเรื่องส าคัญที่ยังไม่เคยมี
ผู้กระท าในมิตินี้มาก่อน  ท้ังนี้เนื่องจากการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่อง
ใหม่  หนังสือนี้ได้ให้ภาพรวมครอบคลุมหัวข้อที่จ าเป็นต้องรู้ อธิบาย แยกแยะ วิเคราะห์ ลักษณะการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามที่มีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ส าคัญรองรับไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  อีกทั้งยังได้หยิบยกประเด็นที่ควรมีการพิจารณาศึกษาวิจัยต่อไปอีกด้วย  ประเด็น
ส าคัญ ๆ ที่ผู้เขียนทั้งสองกล่าวไว้ทั้ง 6 เรื่องในส่วนท่ี 3 ของหนังสือน้ี ถือว่าเป็น “การบ้าน” ส าหรับการเมืองภาคพลเมือง  ที่
จะต้องขบคิดกันต่อไป  โดยบทวิเคราะห์ในส่วนสุดท้าย ได้ตั้งโจทย์ที่ส าคัญไว้ว่า ท าอย่างไรจึงจะให้การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เป็นไปโดยมีดุลยภาพระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ชุมชน   ดุลยภาพน้ีชนเผ่าบางเผ่าที่อยู่กับป่ามาดั้งเดิมเข้าใจดี
และสามารถจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  แต่ในโลกปัจจุบัน ประชากรที่เข้าไปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้มีแต่ประชากรที่อยู่กับชุมชนมาแต่ดั้งเดิมเท่านั้น  ยังมีบุคคลและบริษัทจากภายนอกที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย  บทวิเคราะห์ของหนังสือนี้จึงพยายามเสนอความคิดที่จะ
ช่วยลดความขัดแย้ง ท้ังระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  โดยสรุปว่า ฐานความคิดซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของบทบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ต่างไปจากฐานความคิดเดิมในการ
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยที่ผ่านมา  โดยฐานความคิดใหม่เน้นบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ใช้และได้รับผลจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการท่ีจพดูแลรักาาให้การ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืน  ความคิดใหม่นี้เป็นความคิดที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจว่า ประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นสามารถก ากับควบคุมการใช้ทรัพยากรส่วนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้  ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า แนวทาง
นี้มิได้ปฏิเสธอ านาจรัฐหรือสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด  หากถือว่าบุคคลสามารถสร้างเงื่อนไขร่วมกันเพื่อให้หลุดพ้นจาก
สภาพเดิมซึ่งถือว่ารัฐต้องเป็นฝ่ายใช้อ านาจรัฐเป็นหลักในการบริหารจัดการ  และมีการก าหนดหลักความผิดทางการ
ปกครองและหลักความผิดเด็ดขาดทางแพ่ง ตลอดจนสภาพบังคับของกฎหมายในทางเศรษบกิจเป็นหลัก” 
 
นันทวัฒน์  บรมานันท์ . การปกครองท้องถิ่นฝร่ังเศส . กรุงเทพฯ :  บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด , มิถุนายน 
2544. 
155 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศสท่ีสมบูรณืและทันสมัยเล่มหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้เขียนนอกจากจบการศึกษาด้านกฎหมายมหาชนจากฝร่ังเศส และ เป็น รองศาสตราจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และเป็นผู้ริเริ่มเครือข่ายกฎหมายมหาชน (www.pub-law net) แล้ว ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ 
ได้รับความร่วมมือจากสถานทูตฝร่ังเศสประจ าประเทศไทยในการสนับสนุนด้านเอกสาร และได้รับทุนดูงานระยะสั้นเป็น
เวลา 1 เดือน ในการเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อหาข้อมูลการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส 
 เนื้อหาของหนังสือ ปรกอบด้วย  บทน า ของหนังสือ ได้เสนอเกี่ยวกับ การจัดระเบียบบริหารกิจการแผ่นดินของ
ประเทศฝรั่งเศส ในประเด็นการการบริหารกิจการส่วนกลาง (ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ) การบริหารกิจการ
ส่วนท้องถิ่นโดยรัฐ (ผู้ว่าราชการจังหวัด , หน่วยงานของกระทรวงประจ าจังหวัด)  บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจ    บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  บทที่ 3 มาตรการส าคัญในการกระจายอ านาจการ
ปกครอง : กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  บทที่ 4 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไป (เทศบาล  จังหวัด  ภาค ) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองใหญ่ เช่น เมือง Paris  
เมือง Lyon  เมือง Marseille  เกาะ Corse , จังหวัดโพ้นทะเล , ดินแดนโพ้นทะเล  )  บทที่ 5 อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : อ านาจหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจ , อ านาจหน้าที่ในด้านการศึกษา , อ านาจหน้าที่ในด้านอื่น ๆ
(ส่ิงแวดล้อม , การผังเมือง ท่ีพักอาศัย ทางสัญจร , ด้านการขนส่ง , ด้านสุขอนามัยและสังคม , ด้านวัฒนธรรม ) , ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   บทที่ 6 เครื่องมือในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การคลัง
ท้องถิ่น , บุคลากรท้องถิ่น , ทรัพย์สินของท้องถิ่น , การจัดท าบริการสาธารณะโดยท้องถิ่น     บทที่ 7 การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : การยกเลิกการก ากับดูแลนิติกรรมทางปกครอง , การควบคุมองค์กรและบุคคล , การควบคุมมติ การ
ตัดสินใจ หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การควบคุมด้านการคลัง (ศาลตรวจเงินแผ่นดิน,ศาลตรวจเงินแผ่นดิน
ภาค)  บทที่ 8 ค าวินิจฉัยศาลปกครองเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น : ประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่น , การห้ามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมกันเอง , การเข้าฟังประชุมสภาท้องถิ่น , เหตุผลในการยุบสภาท้องถิ่น , การตัดสินใจที่มี
ลักษณะทางการเมือง , การเข้าใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่น      ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 
1958 (เฉพาะมาตราที่มีการน ามาอ้างอิงในหนังสือ) 
 

http://www.pub-law/
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นันทวัฒน์  บรมานันท์  .  การปกครองส่วนท้องถิ่น .   กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน , 2545 (พิมพ์ครั้งที่ 
2)319หน้า 
 หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 8 บท  บทน า  เป็นหลักทั่วไปในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อธิบายหลักพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบการรวมอ านาจการปกครอง และระบบการกระจายอ านาจการปกครอง  บทที่ 1 เป็นวิวัฒนาการการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทยในรอบ 100 ปี คือระหว่างปี 2440 ที่มีการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นครั้งแรก จนถึงปี 2540 ที่มีการ
กระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง  บทท่ี 2  กล่าวถึงแนวทางของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมถึงการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  บทที่ 3 น าเสนอรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 รูปแบบ ท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญ   บทที่ 4 กล่าวถึงข้อบัญญัติท้องถิ่นในฐานะเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย
ในการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะข้อบัญญัติท้องถิ่น อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และการควบคุมการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  บทที่ 5 เรื่องการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมเป็นหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายเดียว ปัจจุบันประชาชนมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  บทที่ 6  บทบาทองค์กรวินิจฉัยข้อชี้
ขาดของข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นท่ีกล่าวถึงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และบทบาทของศาลปกครอง โดย
น าคดีต่าง ๆ มาศึกษาด้วย  บทที่ 7 วิเคราะห์ทิศทางการปกครองท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งชี้ปัญหาหลายประการท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อการปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
 
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา . การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะใน
ชีวิตประจ าวันของชุมชนทางวิชาการและประชาชนในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการ
รณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิ์ผล . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้เพื่อค้นหาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นแนวทาง
รณรงค์แบบ Strategic  Extension  Campaign โดยสุ่มตัวอย่างจากชุมชนทางวิชาการ ชุมชนทั่วไป และชุมชนที่มีรายได้
สูง4 แหล่งของเทศบาลนครเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบค าถามไม่ทราบว่าหลุมฝังกลบขยะที่ใช้อยู่จะเต็มในช่วงไม่
เกิน 1 ปีข้างหน้า และอาจมีปัญหาในการหาหลุมฝังกลบใหม่  ไม่ทราบว่าปริมาณขยะที่ต้องจัดการในเขตเทศบาลมีวันละ
เท่าไร  และเก็บขยะไปแล้วใช้วิธีก าจัดอย่างไร  กองขยะมีกระดาษมากน้อยเพียงใด  และน ากลับไปขายของเก่า (เพื่อ 
recycle) ได้มากน้อยเพียงใด , ด้านทัศนคติผู้ตอบค าถามเห็นชอบให้เทศบาลให้ความส าคัญต่อขยะมากขึ้น ควรรณรงค์ให้
แยกขยะเปียกออกจากขยะแห้ง  ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะควรเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมครอบครัวละ 20 บาทต่อเดือน และ
ความคิดเห็นว่าผู้ที่ท้ิงขยะไม่เป็นที่น้ันสังคมควรรังเกียจ  , ผู้ตอบค าถาม ให้ข้อแนะน าชาวเชียงใหม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการแยก
ขยะ  เทศบาลจัดหาถังขยะที่มีฝาปิดเพิ่มขึ้น 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ (1) เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์เรื่องความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมขยะในประเด็นท่ีคนยังไม่
ทราบ  แก้ไขทัศนคติ  พิจารณาขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะแต่มีการจัดการขยะให้ดีขึ้น  พิจารณาลงโทษปรับผู้ที่ท้ิงขยะนอกที่
รองรับ  (2) ควรมีการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ใน
การร่วมรณรงค์จัดการขยะต่าง ๆ ควรใช้ส่ือของท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์มากขึ้น  ออกรางวัลล๊อตเตอรีหางบัตรใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 
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บุญมาก  ช้างโสภา .  การถ่ายโอนงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ
กรณี อบต.ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร . ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอคลองขลุง , 2543 .   (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า : องคืกรปกครองท้องถิ่นมีความพร้อมในการรับถ่ายโอนงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนระดับ
ปานกลาง  ความพร้อมในการรับถ่ายโอนใช้เวลาประมาณ 3 ปี  ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการถ่ายโอนงานน้ัน
ควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรมาให้ด้วยเพราะท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ  ในการถ่ายโอนเจ้าหน้าที่ควรชี้แจงท าความ
เข้าใจ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  เห็นด้วยกับการถ่ายโอนเพื่อให้ผู้น าท้องถิ่นได้รับรู้ปัยหาของประชาชน   มีความต้องการ
ให้ถ่ายโอนงานเป็นด้าน ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละ อบต. 
 
 
 
บรรจง  นะแส . ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสร้างประชาคมต าบลทุ่งหวัง” . สงขลา : องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหวัง , 2544 .  (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยพบว่า : หากจะให้มีการพัฒนาเป็นองค์กรประชาคมที่เข้มแข็ง ต้องมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้น และเป็น
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ   

(1) การรณรงค์เผยแพร่ความคิด อุดมการณ์ของ “ประชาคม” ให้แพร่หลาย และกว้างขวางในหลาย ๆ   
รูปแบบในพ้ืนท่ีเป้าหมาย   

(2)  จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายตามเนื้อหาของพื้นที่ท่ีสอดคล้องกับวิถีการผลิตหรือ 
สภาพปัญหาที่มีอยู่   

(3) จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มผู้น าอย่างเข้มข้น   
(4) ปฏิบัติการจัดกระบวนการศึกษา เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในทุกมิติทุกเนื้อหา   
(5) ปฏิบัติการ(ลงมือท า) โดยน าผลจากการจัดขบวนการศึกษาในแต่ละเนื้อหามาทดลองเพื่อการแก้ไข 

ปัญหา หรือสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ 
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ป 
ประหยัด  หงษ์ทองค า . การปกครองท้องถิ่นไทย . กรุงเทพ : บริษัท  ส านักพิมพ์   ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด , 
พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2526.  240 หน้า 
 ผู้แต่งต าเล่มนี้ อดีตเป็นรองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   โดยเป็นผู้สอนวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 เนื้อหาของต าราเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ภาค คือ 
 ภาคแรก  ความหมายและหลักการปกครองท้องถิ่น  มี 3 บท คือ ความหมายและหลักการปกครองท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น  ระบบและการปกครองท้องถิ่นสากล 
 ภาคสอง  การปกครองท้องถิ่นไทย  มี 9 บท คือ  อุดมคติและการด าเนินการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย , 
วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย , การจัดตั้งและเขตพื้นที่ในอ านาจขององค์การปกครองท้องถิ่น , อ านาจ
และหน้าที่ , การจัดองค์การ , การบริหารงานบุคคล , การบริหารงานคลัง , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์การ
ปกครองท้องถิ่น , บทบาทขององค์การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ภาคสาม  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  มี 3 บท คือ  อุปสรรคและปัญหาของการปกครองท้องถิ่น , ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขอุปสรรคและปัญหาของการปกครองท้องถิ่น 
 ภาคพิเศษ  เมืองพัทยา การปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ 
 
ประหยัด  หงษ์ทองค า และ พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว . ปัญหาและแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
เทศบาลไทย. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์ , 2529 . 330 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยเรื่องนี้สรุปได้ดังนี ้

1.  โครงสร้างและหน้าที่ของเทศบาล  :  บุคลากรเทศบาลฝ่ายประจ าอยากให้มีการเปล่ียนแปลงระบบเทศบาลที ่
เป็นอยู(่คณะเทศมนตรีและสภาเทศบาล) เป็นระบบเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง  ระบบผู้จัดการ  และ ระบบที่ให้ผู้ได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งจ านวนสูงสุดเป็นนายกเทศมนตรี   ด้านหน้าที่ ส่ิงที่เป็นหน้าที่หลักที่เทศบาลควรท า คือ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(ไฟฟ้า ประปา ถนน ท่อระบายน้ า ตลาด ที่จอดรถ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ) และ 
หน้าที่ด้านการศึกษาและสาธารณสุข   กรณีที่เทศบาลมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ต่ าอุปสรรคส าคัญตฃคือ ปัญหา
ทางด้านการเงิน  ด้านบุคลากร  ด้านอ านาจหน้าที่ การบริหารงานท่ัวไป 

2. สถานะของเทศบาลในระบบการเมือง ระบบการเมืองเทศบาลมีสมรรถนะต่ าในด้านการน าเอาข้อเรียกร้องหรือ
ความต้องการของประชาชน (demands) และการสนับสนุน (supports) ไปสร้างสมรรถนะในด้านผลิตผลของระบบ 

3.  ด้านการคลัง : เทศบาลขาดความเป็นอิสระทางด้านการจัดเก็บรายได้ การคลัง  ประสิทธิภาพของการบริหาร 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 
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การคลังมีสมรรถนะต่ า  แต่การอาศัยรายได้จากการกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนของรัฐบาล บุคลากรของเทศบาลเห็นว่าจะท า
ให้เทศบาลต้องสูญเสียความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น 
 4.  ด้านการเมืองภายใน : เทศบาลมีฐานะของความเป็น “ระบบการเมือง” ต่ ามาก  ประชาชนขาดความสนใจ
และขาดศรัทธาต่อเทศบาล ท าให้การเรียกร้องความต้องการและการให้การสนับสนุนมีน้อย กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ
รวบรวมผลประโยชน์ของท้องถิ่นเข้าเป็นกลุ่มก้อน (interest  articulation) อยู่ในวงจ ากัดมาก 

5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การภายในเทศบาล :  ความขัดแย้งที่เกิดชัดเจนคทอระหว่างบุคลากรฝ่าย 
การเมืองกับฝ่ายประจ า ในเรื่องทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน การมองการก้าวก่ายงานของฝ่ายประจ าจากฝ่ายการเมือง   ฝ่าย
การเมืองเล่นพวกและค านึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม     ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน
บุคลากรเทศบาลมองว่าประชาชนขาดความเคารพและปฏิบัติตามระเบียบของเทศบาล 

6. ด้านความสัมพันธ์กับองค์การภายนอก :  ปัยหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการควบคุมของรัฐบาลกลาง  การขัดแย้ง 
ในหน้าที่ และ เกิดจากทัศนคติที่ไม่ดีของหน่วยงานอื่นที่มีต่อเทศบาล  องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเทศบาล คือ จังหวัด  
อ าเภอ  ไฟฟ้า  การประปา  ฯลฯ 
 ผู้วิจัยได้สรุปปัญหาที่ส าคัญของเทศบาล คือ ปัญหาการกระจายอ านาจ ความเป็นอิสระในอันท่ีที่จะให้ท้องถิ่น
ปกครองตนเอง  หรืออีกนัยหน่ึงคือความใจกว้างของรัฐบาลท่ีมีต่อการปกครองท้องถิ่น  ความใจกว้างต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่นท่ีจะปกครองตนเอง  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลน่าจะให้
ความส าคัญด าเนินการในลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง  พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง มี
ศักยภาพสูง สามารถเป็นระบบย่อยที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางการปกครองของรัฐบาล เป็น “โรงเรียน” สอนประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานให้แก่พลเมือง และเป็นสถาบันที่กล่ันกรองเอา
บุคลากรทางการเมืองที่มีความสามารถไปเป็นบุคลากรทางการเมืองที่ส าคัญของชาติได ้
  
ประหยัด  หงษ์ทองค า . การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด  พาพาส , ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ . 99 หน้า 
 ในบทน าของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้กล่าวว่า “…..การพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของชาติ 
จะกระท าให้เป็นผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการพัฒนาการปกครองตนเองในท้องถิ่นก่อน  จะต้องพัฒนา
ให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขา…” หนังสือ
เล่มนี้จึงเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตย กับ การปกครองท้องถิ่น โดยเนื้อหา
บทแรก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ว่ามีความหมาย  หลักการ และปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของระบอบ
ประชาธิปไตย  บทที่สอง เป็นเรื่องการปกครองท้องถิ่น  อธิบายถึงความหมายและหลักการปกครองท้องถิ่น  วัตถุประสงค์
ของการปกครองท้องถิ่น  อุปสรรคและปัญหาของการปกครองท้องถิ่น  บทท่ีสาม  เป็นเรื่องการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
เพื่อปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย อธิบายปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  การศึกษา วัฒนธรรมทางการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง  และ อธิบายพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของประชาชน  การเงินในท้องถิ่น และโครงสร้างขององค์การการปกครองท้องถิ่น 
 หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่เริ่มสนใจการปกครองท้องถิ่น ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในมิติของการเมืองกับการ
ปกครองท้องถิ่นว่ามีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไร 
 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ปรัชญา  เวสารัชช์ . การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ . กรุงเทพฯ : บริษัท แอล เอส เพรส จ ากัด , 
กันยายน 2542 .   82 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ส านักงาน ก.พ. สาระของหนังสือ กล่าวถึง : ภูมิหลัง-วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น  การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การสนับสนุนรัฐบาลกลาง  
กระทรวงมหาดไทยและท้องถิ่น(Department  of  Interior  and  Local  Government)  การเงินการคลังท้องถิ่น  การ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานท้องถิ่น  การประสานงานระหว่างท้องถิ่น  การตรวจสอบ ก ากับดูแลและสนับสนุน   สรุป
สาระส าคัญของประมวลกฎหมายการปกครองท้องถิ่น  สถาบันการปกครองท้องถิ่น (Local  Government  Academy)  
ประสบการณ์ในการผลักดันการกระจายอ านาจ  ปัญหาบางประการของท้องถิ่นฟิลิปปินส์  ภาคผนวก ประมวลกฎหมาย
การปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 1991 
 
ปรัชญา  เวสารัชช์ . การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น . กรุงเทพฯ : [ibKym cv] gvl gril 0edyf } dyopkpo  
2542 .  82 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ส านักงาน กงพ .  สาระของหนังสือ  กล่าวถึง : ภูมิหลัง  การปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่น  การแบ่งหน้าที่ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่น  การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดโตเกียว  เมืองโยโกฮามา  คณะกรรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แนวโน้มของ
การปกครองท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น  ภาคผนวก ประกอบด้วย กฎหมายปกครองตนเองของท้องถิ่น  และ  กฎหมาย
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ 
 
ปรัชญา  เวสารัชช์ . การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์อักษร , มกราคม 2543 
. 99 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ส านักงาน ก .พ.  สาระของหนังสือ : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร  การกระจายอ านาจและการปฏิรูปการเมือง  
ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นสหราชอาณาจักร  รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในอังกฤษ  การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น  หน้าที่
และความรับผิดชอบของท้องถิ่น  การด าเนินการร่วมกันระหว่างท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  การคลังท้องถิ่น  การ
บริหารท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น  การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น  การปรับปรุงโครงสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นในอังกฤษ   
 ภาคผนวก 1 ของหนังสือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในอังกฤษ มีสาระ : ความ
จ าเป็นในการเปล่ียนแปลง  การด าเนินการให้เกิดการเปล่ียนแปลง  โครงสร้างใหม่ทางการเมือง  การปรับปรุงระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น  การปรับปรุงความรับผิดชอบด้านการเงินท้องถิ่น  กรอบจริยธรรมใหม่  การปรับปรุงบริการ
ท้องถิ่นโดยมุ่งคุณค่าที่ดีที่สุด  การส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของชุมชน  การสนับสนุนทางการเงิน  ภาษีธุรกิจ        ส าหรับใน
ภาคผนวก 2 ผู้เขียนได้น าเสนอ ตัวอย่างมาตรฐานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอังกฤษ กรณีเขตเชศเชอร์ 
(Cheshire  County) ค.ศ. 1997-1998 
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ปรัชญา  เวสารัชช์ . การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน.ี  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์อักษร , 
พฤษภาคม 2543 . 67 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ส านักงาน ก .พ.  สาระของหนังสือประกอบด้วยเรื่อง : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  การปกครองตนเอง  ความส าคัญของ
การปกครองท้องถิ่น  รูปแบบการปกครองท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ  หน้าที่ของ
หน่วยปกครองท้องถิ่น  การเงินการคลังท้องถิ่น  องค์การความร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น  แนวโน้มของการ
ปกครองท้องถิ่น  การปกครองท้องถิ่นของบาวาเรีย (ลักษณะและภาระงานของเทศบาล  สิทธิหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยในเขต
เทศบาล , อ านาจอิสระของเทศบาล , องค์กรเทศบาล , การเงินการคลังท้องถิ่น , การได้มาและบริหารทรัพย์สิน , การสอบ
บัญชี , พนักงานส่วนเทศบาล , การก ากับดูแลโดยมลรัฐ)  การปกครองท้องถิ่นของมลรัฐนอร์ธไรน  เวสต์ฟาเลีย(โครงสร้าง
การบริหาร , หน้าที่ของชุมชนและท้องถิ่น , การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น , สภาท้องถิ่น , นายกเทศมนตรี , 
การก ากับดูแลท้องถิ่น , ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น) 
 
ปริญญา  อุดมทรัพย์ .  ความรู้เบื้องต้นการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย . สุราษฎร์ธานี : โรงพิมพ์อุดม
ลาภ , 2541 . 84 หน้า 
 ผู้เขียนเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง  เป็นข้าราชการประจ าที่
สนใจในทางวิชาการ  จึงเป็นผู้หน่ึงที่เข้าใจในการปกครองท้องถิ่นของไทยเป็นอย่างด ี
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้การเขียนด้วยภาษาง่าย ๆ เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านชนบท ชุมชนเมืองที่สนใจ
การบ้านการเมือง สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยากนัก โดยมีการอธิบายการปกครองท้องถิ่นไทยในทุกรูปแบบ โดยอิงการ
อธิบายในแง่ตัวบทกฎหมาย และในท้ายเรืองของแต่ละรูปแบบ ผู้เขียนได้แสดงความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เคย
ท างานร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ปิยะนุช  เงินคล้าย . การส ารวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ . ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2540. (เอกสารวิจัย) 
 การศึกาาเรื่องการส ารวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการกระจายอ านาจ และทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการกระจายอ านาจ  ศึกษาความรู้
ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อรูปแบบของการกระจายอ านาจ  ปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมของประชาชนในการกระจาย
อ านาจ และการเสนอแนะรูปแบบในการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  ด้วยวิธีการตอบ
แบบสอบถาม  นอกจากนี้ยังใช้การวิจัยเอกสารประกอบ 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลจากจังหวัดชลบุรี  เชียงใหม่  นครราชสีมา  
และสงขลา    ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารโดยผ่านส่ือมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ระดับของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่อนข้างสูง 
3. ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ค่อนข้างต่ า 
4. ระดับของความเข้าใจในการกระจายอ านาจ ค่อนข้างถูกต้อง และประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วม 
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ตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
5. ระดับความเข้าใจผลของการกระจายอ านาจ ประชาชนจะให้ความส าคัญกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น 
6. ระดับความพร้อมในการเข้าไปมีบทบาทต่อการกระจายอ านาจ พบว่าประชาชนต้องการใช้สิทธิในการเลือก

ผู้ 
บริหารท้องถิ่น 
 7.  ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการเมือง และการบริหาร  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สนใจในการ
ติดตามการบริหารงานของรัฐบาล 
 
ปิยะ  กิจถาวร . พฤติกรรมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลเมือง
ปัตตานี . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541 . 55 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการศึกาาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานี คือ ผู้มีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครโดยอาศัยเกณฑ์การดูที่นโยบายมากกว่าผู้มีระดับการศึกษาต่ ากว่า  ทั้งที่มีความเชื่อโดยทั่วไปว่า
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวแปรทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความส าคัญที่สุดต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ทางการเมือง  แต่การศึกษานี้กลับให้ข้อสรุปที่ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ถึงแม้ศาสนาจะมีความส าคัญ แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง
ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าคือระดับการศึกษาและระดับรายได้ซึ่งส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านตัวแปรทางศาสนา 
ท าให้บุคคลมีทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองต่างกัน 
 
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น . เอกสารการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 34  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,เมษายน  2525 . 143 หน้า 
 เอกสารทางวิชาการเล่มนี้น่าสนใจส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการปกครองท้องถิ่นในเชิงทฤษฎี เพราะผู้เขียนเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการสอนวิชาการปกครองท้องถิ่นมานาน  เนื้อหาของเอกสารนี้ครอบคลุมใน 6 เรื่อง คือ  

1. ความหมายและความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น : เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีการปกครองท้อง 
ถิ่น , การกระจายอ านาจทางการปกครอง , การแบ่งอ านาจทางการปกครอง , การมอบอ านาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง , 
ค าจ ากัดความของการปกครองท้องถิ่น , ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่น , การปกครองท้องถิ่นเป็นการเมือง 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับรัฐบาล : แนวความคิดทั่วไปในการควบคุมหน่วยการปก 
ครองท้องถิ่น , วิธีการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถิ่น (การควบคุมโดยการบัญญัติกฎหมาย การควบคุมโดย
กระบวนการยุติธรรม  การควบคุมการบริหาร) 

3. โครงสร้างและรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น : ลักษณะทั่วไปของเมืองในประเทศต่าง ๆ (เมือง  ชนบท   
มหานคร) , การจัดหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามสภาพของพื้นท่ีและชุมชน (ระบบประเทศสหพันธรัฐ  ระบบรัฐเดี่ยว /
อังกฤษ-ฝรั่งเศส) การจัดหน่วยการปกครองที่ประชุมมีส่วนร่วมมากหรือน้อย (การปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนประชาชน
ด าเนินการ  การปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนรัฐบาลด าเนินการ) 

4. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : หลักการบริหารขององค์การท่ัวไป  ,   
หลักการท่ัวไปในการก าหนดหน้าที่ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น , หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ควรด าเนินการ , วิธีการก าหนดหรือมอบอ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินการ 

5. ระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ตัวบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง , ตัวบุคคลที ่
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เป็นพนักงานประจ า , ระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยการปกครองท้องถิ่น , ระบบการบริหารงานบุคคลโดยรวม
ข้าราชการของรัฐกับพนักงานท้องถิ่น , ระบบการบริหารงานบุคคลแยกเป็นอิสระ 

6. การคลังของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : การจัดหารายได้ของท้องถิ่น (ที่มาของรายได้ของหน่วยการปก 
ครองท้องถิ่น  ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบภาษีและการจัดเก็บ  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ )  ,  การ
ก าหนดรายจ่ายและการจัดท างบประมาณ (การพิจารณางบประมาณและการตราข้อบัญญัติงบประมาณ  รายละเอียด
ของงบประมาณ) , การจัดซื้อและการว่าจ้าง  , การจัดท าบัญชีและการตรวจ  
 
ประทาน    คงฤทธิศึกษากร .  การปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2526. 180 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้แบ่งการน าเสนอเป็น 7 บท  คือ (1) ความหมายและความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น  (2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับรัฐบาล : แนวความคิดทั่วไปในการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถิ่น , 
วิธีการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยการบัญญัติกฎหมาย-โดยกระบวนการยุติธรรม-การควบคุมการบริหาร   
(3) โครงสร้างและรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น : ลักษณะของเมืองในประเทศต่าง ๆ , ปัญหาส าคัญของเมืองใหญ่และ
เมืองมหานคร , การจัดหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามสภาพของพื้นท่ีและชุมชน , การจัดหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมมากหรือน้อย    (4) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : หลักการบริหาร
ขององค์การท่ัวไป , หลักการท่ัวไปในการก าหนดหน้าที่ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น , หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีหน่วย
การปกครองท้องถิ่นควรด าเนินการ , วิธีการก าหนดหรือมอบอ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินการ  (5) ระบบการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ตัวบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง , ตัวบุคคลที่เป็นพนักงานประจ า , ระบบการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ , ระบบการบริหารงานบุคคลที่รัฐบาลก าหนดหลักการและควบคุม
ในระบบคณะกรรมการ , ระบบการบริหารงานบุคคลโดยรวมเอาระบบข้าราชการของรัฐกับพนักงานท้องถิ่นเปผ็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน , ระบบการบริหารงานบุคคลโดยการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง   (6) การคลังของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : 
การจัดหารายได้ของท้องถิ่น , การก าหนดรายจ่ายและการจัดท างบประมาณ , การจัดซื้อและว่าจ้าง  (7) การปกครอง
ท้องถิ่นของไทย : การปกครองท้องถิ่นในระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค , การปกครองท้องถิ่นในระบบการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . สุขาภิบาลในฐานะหน่วยการปกครองตนเอง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสการยก
ฐานะเป็นเทศบาลของสุขาภิบาล . คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2529.  176 
หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 ผู้วิจัย เป็นอาจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ที่ตั้งส านักงานสุขาภิบาล(อาศัยบนท่ีว่าการอ าเภอ) มีผลอันส าคัญต่อการบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการแสดง 
ฐานะความเป็นหน่วยการปกครองตนเอง  จึงเสนอให้ทุกสุขาภิบาลควรจะมีสถานท่ีตั้งส านักงานของตนเอง 

2. การจัดโครงสร้างองค์การ  รูปแบบ และ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสุขาภิบาล      ในระบบคณะ 
กรรมการน้ันจะก่อให้เกิดปัญหาถ้าในกรณีท่ีมิได้มีการประชุมปรึกษาหารือและใช้การตัดสินใจในรูปของมติหรือการออก
เสียง กล่าวคือเป็นการตัดสินใจในรูปของเสียงข้างมาก จะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้  จึงเสนอให้ให้ใช้รูปแบบ
สุขาภิบาลใหม่ โดยแยกฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร   ด้านอ านาจหน้าที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีมากไปไม่ได้สัดส่วนกับรายได้
หรืองบประมาณตลอดจนก าลังคน จึงเสนอให้โอนกิจการท่ีหน่วยงานภูมิภาคท าอยู่แล้วรับไปท า (เช่น ประปา  ไฟฟ้า ) 
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กิจการท่ีพึงท า คือการรักษาความสะอาด  การจัดท าบ ารุงถนนหนทาง  ทางระบายน้ า  การกีฬาและบันเทิง  สถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ  การส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

3. รายได้ของสุขาภิบาล มีน้อย  จึงเสนอให้ปรับปรุงรายได้ เช่น มีอ านาจจัดเก็บภาษีได้มากชนิดขึ้น  ปรับปรุง 
ฐานภาษีหรืออัตราภาษีให้สูงขึ้น  ปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จัดให้มีระบบการจัดเก็บภาษีโดยใช้แผนท่ีภาษี (Tax  map)  
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพยุงฐานะสุขาภิบาลท่ีมีรายได้น้อย 

4. สาเหตุอื่นท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสการยกฐานะของสุขาภิบาล  คือกระทรวงมหาดไทยที่มีการเปล่ียนเกณฑ ์
การยกฐานะใหม่  ด้วยเกรงว่าเกณฑ์เดิมจะท าให้สุขาภิบาลท่ียกฐานะเป็นเทศบาลจะมีปัญหาทางขีดความสามารถเพราะ
รายได้น้อยไม่เพียงพอจัดท าบริการต่าง  ๆ
 
ประทาน   คงฤทธิ์ศึกษากร . การปกครองเมืองพัทยาในฐานะการปกครองท้องถิ่น . คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2530 .   78 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่าการบริหารเมืองพัทยาในรูปแบบผู้จัดการเมืองมีปัญหาในตัวผู้บริหาร(ปลัดเมืองพัทยา)ที่มาจาก
การว่าจ้างต้องเกรงใจนายกเมืองพัทยา  และ เกรงใจสภาเมืองพัทยาด้วย  ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในต าแหน่ง  สัญญาจ้าง
ปลัดเมืองค่าจ้างต่ าเกินไป และระบบท่ีใช้เป็นรูปแบบการแบ่งแยกอ านาจซึ่งเป็นรูปแบบทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา  ไม่
สอดคล้องกับความเคยชินหรือความต้องการของนักการเมืองระดับท้องถิ่น  ท าให้รูปแบบผู้จัดการของเมืองพัทยาไม่
เหมาะสมที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปกครองเมืองพัทยา  ประเด็นนี้ผู้วิจัยเสนอให้การปกครอง
เมืองพัทยาหันมาใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีและสภา หรือ ใช้รูปแบบให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงจากประชาชน 
 
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . การปกครองเมืองพัทยา . เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ อันดับที่ 68 คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , พฤษภาคม  2534.   197 หน้า  
 หนังสือเล่มนี้ ได้น าเสนอการปกครองเมืองพัทยา (รูปแบบผู้จัดการเมือง) โดยมีเนื้อหา ดังนี้  (1)  แนวความคิด
ทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครอง  ความหมายและ
ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น  การปกครองท้องถิ่นกับระบบการเมืองการบริหาร  (2)  วิวัฒนาการและการจัดการ
ปกครองเมืองพัทยา มีสาระในเรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการ , การปกครองและการบริหารเมืองพัทยา , การจัดระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา , การบริหารงานบุคคล , อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเมืองพัทยา , การคลังของเมือง
พัทยา  (3)  การวิเคราะห์โครงสร้างรูปแบบการปกครองเมืองพัทยา  (4)  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . การจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานคร . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2525 .  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการควบคุมฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร . 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2526 . (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
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ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยการปกครองตนเอง .  สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ,2528 .  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . ปัญหาและแนวโน้มการปกครองระดับต าบล . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2532.  62 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร . บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นกรรมการสภา . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ . 2533 . 30 หน้า   (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
ประยูร  ศรีประสาธน์  , สมประสงค์  วิทยเกียรติ , นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์ , อัมพร  อู่รัชตมาศ . ความพร้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารการศึกษา . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2544. (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  (1) ระดับความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกาาของรัฐ  จ าแนกตามระดับชั้นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  (2) ความคิดเห็น ความต้องการ และ
ความสนใจของผู้บริหารองค์การบรนิหารส่วนต าบลและผู้บริหารโรงเรียนในเขตองคืการบริหารส่วนต าบลในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาของรัฐ  (3) ระดับการศึกษาที่ผู้บริหารองคืการบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ 
และเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของรัฐ  (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีส่วนร่งวมในการบริหารการศึกษาของรัฐ 
 การวิจัย พบว่า  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับ อบต . มีความเห็นว่า อบต . ทั้งในภาพรวม และ แต่ละระดับชั้นมี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  ส าหรับความพร้อมด้านแรงจูงใจอันแสดงให้
เห็นถึงคงวามต้องการและความสนใจของผู้บริหาร อบต. และผู้เกี่ยวข้องนั้น  มีความสนใจที่จะจัดการศึกษาเองอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าความพร้อมด้านอื่น  หาก อบต .ต้องจัดการศึกษาเองและมีความเป็นไปได้คือ ความพร้อมในระดับอนุบาลและเด็ก
เล็ก  ส่วนระดับการศึกษาอื่น ๆ อบต . สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมจัดได้ทุกระดับในลักษณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาก
ที่สุด  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในด้านความพร้อมของการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต . คือ บุคลากร อบต .ขาด
ความรู้ด้านการจัดการศึกษา และ อบต. ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
 
ประเสริฐ  จิตติวัฒนพงศ์ . การกระจายอ านาจและการเลือกตั้งผู้ว่าฯ : บทเรียนจากญี่ปุ่น . เอกสารเพื่อ
การศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ล าดับที่ 4  โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ กุมภาพันธ์  2537 . 20 หน้า 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2537 มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเกี่ยวกับการเสนอแนวคิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดของไทย โดยมีการเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของญี่ปุ่น  หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบาย
ถึงประสบการณ์การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่น และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของญี่ปุ่น 
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ปธาน  สุวรรณมงคล . การจัดองค์กรและการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) .  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2528 .  60 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานในระดับหมู่บ้านต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กรประชาชนในท้องถิ่นระดับฐานรากนั้น  ยังมีบทบาท
จ ากัดในการบริหารงานพัฒนาของหมู่บ้าน เพราะโดยข้อเท็จจริงตามกฎหมายแล้ว  คณะกรรมการหมู่บ้านมีฐานะเป็น
เพียงที่ปรึกษาของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น  และแม้ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจะมีมานานกว่า 40 ปีแล้วก็ตาม  หน่วยงานต่างยัง
ไม่ให้ความส าคัญกับคณะกรรมการหมู่บ้านเท่าที่ควร โดยยังคงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใหญ่บ้าน หรือกับตัวแทนของ
ตนในหมู่บ้านโดยไม่ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน  ด้วยเหตุนี้การจะท าให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความเข้มแข็งจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของหมู่บ้านอย่างแท้จริง  
และเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  ติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เพื่อร่วมกันผนึกก าลัง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
ปธาน  สุวรรณมงคล  และ  อิสระ  สุวรรณบล . การบริหารการปกครองภูเก็ตในอนาคต . กรุงเทพมหานคร : 
หจก.พิมพ์อักษร , 2536 . 191 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 ผู้วิจัยทั้ง 2 ท่าน เป็นอาจารย์ประจ า สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    งานวิจัยเรื่องนี้ 
ด าเนินการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2534-2535  ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี ้
 การก าหนดรูปแบบการบริหารงานภูเก็ตในอนาคต ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการส าคัญคือการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหารเพื่อให้ภูเก็ตสามารถบริหารจัดการกับความเปล่ียนแปลงที่ภูเก็ตต้องเผชิญในอนาคต โดยมี
เป้าหมายหลักอยู่ที่การอ านวยบริการสาธารณะแก่ประชาชน  โดยเสนอรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1  :  ปรับปรุงขีดความสามารถของกลไกของรัฐในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยการปกครองท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเปล่ียนแปลงในการบริหารงานภูเก็ตในรูปแบบท่ี 2 หรือ รูปแบบที่ 3 
 รูปแบบที่ 2  :  การบริหารปกครองในรูปแบบเทศบาล  โดยอนาคตภูเก็ตจะมีรูปแบบการบริหารปกครองแบบ
เทศบาลเต็มพื้นที่ ด้วยการยุบรวมเทศบาลต่าง ๆ เข้าเป็นเทศบาลมหานครภูเก็ตหรือการยกฐานะเทศบาลเมืองภูเก็ตเป็น
เทศบาลนครภูเก้ตและมีเทศบาลอื่นกระจายรับผิดชอบพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทั้งภูเก็ต 
 รูปแบบที่ 3  :  ภูเก็ตมหานคร  โดยรูปแบบการบริหารแบบภูเก็ตมหานครเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษที่มี
ความเหมาะสมส าหรับพื้นที่ท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากในขณะเดียวกับที่มีปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  หัวใจของรูปแบบนี้อยู่ที่การมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน และมีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเพื่อคอยตรวจสอบ ติดตามการนปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร และมีกลไกภายนอกที่เสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น คือมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของสาธารณะ (public  inquiry) ในกรณีท่ีมีข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
ปธาน  สุวรรณมงคล  และคณะ. การก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น . สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 2538 . (เอกสารวิจัย) 
 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางปรับปรุง ดังนี ้
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 บทบาทหน้าที่  (1) ส่วนกลาง เน้นบทบาทด้านนโยบาย ด้านอ านวยการ(ก ากับดูแล) ด้านช่วยอ านวยการ(การให้
ค าปรึกษาด้านเทคนิควิธีการ  หน้าที่หลักรัฐ 10 กลุ่ม คือ นโยบาย  แผนและอ านวยการท่ัวไป  เศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ัวไป  การต่างประเทศและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  การป้องกันประเทศ  ความมั่นคงภายในและกระบวนการ
ยุติธรรม  ทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่  พัฒนา
ชนบทชุมชนเมือง    (2) ส่วนภูมิภาค  เน้นบทบาทด้านอ านวยการ(การมอบอ านาจจากส่วนกลางที่มากขึ้น) ด้านปฏิบัติการ
เพิ่มการจัดสรรด้านบุคลากร งบประมาณ วัดดุอุปกรณ์ ) ด้านช่วยอ านวยการ มีหน้าที่น านโยบาย การตัดสินใจของรัฐบาล 
และงานของกระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติให้บรรลุผล   รวมถึงการริเริ่มแผน แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ี การก ากับดูแล ประสานงานกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ   (3) ส่วนท้องถิ่น  เน้นภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนิชีวิตของคนในท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับขีดความสามารถในการบริหารงานของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ๆ 
 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น   (1)ราชการบริหารส่วนกลางต้องมอบ
อ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยค านึงถึงกลุ่มหน้าที่มากกว่าหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นควรเป็นการส่งเสริม
มากกว่าการควบคุม  (2) การบริหารงานบุคคล  ส่วนกลางเน้นเรื่องนโยบายและการก าหนดมาตรฐาน  มอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจในการบรรจุแต่งตั้ง ลงโทษ ให้ความดีความชอบข้าราชการอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน  
ส่วนท้องถิ่นควรมีการบริหารงานบุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกัน  (3) งบประมาณ ควรมีการจัดงบประมาณให้กลุ่มจังหวัด
ตามพันธกิจที่กลุ่มจังหวัดก าหนดขึ้นโดยชัดเจน เน้นการกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณให้ส่วนท้องถิ่น 
 
ปธาน  สุวรรณมงคล . การส ารวจผลงานที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2540. (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและน าเสนอสาระส าคัญของผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของ
ไทย  และ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการปกครองท้องถิ่นของไทย ผลการศึกษาพบว่า :- 
            1. การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังไม่เป็นการปกครองท้องถิ่นโดย
ประชาชน  แต่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา 
 2. นโยบายการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย นับตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 2475 มิใช่รัฐบาลทุก
ชุดที่จะให้ความส าคัญกับการปกครองในระดับท้องถิ่น  โดยรับบาลท่ีให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นแยกเป็น 2 
ลักษณะ คือ รัฐบาล 11 ชุด ก าหนดนโยบายกระจายอ านาจในลักษณะของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นท่ีเน้น
เฉพาะเจาะจง  ขณะที่รัฐบาล 15 ชุด มีนโยบายที่ไม่เฉพาะเจาะจงที่จะพัฒนาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
โดยเฉพาะ 
            3.  ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยที่ส าคัญ คือ ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดของ
การปกครองท้องถิ่น  ปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาหรือลักษณะของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  ปัญหาเกี่ยวกับ
โครงสร้าง  ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ปัญหาเกี่ยวกับการคลัง  และปัญหา
เกี่ยวกับการควบคุมโดยรัฐบาลกลาง 
 4.  ผลการศึกษางานวิจัย 124 เรือง เป็นการศึกษาภาพรวม 8 เรื่อง   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 เรื่อง  
เทศบาล 50 เรื่อง  สุขาภิบาล 14 เรื่อง  กรุงเทพมหานคร 31 เรื่อง  เมืองพัทยา  4 เรื่อง 
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ปัญยุต  นันทราช , นักรบ  หอมไกรลาศ , สุกัญญา  สุทธิอาจ . การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นของ
จังหวัดสกลนครในอนาคต . ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร , 2544 .  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า : การวิจัยที่ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi  Techniques) นโยบายที่จะเกิดในปี 2545-2549คือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาได้เองโดยมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมารองรับ บริหารเป็นองค์คณะบุคคล 
โดยสรรหาจากหลากหลายสาขาในท้องถิ่น , หลังปี 2560 ต้องการให้จัดตั้งหน่วยงานจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็น
ส านักการศึกษาท้องถิ่นจังหวัด  , ด้านการบริหารวิชาการ ในช่วงปี 2545–2549 นั้นให้มีการพัฒนาครูต้นแบบ ครูเชี่ยวชาญ
แต่ละวิชา  , ช่วงปี 2550-2554 ต้องการให้จัดการผลิตครูโดยหลักสูตร 5 ปี ให้มีความรู้  มีคุณธรรม  ทักษะ ประสบการณ์ 
จิตวิญญาณความเป็นครูและรักท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ 
พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ และ ปิยะนุช  เงินคล้าย . การจัดการปกครองท้องถิ่นของเขตเมืองที่ต่อเนื่องกับ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2542 .  494 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 ผู้ท าการศึกษาวิจัยทั้ง 2 ท่าน เป็นอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  งานวิจัย นี้ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทก าหนดเรื่อง ประจ าปี พ .ศ. 2540  จากส านักงานคณะกรรมกรวิจัยแห่งชาติ  หนังสือเล่มนี้
ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบ วิชา PA 332, PS 602, PS 681, PS 702 วิชา การ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น (Local  Government  Administration) 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  จุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าจังหวัด
นนทบุรีในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในจังหวัดปริมณฑลจะได้รับผลของความเจริญ และการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
อย่างไรบ้าง  ระบบการปกครองท้องถิ่นท่ีใช้อยู่สามารถรองรับความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นเพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
บ้าง  จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมได้อย่างไร 
 ผลการศึกษาผู้วิจัยพบว่า เทศบาลทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ได้รับการขยายพื้นท่ีรับผิดชอบออกไปอย่าง
กว้างขวางมีความหลากหลายในโครงสร้างทางเศรษบกิจของชุมชนท าให้มีองค์ประกอบของเมืองครบถ้วนยิ่งขึ้น  เทศบาล
ในแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาแตกต่างกันตามสภาพความเจริญและโครงสร้างของชุมชนน้ัน ๆ เช่น พื้นที่ของเทศบาลต าบลบาง
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กรวยเป็นที่สวนรกร้างเป็นส่วนใหญ่ มีวัดพุทธมาก และวัดมีบทบาทมากในด้านสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจนในพื้นท่ี 
ขณะที่เทศบาลบางบัวทองมีมัสยิดของอิสลามมากกว่าวัดพุทธ สภาพพื้นที่เป็นท่ีนามากกว่าที่สวน 
 สุขาภิบาลก าลังยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ปัญหาอยู่ที่พื้นที่เดิมของสุขาภิบาลมีขนาดเล็กมาก  การยกบานะ
ควรพิจารณาในแง่ความหลากหลายของพื้นที่เพื่อให้มีพื้นท่ีปกครองที่มีสภาพของชุมชนเมืองที่แท้จริง   อบต.เป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นในพ้ืนท่ีชนบท เป็นชุมชนเกษตรกร มีทั้งสิ้น 37 แห่ง  การปกครองจะเน้นการประสานประโยชน์ระหว่าง
หมู่บ้าน และการดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ผู้วิจัยพบว่าพื้นที่ของ อบต . หลายแห่งมีความเจริญและเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเมือง ควรได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล หรือรวมเขตเข้ากับเทศบาลที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  ส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี (อบจ.) เพิ่งจะได้รับการจัดรูปการบริหารตามแนวคิดใหม่ที่ให้มีบทบาทในการประสานแผนของท้องถิ่นต่าง 
ๆ และให้บริการในสิ่งที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ประสงค์ให้ท า  ปัจจุบันยังคงมีบทบาทมากในด้านการรักษาความสะอาดในเขต อบต . 
เป็นส่วนใหญ่ และบริการก าจัดขยะให้กับเทศบาลทุกแห่ง อบจ . ควรมีบทบาทในด้านการดูแลสภาพแวดล้อม การวาง
แผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวม  ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง  ต้องมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้
เหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว  นอกจากนี้ควรมีการเปล่ียนแปลงสถานะภาพของสภา อบจ . ให้มีฐานะเป็นตัวแทนของ
องค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อให้องค์กรท้องถิ่นเกิดการยอมรับในบทบาทหน้าที ่
 ในภาพรวมผู้วิจัยพบว่า  การปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบมีลักษณะของการรวมอ านาจในการบริหาร  สภาพ
โครงสร้างของชุมชนแตกต่างกัน แต่ก าหนดให้ใช้รูปแบบการปกครองเดียวกันหมดทั่วประเทศ  ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะ
เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นของตน  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการกระจายอ านาจและไม่
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับท้องถิ่น   ในด้านการคลังท้องถิ่น กฎหมายยังให้อ านาจองค์กรท้องถิ่นในการ
จัดเก็บภาษีอากรไว้น้อย และยังขาดอ านาจในการจัดเก็บด้วยตนเอง  การจัดท างบประมาณยังขาดวินัยทางการคลัง มีการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหลายครั้งตามรายได้ที่ได้รับการจัดสรร   ผู้วิจัยเห็นว่าควรยกเลิกระบบเงินอุดหนุนท่ี
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดสรร  โดยการขยายฐานภาษีและมอบอ านาจในการจัดเก็บให้ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถประมาณ
การรายได้แม่นย ามากขึ้น และควรน าระบบของแผนมาผูกกับงบประมาณ โดยให้มีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเข้มงวด
ตามแผนท่ีวางไว ้
 ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปกครองส่วนภูมิภาค เชื่อในอ าเภอ และจังหวัด ว่ามีศักยภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนได้เหนือกว่า และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนมานานกว่าองค์กรส่วนท้องถิ่น  และยัง
พบว่าหลายบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นอยู่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540     ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้
อ านาจแก่ท้องถิ่นในการก าหนดโครงสร้างการปกครองของตนเอง   เทศบาลควรหันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชนให้มากขึ้น  มีการวางแผนการพัฒนาเมือง  และให้ความส าคัญต่อประชาชนทุกระดับในพ้ืนท่ีอย่าง
เสมอภาค  การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นควรเป็นผลให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นมีความผูกพันกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น  ภารกิจที่ท้องถิ่นท าไม่ได้  หรือท าแล้วอาจไม่มีประสิทธิภาพ  หรือเป็นบริการท่ี
เกี่ยวข้องกันหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหลาย ๆ ท้องถิ่น  อาจให้ท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อท าหน้าที่เฉพาะ
อย่าง  ภารกิจบางอย่างท้องถิ่นอาจมีการว่าจ้างหรือร่วมกันว่าจ้างให้เอกชนดูแลรับผิดชอบ 
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พรชัย  รัศมีแพทย์ . หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย . นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2535 . 266 หน้า 
 ผู้แต่งต าเล่มนี้ เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศ่าสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต าราเขียนขึ้นจากหลัก
กฎหมายท้องถิ่น 5 ฉบับ กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยตั้งใจให้เป็นต าราประกอบการศึกษาวิชากฎหมายมหาชน และวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทย  เนื้อหาหนังสือเน้นที่หลักการกระจายอ านาจบริหารทางเขตแดน   จุดมุ่งหมายของต าราเล่มนี้มี 3 
ประการ 

1. ใช้หลักการรวมอ านาจบริหารและหลักการกระจายอ านาจบริหารในการอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
ทั้ง 5 ฉบับ โดยมองราชการส่วนกลางในความหมายอย่างกว้าง ซึ่งหมายถึง  ราชการส่วนกลางตามหลักการรวมอ านาจ
บริหาร(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยชี้ให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างหลักทั้งสองโดยมีหลักกฎหมายเป็นตัวชี้น า ได้แก่  หลักการบังคับบัญชา  และหลักการก ากับดูแล ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอิสระของท้องถิ่น  ในขณะที่หลักนิติบุคคลของท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ก าหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในกาารบริหารงาน  
การท านิติกรรม  และการเป็นโจทก์จ าเลย 

2. สอดแทรกแนวคิดและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยทุกบท 
3. เรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจศาลยุติธรรมและอ านาจศาลปกครองนั้น ผู้เขียนได้เปรียบเทียบแนวคิดและหลักการ 

ส าคัญของศาลยุติธรรมกับศาลปกครองที่พึงมีบทบาทต่อท้องถิ่นและราษฎรในท้องถิ่น 
 
พรชัย   เทพปัญญา  และ  วิทยา  นภาศิริกุลกิจ . การส ารวจและประเมินเจตคติความรู้และการปฏิบัติของ
ข้าราชการฝ่ายปกครองต่อการปกครองท้องถิ่น .  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,  2524. 222 หน้า 
(เอกสารวิจัย) 
 ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา
สถานภาพด้านเจตคติ ความรู้ และการปฏิบัติของข้าราชการฝ่ายปกครองต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  และเพื่อ
ประเมินสถานภาพเหล่านั้นของข้าราชการฝ่ายปกครองว่าจะมีผลต่อการปกครองท้องถิ่นหรือไม ่
 ผลการวิจัยพบว่า เจตคติ ความรู้ และการปฏิบัติของข้าราชการฝ่ายปกครองไม่เอื้อต่อการปกครองท้องถิ่น
เท่าที่ควร  ดังนั้นจึงพอจะคาดคะเนได้ว่า  การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เต็มรูปแบบจึงยังเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผู้ท่ีท า
หน้าที่เป็นผู้น าและส่งเสริมยังมีความขัดแย้งในการท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างเต็มที่  และมีแนวโน้มที่ยังพอใจกับลักษณะการ
ปกครองแบบเดิมที่ยึดส่วนกลางเป็นแม่บทอยู่  นั่นคือมีเจตคติในแนวทางที่เห็นด้วยกับการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง และ
ไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้อ านาจท้องถิ่นอย่างเต็มที ่
 ผู้วิจัยเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
และให้แยกการปกครองท้องถิ่นออกจากการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย  โดยจัดตั้ง “ทบวงการปกครองท้องถิ่น” ขึ้น
รับผิดชอบแทน  ประโยชน์ของการจัดตั้งทบวงการปกครองท้องถิ่น ท าให้นโยบายในการปกครองท้องถิ่นมีความแน่นอนขึ้น  
มีความคล่องตัวในการบริหาร  และท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นดีขึ้นคือมีผู้รับผิดชอบระดับรัฐมนตรีใน
คณะรัฐบาล  ลดอ านาจของข้าราชการส่วนภูมิภาค  และท าให้ขวัญก าลังใจของพนักงานประจ าของท้องถิ่นดีขึ้น 
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พรชัย  เทปัญญา . การส ารวจความเห็นของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลที่มีต่อโครงสร้างของเทศบาลใน
ปัจจุบัน . กรุงเทพมหานคร : แสงจันทร์การพิมพ์ , 2526 . 118 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลต่อโครงสร้างของระบบเทศบาลใน
ปัจจุบันว่าเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นหรือไม่ ผลการศึกษา  นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเห็นว่า
โครงสร้างของเทศบาลในปัจจุบันมิได้เป็นอุปสรรคในการบริหารงานเทศบาล  แต่บางส่วนมีความเห็นว่าที่มาของ
นายกเทศมนตรีควรปรับปรุงเพราะรูปแบบที่เป็นอยู่มีอ านาจน้อยไป 
 ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การเทศบาลให้เหมาะกับสภาพท่ีเป็นจริงแทนการใช้
รูปแบบเดียวทั่วประเทศ    การควบคุมของกระทรวงมหาดไทยท าให้เทศบาลไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ ควรมีการตั้ง
หน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบต่อการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น  และควรมีการฝึกอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เป็นการเพิ่มความรู้ให้ทันกับลักษณะปัญหาในปัจจุบัน 
 
พรทิพย์  ค าพอ . ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วชิรินทร์สาส์นรัชดา ,
กรกฎาคม  2544 . 177 หน้า 
 หนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงประกอบการเรียนการสอน    ผู้เรียบเรียงเป็น รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสาระในเรื่อง :  ความเป็นมาของสภาต าบล  โครงสร้าง
ของสภาต าบล  อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล  ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นอื่น  การประชุมสภาต าบล  ความเป็นมาของ อบต .  
บทบาทความส าคัญของ อบต.  โครงสร้างการบริหารงานของ อบต.  อ านาจหน้าที่ของ อบต.  ระเบียบวาระการประชุมของ 
อบต.  การจัดท าร่างข้อบังคับของ อบต .  การวางแผนพัฒนาของ อบต .  การบริหารงานบุคคลของ อบต .  โครงสร้าง
ทางการบริหารของ อบต.  กรอบอัตราก าลังและต าแหน่งของ อบต.  โครงสร้างองค์กรของ อบต.  การบรรจุแต่งตั้งและการ
โอน  อัตราค่าตอบแทน  วินัยพนักงานส่วนต าบล  การพัฒนาบุคลากร  สวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล 
 
พระวรภักดิ์พิบูลย์ . ค าบรรยายการปกครองท้องถิ่น .คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2500 . 302 
หน้า 
 ผู้แต่งต าราค าบรรยาย เป็นอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต าราที่มีสาระเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นในลักษณะของกฎหมาย โดยกล่าวถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  การสุขาภิบาล  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ถึงแม้ว่าต ารานี้จะล้าสมัยต่อยุคปัจจุบันของการปกครองท้องถิ่น   แต่จะมีประโยชน์ใน
การศึกษาพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นในยุคก่อนปี 2500 
 
พัชรี  สิโรรส  และ  อรทัย  ก๊กผล (บรรณาธิการ) . การบริหารเมือง : กรุงเทพมหานคร . โครงการปริญญาโท
ส าหรับนักบริหาร  สาขาบริหารรัฐกิจ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มีนาคม 2543 . 268 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานภาคนิพนธ์ของมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโทส าหรับนักบริหาร (EPA) 
สาขาบริหารรัฐกิจ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาระของภาคนิพนธ์ 3 เรื่อง คือ 

1. “ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานคร”         โดย  อรรถ  แพทยังกุล  (อดีตประธานสภา 
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กรุงเทพมหานคร) เป็นการมองการบริหารกรุงเทพมหานครจากโครงสร้างใหญ่  และชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ที่ท าให้สภากรุงเทพมหานครไม่สามารถมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการติดตาม และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร กทม. ได้เต็มที ่

2. “ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณของกรุงเทพมหานคร”     โดย  อเนก  หุตังคบดี  
(อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร)   เป็นการศึกษาปัญหา อุปสรรคของแต่ละขั้นตอนของการเตรียมงบประมาณใน กทม. 
ภายใต้ พ .ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528  ที่มิได้ให้อ านาจสมาชิกสภาเขตมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ  ท้ังที่สมาชิกสภาเขตเป็นฝ่ายรับข้อร้องเรียนจากประชาชนในเขตพื้นที่  นอกจากนี้ยังได้
วิเคราะห์การบริหารงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพ  สาเหตุเนื่องมาจากหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานงบประมาณ
(กรุงเทพมหานคร) ก าหนดไว้ที่มีลักษณะรวมศูนย์และเป็นระเบียบราชการ  ท าให้หน่วยงานท่ีขอใช้งบประมาณขาดความ
เข้าใจถึงเหตุผลของระเบียบ  ส่งผลให้การจัดเตรียมงบประมาณล่าช้าไม่ทันการพิจารณา 

3. “การเมืองในกระบวนการงบประมาณ : ศึกษากรณีกระบวนการงบประมาณท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
ภายใต้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528”  โดย สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง  (อดีตเลขานุการ อดีตผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ร .อ.กฤษฎา  อรุณวงษ์  ณ  อยุธยา ) เป็นการมองกระบวนการจัดสรรงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร จากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง  กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงการประสานประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารท่ีน าไปสู่ระบบโควต้าของงบแปรญัตติ และความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณที่จะมีมากน้อยเพียงใด  
ย่อมขึ้นอยู่กับการคุมเสียงข้างมากในสภากรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารแต่ละยุคเป็นส าคัญ 
 
ไพบูลย์  ช่างเรียน . การปกครองมหานคร . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด , 2516 . 282 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการปกครองท้องถิ่น :                ลักษณะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระบบ 
ประชาธิปไตย , ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น(ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุม) , การ
แก้ไขปัญหาในการปกครองท้องถิ่น 

2. ปัญหาการปกครองของนครหลวงและทางแก้ไข  : ระบบการปกครองนครหลวง  ,  แหล่งเส่ือมโทรมใน 
นครหลวง  ,  การปรับปรุงแหล่งชุมชน  ,  การอาคารสงเคราะห์  ,  ปัญหาด้านแรงงาน  ,  น้ าโสโครก  ,  การวางแผน
ครอบครัว 

3. การเพิ่มประชากรและการขยายตัวของเมืองในเขตนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี : ทฤษฎีการขยายตัวของเมือง 
และการเพิ่มประชากร , ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเคล่ือนย้าย , การขยายตัวของชานเมือง , ผลกระทบของการเพิ่มประชากรที่มี
ต่อปัญหาเมือง , โครงการนครหลวงกับนโยบายควบคุมการเพิ่มประชากร  
 
ไพบูลย์  ช่างเรียน . การเพิ่มรายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุร.ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2529 .  92 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
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ไพบูลย์   ช่างเรียน . การบริหารเมืองพัทยา : ศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
, 2526 . (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
ไพบูลย์  ช่างเรียน . การปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2539 .  69 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
ไพรัช  ตระการศิรินันท์  และคณะ .  การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย : 
ภาคเหนือ. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า , 2545 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการกระจายอ านาจในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน ด้านโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ การบริหารการจัดการ การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และ เพื่อเสนอทิศทางการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย  การศึกษาพบว่า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล   ด้านบทบาท อ านาจหน้าที่ การบริหารงานบุคคล โครงสร้าง  นั้น ประชาชนทราบการ
มีอยู่ของ อบต . จากสื่อในระดับต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ ในระดับที่เป็นอ านาจหน้าที่ 
โครงสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงการงบประมาณที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย , การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับ อบต. นั้นการมีส่วนร่วมนอกเหนือจากการเลือกตั้งยังมีน้อย  ความคาดหวังต่อบทบาทของ อบต.ยังเป็นเรื่องบทบาทใน
การพัฒนาทางวัตถุเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเรื่องคุณภาพชีวิตถ้าจะมีความต้องการอยู่บ้างก็มักจะเป็นส่วนท่ีตรงกับปัญหา
ส าคัญ ๆ ที่ชุมชนประสบร่วมกัน เช่น ปัญหาเด็ก เยาวชนติดยาเสพย์ติด หรือการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เป็นต้น , การ
มีส่วนร่วมตรวจสอบการท างานของ อบต . มีน้อยมาก ปัยหาส่วนหน่ึงเนื่องจากลักษณะการท างานแบบเป็นทางการ เช่น
ระบบงบประมาณ และระบบเอกสารเป็นส่ิงที่ถูกมองว่ายุ่งยากที่จะท าความเข้าใจ จึงยากต่อการตรวจสอบ , ด้านการ
บริหารจัดการของ อบต. ประชาชนจะรู้การท างานของ อบต.ในเรื่องใกล้ตัว เช่น ขยะ ถนน  มีการจัดสรรงบประมาณให้ด้วย
การแบ่งเงินตามจ านวนหมู่บ้าน  ไม่มีการร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมีพื้นที่ติดต่อกันในการท ากิจการของ 
อบต. , ด้านภาษีของ อบต. ประชาชนมองการเก็บภาษีของ อบต.ในทางลบกรณีท่ีต้องรับภาระในการเสียภาษี และไม่เห็น
ผลตอบแทนจากการเสียภาษีให้ อบต. 
 เทศบาล  ประชาชนให้ความสนใจการเมืองระดับชาติมากกว่า ระดับเทศบาล , ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการไป
เลือกตั้ง , การประเมินผลงานเทศบาลจะให้ความสนใจบางกิจกรรม เช่นการเก็บขยะ  การแก้ปัญหาน้ าท่วม การเข้าดูแล
ประชาชนในงานทางสังคมและประเพณีของนักการเมืองระดับเทศบาล , เทศบาลยังมีปัญหาด้านงบประมาณ ต้องการ
ความช่วยเหลือจากรับบาล และหน่วยงานภูมิภาคในโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินความสามารถเทศบาล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   มีความเป็นเอกภาพสูง ความสัมพันธ์ภายใน อบจ .ดี  ความสัมพันธ์กับ อบต .ดี  
อบจ.มีความสามารถในการจัดเก็บภาษีได้มาก ความสามารถของนายก อบจ .มีลักษณะบารมีของผู้น าท าให้องค์กรของ 
อบจงเข้มแข็ง และมีความราบร่ืนในความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น , ประชาชนมีความยอบรับ อบจ.สูง(เพราะมารมีผู้น า)  , ใน
เชียงใหม่ปัญหาความขัดแย้งในด้านพ้ืนท่ี หน้าที่ ระหว่างองค์กรท้องถิ่นด้วยกันไม่ม ี
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 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) รัฐและท้องถิ่นปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อให้สัมพันธ์กับประชาชนมากขึ้น  (2) องค์กร
ท้องถิ่นต้องคล่องตัว กฎ  ระเบียบปฏิบัติควรปรับและยืดหยุ่น  (3) เร่งสร้างความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่นควบคู่กับการ
ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นแต่ต้องระวังการโอนถ่ายงานท่ีควรท าเท่าที่จ าเป็นที่จะไม่ท าให้องค์กรท้องถิ่นมีขนาดโตเกินความ
จ าเป็นและห่างไกลจากประชาชนในท้องถิ่น  (4) กรณีผู้น าในต าบล มีทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต . หากเป็นชุมชน
ขนาดเล็กระดับหมู่บ้านอาจก่อปัญหาความสับสน  (5)  ควรมีการก าหนดคุณสมบัติขั้นต่ าด้านวุฒิการศึกษาของ
นักการเมืองท้องถิ่น ควรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์เทียบเคียงกัน 
  
 
พานิชย์  พรจันทร์  และคณะ . บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ขององคืการบริหารส่วนต าบล เขต
การศึกษา 10 . ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  เขตการศึกษา 10 , 2543 . (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัย มีดังนี้  (1) องคืการบริหารส่วนต าบล โดยประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มี
บทบาท ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ด้านศาสนา พบว่า มีบทบาทในระดับปานกลาง โดยได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา ได้สนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนาทางหอกระจายข่าว  และได้ร่วมมือกันจัดส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนของศาสนา ตามล าดับ   ด้านวัฒนธรรม  พบว่ามีบทบาทในระดับปานกลาง โดยได้
ร่วมมือกับชุมชนจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับวัดจัดงานประเพณีท้องถิ่น และได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น   (2) เปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล โดย
ประธานกรรมการบริหาร อบต . จ าแนกตามเพศ พบว่า ท้ังเพศชาย และ หญิง มีบทบาทส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมไม่
แตกต่างกัน  เมื่อจ าแนกกลุ่มอายุพบว่า ประธานกรรมการบริหาร อบต . กลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป มีการ
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน   (3) ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมของ อบต. พบว่า ขาด
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ  ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม  รวมทั้งขาดความรู้ความ
เข้าใจงานด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหา คือ รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้ อบต . อย่าง
เพียงพอ  จัดอัตราก าลังด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของ อบต .ด้าน
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น 
 
พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ . การประเมินประสิทธิผลโครงการพัฒนาที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจจากส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ในปีงบประมาณ 2543 . กองวิจัยและประเมินผล  
กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท , 2544 .  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการประเมินพบว่า : (1) การทดสอบระดับความมีประสิทธิผลโครงการถนนในหมู่บ้าน ไม่ได้มีประสิทธิผลใน
ระดับท่ีก าหนด แต่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการมาก  (2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในโครงการ
ถนนในหมู่บ้าน  ความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการมีผลการด าเนินโครงการท่ีดีจะส่งผลให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงการ
มาก และท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในโครงการรวมทั้งมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  (3) ผลการศึกษาระดับ
ประสิทธิผลโครงการขุดลอก ขุดสระ   ประชานคาดว่าจะได้รับประโยชน์ – พึงพอใจ – ใช้ประโยชน์ได้จริง – ความรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการ  อยู่ในระดับปานกลาง  (4) ผลการทดสอบระดับความมีประสิทธิผลโครงการขุดลอก ขุดสระ  น้ันไม่ได้มี
ประสิทธิผลในระดับที่ก าหนด มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 
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พงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 .  ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขต
การศึกษา 9 , 2541 .  179 หน้า   (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า :  อบต.ส่วนใหญ่รับรู้เข้าใจสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ปัญหามา
จากผู้ปกครองยากจน  (2) อบต.ส่วนใหญ่ยังไม่ได้แสดงบทบาทในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา
การศึกษา   (3) อบต.ส่วนใหญ่เห็นว่าส่ิงที่น่าท าคือการออกข้อบังคับของสภา อบต.ในการส่งเสริมการศึกษา    
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ภ 
โภคิน  พลกุล และคณะ . แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2538 . 472 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาความเป็นมาของระบบการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในทางการปกครอง และในทางการเงินการคลังให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น  (2) ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกระจายอ านาจของต่างประเทศและของประเทศไทย  (3) เสนอ
แนวทาง รูปแบบและขั้นตอนของการด าเนินการกระจายอ านาจ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย  (4) เสนอร่างกฎหมายที่จะให้มีขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอในการกระจายอ านาจ 
 จากการศึกษาพบว่า ในความเป็นมาของระบบการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินของประเทสไทยนั้น  เพื่อ
ต่อสู้ให้รอดพ้นจากลัทธิล่าอาณานิคม (colonization) จึงจ าเป็นต้องรวมศูนย์อ านาจปกครองเพื่อสร้างรัฐชาติ (nation  
state) สมัยใหม่อันเป็นผลให้มีการปกครองส่วนภูมิภาค และเมื่อเข้าสู่การปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาลขึ้นและขยายต่อไป
เป็นสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ ในการก่อก าเนิดองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยนั้น  เป็นการจัดตั้งโดยรัฐ  
ด้วยการออกกฎหมายสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้น  ซึ่งแตกต่างจากของต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษและ
ฝรั่งเศสท่ีท้องถิ่นถือก าเนิดขึ้นโดยธรรมชาติของชุมชนเอง  ระบบท้องถิ่นจึงเป็นพื้นฐานท่ีท าให้เกิดระบบการปกครองใน
ระดับชาติขึ้น  ตรงข้ามกับของประเทศไทยที่การปกครองระดับชาติกลับเป็นกรอบที่ก าหนดระบบและโครงสร้างของการ
ปกครองท้องถิ่น  ความแตกต่างดังกล่าวนั้นมีผลต่อการด าเนินการของท้องถิ่น ทั้งในแง่ความสัมพันธ์กับรัฐ การคลังท้องถิ่น 
และการให้ความสนใจมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เมื่อรัฐเป็นผู้สร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น  รัฐจึงก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะให้เกิดองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้น โดย
พิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ รายได้  จ านวนและความหนาแน่นของประชากร  ตลอดจนความส าคัญของพื้นท่ี  ซึ่งเห็นได้จาก
เกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลระดับต่าง ๆ  ต่อมาเพื่อให้พื้นที่การปกครองท้องถิ่นขยายมากขึ้น รัฐจึงได้ลดระดับของเกณฑ์ลง
มา  ซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปของสุขาภิบาล  และในท่ีสุดก็ขยายครอบคลุมพื้นท่ีชนบทท่ีเหลือทั้งหมด โดยไม่ใช้เกณฑ์ใดเลย 
อันได้แก่รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะสังเกตได้ว่ายิ่งรัฐลดเกณฑ์ลงมา  รัฐก็ยิ่งเข้าไปแทรกแซงมากขึ้นทั้งในด้าน
การควบคุม ก ากับ และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการบริหาร  แม้แต่เทศบาลซึ่งบริหารโดยผู้ที่มาจาก
การเลือกตั้ง  รับก็ยังเข้าไปควบคุมอย่างเข้มงวดในเรื่องการเงินการคลัง และการบริหารงานบุคคล มีแต่กรุงเทพมหานครท่ี
หลังจากการปรับปรุงใหม่ ในพ .ศ.2528 นับเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเดียวที่มีความเป็นอิสระท้ังในแง่ของการบริหาร
การเงินการคลัง ตลอดจนการบริหารงานบุคคล 
 จากการศึกษาแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ของประเทศฝรั่งเศส  อังกฤษ  และญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นรับเดี่ยวเช่นเดียวกับประเทศไทย  พบว่าการท่ีฝรั่งเศสมีการปกครองส่วนภูมิภาคก็เพราะมาจากประวัติศาสตร์ที่
กษัตริย์ฝร่ังเศสปราบปรามและเลิกระบบศักดินา  รวมศูนย์อ านาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางด้วยการแบ่งประเทศออกเป็น
จังหวัด อ าเภอ  และส่งเจ้าหน้าที่ของกษัตริย์ไปปกครอง  ท้ังนี้เพื่อสร้างรัฐชาติ (nation  state) ขึ้น  ส่วนการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปของคอมมูนก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติควบคู่กันไป เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตแบบศักดินามา
เป็นแบบทุนนิยม เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ  ส าหรับประเทศอังกฤษนั้น กษัตริย์ยอมรับการด ารงอยู่ของเจ้าเมืองต่าง ๆ ที่
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มอยู่เดิม แม้จะได้พยายามรวมศูนย์อ านาจ ด้วยการสร้างระบบกฎหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า common  law  
แต่ไม่อาจเลิกล้มระบบเจ้าเมือง การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษจึงพัฒนาจากชุมชนท่ีเกิดขึ้นตามระบบการผลิตใหม่
ภายใต้แคว้นต่าง  ๆ
 ส่วนประเทศญี่ปุ่นน้ัน หลังจากสิ้นสุดยุคศักดินาแบบ “โชกุน” ในสมัยเมจิ  ได้มีการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางภายใต้องค์จักรพรรดิ์  โดยยกเลิกระบบเจ้าเมืองทั้งหมด  การปกครองท้องถิ่นเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสเรียกร้องให้
มีสภาผู้แทนราษฎรและสภาท้องถิ่น  รัฐบาลไม่ต้องการให้มีสภาผู้แทนราษฎร จึงผ่อนคลายด้วยการให้มีสภาท้องถิ่น  แต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลและมีอ านาจมาก  สภาจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเพียงสภาที่
ปรึกษา  จวบจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐธรรมนูญที่สหรัฐอเมริกาจัดท าให้ จึงก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมา
จากการเลือกตั้ง ซึ่งเปรียบได้กับเป็น “นายกเทศมนตรีระดับจังหวัด” นั่นเอง 
 ดังนั้น ตัวแบบของต่างประเทศ จึงมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบที่คงให้มีการปกครองส่วนภูมิภาคควบคู่กับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส กับ ระบบที่ไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค  อันได้แก่ประเทศอังกฤษและ
ญี่ปุ่น  ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสได้ปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคจากการเป็นผู้บริหารส่ังการ และควบคุม
ก ากับท้องถิ่นโดยเคร่งครัด ไปสู่การเป็นผู้ประสานนโยบาย แผน ช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ท้องถิ่น  ในขณะท่ีประเทศอังกฤษ  รับได้จัดตั้งคณะกรรมการวางแผน  เพื่อจัดท าและประสานแผนท้ังของรัฐและของ
ท้องถิ่นในแต่ละภาค  ซึ่งประธานคณะกรรมการจะท าหน้าที่คล้ายกับผู้ว่าราชการภาคของฝรั่งเศส  ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัด
ของประเทศญี่ปุ่น จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐมากกว่าของท้องถิ่น 
 แนวโน้มในอนาคตนั้น ประเทศต่าง ๆ ก าลังก้าวเข้าสู่จุดร่วมที่เหมือนกันในยุคโลกาภิวัฒน์ (globalization) นั่น
คือ รัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของแผน การประสานงาน การสนับสนุนช่วยเหลือ และการจัดท าภารกิจใหญ่ ๆ ท่ี
จ าเป็น  ในขณะท่ีท้องถิ่นรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจ าวันของประชาชน  โดยประเทศที่รวม
ศูนย์อ านาจมากก็ผ่อนคลายด้วยการปรับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นเสียใหม่  ส่วนประเทศที่กระจายการ
รวมศูนย์อ านาจมากก็เพิ่มบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าไปก าหนดและประสานแผน ประสานงานร่วมกับท้องถิ่น 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข่อมูลทั้งหมดแล้ว  คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ควรท่ีจะให้มีระบบภูมิภาคและระบบท้องถิ่นอยู่ควบคู่กันไป  โดยปรับ
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในลักษณะท านองเดียวกับของประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี ้
 คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุง ดังนี ้

1. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบของระบบรัฐสภา และระบบเทศบาลเป็น 
ตัวแบบ  ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่เพิ่งประกาศใช้ได้วางตัวแบบองค์กร
ระดับล่างสุดไว้ในลักษณะดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นนโยบายนของรัฐจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีโครงสร้าง
รูปแบบอื่น เช่น ระบบคณะกรรมการ ก็สามารถท าได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

2. ในท้องถิ่นชนบทหรือกึ่งชนบท ซึ่งมีสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลและสุขาภิบาลอยู่นั้น  คณะผู้วิจัย 
เห็นว่ายังต้องคงบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ เพื่อเป็นจุดเชื่อม จุดประสาน ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน  
จนกว่าจะมีการยกฐานะสภาต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลและสุขาภิบาลน้ันขึ้นเป็นเทศบาล  บทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจึงหมดไป 
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 3.   นอกเหนือจากองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะแล้ว  คณะผู้วิจัยเห็นว่าการ
ปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัดนั้นควรแยกเป็น 2 ระดับ คือท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ได้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งจะท าหน้าที่จัดท าแผน นโยบาย ประสานแผนและนโยบาย  จัดท ากิจการขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะร่วมหรือ
ผลกระทบร่วม เช่น การจราจร  ส่ิงแวดล้อม  การศึกษา  และกิจการอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นไม่สามารถกระท าได้  
และท้องถิ่นขนาดเล็กได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และสุขาภิบาล  ซึ่งจะรอการพัฒนาเป็นเทศบาลในอนาคต  
ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดจะมีระดับเทศบาลและระดับจังหวัด  เหมือนกับประเทศทั้งสามที่ได้กล่าวมา  ส าหรับ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมีขนาดใหญ่น้ัน  คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรจะจัดให้มี 2 ระดับ
เช่นเดียวกัน โดยอาจแบ่งให้มีท้องถิ่นขนาดเล็กประมาณ 7-8 องค์กรอยู่ภายใต้กรุงเทพมหานคร  ท้ังนี้โดยให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท่ีท าหน้าที่คล้ายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานวิจัยนี้เน้นแนวทางในการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้มีภาพรวมที่เป็นระบบสอดคล้องและต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจในด้านการแบ่งแยกภารกิจและอ านาจหน้าที่ ด้านการเงินการคลังระหว่างรัฐกับท้องถิ่นหรือใน
ระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน  รวมทั้งด้านการบริหารงานบุคคล  การถ่ายโอนพนักงานเจ้าหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น  หรือ
ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น  ซึ่งจะต้องมีการศึกษาวิจัยโดยละเอียดต่อไป 
 
ภคพร  วัฒนด ารงค์ . การศึกษาศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
พิษณุโลก . สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม , 2541 .  (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้เพื่อประเมินขีดความสามารถและโอกาสของ อบต .ในการพัฒนาท้องถิ่น  ดดยเน้นการบริหารด้าน
รายได้และรายจ่าย  และ เพื่อให้ทราบว่า อบต .มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาอย่างไร   ในการวิจัยได้มีการส ารวจ
ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  การศึกษามีการศึกษา ใน 4 ประเด็น คือ  ด้านรายได้และเสถียรภาพ
ทางการคลัง  ด้านประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  ด้านการประมาณการรายได้ของ อบต .  และ ด้านกรบัญชี การ
ควบคุมและการตรวจสอบทางการเงิน 
 
ภคพร  วัฒนด ารงค์ . ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองคืการบริหารส่วนต าบลที่มีต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก . คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม , 2544. (เอกสาร
วิจัย) 
 ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ :- ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเรื่องบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นอย่างมาก  ขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังน้อยต่อการท่ีจะได้เข้าร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
การแสดงความคิดเห็นในการออกข้อบังคับในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การจัดการส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรใน
พื้นที่  อนึ่งชุมชนยังมีความคาดหวังน้อยต่อการได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการ
บริหารงานของ อบต . โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของการมีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องรายได้และโครงสร้างรายได้ ตลอดจน
การบริหารงบประมาณของ อบต . โดยมีความคาดหวังให้คณะกรรมการ อบต .ได้มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชนได้ทราบ  เพื่อท่ีชุมชนจะได้ปฏิบัติและท าความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ชุมชนที่ดีต่อไป 
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 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการ อบต . ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง
และรายได้ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในเรื่องการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของ 
อบต.  การแสดงความคิดเห็นในการออกข้อบังคับต าบล  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. 
 
ภิญโญ  ตันพิทยคุปต์ . บทบาทของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบลของจังหวัดสงขลา . คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2540 . (เอกสารวิจัย) 
 การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยการจัดตั้ง อบต. นับเป็นพัฒนาการส าคัญอีกก้าวหน่ึงที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของสตรีในชนบท ในปี 2539 จังหวัดสงขลามี อบต. 141 แห่ง  มีสตรีเป็นสมาชิก 101 คน  ประเด็นน่าสนใจ 
อะไรคือสาเหตุที่ชักน าให้สตรีสนใจสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้ง  สมาชิก อบต .สตรีวางเป้าหมายในการท างานไว้
อย่างไร  มีวิธีการท างานและประสบผลส าเร็จในการท างานหรือไม่อย่างไร  รวมทั้งได้พบปัญหาอุปสรรคและเอาชนะปัญหา
อุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร  ข้อค้นพบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพยายามเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นของสตรี ซึ่งก็คือ การเพิ่มสัดส่วนการน าศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 ผลการวิจัยพบว่า อบต .สตรีส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนมาก่อนแล้วอย่างต่อเนื่อง  อาทิเป็นสมาชิกหรือ
ประธานกลุ่มอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน  สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน หรือกลุ่มแม่บ้านสตรีลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย
เหตุผล 2 ประการ คือ ต้องการให้ชุมชนของตนพัฒนา และสมาชิกในครอบครัวสนับสนุน  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้สตรี
ได้รับเลือกตั้งมี 2 ปัจจัยคือ ความมีญาติพี่น้องมากและการมีบทบาทในกิจกรรมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนของ อบต .สตรีนอกเหนือจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จะขยายรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และสตรี  ในด้านผลงานชาวบ้านมีความเห็นว่ายังมีอยู่น้อย  ส่วนใหญ๋จะเป็นลักษณะช่วยเหลือ
กิจกรรมชุมชนซึ่งเป็นบทบาทที่ได้ท ามาตั้งแต่ก่อนเป็น อบต .  แต่ชาวบ้านยอมรับว่าสตรีมีคุณสมบัติที่ดี คือละเอียด 
รอบคอบ รับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  แต่มีข้อด้อยคือไม่กล้าตัดสินใจ  ไม่คล่องตัวในการท างาน  ปัญหาส าคัญของ 
อบต.สตรีส่วนใหญ่คือความรู้สึกว่ามีความรู้และทักษะที่จ าเป็นไม่เพียงพอ  ใน อบต .มีความขัดแย้ง และในบาง อบต . การ
ยอมรับบทบาทของสตรียังมีน้อย  อบต .ในการรับรู้ของ อบต .สตรีมีปัญหาส าคัญคือความขัดแย้ง  ความไม่โปร่งใสเรื่อง
งบประมาณ และอิทธิพล  อบต .สตรีโดยภาพรวมจะมีทัศนะแบบประชาธิปไตยคือใฝ่สันติ  และต้องการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม วิธีการแก้ปัญหาที่ อบต.สตรีส่วนใหญ่ใช้คือพยายามเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง ใจเย็นและอดทน 
  
ภาณุ  ธรรมสุวรรณ . วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นน าระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณี สมาชิกสภา อบต . ใน
อ าเภอควนขนุน และ อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง . ภาควิชาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2543. 
(เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัย พบว่า  (1) ชนชั้นน าระดับท้องถิ่นมีระดับความรู้ ความเข้าใจต่อการปกครองท้องถิ่นในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 50.5 กลุ่มอายุ 25-40 ปี  มีจ านวนสูงสุด  (2)  ปัจจัยภูมิหลังของชนชั้นน าระดับท้องถิ่น คือ อายุมี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปกครองท้องถิ่น  โดยชนชั้นน าที่มีอายุน้อย (25-40 ปี) จะมีระดับความรู้ 
ความเข้าใจ ต่อการปกครองท้องถิ่นมากกว่าชนชั้นน าที่มีอายุมาก (มากกว่า 40 ปี) ส่วนปัจจัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
อายุงาน และการติดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ความเข้าใจต่อการ
ปกครองท้องถิ่น   (3) ความคิดเห็นของชนชั้นน าต่อการปกครองท้องถิ่น  พบว่าชนชั้นน า ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับการ
เปล่ียนแปลงของ อบต . ที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่  แต่ไม่เห็นด้วยในประเด็นการให้สิทธิถอดถอน การริเริ่มเสนอ
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กฎหมาย การรับรู้ข่าวสารของ อบต . แก่ประชาชน และอยากให้ก านันเป็นประธานกรรมการบริหาร อบต.เช่นเดิม    ปัจจัย
ด้านอายุ ระดับการศึกษา และการติดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อ
การปกครองท้องถิ่น คือชนชั้นน าที่มีระดับอายุ ระดับการศึกษา และติดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกัน  (4) ชนชั้นน าส่วนใหญ่คิดว่า การเปล่ียนแปลงก าหมายจะน าไปสู่การท างาน
ของ อบต . ที่ดีกว่าเดิม  พร้อมที่จะสนับสนุนรูปแบบ อบต . ตามกฎหมายใหม่  คุณสมบัติของสมาชิก อบต .ที่ส าคัญคือ  
ต้องเข้าใจปัญหาท้องถิ่น  และคาดหวังต่อการท าหน้าที่ในต าแหน่งสมาชิกสภา อบต . คือ การท าประโยชน์และสร้างความ
เจริญแก่ชุมชน 

 
 
 

ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . โครงการศึกษาแนว
ทางการบริหารงานและจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และสภาต าบล 
. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ธันวาคม 2541 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่าปัญหา/ข้อจ ากัดของ อบต ./สภาต าบลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ท่ีท าให้การด าเนินงาน
ไม่มีประสิทธิภาพคือ (1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทัศนคติว่าถ้าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของ 
ททท. ที่จะให้การสนับสนุน (2) ปัญหาบุคลากร ด้านวุฒิการศึกษาและประสบการณ์  (3) อุปสรรคด้านการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นมากกว่าการประสานความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากไม่ทราบขอบข่ายอ านาจและภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามกฎหมาย  (4) ความไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจ และภาระหน้าที่  (5) อุปสรรคด้านการออกกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ อบต .ศึกษากฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่ครอบคลุม  และภายใต้กฎหมายเดิมที่ยังมีผลบังคับใช้ ท า
ให้การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างยังมีหน่วยราชการอีกหลายส่วนร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วย  (6) ปัญหา
ความขัดแย้งภายในและภายนอก อบต. และ สต. ได้แก่ ความขัดแย้งระกว่าง อบต. หรือ สต. กับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ก่อน  ความขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์ ความขัดแย้งระหว่างสมาชิก อบต.หรือ สต.ด้วย
กันเอง 
 ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางที่จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานของ อบต. และ สภาต าบล คือ การบริหารและจัดการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี , การบริหารและจัดการด้านการตลาด , การส ารวจ ค้นหา และการก่อสร้างทรัพยากรการท่องเที่ยว , การ
บริหารและการจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยมีรูปแบบ 6 รูปแบบ คือ (1) ด าเนินการบริหารและจัดการเอง
ทั้งหมด (2) ด าเนินการเองโดยมีที่ปรึกษาจากภายนอก  (3) ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  (4) ด าเนินการในรูปของสหกรณ์  (5) ให้องค์กรประชาชนภายในหมู่บ้านบริหารและจัดการ  (6) จ้างหรือให้
สัมปทานกับบริษัทเอกชนจากภายนอก 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . การประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล .  
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
 วัตถุประสงค์เพื่อวิจัยประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  วงเงินท่ีได้รับ  ประเภทของโครงการท่ีใช้จ่าย  ความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และปัญหาอุปสรรคในการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนในด้านต่าง ๆ  การศึกษาพบว่า 

1. เงินอุดหนุน อบต.ส่วนมากถูกจัดสรรไปใช้ในกิจกรรม/แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเกือบท้ังหมด โดยทุก  
อบต.จะต้องมีแผนงาน/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก และให้ความส าคัญกับแผนงาน /กิจกรรมด้านอื่น ๆ ลด
น้อยลงไป มีการท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมบ้างเล็กน้อย   ส่วนกิจกรรมด้านการเมืองการบริหารแทบไม่มีการจัดสรร
งบประมาณ โดยเฉพาะ อบต.ชั้น 4-5 เนื่องจากประชาชนต้องการโครงสร้างพื้นฐานมากกงว่าด้านอื่น 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินอุดหนุนใน     กิจกรรมด้านเศรษฐกิจยังไม่ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากแผนงานด้านเศรษฐกิจแม้มาจากการริเริ่มของประชาชนก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากราชการเพราะงบประมาณ
ไม่พอการด าเนินงานจึงมีปัยหา การแก้ปัญหาต้องให้การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ หรือได้รับการสนับสนุนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    กิจกรรมด้านสังคม  ประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง เพราะเป็นโตรงการเพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นส่วนมาก ส่วน
ราชการให้การสนับสนุน ประชาชนรับรู้และยอมรับค่อนข้างมาก เข้าร่วมกิจกรรมมาก    กิจกรรมด้านการเมืองและการ
บริหาร ไม่มี อบต .ใดท า เพราะยังเป็นเรื่องไกลตัวประชาชน   กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ทุกโครงการมาจากความ
ต้องการของประชาชน บางโครงการเกินขีดความสามารถของ อบต.ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอระดับนโยบาย คือ (1) ควรก าหนดอัตราส่วนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบ่งตามชั้น อบต . อย่าง
ชัดเจน  (2) ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับนโยบายที่ให้ค าปรึกษา อบต.ด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับขอบเขต 
อ านาจ หน้าที่ ความสามารถของ อบต. และการใช้จ่ายเงินของ อบต.    (3) ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับนโยบายที่คอย
ประสานแผน และกิจกรรมของ อบต .   (4) ควรมีการจัดตั้งองค์กรระดับนโยบายเพื่อส่งเสริมการสรรหารายได้ของท้องถิ่น 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.  (5) อบต.ควรมีต าแหน่งที่ปรึกษา หรือผู้มีความรู้ความสามารถที่จะคอย
ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารงาน 
 ข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ (1) ส่วนภูมิภาคต้องให้การสนับสนุนอจ่างจริงจัง  (2) อบรม สัมมนาเพิ่มความรู้
ความสามารถของ อบต.  (3)ตั้งองค์กรระดับจังหวัด/อ าเภอเพื่อประสานงานกับ อบต.  (4) การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควร
แสวงหาการมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร แรงงาน ในท้องถิ่นเป็นหลัก  (5)การวางแผนต้องมีประสิทธิภาพใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , โครงการวิทยาลัยการเมือง  สาขาวิชารัฐศาสตร์ . เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้ง
และยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น . สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 
เมษายน 2537. 252 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 โครงการวิจัยเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น  เป็นโครงการท่ี
กระทรวงมหาดไทยมอบให้โครงการวิทยาลัยการเมือง  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเกณฑ์การ
จัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น  โดยค านึงถึงบริบทของการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
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สังคม การเมือง เทคโนโลยีในอนาคต   (2) เพื่อเสนอแนะเกณฑ์การจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดย
พิจารณาก าหนดให้เหมาะสมกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น  (3) ศึกษากฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  การศึกษา
พบว่า 

1. การจัดตั้งและยกบานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติพันธกิจ (mission) ส าคัญ 3 ประการ คือ การ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การอ านวยบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ของท้องถิ่น 

2. เกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล  สุขาภิบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความหลากหลาย และเกณฑ์รายได้
มี 

ความล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนไป 
3. ผู้วิจัยเสนอเกณฑ์กลางในการจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้จริงย้อน 

หลัง 3 ปี ไม่รวมเงินอุดหนุน  จ านวนประชากรที่อาศัยในท้องถิ่นน้ัน  โดยมีจ านวนและความหนาแน่นที่เหมาะสมกับหน่วย
การปกครองท้องถิ่น และขนาดพื้นที่ติดต่อกันคิดเป็นตารางกิโลเมตร  ดังนี ้

3.1 ชุมชนชนบท ที่มีรายได้ปีละ 600,000 บาท และมีประชากร 3,200 คน พื้นที่ตั้งต าบล  จัดตั้ง 
เป็น อบต. 

3.2 ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีรายได้ปีละ 1 ล้านบาท ประชากร 2,000 คน (700 คน : 1 ตร. 
กม.)  พื้นที่ 3 ตร.กม. จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล 
  3.3 ชุมชนเมือง รายได้ปีละ 15 ล้านบาท ประชากร 10,000 คน ( 2,000 คน : 1 ตร.กม.) พื้นที่ 5 
ตร.กม. จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล   ,  รายได้ปีละ 30 ล้านบาท  ประชากร 20,000 คน (3,000 คน : 1 ตร.กม.) พื้นที่ 
10 ตร.กม.  จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง   ,  รายได้ปีละ  100 ล้านบาท  ประชากร 100,000 คน (3,000 คน : ตร.กม.) 
พื้นที่ 15 ตร.กม. จัดตั้งเป็นเทศบาลนคร 
  3.4 ชุมชนที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ/สังคมสูง ได้แก่ รูปแบบ กทม. และเมืองพัทยา 

4. นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอให้องคืกรปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบว่าควรมีหน้าที่อะไรบ้าง  เสนอให้มีการจัด 
ท าประมวลกฎหมายท้องถิ่น  และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงสมรรถนะทางการบริหารงาน
ของท้องถิ่น และศึกษาวิจัยการพัฒนาโครงสร้าง รูปแบบ กฎหมายของท้องถิ่น 

 
มูลนิธิไทย  . อนาคตการปกครองท้องถิ่นของไทย . กรุงเทพฯ : พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด , 2540 . 23 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งในนามมูลนิธิไทย (ผู้แต่งเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งเขียนขึ้น
ก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
จัดท าขึ้น โดย มูลนิธไทยแถลงว่าการเขียนขึ้นมีเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของไทยใน
ปัจจุบัน และการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต  รวมถึงการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการปกครองท้องถิ่นตาม
ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ สสร. ได้ยกร่างไว้ว่าจะสถาปนาไปสู่รูปแบบการปกครองระบบใดต่อไป 
 หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวน าเรื่องของหนังสือไว้ ดังนี ้
 บทความเรื่องอนาคตการปกครองท้องถิ่นของไทย เป็นเอกสารท่ีชี้แจงการปกครองท้องถิ่นของไทยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่พัฒนามาจากอดีต ว่ามีรูปแบบการปกครองอะไร และมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรูปแบบนั้นเพื่อวัตถุประสงค์
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ประการใดบ้าง  รูปแบบดังกล่าวที่เป็นรูปแบบท่ัวไป ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีรูปแบบคือ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายพิเศษเป็นการเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้นใน
ปัจจุบันนี้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศ และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว
ส าคัญของประเทศ 
 นอกจากนั้นบทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึง อุดมการณ์ และรูปแบบการปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นสาระส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นและการปกครองระดับชาติ เพื่อให้เป็นมาตรการของการสร้างความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น และความเป็น
เอกภาพของประเทศ  โดยเป็นรูปแบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  เมื่อสภาพของท้องถิ่นและประชาชน
รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจพร้อมก็จะเปล่ียนรูปการปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดไปสู่รูปแบบเทศบาลเพียงรูปเดียว  
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจังหวัด  ส่วนรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งเป็นการเฉพาะ เช่น กทม . หรือ
เมืองพัทยาย่อมจะจัดตั้งขึ้นได้ตามความเหมาะสมของชุมชนนั้น  ๆ
 ส่วนประเด็นสุดท้าย บทความนี้ได้วิเคราะห์ถึงการก าหนดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่  โดยสมาชิกสภาร่างฯ (สสร.) ก าหนดว่านอกจากระบบรัฐสภาแล้ว ยังก าหนดรูปแบบประธานาธิบดีมาใช้อีกด้วย  ซึ่ง
เป็นประเด็นปัญหาของการเปล่ียนอุดมการณ์การปกครองท้องถิ่นของไทยอย่างส าคัญยิ่ง  โดยให้มีการเพิ่มรูปแบบ
ประธานาธิบดีเป็นรูปแบบการท่ัวไป ที่จะจัดตั้งขึ้นท่ัวประเทศ ซึ่งเท่ากับสถาปนาการปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระดับชาติ  จากรูปแบบรัฐสภาไปสู่รูปแบบประธานาธิบดี  จึงนับได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งและ
ความยุ่งเหยิงในการปกครองภายในประเทศต่อไปอย่างแน่นอน 

 

ย 
ยุพิน  ระพิพันธุ์ . ความรู้ ทัศนคติ และการจัดการที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ
จ าแนกประเภทมูลฝอยที่ใช้ในชีวิตประจ าวันก่อนทิ้ง ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ  และการจัดการในการจ าแนกประเภทมูลฝอย และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  ความรู้  ทัศนคติ  และการจัดการ  ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการจ าแนกประเภทมูลฝอยที่ใช้ในชีวิตประจ าวันก่อนท้ิง 
 กลุ่มประชากร จ านวน 230 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพรับจ้าง และ ค้าขาย  
โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท  ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเป็นผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป 
 กลุ่มประชากรมีความรู้ความเข้าใจมากในเรื่องของขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการบริโภคอุปโภคที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นมูลฝอยที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ส่วนความรู้ที่กลุ่มประชากรมีความรู้
ความเข้าใจน้อยนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเก็บมูลฝอยที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ในด้านทัศนคติกลุ่มประชากรมีทัศนคติที่เห็นด้วยในการจ าแนกประเภทมูลฝอยที่มีผลด้านเศรษบกิจ และเห็นด้วย
กับหลักการในการจ าแนกประเภทมูลฝอยที่จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยซึ่งจะก่อให้เกิดปัยหาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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 กลุ่มประชากรมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมในลักษณะนาน ๆ ครั้ง โดยส่ือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนใหญ่จะได้รับจากทางราชการ  การสนทนากับเพื่อน /ญาติ  และเคยเรียนรู้และอบรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  เคยมี
ประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม  แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม  ในด้าน
การจัดการมูลฝอย  กลุ่มประชากรมีการจัดการมูลฝอยเปียกและแห้งถูกวิธี แต่การจัดมูลฝอยประเภทอันตรายยังปฏิบัติได้
ไม่ถูกต้อง 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน  ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย  ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม  ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม  และการเคยด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม 
  
 

 
 
 
 
 
 

ร 
รสคนธ์  รัตนเสริมพงศ์ . การวิเคราะห์โครงสร้างและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่น : กรณีศึกษาหน่วยการปกครองท้องถิ่นในท้องที่อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก . คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2540 . 193 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ :-  สุขาภิบาล และ อบต . รับบาลกลางเป็นผู้จัดตั้งขึ้น มิใช่มาจากการริเริ่มของราษฎรใน
ท้องถิ่น การจัดตั้งมีเป้าหมายต้องการให้เป็นบันไดไปสู่ความเป็นเทศบาล ที่ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองและบริหาร
กิจการท้องถิ่นของตนเองได้อย่างกว้างขวาง  แต่รับบาลกลางก็ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับสุขาภิบาลและ อบต. ไว้แตกต่าง
กัน เป็นผลให้สุขาภิบาลเติบโตช้ามาก  อบต .มีลักษณะตรงข้าม คือเติบโตเร็วข้ามขั้นตอนจนราษฎรปรับตัวไม่ทัน  
ประชาชนในเขตสุขาภิบาลซึ่งมีความพร้อมมากกว่ากลับไม่ได้รับการสนับสนุนให้ปกครองตัวเอง  ในขณะที่ประชาชนนอก
เขตสุขาภิบาลซึ่งมีความพร้อมน้อยกว่ากลับถูกก าหนดให้ต้องจัดตั้งองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน   การที่
สุขาภิบาล และ อบต . มีมีลักษณะดังกล่าว ก็ด้วยอ านาจของรัฐบาลกลางก าหนด ไม่ใช้เพราะประชาชนในเขตสุขาภิบาล 
หรือ เขตต าบลต้องการท่ีจะเป็น  นอกจากนั้น ทั้งสุขาภิบาล และ อบต . ต่างก็มีโครงสร้างที่บกพร่องหลายประการ  ท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญที่สุดคือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งตราบใดที่โครงสร้างขององค์การปกครองท้องถิ่นยังไม่แยกกัน
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เด็ดขาดจากราชการส่วนภูมิภาค ก็คงยากล าบากส าหรับราษฎรในท้องถิ่นจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการปกครอง
ตนเอง 
 ผู้วิจัยสรุปว่า วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทย ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มิได้มีลักษณะก้าวหน้า
เท่าที่ควรจะเป็น ด้วยปัญหาอุปสรรคนานาประการ ประกอบกับเหตุผลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์การปกครองประเทศ 
ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรวมอ านาจการบริหารประเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดบูรณภาพแห่งดินแดน ความเป็นเอกภาพ
และส่งเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรวมอ านาจนี้ส่งผลให้รัฐบาลกลางมีอ านาจ
มาก  ประกอบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของสถาบันการรวมอ านาจ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาลกลาง ตลอดจนการแผ่ขยายสาขาอ านาจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งท าให้ประชาชนในท้องถิ่นขาดส านึกใน
การปกครองตนเอง  ขาดโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการบริหารกิจการท้องถิ่นตนเอง และปิดกั้นการเติบโตของผู้น าในท้องถิ่น 
เมื่อรับบาลมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจบริหารไปสู่ท้องถิ่นจึงไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้   การจัดตั้ง
องคืกรปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบเป็นความประสงค์ของส่วนกลาง มิใช่ข้อเรียกร้องจากประชาชนในท้องถิ่น  รูปแบบ 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ส่วนกลางก าหนดไว้แบบส าเร็จรูป มีการควบคุมดูแลจนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระและอยู่ในสภาพเลี้ยงไม่โต ต้องมีพี่เลี้ยงคอยก ากับ ความจริงใจของรัฐบาลในการกระจาย
อ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่ต้องพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล 
ลิขิต  ธีรเวคิน . การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท . เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 5  
ศูนย์วิจัย  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรกฎาคม  2527 . 85 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย “กลยุทธและมาตรการในการพัฒนาประเทศในทศวรรษ 1980” ซึ่ง
เน้นการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะนโยบาย รวมทั้งเสนอยุทธวิธีและมาตรการในการปฏิบัติด้วย  การเก็บข้อมูลใช้วิจัย
จากเอกสาร การสังเกตการ (non-participant  observation) และการสัมภาษณ์ การสังเกตการน้ันได้ไปสังเกตการประชุม
สภาต าบลหมอนนาง  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี และสัมภาษณ์กรรมการสภาต าบลหมอนนางกลังการประชุม รวมทั้ง
การสุมภาษณ์ นายบุญชู  โรจน์เสถียร   ดร .นิพนธ์  ศศิธร  และบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย  ในการวิจัย  ผู้วิจัยพบว่า 
ปัญหาการกระจายอ านาจมีข้อสังเกต ดังนี ้

1. รัฐบาลและผู้น าทางการเมืองมองข้ามประเด็นการกระจายอ านาจ เป็นต้นว่า ปะปนการกระจายอ านาจกับ 
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การแบ่งอ านาจ  เช่น การเน้นให้อ านาจและความเป็นอิสระให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากขึ้นโดยมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ตอบสนองส่วนกลาง ไม่ใช่คนในท้องถิ่น  ดังนั้น การพูดถึงการกระจาย
อ านาจต้องจับจุดระหว่างการกระจายอ านาจและการแบ่งอ านาจให้ชัดแจ้ง 

2. ปัญหาการลังเลใจในการให้มีการปกครองตนเองในรูปของการกระจายอ านาจให้มีการปกครองท้องถิ่นอย่าง 
แท้จริงนั้น มีสาเหตุมาจากข้อถกเถียงที่ว่า ประชาชนยังไม่พร้อม ถ้าปล่อยเร็วไปจะเกิดความเสียหาย  ความพร้อมหรือไม่
พร้อมนี้เป็นจุดส าคัญต้องพิจารณา    แต่กิจการต้องมีการเริ่มต้นการอ้างว่าไม่พร้อมและไม่ปล่อยให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ย่อมกลับไปสู่จุดเดิมในลักษณะวัฏจักร “ไม่พร้อม ไม่ปล่อย ไม่เรียนรู้ ไม่พร้อม ” ข้อน่าคิด ความไม่พร้อมอาจมิใช่
เป็นลักษณะธรรมชาติ เพราะทุกคนท่ีมีความคิด มีความสามารถ ย่อมรู้ว่าตนและท้องถิ่นต้องการอะไร มีความจ าเป็นต้อง
สร้างอะไร และมีวิธีการท าอย่างไร   ความสามารถอาจถูกท าให้น้อยลงเนื่องจากการควบคุมจากระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

3. นักวิชาการตระหนักปัญหาอุปสรรคของการกระจายอ านาจ ได้แก่ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย   
การเติบโตของกระทรวงมหาดไทยและการรวมศูนย์อ านาจอย่างเกินขนาดท าให้ไม่สามารถพัฒนาการกระจายอ านาจได้  
แต่การเสนอให้ยุบกระทรวงมหาดไทยเป็นการเสนออย่างไม่มองความเป็นจริงทางการเมือง  เป็นการพูดด้วยอารมณ์
มากกว่าการใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วน  ทางออกคือปรับเปล่ียนบทบาทกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบงานระดับชาติใน
การวางแผน ประสานงาน และท าโครงการท่ีต้องใช้ก าลังคนและก าลังทรัพยากรเกินกว่าต าบล ข้อส าคัญให้ท าหน้าที่ให้
ข้อแนะน าในทางวิทยาการ การจัดการ 

4. การไม่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการพัฒนาระดับชาติและระดับท้องถิ่น เห็นได้จากการ 
พยายามใช้ระบบการเลือกตั้งผู้แทนในระดับชาติ หรือการสร้างประชาธิปไตยระดับชาติ ขณะท่ีการปกครองตนเองในระดับ
ท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานหรือรากแก้วของระบบประชาธิปไตยถูกปล่อยปละละเลย ขาดความสอดคล้อง ผลท าให้มีการพยายาม
พัฒนาชนบทหรือพัฒนาท้องถิ่นโดยยื่นให้จากระดับชาติไปสู่ระดับท้องถิ่นโดยท้องถิ่นไม่มีฐาน   กล่าวได้ว่าการบริหารมี
การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ในด้านการเมืองก็เน้นพัฒนาระดับชาติโดยมองข้ามการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยใน
รูปการปกครองตนเอง 
 5.   ความพยายามในการส่งเสริมให้มีการปกครองตนเองในรูปต่าง ๆ เช่น กทม . การปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
พิเศษ “เมืองพัทยา” เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาต าบล (ครึ่งใบ) มีปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาด
ความอิสระอย่างแท้จริง  ปัญหาเรื่องรายได้และงบประมาณ  เจ้าหน้าที่และวิทยากร  ความร่วมมือของคนในท้องถิ่น  การ
แทรกแซงจากส่วนกลาง 
 
ลือชา  วนรัตน์  และคณะ . บทบาทของ อบต .ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :  
โครงการต ารา  ส านักงานวิชาการ  กรมอนามัย ,  2540 . 150 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 หนังสือเล่มนี้ เป็นรายงานการวิจัยที่เป็นการเสนอผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ วิจารณ์ ในรูปแบบที่อ่านได้โดยไม่
ต้องกังวลกับระเบียบวิธีวิจัยและล าดับขั้นตอนต่าง ๆ  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือรูปแบบการวิจัยทางสังคม  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2539 – กันยายน 2540  อบต.ที่เลือกวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ อบต.ชั้นหนึ่ง  อบต.ชั้นสองถึง
ชั้นสี่  และ อบต .ชั้นห้า  การเก็บข้อมูลผู้วิจัยใช้ทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก  การสนทนากลุ่ม  การสังเกต  และเก็บข้อมูล
เฉพาะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 งานวิจัยในหนังสือเล่มนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและมีข้อเสนอเพื่อการพิจารณาส าหรับผู้บริหาร ดังนี ้
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1. องค์กร อบต. เป็นองค์กรท้องถิ่นที่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ทรัพยากร  
และการดูแลแก้ไขปัญหาไปถึงการพัฒนาท้องถิ่นได้  แต่ต้องการการดูแลสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง อบต.  ออก
ระเบียบเพื่อให้กลไกในการบริหารมีความชัดเจน การเลือกตั้งระดับ อบต.ควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาดูแล  และคา
รรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในบทบาทหน้าที่ของ อบต. 

2. บทบาทหน้าที่ของ อบต.  ยังไม่ชัดเจน ขาดการตีความและขยายความหรือการอธิบายความ ควรมีการ 
อธิบายและเผยแพร่ให้ อบต.รับทราบ  มีการอบรมชี้แจงให้ อบต.เข้าใจบทบาทตามอ านาจหน้าที่กฎหมายอื่น เช่นกฎหมาย
สาธารณสุข  กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร  
 3.  บทบาทของหน่วยราชการ   หน่วยราชการบริหารส่วนกลางต้องปรับแนวคิดของข้าราชการใหม่ในเรื่องการ
ปฏิบัติราชการในระดับต าบล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจให้ อบต. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ อบต. และการปรับแก้
เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท าหน้าที่ของ อบต .ตามกฎหมาย   ต้องทบทวนกลยุทธ์ และรื้อปรับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
พัฒนาองค์กรท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดผลโดยเร็ว  กลยุทธ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพ้ืนท่ี 
 4.   งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและอนามัยส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  กระทรวงสาธารณสุข และ 
กระทรวงมหาดไทย ต้องร่วมกันจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานของ อบต . และสถานบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นขึ้นโดยเร็ว 
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ ก าหนดให้ทุกส่วนใช้แนวทางปฏิบัตินั้น โดยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นให้เพียงพอ
เหมาะสม  แนวทางปฏิบัติเน้นหลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  และการอนามัยส่ิงแวดล้อม  มุ่งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร  ยา  พฤติกรรมการเลี้ยงดูทารก และเด็ก เยาวชนทุกวัย  พฤติกรรมการปฏิบัติตนของ
หญิงวัยเจริยพันธุ์ในเรื่องการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ การคลอด การปฏิบัติตนภายหลังคลอด ฯลฯ ส่วนบทบาท
หน้าที่เรื่องการบริการด้านการรักษาพยาบาลน้ันแม้ยังต้องอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยราชการ หรือบริการของ
ภาคเอกชน  แต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การเลือกใช้ยาประจ าบ้าน การรักษาพยาบาลแผนไทย การใช้สมุนไพร การ
นวด อบ ฯลฯ ต้องร่วมกันก าหนดขอบเขตที่เหมาะสม 
 

 
 
 

ว 
วิญญู  อังคณารักษ์ (บรรณาธิการ) .  กรุงเทพมหานคร  . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย , 2516. 254 หน้า 
 บรรณาธิกรหนังสือนี้คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย  และอดีตผู้บริหารกรุงเทพมหานครในยุคที่เป็นเทศบาลนคร
หลวง  ส่วนผู้เขียนบทความภายในหนังสืออดีตเคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แล้วโอนไปรับราชการใน
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กระทรวงมหาดไทย  เช่นนายสวัสดิ์  ส่งสัมพันธ์ , นายสวัสดิ์  กฤตรัชตนันต์  นายชูวงศ์  ฉายะบุตร เป็นต้น  จึงมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการปกครองกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี เหมาะส าหรับการศึกษาในช่วงก่อนปี  2515 
 เนื้อหาของหนังสือน้ีประกอบด้วยบทความ 9 เรื่อง คือ    (1) ประวัติกรุงเทพมหานคร เขียนโดย นายประมูล  จัน
ทรจ านง  (2) กฎหมายส าคัญ ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร  เขียนโดย  นายสวัสดิ์  ส่งสัมพันธ์  (3)  เขตของกรุงเทพมหานคร  
เขียนโดย นายสุนทร  ศรีสัตนา       (4)  บริการของกรุงเทพมหานคร  เขียนโดย นายสวัสดิ์  กฤตรัชตนันต์  (5) การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตกรุงเทพมหานคร  เขียนโดย นายมยูร  วิเศษกุล  (6)  กลุ่มอิทธิพลของ
กรุงเทพมหานคร  เขียนโดย นายสุเทพ  อัตถากร   (7)  สังคมและเศรษบกิจของกรุงเทพมหานคร  เขียนโดยนายเจริญศุข  
ศิลาพันธุ์    (8)  การเมืองและการปกครองของกรุงเทพมหานคร  เขียนโดย  นายชูวงศ์  ฉายะบุตร  (9) ประสบการณ์จาก
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี  เขียนโดย นายวิญํู  อังคนารักษ ์
 
วิชัย  กาญจนสุวรรณ . บทบาทของสภาจังหวัดในการพัฒนาประชาธิปไตย  กรณีศึกษาสภาจังหวัดสงขลา . 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่า  ทัศนคติต่อระบอบประชาธิปไตยของผู้น าระดับท้องถิ่น 3 ฝ่าย  ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  แต่มีความแตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติในเรื่องการกระจายอ านาจการปกครอง และการรับรู้สภาพปัญหาของ
สภาจังหวัด  กล่าวคือ  ก านันและสมาชิกสภาจังหวัด มีความต้องการการกระจายอ านาจการปกครองอยู่ที่ระดับท่ีสูง  ส่วน
ข้าราชการอยู่ระดับปานกลาง  ส่วนปัญหาของสภาจังหวัด ท่ีสมาชิกสภาจังหวัดรับรู้แตกต่างจากข้าราชการคือ เรื่องเงิน
ประจ าต าแหน่ง ความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด  การติดตามผลงานท่ีสมาชิกสภาจังหวัดได้
สอบถาม และการมองว่าสภาจังหวัดเป็นองค์กรที่ไม่มีอ านาจในการแก้ไขปัญหา 
 การศึกษาพบในความเป็นจริง  สภาจังหวัดไม่ได้เป็นตรายางตามที่นักวิชาการหลายฝ่ายเข้าใจ  แต่เป็นองค์กรที่
ส าคัญในการอนุมัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และควบคุมดูแลการบริหารงานของข้าราชการและผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาสภาจังหวัดเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในระดับจังหวัด ออกเป็นสอง
แนวทาง  แนวทางแรก เสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงจากประชาชน  แล้วให้สภาจังหวัดเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ  แนวทางที่สอง  ให้เลือกตั้งนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด แล้วให้สภาจังหวัด
เป็นฝ่ายนิติบัญญัต ิ
 
วินัย  ลีสมิธิ์  และ ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย . การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขในประเทศไทย . วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า ,  2545. 132 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่า บทบาทด้านสุขภาพท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่นในประ
เทสไทยเป็นเช่นไร   วิธีการศึกษาประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัย  การศึกษาเชิงคุณภาพ 
และการวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพ  ประชากรเป้าหมายของการศึกษาคือ กลุ่มผู้บริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข 
 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประสบกรณ์ด้านการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขและบทบาทด้านสุขภาพของกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิกและประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศ พบว่าความสนใจในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขเริ่มขึ้นในปี 
ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา  การกระจายอ านาจมีค าจ ากัดความทั่วไปว่าเป็นการส่งต่อหรือแพร่อ านาจในการวางแผน การ
จัดการ และการตัดสินใจในกิจการภาครัฐจากระดับประเทศไปสู่ระดับท่ีต่ ากว่า มีเหตุผลส าคัญ 3 ประการในการกระจาย
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อ านาจ คือ เหตุผลทางการบริหารจัดการ  ทางเศรษฐศาสตร์  และทางการเมือง  อ านาจที่กระจายมีระดับการตัดสินใจ
แตกต่างกันจึงเป็นเหตุให้เกิดรูปแบบการกระจายอ านาจหลายรูป ได้แก่ การแบ่งอ านาจตามหน้าที่ (Functional  
Deconcentration) การแบ่งอ านาจที่ประสานระดับจังหวัด (Integrated  Prefectoral  Deconcentration) การคลาย
อ านาจ (Devolution) การกระจายอ านาจสู่องค์กรท้องถิ่นที่มีตัวแทนของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นผสมกัน  การมอบ
อ านาจ (Delegation) การปกครองแบบรัฐอิสระ (Federalism) การกระจายอ านาจโดยผ่านกลไกตลาดภายในรัฐ (Public  
Sector  Market  or  Internal  Market) หรือการขายโอนกิจการจากภาครัฐให้เอกชนด าเนินการ (Privatization) 
 องคืการอนามัยโลกได้นิยามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่าเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์และความสามารถภายใต้
กฎหมายที่ก าหนดส าหรับควบคุมและจัดการกิจกรรมสาธารณะที่ส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ความแตกต่างของจ านวนและความหนาแน่นของประชากรเป็นปัจจัยที่ท าให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
แบ่งเป็นหลายระดับชั้น  ซึ่งอาจแบ่งเป็นระดับเขต  ระดับจังหวัด  อ าเภอหรือเมือง  และระดับล่างสุดคือเทศบาล  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งบทบาทปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่รับผิดชอบ  รัฐบาลกลาง
สร้างความสัมพันธ์เพื่อการควบคุมก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านระบบการคลังและการวางแผน 
 บทบาทด้านสุขภาพเป็นบทบาทท่ีเด่นมากของกลุ่มประเทศนอร์ดิก  บทบาทด้านสุขภาพมีหลายประการตั้งแต่ 
การก าหนดนโยบายสาธารณสุข  การจัดบริการสุขภาพ  การบริหารจัดการสถานบริการ  การควบคุมก ากับบริการสุขภาพ
เอกชน  และการก าหนดราคากลางเพื่อจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้จัดบริการ  ประเทสก าลังพัฒนาได้มีการกระจายอ านาจด้าน
สาธารณสุขและก่อให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพในพื้นท่ีระดับต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับพ้ืนท่ีชุมชน อ าเภอ จังหวัด และ/
หรือเขต  เพื่อรับผิดชอบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของประเทศ  อย่างไรก็ตามสถานบริการต่าง ๆ ยังคงอยู่ในการ
ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  บริการสุขภาพท่ีมีการถ่ายโอนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน  โดยการตัดสินใจในปัญหาที่ส าคัญยังคงเป็นอ านาจของส่วนกลาง  การกระจายอ านาจด้าน
สาธารณสุขของประเทศก าลังพัฒนาก่อให้เกิดปัญหาหลายประการได้แก่  เกิดการต่อต้านจากกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างรุนแรงต่อการกระจายอ านาจ  สร้างภาระทางการเงินและเกิดขาดแคลนงบประมาณด้านสาธารณสุข  
สร้างความแตกแยกของระบบบริการสุขภาพเดิม  เปิดโอกาสให้เกดการคอร์รัปชั่นมากขึ้น  มีการรวบอ านาจรวมศูนย์ใน
ระดับพ้ืนท่ี  และสร้างความขัดแย้งระหว่างส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทด้านสาธารณสุข 

ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการระบบสุขภาพหลังการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข  ผู้วิจัย ชี้ว่า  การ
เปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเกิดขึ้นท้ังในบทบาทความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  บทบาทกระทรวงสาธารณสุขควรเน้นในการก าหนดนโยบายสาธารณสุขประเทศ  ก าหนดมาตรฐาน
การบริการสุขภาพ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย และการวิจัยและพัฒนาการสาธารณสุข มากกว่า
การเป็นผู้ให้บริการ  การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทด้าน
สาธารณสุขที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี  และบทบาทด้านสาธารณสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีก็แปรตาม
ทางเลือกของการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพ  โดยอาศัยตัวชี้วัดทางการเงินและการบริหารจัดการทางเลือกในการถ่ายโอน
ภารกิจด้านสุขภาพมี 3 ทางเลือก  ทางเลือกที่ 1  อบจ.รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค เป็นต้น ขณะเดียวกัน เทศบาลและ อบต .บริหารจัดการโรงพยาบาลและสถานีอนามัย     ทางเลือกที่ 2 
ก าหนดให้ อบจ .รับผิดชอบบริหารกับเป็นเจ้าของสถานบริการทุกระดับในเครือข่ายการบริการระบบเดียวกัน  เทศบาลและ 
อบต.ดูแลบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน (รูปแบบประเทศกลุ่มนอร์ดิก)  ทางเลือกที่ 3 กระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็น
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เจ้าของสถานบริการและเป็นผู้จัดบริการด้านสุขภาพเช่นเดิม  แต่เปิดโอกาสให้องคืกรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารโดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่ (รูปแบบคณะกรรมการสุขภาพจังหวัด)   

ผู้วิจัยพบว่าทางเลือกที่ 3  ของการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขให้แองคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเหมาะสมมากกว่าทางเลือกที่ 1 และ 2  โดยเฉพาะระยะเปล่ียนผ่านของการกระจายอ านาจ เพราะสร้าง
ภาระทางการเงินและการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นน้อยที่สุด  ทางเลือกที่ 2 ของการถ่ายโอนภารกิจด้าน
สุขภาพเป็นขั้นต่อไปในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นมีภาระทางการเงินและการ
บริหารจัดการน้อยกว่าทางเลือกที่ 1  อย่างไรก็ดีต้องพึงเข้าใจว่าการพิจารณาทางเลือกโดยใช้ตัวแปรทางการเงินและการ
บริหารจัดการน้ันตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าปัจจัยอื่น ๆ คงที่  นอกจากนี้ในการประเมินความเหมาะสมส าหรับการถ่ายโอน
ภารกิจด้านสาธารณสุขนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วย  จึงจ าเป็นที่ต้องมีการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาก่อนท่ีจะด าเนินการถ่ายโอนภารกิจอย่างเต็มที่ในประเทศไทย 

 จากการศึกษาสรุปประเด็นและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้หลายประการ ดังนี้  ระบบบริการ
สุขภาพควรกระจายอ านาจไปสู่พื้นที่จังหวัด เพราะเป็นจุดเหมาะสมที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับสามารถประสานงาน
กันรับผิดชอบได้ดี  การบริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจ  เพราะ
อาจก่อให้เกิดแรงต่อต้านขึ้นมาอย่างรุนแรงส าหรับการถ่ายโอนบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การถ่ายโอนต้องด าเนินการเป็นขั้นตอนช้า ๆ ด้วยการสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรที่จะถูกถ่ายโอนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานในอนาคต  การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพต้องได้รับหลักประกันถึงความส าคัญ  การจัดสรร
แบบเท่าเทียมและเป็นธรรม (Equalization) จะก่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสุขภาพระหว่างพื้นที่องค์กร
ปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ การจัดสรรงบประมาณแบบก้อนยอดรวม (Global  Budget) จะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพของการ
คลังสุขภาพ  งบด้านลงทุนควรแยกออกจากงบด าเนินการ  ควรต้องมีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังการ
กระจายอ านาจที่ดีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการท่ีดีมี
คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ  ประชาชนควรมีโอกาสที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ จัดการ และติดตาม
การด าเนินงานด้านสุขภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาในอดีต 
 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ . การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : บทบาทขององค์กรในท้องถิ่น.  
กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์ , 2535 . 197 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 หนังสือเล่มนี้พิมพ์จากงานวิจัย ปัจจุบันผู้เขียน เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 การศึกษานี้มีการศึกษาในประเด็น ระบบ และรูปแบบขององค์กรในท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและต าบล  , บทบาท
ขององค์กรในท้องถิ่นในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามสภาพท่ีเป็นอยู่ , ปัญหาอุปสรรคของการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรในท้องถิ่น , บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐรวมทั้ง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกะบทรัพยากรธรรมชาติในระดับหมู่บ้านและต าบล  , และ เสนอแนวทางและรูปแบบที่
เป็นไปได้ในการบริหารและการจัดการ หรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและการพ่ึงตนเองของ
องค์กรในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ . การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น เปรียบเทียบ : อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น และไทย . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2541 . 302 หน้า (เอกสารวิจัย) 
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 การศึกษานี้มีการศึกษาที่พิจารณาศึกษาการบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นของต่างประเทศและของ
ไทยในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ (comparative  and  analytical  approach )    การศึกษามีขอบเขตที่ศึกษา ความส าคัญ 
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการบริหารเมืองหลวง  ซึ่งครอบคลุมเรื่องการบริหารท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเมืองหลวง  และ ยังมีการศึกษาหน่วยงานบริหารเมืองหลวง โดยเนินเรื่อง รูปแบบ 
โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของไทยและต่างประเทศ  รวมทั้งการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์การบริหารเมืองหลวงที่
เหมาะสมของไทยในอนาคต  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ . ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของ สหรัฐอเมริกา  
ฝร่ังเศส  และญี่ปุ่น . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2541 . 552 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 7 บท   บทแรก เป็นบทน า   บทที่สอง เป็นภาคทฤษฎีซึ่งกล่าวถึงความส าคัญ ความหมาย
ของผู้ว่าราชการจังหวัด  แนวคิดและหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัด (การจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ส่วนกลาง -ส่วนภูมิภาค-ส่วนท้องถิ่น , หลักการบริหารราชการ หลักการรวมอ านาจ -หลักการแบ่งอ านาจหรือ
หลักการมอบอ านาจ-หลักการกระจายอ านาจ)  บทที่สาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดของต่างประทศ คือของ สหรัฐอเมริกา  
ฝรั่งเศส  ญ่ีปุ่น  โดยกล่าวถึง ภาพรวมการบริหารราชการแผ่นดิน , รูปแบบและโครงสร้างจังหวัด , ผู้ว่าราชการจังหวัด-
อ านาจหน้าที-่ปัญหาอุปสรรค  บทที่ส่ี  ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย : ความเป็นมา  อ านาจหน้าที่  ปัญหาอุปสรรค  บทที่ห้า  
ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยสนาม  มีการเสนอตัวแบบ (models) ของผู้ว่าราชการจังหวัดไทย 
 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ . การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
Forepace , มกราคม 2546 . 210 หน้า 
 เนื้อหารหนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 3 บท  บทแรก ได้ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นรูปเทศบาล  โดยการ
น าเสนอ แนวคิด ความหมายและความส าคัญของการบริหารท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล พร้อมทั้งเสนอวิวัฒนาการของ
เทศบาลไทย    บทที่สอง  มีรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีและการด าเนินงานท้ังหลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและเทคนิค
การบริหารเทศบาล   บทท่ีสาม  เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข  และแนวโน้มของเทศบาลไทย  
พร้อมทั้งภาคผนวก  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการเกี่ยวกับเทศบาล 
  
 
วรพิทย์  มีมาก . การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
เชียงใหม.่  สถาบันนโยบายศึกษา ,  2536.  409 หน้า  (เอกสารวิจัย) 

 ผู้วิจัย เป็นอาจารย์ประจ า คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จาก โครงการส านักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ  สถาบันนโยบายศึกษา      ผลการวิจัยมีดังนี ้

1. รัฐบาลควบคุมรายรับและรายจ่ายของท้องถิ่นเอาไว้ โดยใช้ระเบียบข้อบังคับและเงินอุดหนุน ดังนั้น รัฐบาล 
จึงมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

2. โครงสร้างภาษีอากรของท้องถิ่นซับซ้อนมาก และไม่เพียงพอต่อการจัดท าบริการพ้ืนฐาน และการบ ารุง 
รักษาและบริการต่าง ๆ  ภาษีอากรท่ีโอนจากรัฐบาลเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญต่อท้องถิ่นมากกว่าภาษีที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง  ลักษณะของการพ่ึงตนเองทางการคลังของท้องถิ่นจากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นยังเป็นไปได้ยาก 
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3. สมรรถนะทางการคลังของท้องถิ่นแต่ละแห่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดการกับงานพัฒนา 
4. ระบบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากรล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ    และท าให้รายรับอยู่ในระดับต่ า 

มาก  แผนท่ีภาษีในเทศบาลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ และยังไม่ได้มีการจัดท าแผนท่ีภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสุขาภิบาล 

5. ทัศนะโดยทั่วไปของผู้เสียภาษีอากรเห็นว่า  การช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิ่นไม่ได้เป็น 
หลักประกันว่าจะได้บริการตามที่ต้องการ  ภารกิจที่ท้องถิ่นด าเนินการไม่ได้ส่ือให้สาธารณะได้รับทราบอย่างเพียงพอ และ
ประสิทธิภาพของท้องถิ่นยังต่ า 

6. อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียของรายรับจากภาษีต่ ามาก  โดยทั่วไปสุขาภิบาลจะมีเสถียรภาพของภาษีอากรด ี
กว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

7. การหลีกเล่ียงและการหลบหลีกภาษีอากรท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก  สาเหตุส าคัญมาจากการขาดประสิทธิภาพ 
และความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร 

8. เกณฑ์การจัดสรรที่เป็นอยู่ส าหรับภาษีเสริมและภาษีแบ่ง ค่อนข้างไม่ยืดหยุ่นและไม่ตอบสนองต่อการ 
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ เกณฑ์การ
จัดสรรใหม่ส าหรับภาษีการค้าและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนควรจะขึ้นอยู่กับระดับของการเจริญเติบโตทางเศรษบ
กิจในแต่ละพื้นที ่

9. เงินอุดหนุนมีความส าคัญต่อท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม ระบบเงินอุดหนุนยังไม่สามารถท าให้เกิดความเสมอ 
ภาคทางการคลัง และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบภายนอกได ้

10. อุปสรรคส าคัญของการใช้เงินสะสมมาจากข้อจ ากัดของระเบียบกระทรวงมหาดไทย และการขาดการช่วย 
เหลือของที่ปรึกษาในการลงทุน  ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการท าผลก าไรจากเงินสะสมก็คือ  การลงทุนในโครงการท่ีได้รับ
ผลตอบแทนสูงและการท าให้เป็นทรัพย์สินที่มีรายได้ในรูปของดอกเบี้ย เช่น การฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล 

11. ข้อบกพร่องของกรรมวิธีการด าเนินงานของเงินกองทุนส่งเสริมกิจการของท้องถิ่น เป็นผลมาจากสมรรถนะ 
ในการช าระหนี้ของท้องถิ่นมีอยู่ต่ า  อันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางการคลัง ความล่าช้าของการขอกู้และการอนุมัติเงินกู้ และ
เกณฑ์การขอกู้เงินท่ีคลุมเครือ  การแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็คือ ยกสถานภาพของเงินกองทุนส่งเสริมกิจการของท้องถิ่น
ให้เป็นนิติบุคคล 

12. ประสิทธิผลด้านภาษีอากรของท้องถิ่นอยู่ในระดับกลาง  อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญต่อการ 
พัฒนาหลายประการยังไม่ดีนัก เช่น ความคิดริเริ่ม การบรรลุเป้าหมาย และการประสานงาน 

13. การบริหารงานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อประสิทธิผลด้านภาษีอากรของท้องถิ่น 
ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้หลายประการ เช่น การตุ้นประชาชนในท้องถิ่นตระหนักต่อการช ารพภาษี ,  

สร้างวิธีการประเมินผลภาษีอากรเชิงระบบท่ีใช้การประเมินผลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด , ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง กรณีเทศบาลให้จัดท าระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ทันสมัย ท้องถิ่นรูปแบบอื่นให้ริเริ่มจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  , ระยะส้ันภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ควรจัดเก็บตามมูลค่าทรัพย์สินของโรงเรือน  ระยะยาวควรรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีบ ารุงท้องที่ให้เป็น
ภาษีทรัพย์สิน ฯลฯ 
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วัฒนา  วงศ์เกียรติรัตน์ . การประเมินกระบวนการบริหารจัดการในโครงการพัฒนาต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล .  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2540 . (เอกสารวิจัย) 
 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อประเมินกระบวนการบริหารจัดการและประสิทธิผลจากการด าเนินโครงการพัฒนา
ต าบล ปี 2540 ว่ามีส่วนสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้สภาต าบลและ อบต. อย่างไร และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินงานไนปีต่อไป เพื่อให้สภาต าบลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจ  โดยประเด็นที่ศึกษาคือ ประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงการ 3 ด้าน คือ 
ผลกระทบต่อเป้าหมายและแนวทางของแผน ฯ 8  ผลกระทบด้านเศรษบกิจ 
 
วัฒนา  วงศ์เกียรติรัตน์ และ วันชัย  มีชาติ . การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองและการบริหารกรุงเทพมหานคร . 
โครงการวิจัยของฝ่ายวิจัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกสมโภช , ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540 . 139 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 รายงานวิจัยนี้ ศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบการเมืองและการบริหารของกรุงเทพมหานครในระยะเวลา 50 ปีท่ี
ผ่านมา (พ.ศ. 2489-2539) โดยการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นในด้านการปกครองท้องถิ่นท้ังการจัดองค์การทางนิติบัญญัติและทางการบริหาร อ านาจและหน้าที่  การจัดระบบ
การบริหารงานคลังและการบริหารบุคคล  ระบบการวางแผน  ระบบการปฏิบัติงาน   และระบบควบคุมการบริหารงาน
ในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมา  รวมทั้งสรุปผลงานท่ีสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลได้ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา 
 การศึกษาประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งกรุงเทพมหานครในลักษระการปกครองท้องถิ่น จากการ
จัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลธนบุรีขึ้นเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ .ศ. 2480  การจัดตั้งนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเมื่อ
วันท่ี 21  ธันวาคม พ.ศ. 2514  และการจัดตั้งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ. 2515  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528  เนื้อหา
เกี่ยวกับรูปแบบและฐานะของกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2489-2514  กรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2515 (21 ธันวาคม 
2514 – 13 ธันวาคม 2515)  กรุงเทพมหานครในช่วงปี 2515 – ปัจจุบัน (รูปแบบกรุงเทพมหานคร)  เนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของกรุงเทพมหานคร  ประวัติความเป็นมาของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  การจัดองค์การ  การ
บริหารงานคลังและการบริหารบุคคลของกรุงเทพมหานคร  ระบบการวางแผน  ระบบการปฏิบัติงานตามแผน  และระบบ
การควบคุมงาน  ลักษณะของโครงการท่ีได้จัดท าเฉพาะช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา เช่น งานโยธา งานระบายน้ า งานรักษาความ
สะอาด  งานเทศกิจ  งานแพทย์  งานอนามัย  งานศึกษา  งานสวัสดิการสังคม  งานคลัง  และงานอื่น ๆ รวมทั้งตัวอย่าง
โครงการเด่นท่ีได้จัดท าในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา 
  
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า . การประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง ทิศทางการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ( วันจันทร์ที่ 12  มีนาคม  พ .ศ. 2544  ณ  ห้องจินดา ณ 
สงขลา  สถาบันพระปกเกล้า) . กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด , พฤษภาคม 2544 .  75 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น
ในประเทศไทย โดยมี  

1. บทความประกอบการประชุม เรื่อง นโยบายการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น : อดีต ปัจจุบัน  
และยุทธศาสตร์สู่อนาคต  โดย  จรัส  สุวรรณมาลา 
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2. ประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 8 ประเด็น คือ (1)  
ผลักดันการกระจายอ านาจอย่างจริงจัง  (2) สร้างความพร้อมให้กับท้องถิ่น  (3) ปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(4) ถ่ายโอน งาน เงิน คน สู่ท้องถิ่น  (5) ปรับบทบาทของราชการส่วนกลางและภูมิภาค  (6) ปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย  
(7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  (8) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 

3. ค าอภิปรายของผู้ร่วมประชุม 
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า . กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ประชาชนได้อะไร . 
กรุงเทพฯ : หจก.ธรรกมลการพิมพ์ , มกราคม 2546 .  143 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปการประชุมสัมมนาเรื่อง กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น : ประชาชนได้อะไร  ซึ่งได้รวบรวม
ความคิดเห็นของ นักการเมือง นักวิชาการ และผู้มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการกระจ่ายอ านาจในประเทศไทย ว่ามี
ความเห็นต่อการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นของสังคมไทยที่ผ่านมาอย่างไร  รวมถึงการน าเสนอถึงผลส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มในต่าง ๆ  ท่ีมีต่อการกระจายอ านาจที่ผ่านมา (ภาคผนวก)  เรื่อง เด็กและเยาวชนได้อะไร
จากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น , เรื่อง ผู้หญิงได้อะไรจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น , เรื่อง ประชาชนได้อะไรจากการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นด้านสาธารณสุข   นอกจากนี้ยังได้น าเสนอบทความที่ชนะเลิศจากการประกวดบทความ เรื่อง 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในอุดมคติ ทั้งประเภทเยาวชน และ ประเภทประชาชนทั่วไป  สุดท้ายได้สรุปความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้เขียนผ่านกระดานความคิดเห็นหน้างาน ว่า ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นได้ คุณจะเปล่ียน
อะไร 
 
วันเดิม  มณีโภคา . การศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา . ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ , 2541 .  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า : การน ารูปแบบการบริหารหมู่บ้าน อพป . มาปรับใช้กับการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตการศึกษา มีความเห็นในระดับปานกลาง  ซึ่งแปลค่าได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในเขตการศึกษา 11  ได้
แสดงความคิดเห็นว่าไม่คัดค้านและไม่สนับสนุนต่อการน ารูปแบบการบริหารหมู่บ้าน อพป .ปรับใช้กับการบริหาร
สถานศึกษา    และ การบริหารการศึกษาของท้องถิ่นโดยกระบวนการกระจายอ านาจนั้น สมควรน าเอารูปแบบการบริหาร
หมู่บ้าน อพป.มาปรับใช ้
 
วีระพงศ์  เดชบุญ , พนิชย์  พรจันทร์  และ เรืองเดช  เขจรศาสตร์ . ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เขตการศึกษา 10 . ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตการศึกษา 10 , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
 ผลการศึกษาพบว่า : อบต.มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีด้านการมีความรู้เรื่อง
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ,  เห็นประโยชน์ของการศึกษาอยู่ในระดับมาก , ด้านการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในระดับ
ปานกลาง , ความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ในระดับปานกลาง   ท้ังนี้ตัวประธานกรรมการบริหาร อบต . มีความ
พร้อมมากกว่า ปลัด อบต .  และ ผู้น า อบต .ที่มีระดับการศึกษามัธยมปลายลงมา มีความพร้อมในด้านการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษามากกว่าผู้น า อบต.ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12 ปี คือ ขาดงบประมาณที่เพียงพอ  ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา  ขาดการประสานงาน  ขาดการวางแผนและการติดตามประเมินผลร่วมกัน  แนว
ทางแก้ไข ผู้วิจัยเสนอให้รัฐจัดสรรงบประมาณในส่วนการศึกษาเพิ่มขึ้นให้กับ อบต .  ก าหนดอัตราก าลังด้านการศึกษา  
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรของ อบต .   ออกระเบียบกฎหมายว่าด้วยการน้ีให้ชัดเจน เพื่อถือ
เป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 
 

ศ 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ และคณะ . โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.  ได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ส านักงาน ,กรกฎาคม 2540 . 77 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่าระเบียบบริหารราชการท่ีก าหนดโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 
เมื่อน าไปปฏิบัติจริงพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ 6 ประการ คือ  (1) การบริหารราชการของประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นการ
บริหารราชการดดยส่วนกลาง  (2) การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารงานในสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต  (3) กลไกการจัดตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงส่วนราชการยังขาดประสิทธิภาพ  (4) การมอบอ านาจและ
การกระจายอ านาจในการบริหารอย่างแท้จริงยังไม่เกิดขึ้น  (5) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของประเทสได้  (6) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ 
 ข้อเท็จจริง 6 ประการ น ามาซึ่งข้อสรุปส าคัญคือ การบริหารราชการไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาประกอบกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน  ยิ่งชี้ชัดว่าในอนาคตหากไม่มีการปรับเปล่ียนระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ภาครัฐไทยจะไม่
สามารถสนองความต้องการของประชาชนที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของความต้องการบริการสาธารณะ  การมีส่วนร่วมใน
การปกครองไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  และอื่น ๆ  
 คณะผู้วิจัย เสนอแนวทางในการปฏิรูปภาครัฐไทย โดยชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ภาครัฐไทย พ .ศ. 2563 ว่าจะ
ด าเนินการใน 3 เรื่อง คือ 

1. การบริหารเศรษฐกิจ  ระบบราชการของภาครัฐไทยจะเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ  มุ่งด ู
แลเศรษฐกิจมหภาคเพื่อส่วนรวม  มีการร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐในการบริหารเศรษฐกิจ ให้
ความส าคัญต่อการใช้อ านาจด้านเศรษฐกิจของรัฐ และมุ่งหวังที่กระบวนการวัดผลการบริหารเศรษฐกิจ  กล่าวโดยสรุปคือ 
มุ่งผนึกก าลัง เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนในชาติ  มีการเก็บรวบรวมตัวเลข  สถิติข้อมูลทางเศรษฐกิจ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของเอกชน 

2. การบริหารเศรษฐกิจและสังคม  ระบบราชการของภาครัฐไทย มุ่งเรื่องความเป็นธรรม  มุ่งเรื่องการกระจาย 
อ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ  และมุ่งการแข่งขันที่มีคุณภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value  Competition) มากกว่าการ
แข่งขันเรื่องราคา (Cost  Competition) เนื่องเพราะกระแสโลกาภิวัฒน์  ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีส่งผลต่อบทบาทของรัฐ
ที่ทุกประเทศเหมือนกันหมด (Level  playing  field) คือมีมาตรฐานโลกเป็นตัวก าหนด 
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3. การบริหารบริการ  ระบบราชการของภาครัฐไทย จะด าเนินการเฉพาะบทบาทในการก าหนดนโยบาย  ก ากับ 
ดูแล  เน้นบทบาทในการเป็นผู้จัดหาบริการ (Service  provider) มากกว่าการเป็นผู้ผลิต (Service  producer)  ทั้งนี้ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมบริการสาธารณะมากขึ้น  เพื่อน าไปสู่การมอบ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพโดยใช้ค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุด 

ในความสัมพันธ์ภายในภาครัฐเองนั้น ส่วนกลางจะรับผิดชอบดูแลในด้านนโยบายระดับชาติ และการต่าง 
ประเทศ  โดยน านโยบายที่ก าหนดโดยฝ่ายการเมืองไปประสานให้เกิดการปฏิบัติ ก ากับดูแล และตรวจสอบเป็นส าคัญ  
บทบาทในการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมตลอดจนการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่ไม่ใช่ขอบเขตระดับชาติ  ให้
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์นั้น  คณะผู้ศึกษาได้เสนอให้จัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง -ส่วน
ภูมิภาค-ส่วนท้องถิ่น  ใหม่  โดยด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 

1. ช่วงแรก ภายใน 5 ปี คงไว้ซึ่งโครงสร้างของส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ท้ัง 3 ระดับท่ีเป็นอยู ่
ในปัจจุบัน  แต่ถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากรจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค 

2. ช่วงสอง  ภายใน 10 ปี  คงไว้ซึ่งราชการส่วนภูมิภาค  แต่ให้ภูมิภาคมีแค่ระดับจังหวัดเท่านั้น  ขณะเดียวกัน 
แปรสภาพอ าเภอ-ต าบล-หมู่บ้าน  ให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมด 

3. ช่วงสาม ภายในปี 2563  ให้มีเฉพาะการบริหารราชการส่วนกลาง และท้องถิ่นเท่านั้น  เนื่องจากภารกิจ  
อ านาจหน้าที่ และบุคลากรส่วนราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค  ได้แปลงสภาพเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นหมดแล้ว 
 นอกจากนั้นแล้วยังได้เสนอให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงสถานภาพหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้เป็นหน่วยงานในก ากับรัฐบาลโดยเร็ว และควร
ปรับปรุงกลไกในการจัดตั้ง ยุบ รวม และเปล่ียนแปลงส่วนราชการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  โดยให้การจัดตั้ง ยุบ และ
เปล่ียนแปลงหน่วยงานระดับกรมและต่ ากว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร  โดยคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการท่ีเสนอให้
จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการท่ีน าเสนอใหม ่
 ข้อเสนอสุดท้าย คือให้เร่งรัดให้มีการมอบอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  และมอบอ านาจภายใน
ส่วนราชการเองอย่างจริงจัง 
 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ  และ  วนิดา  นวลบุญเรือง . การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ . 
สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย  ส านักงาน ก.พ. , มิถุนายน 2545 . 62 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 หนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้เรียบเรียงขึ้น อันเป็นงานท่ีต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” ที่ด าเนินการเมื่อ ปี 2540 ในการศึกษา ได้มีการเสนอปรับปรุงราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ในประเด็นที่ให้มีหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจในเชิงวิชาการ การประสานงาน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และให้ค าปรึกษาแนะน า  เสนอให้ทบทวนออกแบบระบบบริหารงานจังหวัด /อ าเภอใหม่บนพ้ืนฐานของ
หลักการมีประสิทธิภาพสูงสุดและความรับผิดชอบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  การท างานของข้าราชการควรเป็น “ทีมจังหวัด”  
ส่วนรัฐบาลต้องมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณะตลอดจน
ความเท่าเทียมกันของการบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนและชุมชน  ด้านที่มาของผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ
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ให้ย้ายสังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งได้จาก
หลากหลายหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่ได ้
 ในเรื่องการกระจายอ านาจ ผู้เขียนได้เสนอว่า  การกระจายอ านาจให้แก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้การกระจายอ านาจนั้นท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความซ้ าซ้อนทั้งเรื่องงบประมาณและบุคลากร  และควรเกิดการบูรณาการในการ
พัฒนาจังหวัดในภาพรวม 
 
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา .  การกระจายอ านาจท้องถิ่นของสังคมไทย : 
เสียงเพรียกจากภาคประชาชน . กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์ , พฤษภาคม 2538 .  40 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นสรุปรายงานและบทสังเคราะห์จากการสัมมนา เรื่อง “ การปกครองท้องถิ่นและการสร้าง
ระเบียบองค์กรประชาชน”  เมื่อวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2537 ณ โรงแรมสีมาธานี ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ เมื่อไม่มีการ
กระจายอ านาจจะเกิดปัญหาอะไรและอย่างไร?   ,  สาเหตุของการไม่กระจายอ านาจ , กลยุทธ์และการสร้างแนวร่วมในการ
กระจายอ านาจ , เหตุผลหลัก ๆ ของความสมควรในการกระจายอ านาจ  และ บทสรุปของแนวทางที่เป็นไปได้ในการ
กระจายอ านาจ 
 
ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ . การศึกษารูปแบบและขีดความสามารถของประชาคมท้องถิ่นที่เอื้อต่อกลไกธรรมรัฐ
ในรัฐบาลท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฎยะลา , 2544 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่า : ความเป็นประชาสังคมท้องถิ่นยังไม่เกิดขึ้นแท้จริง  แต่มีเป็นกลไกย่อยก็คือกลุ่มองค์กรชุมชนที่
มีเป้าหมายของตนเอง  และสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีมีศาสนาอิสลามเป็นกรอบการด าเนินชีวิตในทุกด้าน  ท้ังนี้ 
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกลุ่มประชาสังคมท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ า และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาใน 2 มิติ 
คือมิติด้านความพร้อม พบว่า ทรัพยากรและเครือข่ายการส่ือสาร การประสานงาน มีขีดความสามารถระดับปานกลาง  แต่
ด้านการจัดการ  การมีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สาธารณะมีขีดความสามารถระดับต่ า  และในมิติด้านกระบวนการการ
บริหารงานของกิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการติดตามประเมินผลมีขีดความสามารถ
ระดับต่ า แต่การมีส่วนร่วมปฏิบัติปฏิบัติงานมีขีดความสามารถระดับปานกลาง   ส่วนปัจจัยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของประชา
สังคมท้องถิ่นที่เอื้อต่อกลไกธรรมรัฐของ อบต .ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีหลายปัจจัย อันได้แก่  การมีผู้น าที่
เข้มแข็ง หรือมีภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของชุมชน ความเป็นกลุ่มหรือชุมชนเดียวกัน  จิตส านึกต่อท้องถิ่น  การรับรู้คุณค่า
และประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน  การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  การสนับสนุนทางสังคม  การพ่ึงตนเองของชุมชน 
และโครงสร้างการจัดการและส่ือสารท่ีชัดเจน เป็นต้น  ส่ิงเหล่านี้เป็นทุนของท้องถิ่นในทุกด้านท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ท้ังรูปแบบปัจเจกบุคคล  กลุ่มองค์กร และเครือข่าย เป็นต้น  ให้สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของประชาสังคม
ท้องถิ่นให้เอื้อต่อการบริหารปกครองท้องถิ่นท่ีดีของ อบต.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 ข้อเสนอแนะ :- (1) การสร้างเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ให้เอื้อต่อการเป็นประชาสังคมท้องถิ่น
ของ อบต .   (2) ผลักดันให้องค์กรท่ีมีอยู่เดิมและจัดตั้งขึ้นใหม่ต่าง ๆ เชื่อมเป้าหมาย  ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองกับ
เป้าหมายรวมของท้องถิ่น ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากสภาพของกลุ่มคนในพื้นท่ีดังกล่าวยังขาดทักษะการ
เชื่อมโยง หรือยังไม่เกิดความเข้มแข็งในระบบความคิด  (3) หากิจกรรมและรูปแบบท่ีช่วยกระตุ้นให้ชุมชนรับรู้ และเข้าใจ 
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อบต. แบบไม่แปลกแยกจากชุมชน  (4) การน ากิจกรรมและรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และการส่ือสารใน
การเชื่อมโยงกลุ่มชุมชน ประชาสังคม กับฝ่าย อบต.ในพ้ืนท่ี  (5) ควรส่งเสริมการศึกษาและหาทางพัฒนากลุ่มองค์กร คณะ
บุคคล ให้เป็นรูปธรรมและมีจิตวิญญาณแบบอาสาสมัคร  (6) เชื่อมบริบทของวัฒนธรรมกับการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีแกนกลาง
บนหลักศาสนาอิสลาม  (7) ควรส่งเสริมประชาสังคมท้องถิ่นในเชิงการเคล่ือนไหวทางสังคม เพื่อช่วยเสริมการท างานของ
ประชาสังคม กับ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐท้องถิ่นได้  (8) การค านึงพื้นท่ีสาธารณะให้กลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่น มี
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
 
ศิริลักษณ์  ดวงแก้ว . การสนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการถ่ายโอนภารกิจของ
ส านักงาน รพช.ให้แก่ อบต. กองวิจัยและประเมินผล  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท , 2543 .  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัย : ข้อเสนอให้จัดท าคู่มือมาตรฐานงานด้านต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ปฏิบัติงาน ดดยให้มีแบบมาตรฐานและมีรายละเอียดการท างานทุกขั้นตอน  ,  ด้านระบบการตรวจติดตามและก ากับดูแล
ตามภารกิจที่ถ่ายโอน ควรมีระบบการตรวจที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  , จังหวัดควรแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจหรือ
คณะท างานด้านช่างส าหรับประสานงานและอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการให้องคืกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ,  ควรพิจารณาเกี่ยวกับการส่งมอบงานท่ีได้ด าเนินการแล้วให้ท้องถิ่น(ถนน แหล่งน้ า ) เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งงบประมาณรองรับในการบ ารุงรักษาในระยะยาว และจัดท าทะเบียนไว้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ,  เข้าไปมีส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลร่วมกับ อบต. เพื่อช่วยให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนท่ี
ได้มาตรฐานในภารกิจที่ถ่ายโอน 
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ส 
สกนธ์  วรัญญูวัฒนา  และคณะ .  การประเมินมูลค่าฐานภาษีทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ภายใต้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ . โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , พฤษภาคม  2544 . 160 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบ “รายได้ภาษ”ี ที่จัดเก็บภายใต้ระบบภาษีปัจจุบัน (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และ ภาษีบ ารุงท้องที่ ) กับ ภายใต้ระบบภาษีใหม่ (ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง)     (2) เปรียบเทียบ “ภาระภาษ”ี 
ของผู้เสียภาษีแต่ละรายภายใต้ระบบภาษีปัจจุบัน กับภายใต้ระบบภาษีใหม่  (3)  ประเมินความเหมาะสมของ “อัตรา
โครงสร้างภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง” 
 ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ประการ คือ (1) ข้อเสนอว่าด้วยการสร้างความยอมรับในกลุ่มผู้เสียภาษี  
(2) ข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บภาษี  (3) ข้อเสนอว่าด้วยการเลือกใช้อัตราภาษี  (4) ข้อเสนอ
ว่าด้วยมาตรการลดหย่อนภาษี  (5) ข้อเสนอว่าด้วยการบังคับใช้ผังเมือง 
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล. เอกสารวิจัยสถาบันด ารงราชานุภาพ , 2539. (เอกสารวิชาการ สดร.11/2539) 
 ผลการวิจัยพบว่า อบต .มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบริหารงานในระดับต าบลหมู่บ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่  ปัยหาการบริหารงานของ อบต. มีทั้งด้านการจัดโครงสร้างและระบบงาน  ด้านการบริหารงาน
บุคคล  ด้านการบริหารการคลังและงบประมาณ  ด้านการบริหารพัสด ุ
 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ครอบคลุมในเรื่อง ให้ส่วนกลางปรับโครงสร้างการบริหารงานของส่วนภูมิภาค  การ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้ อบต .   การส่งเสริมรายได้ อบต .  การฝึกอบรม  ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้ยืดหยุ่น  มีการ
ประสานแผนทุกระดับ 
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย .  บทบาทและความสัมพันธ์ของส่วนราชการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล .กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ , 2539 . 151 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาวิจัยนี้ศึกษา 4 ประเด็น คือ ความผูกพันท่ีเกี่ยวข้องของอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ การเงิน 
การคลัง ทรัพยากรบุคคล และกระบวนการวางแผนของ อบต .  การวิจัยพบว่า  อบต . เป็นเรื่องใหม่ที่คนส่วนใหญ่ทั้ง
ประชาชนทั่วไป และข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ยังไม่เข้าใจในสาระรายละเอียด แต่การด าเนินกิจการของ 
อบต.ในระยะแรก สามารถด าเนินการได้ดีพอสมควร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใน อบต. เคยผ่านงานในสภาต าบลมา
ก่อน และประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ มีความคิดเห็นแบบใหม่ และมีความรู้ความสามารถในจ านวนที่เกือบก้ ากึ่งกัน รวมทั้ง
ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย ระยะแรกเร่งท าความเข้าใจเรื่อง อบต .แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นพ้ืนฐานให้บุคลากร
ของส่วนราชการน้ันเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถประสานและสนับสนุนงานของ อบต .ได้อย่างถูกต้อง  เร่งพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานของ อบต .  สร้างความกระจ่างในอ านาจหน้าที่ของ อบต .ว่ามีขอบเขต
เพียงใด และ จะด าเนินการได้อย่างไรบ้าง  พิจารณาสร้างเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแก่ อบต .  เพิ่มขีด
ความสามารถของ อบต .ในการจัดหารายได้จากกิจการพาณิชย์   ระยะยาว พิจารณาให้อิสระในการบริหาร การเงิน การ
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คลังแก่ อบต . การควบคุมจากส่วนภูมิภาคต้องลดลง มีการก าหนดกฎ ระเบียบในการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่น 
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . การเป็นชุมชนเมืองของพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล(อบต.) . กรุงเทพฯ : กรุงเทพก๊อปปี้ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ , 2539. (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการเป็นชุมชนเมืองของพื้นที่ อบต . ว่ามีลักษณะการเป็นชุมชนเมืองมาก
น้อยเพียงใด  (2) พิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ ของการเป็นชุมชนเมืองของ อบต . ในระดับต่าง ๆ  (3) เพื่อศึกษาแนวโน้ม
ของการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองตามความหมายของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเทศบาล 
 ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนเมืองมี 4 ด้าน คือ ด้านประชากร  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และกายภาพ  
โดยมีตัวชี้วัดรวมทุกด้าน 8 ตัวแปร คือ  ขนาดของประชากร  ความหนาแน่นของประชากร  สัดส่วนของครัวเรือนที่ท า
การเกษตร  จ านวนร้านค้า  รายได้ของ อบต .  สัดส่วนของผู้จบการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ  คะแนนการให้บริการด้าน
สาธารณสุข  เวลาการเดินทางโดยเฉล่ียจาก อบต. ถึงตัวอ าเภอ 
 ผลการวิจัย พบว่า  อบต .ส่วนใหญ่ที่ศึกษามากกว่าครึ่งหน่ึง(ร้อยละ 53.4) มีระดับการเป็นเมืองปานกลาง มีเพียง 
1 ใน 4 (ร้อยละ 25.9) มีระดับการเป็นชุมชนเมืองสูง     เมื่อเปรียบเทียบระดับการเป็นชุมชนเมืองระหว่างภาคต่าง ๆ พบว่า 
อบต.ในเขตปริมณฑล มี อบต .ที่มีระดับการเป็นเมืองในสัดส่วนที่สูงที่สุด คือ ร้อยละ 46.8  รองลงมาภาคใต้ ร้อยละ 27.1  
ภาคเหนือ ร้อยละ 25.6  ภาคตะวันตกร้อยละ 20.9  ภาคตะวันออก ร้อยละ 19.0  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.2  
และภาคกลางมีสัดส่วนการเป็นเมืองต่ าสุด คือ ร้อยละ 10.2 
 จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า อบต . ที่มีระดับการเป็นชุมชนเมืองสูง คือ อบต . ที่อยู่ในเขตอิทธิพลของเมือง
ขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกด้าน  ชุมชนในเขตรอบนอกที่มีพื้นท่ีต่อเนื่อง
เขตกรุงเทพมหานคร  จึงเป็นเสมือนเมืองบริวารท่ีอยู่โดยรอบเมืองแม่  และมีอัตราการเจริญเติบโต  รวมทั้งการขยายตัวของ
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดมา  ดังนั้น  อบต .ในเขตปริมณฑล จึงมีศักยภาพท่ีสามารถจะได้รับการพัฒนายก
ฐานะชุมชนขึ้นเป็นเทศบาลได้ต่อไป 
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . การถ่ายโอนงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แก่
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน . โครงการวิจัยของ สถาบันด ารงราชานุภาพ , 2542 . (เอกสาร
วิจัย) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายโอนงานและกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์กร
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการถ่ายโอนงานและกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน  การวิจัยพบว่า :- 
 งานและกิจกรรมที่ควรถ่ายโอนให้องค์กรชุมชน คือ งานจัดกิจกรรมชุมชน  งานบริหารการจัดกลุ่ม /องค์กรและ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่ีด าเนินงานอยู่ในชุมชน  งานจัดหรือให้บริการฃุมชนด้วยการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน  อาชีพ เงินทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 งานและกิจกรรมที่ควรโอนให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ งานสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
และการจัดหรือให้บริการชุมชนท่ีด าเนินงานโดยกลุ่ม/องค์กรชุมชน และชุมชน รวมทั้งงานจัดหรือให้บริการชุมชนด้านการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน อาชีพ เงินทุน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในส่วนท่ีเกินความสามารถของชุมชน   
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ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน จะด าเนินการในส่วนของนโยบาย การวิจัย การพัฒนารูปแบบและวิธีการ
พัฒนาชุมชน การก าหนดและส่งเสริมการให้บริการ  การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดบริการ การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย การติดตาม ประเมินผล เพื่อสนับสนุนและประสานงานให้ชุมชนและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้ตามภารกิจ ท้ังนี้ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการถ่ายโอนงาน และกิจกรรมได้พร้อมกันทุกพื้นที่ 
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์กร ชุมชน และกิจกรรมเป็นกรณี ๆ ไป แต่จะแบ่งแผนการถ่ายโอนเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนและ
หลังการถ่ายโอน     ก่อนการถ่ายโอนมีงานท่ีจะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กัน 3 ด้าน คือ การเตรียมความพร้อมของชุมชน  
การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งจูงใจทั้งภายในและภายนอก และการยกระดับงานและการสร้างความสัมพันธ์  หลังการถ่ายโอน
มีงานท่ีจะต้องด าเนินการ 3 เรื่อง คือ การพัฒนาช่องทางส่ือสารระหว่างองคืกรกับเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนทุก
ระดับ และระหว่างองค์กรชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาการท างาน  การส่งเสริมเครือข่ายองค์กร
ชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน  
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ ควรปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นนักพัฒนาที่ดี และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้สามารถท างานร่วมกับประชาชน  ปรับการรับรู้ของประชาชนและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนักใน
ความเป็นเจ้าของกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  ควรท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการปรับบทบาทคามแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ  ควรให้จังหวัด อ าเภอศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถและความพร้อมของชุมชน และจัดท า
แผนการถ่ายโอนงานฯหน่วยงานระดับกอง  ควรศึกษาแผนการถ่ายโอนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแผนงาน /โครงการ ใน
ระบบงบประมาณควรมีการเตรียมปรับรูปแบบ/วิธีการท างานเพื่อด าเนินงาน/กิจกรรมที่กระท าภายหลังการถ่ายโอน 
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . การถ่ายโอนภารกิจของกรมโยธาธิการให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล . โครงการศึกษาวิจัยของสถาบันด ารงราชานุภาพ , 
2542 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลการด าเนินการตามภารกิจที่กรมโยธาธิการได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2542 ว่าด าเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนดหรือไม่ และเสนอแนะ
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจของกรมโยธาธิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยว่า  ภารกิจที่กรมโยธาธิการสามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีศักยภาพและความพร้อมที่จะรับโอน 9 
ภารกิจ คือ ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน ปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพาน คสล . ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
ก่อสร้างฝาย/คลอง ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ ก าจัดผักตบชวาและขุดลอกคูคลอง และการควบคุม
อาคาร  (2) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 1-2  มีศักยภาพและความพร้อมใน 9 ภารกิจเช่นกัน  (3) องค์การบริหารส่วน
ต าบล ชั้น 3-5 มีศักยภาพและความพร้อมใน 7 ภารกิจ (ยกเว้น ปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพาน คสล . และ ก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะ) 
 ผู้วิจัยเสนอให้แยกภารกิจที่ถ่ายโอนเป็น 4 ประเภท คือ  (1) งาน/โครงการท่ีให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง ได้แก่  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน และงานก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน  โดยกรมโยธาธิการควรตัดโอนงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการเอง   (2) งาน/โครงการท่ีให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง  โดยกรมโยธาธิการ
ก ากับดูแล ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง งานขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการก่องสร้างประปามาตรฐาน ก ข  งาน
ก่อสร้างฝาย/คลอง  และโครงการบางประเภทในงานบูรณะ  บ ารุงรักษาส่ิงสาธารณประโยชน์ โดยกรมโยธาธิการก าหนด
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ระยะเวลา ขั้นตอนและแนวทางในการถ่ายโอน     (3) งาน/โครงการท่ีคงไว้ที่กรมโยธาธิการระยะเวลาหน่ึง ได้แก่ โครงการท่ี
ต้องใช้เทคนิคสูง หรือต้องอาศัยความร่วมมือมากกว่า 1 อบต. โดยกรมโยธาธิการก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนและแนวทาง
ในการถ่ายโอนฯ   (4) งาน/โครงการท่ีคงไว้ที่กรมโยธาธิการ ได้แก่ งาน/โครงการท่ีมีความยุ่งยากสูงมาก ใช้เทคนิคสูง งานท่ี
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เอง  โครงการท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานท่ีเป็นอ านาจของกรมโยธาธิการตามที่กฎหมายก าหนด 
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) . โครงการศึกษาวิจัยร่วมระหว่าง สถาบันด ารงราชานุภาพ กับ กองราชการ
ส่วนต าบล กรมการปกครอง , สิงหาคม 2543 . (เอกสารวิจัย) 
 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาถึงการบริหารงานของ อบต . และขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การ
วางแผน การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ พัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน  รวมทั้งศึกษาแนวทางการตรวจสอบ
การบริหารงานของ อบต . โดยมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต .   ประเด็นการวิจัย คือ การ
บริหารงานของ อบต. และการป้องกันการทุจริตของ อบต. 
 การศึกษาพบว่า การด าเนินงานของ อบต .มีปัญหาเนื่องจาก (1) ความไม่พร้อมของ อบต .ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และระเบียบกฎหมาย   (2) ความไม่พร้อมในด้านงบประมาณที่มีน้อย  การจัดท าข้อบังคับ
งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  (3) การ
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายและการเก็บรัษาเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (4) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายและการก ากับดูแล  (5) การตรวจสอบการท างานของ อบต. ไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย (1) การตรวจสอบการบริหารงานของ อบต . แบบมีส่วนร่วม โดยองค์กรและบุคคลภายใน 
อบต. (ประชาชนในพ้ืนท่ี สมาชิก อบต . และหน่วยตรวจสอบภายในของ อบต.)     (2) ควรมีการตรวจสอบโดยองค์กรและ
บุคคลภายนอก อบต . (ที่ท าการปกครองอ าเภอ/จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงาน  ปปช. และ
หน่วยตรวจสอบเอกชน  โดยจะต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารของ อบต . ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา การ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล    การตรวจสอบมุ่งเน้นที่ประชาชน หากได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้
รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง จะท าให้มีพลังในการถ่วงดุลกับอ านาจของผู้บริหาร อบต. ได้อย่างด ี
 
สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย .รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง  การกระจายอ านาจ
ของกระทรวง ทบวง กรม ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม , กันยายน  2543 
. 268 หน้า . (เอกสารวิชาการ สดร.11/2542) 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและระบบความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ศึกษาการกระจายอ านาจทางการบริหารของส่วนกลางให้แก่ภูมิภาคใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งปัญหาในทางปฏิบัติของจังหวัด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับบทบาทภารกิจของส่วนกลาง การ
กระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้แก่ภูมิภาคและท้องถิ่น  สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นมีในลักษณะทั้งการควบคุมบังคับบัญชา (ส่วน 
กลาง กับ ส่วนภูมิภาค) และควบคุมก ากับดูแล (ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค กับส่วนท้องถิ่น) 

2. การควบคุมก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ 
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บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  มีลักษณะที่แตกต่างกันตามกฎหมายจัดตจั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ๆ ว่าจะก าหนดความสัมพันธ์ไว้อย่างไร 

3. ข้อเสนอแนะระดับนโยบายของรัฐ 
3.1 การกระจายบทบาทภารกิจของส่วนกลางด้านความมั่นคงและความเป็นดอกภาพของรัฐ กับ ด้านการ 

พัฒนาของรัฐ ให้แก่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
3.2 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหาราชการส่วนภูมิภาค โดยให้จังหวัดเป็นส่วนราชการ  สมารถจัด 

ท าค าของบประมาณต่อรัฐบาลตาม กฎหมายงบประมาณได้  ถ่ายเทบุคลากรด้านเทคนิคสู่จังหวัด รวมทั้งการปรับองค์กร
การบริหารงานของจังหวัดให้มีการประสานงานในระดับแนวราบมากขึ้น 

3.3 การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจของรัฐสู่ท้องถิ่น ควรวิเคราะห์จ าแนกลักาณะและขนาดของ 
ภารกิจของรัฐที่จะถ่ายโอนให้ท้องถิ่นให้ชัดขึ้น โดยค านึงถึงศักยภาของท้องถิ่นแต่ละรูปแบบว่าสามารถรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจนั้น ๆ จากรัฐได้มากน้อยเพียงใด  และรัฐควรก าหนดขอบเขตภารกิจของรัฐกับท้องถิ่นและรวมทั้งท้องถิ่นด้วยกันเอง
ให้ชัดเจน โดยจัดล าดับภารกิจของรัฐที่จะต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นในอนาคตเพื่อให้ท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับ
ภารกิจนั้น ๆ อย่างมีขั้นตอน 

4. ข้อเสนอระดับปฏิบัติการ 
4.1 การมอบอ านาจและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ควรมีกฎหมายว่าด้วยการมอบอ านาจที่ก าหนด 

หลักการและแนวทางการมอบอ านาจของทุกส่วนราชการใรส่วนกลางลงไปท่ีจังหวัดในทิศทางเดียวกัน  มีการวางแนว
ทางการมอบอ านาจการบริหารงบประมาณและพัสดุเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน 

4.2 การกระจายอ านาจและการก ากับดูแลท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยควรเป็นองค์กรหลักในการประสาน 
งานกับส่วนราชการในส่วนกลางที่มีภารกิจในพ้ืนท่ี และ ภารกิจการก ากับดูแลท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ  ทุก
ส่วนราชการควรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับกรอบ “ทิศทางการกระจายอ านาจของรัฐ” 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
5.1 ด้านระบบการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะ  ควรพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปก 

ครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นขนาดเล็กให้มีศักยภาพในการรับการถ่ายโอนภารกิจ  มีการก าหนดขอบเขตภารกิจและ
ลักษณะงานของหน่วยงานท่ีจะถ่ายโอนลงไปยังท้องถิ่นให้ชัดเจน  กระทรวง ทบวง กรม ที่มีภารกิจต้องถ่ายโอนควรเร่ง
ก าหนดแผนและโครงการถ่ายโอนให้เป็นไปอย่างมีระบบ   รับควรพัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัด ( Key  
Performance  Indicator) ของท้องถิ่นเกี่ยวกับบริการสาธารณะเพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการยกระดับการท าบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

5.2 ด้านงบประมาณและการจัดเก็บรายได้  รับควรเน้นให้เงินอุดหนุนท่ัวไปมากกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
ในเชิงพาณิชย ์

5.3  ด้านการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังทางเทคนิคและวิชาการท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานของท้องถิ่นด้วยการฝึกอบรมเพิ่มความรู้แก่
บุคลากรของท้องถิ่น 
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สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างผสมผสานในระดับต าบล . โครงการศึกษาวิจัยของ สถาบันด ารงราชานุภาพ , กรกฎาคม 2543 . (เอกสาร
วิจัย) 
 การศึกษาพบปัญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 ประการ คือ การขาดข้อมูลและ
ตัวชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การขาดความเชื่อมโยงของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  การขาดการวางแผนและการ
จัดท าโครงการแบบมีส่วนร่วม  และ ขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเป็นระบบ 
 ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรมีการด าเนินงานแบบเครือข่าย ท างานร่วมกันแบบพหุภาคี โดยใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
และการสนับสนุนงบประมาณจากแผนภายใต้ระบบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด ภาคีที่เกี่ยวข้องคือ อบต .เจ้าของพื้นที่  อบต .ใกล้เคียง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  องค์กรพัฒนาเอกชน  โดย อบต .เจ้าของพื้นที่เป็นแกนหลักในการรับผิดชอบเพื่อจัดท าแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างผสมผสานและมีส่วนร่วมระดับต าบล เสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาต าบลเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก อบต. หรือส่วนราชการอื่น   ท้ังนี้มีการสนับสนุนการท างานระบบเครือข่ายใน
เรื่องของการสร้างทีมงานการจัดการส่ิงแวดล้อมของ อบต .และท้องถิ่นอื่น  การศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลส่ิงแวดล้อม
ชุมชน  การวิเคราะห์สถานภาพและการแก้ไขปัญหาความเชื่อมโยงของปัญหาและพ้ืนท่ีคาบเกี่ยว 
 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  การศึกษาบทบาทของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทใน
กระบวนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น .  โครงการ ARD/GTZ, 2544 . (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาประเด็นความพร้อมของ อบต . มีดังนี้ :-  (1) ศักยภาพของ อบต .ที่ได้รับการถ่ายโอนและไม่ได้รับการ
ถ่ายโอนไม่มีความแตกต่างกัน  (2) ความพร้อมด้านเทคนิคของ อบต. ต่อการรับถ่ายโอนงานจาก รพช. การถ่ายโอนงานท่ี
ใช้เทคนิคไม่สูงมากซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ออกแบบมาตรฐานการก่อสร้างไว้แล้วแต่ อบต .ยังมีปัญหาคือการขาดความ
พร้อมด้านเครื่องมือพื้นฐาน     การถ่ายโอนงานท่ีใช้เทคนิคค่อนข้างสูง  จ าเป็นต้องมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน  ปัญหาของ 
อบต. คือ คุณวุฒิหัวหน้าส่วนโยธาระดับ ปวส ./ปวช. ไม่สามารถท างานระดับวิศวกรได้  ปัญหาความไม่เพียงพอของแหล่ง
ทดสอบวัสดุและความไม่สมบูรณ์ของระบบการให้บริการทดสอบวัสดุในพ้ืนท่ี   ปัญหายังไม่มีมาตรฐานรองรับในการ
ควบคุมงานเนื่องจากงานประเภทนี้เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมคุณภาพงาน
จึงควรจะมีความเสมอกันในการตรวจรับงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อความพร้อมของ อบต.ในการรับถ่ายโอนงาน  ประชาชนร้อยละ 61 เห็น
ว่ารับโอนได้บางส่วน  ร้อยละ 25 ระบุว่ารับโอนได้ทั้งหมด  ร้อยละ 12 ระบุรับโอนไม่ได้     เหตุผลที่ประชาชนเห็นว่ารับโอน
ได้ทั้งหมดระบุว่าเป็นเพราะ อบต .มีประสบการณ์สามารถท างานได้รวดเร็ว – มีความรู้ความสามารถ – เป็นหน้าที่ของ 
อบต. –อบต.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้  , เหตุผลที่คิดว่ารับโอนงานไม่ได้ เป็นเพราะ อบต .ไม่มีความรู้
ความสามารถ – ไม่มั่นใจการท างานของ อบต . – เครื่องมือยังไม่พร้อม – อบต.ไม่สนใจที่จะพัฒนาหมู่บ้าน , เหตุผลที่
ประชาชนเห็นว่ารับโอนได้บางส่วน เพราะ อบต .ยังขาดความรู้ประสบการณ์ – งานท่ีมีเทคนิคสูง อบต .ยังท าไม่ได้ , อบต.
ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย – มีหน่วยงานอื่นที่ท าได้ดีอยู่แล้วและเกรงว่าจะเกิดปัญหาคอรัปชั่น 
 การศึกษาบทบาทของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทในกระบวนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น   ในช่วงการถ่ายโอน
งานบทบาท คือ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับท้องถิ่น ,  การเพิ่มขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นด้านศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น และการเรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง /การซ่อมบ ารุง และสร้างความพร้อมด้านบริการทดสอบวัสดุ 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 109 

ในช่วงหลังการถ่ายโอนงาน  ระดับประเทศเป็นองค์กรก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นองค์กรให้
ใบอนุญาตประกอบการ (Certified  Body) ทั้งในระดับบุคคลและระดับองคืกรเพื่อเป็นการควบคุมคุรภาพของงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ      ระดับจังหวัด เข้าร่วมเป็นกรรมการในแต่ละสาขาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการต่าง ๆ   การขึ้นทะเบียนผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงาน /บริษัทก่อสร้างโครงการ  เป็น
ที่ปรึกษาและให้บริการทางเทคนิคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . การศึกษารูปแบบและแนวทางเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล . ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
มีนาคม  2540 . 88 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  (1) ศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติภารกิจของ อบต. ตลอดจน
กลไกและปัจจัยต่าง ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารของ อบต .  (2) ส่งเสริม กระตุ้น ให้
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าสตรี  เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบลและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต . และ ผลักดันให้ อบต .เป็นแกนน าในการพัฒนาของต าบลอย่างแท้จริง   (3) เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชัดเจน อันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ อบต . และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ    การศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาทั้งการวิจัย และการฝึกอบรมแบบมีส่วน
ร่วม (AIC) 
 ผลการด าเนินการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม (AIC) การด าเนินการฝึกอบรมวางแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วมแก่
ชาวบ้านปรากฎว่าชาวบ้านได้เรียนรู้ ตระหนัก และตื่นตัวในสิทธิหน้าที่ของตน   ชาวบ้านได้เรียนรู้การหาพวก (Lobby) เพื่อ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของตน     บทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบลหญิงและชายมีบทบาทเท่าเทียมกัน   ชาวบ้านมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของแผน หรือ “แผนในความฝัน”  และ ชาวบ้านมีความเข้าใจในการท างานของ อบต. มากขึ้น   ส่วนผลที่
เกิดกับ อบต . คือ สมาชิก อบต .มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนมากขึ้น   อบต .เห็นความส าคัญในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากขึ้น   อบต.ยอมรับความสามารถของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการพัฒนา 
 ผลการฝึกอบรมเพื่อวางแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค AIC  ก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ คือ  ได้เรียนรู้
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของชุมชน   ลักษณะของแผนพัฒนาต าบลมีมิติทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อม   โครงการ/กิจกรรมมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ     ในส่วนของกระบวนการจัดท า
แผนเกิดการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ในการจัดท าแผนในลักษณะประชาธิปไตยแบบพื้นฐาน (GRASSROOTS  
DEMOCRACY)   มีการติดตาม/ผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ   มีการเชื่อมโยงแผนแบบองค์รวม   มีแนวโน้มความส าคัญกับ
มิติด้านเวลามากขึ้น   แผนมีความหลากหลาย และสนองตอบการแก้ปัญหาได้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น 
 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาต าบล และกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมต้องมีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  คือ  อบต .ต้องเรียนรู้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ปัญหา การ
ฝึกอบรมที่เกิดขึ้นท าให้ได้ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นใช้ในการจัดท าแผน  หน่วยงานภูมิภาคมีความตื่นตัวในการท างานร่วมกับ 
อบต.มากขึ้น 
 
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) . ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2540 . (เอกสารวิจัย) 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อศึกษาความสนใจและความพร้อมของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  รวมทั้งการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้ผู้น าสตรีเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต . ในปี 2539 ตลอดจนประมวลหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมสตรีที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
ศักยภาพการมีส่วนร่วมใน อบต.  โดยประเด็นที่ศึกษา คือ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีใน อบต. 
 การศึกษา พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่สตรี ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต . 
มีส่วนกระตุ้นให้สตรีตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 23-36  สตรีที่ได้รับเลือกตั้งร้อยละ 50 เชื่อว่า การ
อบรมเป็นปัจจัยส าคัญหน่ึงที่ท าให้ได้รับเลือกตั้ง  การจัดอบรมส่วนใหญ่ยังใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน 
เพราะงบประมาณจากส่วนราชการมีน้อยและมีแนวโน้มว่าอาจถูกปรับลดอีกในสภาวะเศรษบกิจปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม
การให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองท้องถิ่น  โดยบุคลากรของราชการท้ังส่วนกลางและ
ท้องถิ่นเป็นผู้ส่งเสริม และกระตุ้นให้ท้องถิ่นตื่นตัว  ย่อมเป็นกลไกส าคัญในการเข้าร่วมของสตรีในการพัฒนาชุมชนเป็นจริง
ยิ่งขึ้น  โครงสร้างการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายสตรีรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น  ถือเป็นคุณูปการต่อ
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสตรี โดยมุ่งประเด็นเศรษฐกิจ อนามัย อาชีพ เป็นต้น  ท าให้การต่อเติมแนวคิดเรื่อง
การเมือง กระท าได้ง่ายขึ้น ปรัชญาและเทคนิคการฝึกอบรม ซึ่งปรับเปล่ียนจากการบรรยาย ส่ือสารทางเดียว มาเป็นการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ที่เชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ ศักยภาพ และเป็นผู้เรียนรู้ได้ การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมสอดแทรกให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการวิเคราะห์ ตระหนักรู้ด้วยตนเอง การใช้แนวคิดบทบาทหญิงชาย (gender  perspective) เป็น
เครื่องมือช่วยกระตุ้นจิตส านึก การรู้คุณค่าของตนเอง 
 ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรสนับสนุนความเข้มแข็งของ อบต . ให้มีงบประมาณและการด าเนินการท่ีเป็นอิสระและ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น ผลักดันให้ อบต .มีการด าเนินงานท่ีตอบสนองและเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชน
อย่างเสมอภาคและกว้างขวาง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของสตรีในการเข้ามามีบทบาทร่วมกับบุรัษรณรงค์ให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบต . และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการตรวจสอบการท างานของ อบต . เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ท่ียั่งยืน  ประชาชนควรร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการวางแผนและการ
ด าเนินงานของ อบต . เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้ความร่วมมือต่อการส่งเสริมสตรีลงสมัครเป็น
สมาชิก อบต.  
 
สถาบันพระปกเกล้า  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (บรรณาธิการ) . การกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นในประเทศไทย . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : 
ธรรมดาเพรส บจก. , 2545 . 563 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความและผลการสัมมนา ในการประชุมวิชาการของ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3 
(The  KPI  Congress  III) ระหว่างวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน  2544  โดยแบ่งเนื้อหาของบทความเป็น 8 กลุ่ม คือ 
 ภาคที่ 1 แนวความคิด : บทที่ 1 ก้าวต่อไปของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย   บทท่ี 2 การ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ข้อเสนอจากผู้น าชุมชน 
 ภาคที่ 2 ระบบและกระบวนการกระจายอ านาจในประเทศไทย : บทที่ 3 การกระจายอ านาจในประเทศไทย  
ความก้าวหน้าและข้อพิจารณา   บทท่ี 4 การติดตามและประเมินผลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น    บทท่ี 5  หน่ึงทศวรรษ



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 111 

แห่งการกระจายอ านาจในสังคมไทยพ.ศ. 2534-2544)   บทที่ 6 ระบบและกระบวนการการกระจายอ านาจในประเทศไทย
(บทสรุปจากการสัมมนา) 
 ภาคที่ 3 การกระจายอ านาจด้านการศึกษา : บทที่ 7 การกระจายอ านาจด้านการศึกษาในประเทศไทย   บทท่ี 8  
การกระจายอ านาจด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  บทที่ 9 การกระจายอ านาจด้านการศึกษา
(บทสรุปจากการสัมมนา) 
 ภาคที่ 4 การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข  :    บทที่ 10 การกระจายอ านาจคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  บท
ที่ 11  การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขในประเทศไทย   บทท่ี 12  การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข(บทสรุปจากการ
สัมมนา) 
 ภาคที่ 5  การมีส่วนร่วมของประชาชน   กับการจัดการส่ิงแวดล้อม    และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น : บทที่ 
13  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติจริงและการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ความ
เส่ียงจากพิษสารเคมีของชุมชนมาบตาพุด     บทท่ี 14 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  ค าถาม
ที่ถึงเวลาต้องถาม   บทท่ี 15  การมีส่วนร่วมของประชาชน กับการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
(บทสรุปจากการสัมมนา) 
 ภาคที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชน     ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทที่ 
16  ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน  การจัดอันดับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2544          บทที่ 17 การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีสมดุลย์  บทที่ 18  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   บทท่ี 19 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บทสรุปจากการสัมมนา) 
 ภาคที่ 7  ประสบการณ์นานาชาติ : บทที่ 20  Decentralization  and  Intergovernmental  Relations  บทที่ 21 
Global  Experience  with  Decentralization  บทที่ 22  Thailand : Problems  with  Decentralization?  บทที่ 23  
Implementation  of  Decentralization  and  Deconcentration : Respective  Roles  of  the  State  Authorities  and  
Local  Government  in  Cambodia   บทที่ 24  Institutional  Reforms  and  Decentralization : The  French  
Example  บทที่ 25  ประสบการณ์นานาชาต(ิบทสรุปจากการสัมมนา) 
 ภาคผนวก  ประกอบด้วย   การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น : แนวคิดและความหมาย , รูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย , วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย , หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย , การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
 
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ , คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . โครงการศึกษาปัจจัย
ประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแนวทางการ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . ส านักงาน ก.พ. , มกราคม  2546 . 90 หน้า (งานวิจัย) 
 ผลการศึกษาปัจจัยประเมินความพร้อมของ อบจ . พบว่าปัจจัยที่สามารถใช้ประเมินความพร้อมของ อบจ .
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 

1. ตัวแปรด้านสมรรถนะขององค์การ ประกอบด้วยปัจจัยด้านก าลังคน  ปัจจัยด้านงบประมาณ และความ 
คล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ตัวแปรด้านความซับซ้อนของงาน  ซึ่งสรุปได้ว่าการถ่ายโอนภารกิจที่มีความซับซ้อนน้อยไปให้ อบจ. จะม ี
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ความเป็นไปได้มากกว่าการถ่ายโอนภารกิจที่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เทคนิควิชาการสูง 
3. ตัวแปรด้านการเมือง “ความนิ่ง” ของการเมืองท้องถิ่น และการมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูง  ท าให้ อบจ.ม ี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่จะได้รับถ่ายโอนสูงไปด้วย 
4. ตัวแปรด้านความชัดเจนของแผนการกระจายอ านาจ  ที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องเนื้องาน ระยะเวลาการ 

ถ่ายโอนงาน งบประมาณ เงินเดือนของบุคลากรที่จะโอนมาจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  อาคารสถานท่ี  พัสดุ
ครุภัณฑ์ที่จะถ่ายโอน  ตลอดจนการท าความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานท่ีจะถ่ายโอนงานกับ อบจ. 

จากผลการศึกษาดังกล่าว มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. รัฐบาลควรก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ งบโครงสร้างองค์กรของ อบจ. ให้สอดคล้อง 

เหมาะสม และชัดเจน ต้องก าหนดนโยบายให้แน่นอนในการถ่ายโอน และพัฒนาศักยภาพของ อบจ . ให้สูงขึ้นเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนงานด้านท่ีใช้เทคนิควิทยาการสูง 

2. อบจ. ต้องพัฒนาองค์กร  ทรัพยากรบุคคล  วิธีการบริหาร  และจัดสรรงบประมาณ  วิธีการติดตามประเมิน 
ผลการด าเนินงานให้รัดกุมและเข้มข้นกว่าเดิม  รวมทั้งระบบบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Good  
Governance) 

3. ควรสร้างความชัดเจนในเรื่องเขตพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ และควรท าในรูปแบบ 
ของโครงการน าร่องก่อนที่จะถ่ายโอนงานให้พร้อมกันทุก อบจ .  โดยก าหนดงานและแผนการถ่ายโอนงานให้ อบจ . ตาม
ศักยภาพ ขนาด และลักษณะพิเศษ  โดยรัฐบาลควรจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย 

4. ควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานและระเบียบการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นม ี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีบทลงโทษส าหรับคนท่ีไม่รับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ 
 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . การกระจายอ านาจการบริหารงานสาธารณสุขสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น . สถาบันที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ,  2539 . 1185 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประมวลกฎหมาย ข้อก าหนด แบบแผนการปฏิบัติและวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจทางสาธารณสุข  (2) ศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ (Pattern) ของงานท่ีจะจัดสรรอ านาจหน้าที่  
ที่สาธารณสุขสามารถกระจายจากที่ส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติอยู่  ไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น  องค์กรเอกชนให้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  (3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การก าหนดรูปแบบ นโยบาย และแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการบริหาร (Administative  Decentralization) ในขอบเขตงานของกระทรวงสาธารณสุขจากราชการส่วนกลางไปยัง
ราชการส่วนภูมิภาค และงานส่วนใดบ้างที่ไม่อาจการะจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนได้  (4) ศึกษารูปแบบ
ตัวอย่าง (Models) ของนโยบายและการพัฒนากระจายอ านาจบนพื้นฐานของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี เงื่อนไขทางปฏิบัติ 
การระดมความคิดและวิพากย์วิจารณ์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญ (Stakeholders) โดยเสนอรูปแบบเหล่านี้ในลักษณะ
ทางเลือกเชิงนโยบาย มีการแสดงข้อดี ข้อเสีย ของทางเลือกแต่ละรูปแบบ        ผลการวิจัยพบว่า 

1. ทิศทางและแนวโน้มขององค์กรระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ม ี
ความพร้อมและความต้องการท่ีจะกระจายอ านาจให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มงานท่ีจะกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
ได้แก่ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม  กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  กลุ่มงาน
โภชนาการ  กลุ่มงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  กลุ่มงานควบคุมป้องกัน
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โรคติดต่อ  กลุ่มงานอนามัยครอบครัว     แต่กลุมงานท่ีองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและพร้อมที่จะ
ด าเนินการอย่างชัดเจน คือ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน กับ กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

2. แม้องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความต้องการท่ีจะบริหารและด าเนินการในกลุ่มงานสาธารณสุขอ ี
หลายกลุ่ม แต่ มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ และความไม่พร้อมด้านนโยบายและแผน   หากจะพัฒนาต้องพัฒนาโดย การเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง และการบริหารท้องถิ่นตนเองมากขึ้น พัฒนาก าลังคน
ท้องถิ่น พัฒนาระบบการเงิน การคลัง และงบประมาณ  พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 3.    ข้อเสนอรูปแบบการกระจายอ านาจ 3 รูปแบบ คือ (1) DEVOLUTION : การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครอง  (2) PRIVATIZATION : การลดบทบาทภาครัฐและมอบบทบาทให้ภาคเอกชนด าเนินการแทน   
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น . โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององคืการบริหารส่วนต าบล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , เมษายน 2540 . 79 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์องค์การ อบต .  การส่งเสริมผู้น าท้องถิ่นและสตรี  การกระตุ้นการมีส่วนร่วม  การพัฒนา
ศักยภาพ อบต .ในการบริหารองค์กร  การวางแผน  การประสานงาน  การบริหารงบประมาณ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารให้
เป็นระบบ  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ อบต . โดยการวางแผนแบบมีส่วนร่วม  
พบว่าได้มีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์การวางแผน 5 ปี ของ อบต . จากการใช้ข้อมูล จปฐ .  กชช.2 ค. และ
กรรมการบริหารเป็นคนวางแผน  มาใช้การระดมความคิดจากประชาฃน และการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการ   
 ข้อเสนอผู้วิจัย ระดับนโยบายควรมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ อบต .ต่อประชาชน จัดตั้งสถาบันพัฒนาความ
เข้มแข็งแก่ อบต.  ระยะยาวควรมีการกระจายอ านาจแก่ อบต. ให้ราชการเป็นท่ีปรึกษา   ระดับกลไกการปฏิบัติของราชการ  
ควรประสานแผนกับ อบต . เพื่อใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อน     ระดับ อบต .  ควรจัดกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมในระดับหมู่บ้านและประมวลสรุปเป็นแผนต าบล จัดสัดส่วนงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเด็ก เยาวชน สตรี คน
ด้อยโอกาส และทรัพยากรธรรมชาติ  มีกลไกตรวจสอบการท างานของ อบต .  จัดท าแผนผังต าบล  จัด อบต .พบประชาชน
ในพ้ืนท่ี  และประสานงานกับองค์กรชุมชนอื่น ๆ ในต าบลให้มีแผนพัฒนา อบต. 
 
สมาน  รังสิโยกฤษณ์ . การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ : สหราชอาณาจักร  สวีเดน  ฝร่ังเศส  ญ่ีปุ่น  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ ไทย . กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์บรรณกิจ(1991) จ ากัด , 2543 . 164 หน้า 
 ผู้เขียนเป็น อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ ส านักงาน ก .พ.   หนังสือเล่มนี้ ได้น าเสนอสาระการปกครองท้องถิ่น
ต่างประเทศรวม 5 ประเทศ ไว้อย่างกระชับโดยมีสาระของแต่ละประเทศครอบคลุม ประเด็น การปฏิรูปการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอดีต , การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์การและการบริหาร – ความสัมพันธ์
กับรัฐบาลกลาง – การเลือกตั้งท้องถิ่น – การเงินการคลัง – หน้าที่และบริการของท้องถิ่น – การบริหารงานบุคคล – การ
บริหารนครบางนคร (เช่น ปารีส โตเกียว) , ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปฏิรูปในอดีต  
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน(โครงสร้างรูปแบบ  การเงินการคลัง  การบริหารงานบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชน)  , ในบทสุดท้าย ผู้เขียน
ได้ เสนอเกี่ยวกับ การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีพึงประสงค์ในอนาคตว่าควรเป็นอย่างไรในเรื่องของการก าหนดอ านาจหน้าที่ – 
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การก าหนดโครงสร้าง – ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น – รูปแบบการบริหารและการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น – การเงิน
การคลัง – การบริหารงานบุคคล – ความสัมพันธ์ส่วนกลางกับท้องถิ่น และ ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต.ิ การรับรู้บทบาทของ อบต . ต่อการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัด สงขลา . 
2542. (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บทบาท และการพัฒนาสาธารณสุขของสมาชิก อบต .ในแต่ละระดับชั้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บทบาทของสมาชิก อบต. กับ การพัฒนาสาธารณสุขในแต่ละระดับ  เปรียบเทียบการพัฒนา
สาธารณสุขของ อบต. และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมาชิก อบต. 
 ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้บทบาทของสมาชิก อบต.ในการพัฒนาสาธารณสุข ปัจจัยภายใน ได้แก่ ประสบการณ์
เจ็บป่วย  ระดับชั้น  3 มีการรับรู้มากสุด  ประสบการณ์เคยเจ็บป่วย รดับชั้น 1 และ 3  มีการรับรู้มากที่สุด ความสนใจ
สุขภาพ  ระดับชั้น 1 และ 5 มีการรับรู้มากสุด           ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การรับรู้บทบาทตามกฎหมายด้านสาธารณสุข
ทุกระดับชั้นของ อบต .มีการรับรู้มาก    ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ระดับชั้น 3 มีการรับรู้บทบาทข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมาก  
ระดับชั้น 1 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลสูงสุด  ระดับชั้น 3 มีการพัฒนาสาธารณสุขมาก    ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อาชีพอื่น ต าแหน่งทางสังคม และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
สาธารณสุข  การรับรู้บทบาทสมาชิก อบต . มีความสัมพันธ์การพัฒนาสาธารณสุข ระดับชั้น 3 และ 5 มีความแตกต่างของ
ระดับการพัฒนาสาธารณสุข  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาการบริหาร และการ
บริหารจัดการ  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสาธารณสุขได้แก่ การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ การพัฒนาบริการ  
และการประสานงาน 
 
สมคิด  เลิศไพฑูรย์ . รวมบทความ กฎหมาย การปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์นิติธรรม , มิถุนายน 
2539 .  253 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจที่ผู้เขียนเป็นนักกฎหมายมหาชน (ส านักฝรั่งเศส) ที่มีบทบาทส าคัญในการร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน  หมวดการปกครองท้องถิ่น  โดยรวบรวมบทความที่ส าคัญ ๆ คือ 

1. รัฐธรรมนูญไทยกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่น : วิวัฒนาการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ปกครองท้องถิ่น , หลักเกณฑ์ของการปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ , ข้อจ ากัดของการปกครองท้องถิ่น 

2. การก่อตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดขององค์การปกครองท้องถิ่น : หลักกฎหมาย และข้อสังเกต 
3. การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ : องค์การท่ีไม่มีรายได้เป็นของตนเอง  

, องค์การท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง 
4. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น : ความสัมพันธ์ในทาง 

กฎหมาย , ความสัมพันธ์ในเรื่องการเงินการคลัง 
5. การก ากับดูแลเหนือองค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย : ลักษณะพิเศษของการก ากับดูแลในประเทศ 

ไทย , วิธีการในการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของไทย 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไปทางไหนกัน 
7. เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น : ความฝันหรือความเป็นจริง 
8. จากสภาต าบลสู่สภาต าบลนิติบุคคล 
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9. สภาต าบลนิติบุคคลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ทิศทางการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย : กฎหมายจัดตั้งองค์การปก 

ครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบันยังไม่มีความเหมาะสม , แนวทางการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ท้องถิ่นให้เหมาะสม 
11. การกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศฝร่ังเศส : ระบบการเมืองการปกครอง , โครง 

สร้างของการปกครองท้องถิ่น(เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภาคหรือมณฑล  มหานครปารีส ) , อ านาจหน้าที่ของ
องค์การปกครองท้องถิ่น , การคลังท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การปกครองท้องถิ่น และ ระหว่างองค์การ
ปกครองท้องถิ่นด้วยกัน 

12. เขต (Arrondissement) ในเมืองปารีส  ลียอง  และมาร์เซย์ ของฝร่ังเศส : ปัญหาทางรัฐธรรมนูญ , องค์กร 
ของเขต 

13. ข้อความคิดเกี่ยวกับการก ากับดูแลทางปกครอง:ความหมายของการก ากับดูแล , ลักษณะของการก ากับดูแล 
14. การก ากับดูแลทางปกครอง : การก ากับดูแล  และการควบคุมทางปกครอง  , การแบ่งแยกระหว่างอ านาจ 

ในการควบคุมหรืออ านาจในการก ากับดูแล กับอ านาจบังคับบัญชา  , เป้าหมายของการก ากับดุแล  ,  วิธีในการก ากับดูแล 
 15.งบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศฝร่ังเศส : กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ , ลักษณะ
ของงบประมาณ 
 16.การกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ : ระบบการเมืองการปกครอง , โครงสร้าง
ขององค์การปกครองท้องถิ่น , อ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่น , การคลังท้องถิ่น , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
กับองค์การปกครองท้องถิ่น และระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่นด้วยกัน 
 17.รายได้จากภาษีขององค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
  
สมคิด  เลิศไพฑูรย์ . การกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543 . 64 หน้า 
 ผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เป็นนักกฎหมายมหาชน  และเป็นอดีต
สมาชิก สสร . ที่มีส่วนส าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในหมวดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีบทบาทใน
การร่างกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ  ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่อธิบายกฎหมาย
ดังกล่าวได้เป็นอย่างด ี
 
สมคิด  เลิศไพฑูรย์ . การปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด .  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2543. (งานวิจัย) 
 การวิจัยนี้ได้แนวคิดจากการเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสภาต าบล  พ .ศ. 2537  ที่ท าให้เกิดปัยหาต่อความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งเกิดความซ้ าซ้อนกันทั้งในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ กับรายได้จากแหล่งภาษ ี
 ด้วยสาเหตุอันเป็นสภาพปัญหาดังกล่าว  จึงน ามาสู่การวิจัยฉบับน้ีด้วยวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากความซ้ าซ้อนระหว่างอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายได้จากแหล่งภาษีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อการเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล  (2) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
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โครงสร้างอ านาจหน้าที่และรายได้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และสภาต าบล ตาม
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 วิธีการด าเนินการวิจัยชิ้นน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยผสมผสานกันท้ังการศึกษาค้นคว้าจากบทบัญญัติกฎหมายและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary  Research) ประกอบกับการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน 
 การวิจัยค้นพบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 3 ประการ คือ 

1. ด่านรายได้ : มีรายได้ที่ส าคัญของ อบจ.เดิมลดลง คือภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะที่ อบจ. จะต้อง 
แบ่งฐานรายได้ประเภทภาษีการค้าในปี 2530 ที่มีอยู่ให้กับ อบต . ที่จัดตั้งขึ้นใหม่และในกรณีท่ีมีการจัดตั้ง อบต .เต็มทั้ง
จังหวัด รายได้ในส่วนน้ีของ อบจ .ก็จะหมดไป , ส าหรับภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ก็จะลดลงด้วยเนื่องจากภาษีประเภท
นี้จัดสรรให้ท้องถิ่นตามสัดส่วนจ านวนประชากร ดังนั้น เมื่อมีการจัดตั้ง อบต .ท าให้ประชากรในเขต อบจ.ลดลงตามไปด้วย 
และหากจังหวัดใดมีการจัดตั้งเป็น อบต .ทั้งจังหวัด อบจ .ก็จะไม่มีรายได้ประเภทนี้อีกต่อไป โดยเป็นของ อบต .ทั้งหมด  , 
นอกจากนั้น ยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาต าบล ซึ่งได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 
2538  ที่ก าหนดให้ อบจ. จะต้องแบ่งปันรายได้ส่วนหน่ึงให้สภาต าบล โดยผลของระเบียบดังกล่าว อบจ . จะมีรายได้ลดลง
อย่างน้อยที่สุดร้อยละ 35 ของรายได้ที่มีอยู่เดิม 

2. ด้านเขตพื้นที่รับผิดชอบและการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ : ในกรณีท่ีมีการประกาศจัดตั้งสภาต าบลเป็น  
อบต. เป็นผลท าให้เขตพื้นที่ อบจ . ที่จะบริหารงานตามอ านาจหน้าที่เดิมลดลง และหากในจังหวัดใดมีการประกาศจัดตั้ง 
อบต. ขึ้นเต็มพื้นที่ของอ าเภอหรือเพิ่มพื้นที่ของจังหวัด ก็จะท าให้เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ . ในส่วนอ าเภอหรือทั้งพื้นท่ี 
อบจ. แล้วแต่กรณีหมดไปด้วย 

3. ด้านโครงสร้างองค์กรและบริหารงานบุคคล : ประเด็นที่น่าทบทวนโครงสร้างองค์กรของ อบจ. คือยังจะม ี
ส่วนอ าเภอในเขตพื้นที่อ าเภอที่มีการจัดตั้ง อบต .เต็มพื้นที่หรือไม่  เพราะหากยังคงมีอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ได้หรือไม่      นอกจากนั้นด้านการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงด้านอ านาจหน้าที่และรายได้ที่ลดลงของ อบจ. ที่อาจจะไม่มีเงินจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเลย  จนน่าเป็นห่วงว่ากรณีนี้อาจน าไปสู่การเกิดปัญหาทางการเมืองต่อไปได ้

แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว การวิจัยค้นพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจ 
จะยังคงอยู่ต่อไป  แต่ทั้งนี้จะต้องมีการปรับเปล่ียนบทบาทในเชิงอ านาจหน้าที่ใหม่  ซึ่งแต่เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะ ตอดจนการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ มาเป็นผู้
ประสานงานให้กับส่วนราชการท้องถิ่นระดับต าบล กับราชการส่วนภูมิภาค เช่น การประสานงานการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล  การประสานการปฏิบัติงานระหว่างท้องถิ่น  การด าเนินกิจกรรมที่ส่วนท้องถิ่นอื่นไม่สามารถกระท าได้  ตลอดจนมี
หน้าที่ในการแบ่งสรรเงินให้กับส่วนราชการท้องถิ่นต่าง ๆ  นอกจากนี้ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างยังต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
 ในประเด็นรายได้ที่เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างองคืการบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  กลุ่ม
ตัวอย่างได้เสนอแนวทางให้มีการจัดแบ่งรายได้ระหว่าง อบจ . และ อบต .ในสัดส่วน 70:30    อนึ่ง ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 มาตรา 282-290 ถือได้ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัยหาต่าง ๆ ของการ
ปกครองท้องถิ่นที่ครอบคลุมทั้งปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่  การเงินการคลัง  และการบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริง การควบคุมจากส่วนกลางที่มีมากเกินไปและ
ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร  รวมทั้งกรณีของ อบจ .ด้วย  ดังนั้นการด าเนินการตามรับธรรมนูญ หากสามารถท าได้
เสร็จครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เล็งเห็นปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย และมีการแก้ไข พ .ร.บ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 พร้อมกันไปด้วย  ผู้วิจัยเชื่อว่าจะมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ส าเร็จลุล่วงไปได ้
 
สมคิด  เลิศไพฑูรย์ . การปกครองท้องถิ่นประเทศฝร่ังเศส . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์อักษร , สิงหาคม 2543 . 
58 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ส านักงาน ก .พ.   เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส  ระบบการเมืองการ
ปกครอง  โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การคลังท้องถิ่น  ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  เทศบาลในประเทศฝร่ังเศส 
(วิวัฒนาการ , องค์กรของเทศบาล , อ านาจหน้าที่ของเทศบาล) 
 
สมยศ  เฉินบ ารุง . การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี , 2542.  66 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยกึ่งการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง  เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมส่ิงแวดล้อม
ศึกษา เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส าหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดเป็น 3 
ขั้นตอน (1) ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  (2) ขั้นสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  (3) ขั้นตอนฝึกอบรมและประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรม 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ สมาชิก อบต. อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 33 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม 
3 วัน หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้  แบบวัดเจตคติก่อนและหลังการฝึกอบรม  และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาแสดงด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ t-test  
 ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้
แตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001  แต่ค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเห็นว่าหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนมาก  และได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในระดับปาน
กลางถึงมาก  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย คือ ควรมีการจัดฝึกอบรมต่อเนื่องและกระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ าเภออื่น  
และควรมีการติดตามผลหลังการฝึกอบรม 
 
สุจิต  บุญบงการ  , พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว  และ ไมเคิล  เนลสัน . การเมืองท้องถิ่นของ อบต . และ อบจ . .
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , 2540.  (เอกสารวิจัย) 
 การปกครองท้องถิ่นของไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง  
อ านาจ หน้าที่ มาหลายครั้งหลายครา  แต่ยิ่งเปล่ียนมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีความสับสนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  ที่ส าคัญคือในระยะ
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หลังนับตั้งแต่ ปี 2537 เป็นต้นมา  การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ อบต.  ได้กระจายไปยังพื้นที่ท่ัวประเทศ  โดยจะเต็มพื้นที่
ทั่วประเทศในปี 2542  ยิ่งกว่านั้นยังมีสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงจากบทบาทของการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นไปสู่การเมืองส่วนท้องถิ่น  สัญญาณเครื่องชี้ดังกล่าวได้รับการเสริมแรงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540  ซึ่งได้ให้ความส าคัญแก่การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ ในอดีต 
 นักรัฐศาสตร์ไทยด้านการปกครองท้องถิ่นจ านวนมากมีความเห็นว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นเส้นเลือดส าคัญ
ที่สุดเส้นหนึ่งในชีวิตของสังคมมนุษย์ เพราะถ้าหากการดูแลจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วท้องถิ่นนั้นก็จะมีความสงบสุข น่าอยู่ คุณภาพชีวิตของคยที่อยู่ก็จะดีขึ้น อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับ
สังคมและรัฐ  ในทางตรงกันข้าม  หากการดูแลจัดการดังกล่าวไม่ประสบผลดี  บ้านเมืองก็จะเต็มไปด้วยปัญหานานัปการ  
ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้  การศึกษาค้นคว้าเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้างต้น จึง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารและการพัมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยโดยรวมในปัจจุบันอยู่ใน
สถานภาพอย่างไร  เปล่ียนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (local  administration) ไปสู่ความเป็น
การเมืองการปกครองท้องถิ่น (local  politics) มากขึ้นหรือไม่เพียงใด  กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสู่การเมืองการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของ อบต . และ อบจ . ได้ประสบอุปสรรคในด้านใดบ้าง ในลักษณะอย่างไร และมีผลกระทบอย่างไรใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนั้น  และการเมืองท้องถิ่นของไทยมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมและแบบแผนทางสังคม
ของท้องถิ่นและของไทยโดยส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
 การวิจัยเรื่องนี้ท าขึ้นในช่วง พ .ศ. 2539-2541  ซึ่งเป็นระยะหัวเล้ียวหัวต่อของการกระจายอ านาจไปสู่ต าบลและ
หมู่บ้านของไทย  โดยมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อบต . และ อบจ .ออกมาจ านวนมาก  รวมทั้งการออก
กฎหมายแม่บทคือรับธรรมนูญ พ .ศ. 2540 ด้วย  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากเป็นโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และบทบาทที่
เกิดขึ้นใหม่ หรืออยู่ในระบบการเปล่ียนแปลง ยังไม่กลั่นตัวเป็นครรลองทางการปกครองท้องถิ่นท่ีมั่นคง ตลอดจนเป็น
การศึกษาเฉพาะกรณี จาก อบต .จ านวนทั้งสิ้นเกือบ 7,000 แห่ง  รวมทั้ง “ธรรมชาติทางการเมืองของท้องถิ่น” ที่
ท าการศึกษามีขอบเขตกว้างขวางและมีอัตราการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว ข้อสรุปจากการศึกษาจึงอยู่ในวงจ ากัด 
 กรอบความคิดหลักที่ใช้ในการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ แนวความคิดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น โดนเน้น
คุณลักษณะทางโครงสร้างของ อบต . และ อบจ . และแนวความคิดว่าด้วยพฤติกรรมทางการเมืองในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทย  ภายใต้บริบทของระบบวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของระบบราชการไทย ซึ่งด าเนินมาจากอดีตอันยาว
ไกล 
 การวิจัยเรื่องนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้างตามสมมุติฐาน โดยการสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีที่
ท าการศึกษาโดยละเอียดที่ อบต .ก าพวน  จังหวัดระนอง  ระหว่างเดือนตุลาคม 2540 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2541  นักวิจัย
และผู้ช่วยวิจัยได้เข้าไปท าความคุ้นเคยกับสมาชิก อบต .เป็นเบื้องต้น  แล้วได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมประจ าเดือน  
การประชุมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของต าบล  การสัมมนา  รวมทั้งงานทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ด้วย  การเลือก
กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นมุ่งพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมเชิงวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกับสภาพการณ์ของสังคมไทยโดยรวม 
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 นอกจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ตามโครงสร้างแล้ว  การวิจัยเรื่องนี้ยังได้อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สมาชิกสภา อบต . ประชาชนทั่วไป ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว (aggregate  data) จากเอกสาร  โครงการพัฒนาด้านสังคม  
วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  ส่ิงแวดล้อม  พัฒนาชุมชน  และข้อมูลท่ัวไปอื่น  ๆ
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ดังกล่าวข้างต้นกระท าโดยวิธีการบรรยายความ ตามโครงสร้างหรือ
ประเด็นที่ปรากฎในปัญหาการวิจัย  วัตถุประสงค์การวิจัย  และสมมุติฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
 ผลการศึกษายืนยันสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ การปกครองท้องถิ่นของไทยได้เปล่ียนแปลงจากรูปแบบการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่สภาวะการเมืองการปกครองท้องถิ่นทีละเล็กละน้อยมากขึ้นเป็นล าดับ  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. และ อบจ . ได้รับการถ่วงรั้งในด้านการก าหนดโครงสร้างและ
การเลือกปฏิบัติของระบบราชการ โดยเฉพาะเพื่อผดุงอ านาจ ความมั่นคง และศักดิ์ศรีอันเป็นสถานภาพเดิม (status  quo) 
ของระบบราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะอิทธิพลในด้านบทบาทของการก ากับดูแล การบริหารงานบุคคล 
การคลัง และความเฉ่ือยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น  อนึ่ง  การเมืองท้องถิ่นมีความผูกพันอย่าง
แน่นแฟ้นกับระบบอุปถัมภ์ และความเคยชินในวัฒนธรรมทางการเมืองดั้งเดิมของไทย 
 ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถแยกแยะบทบาทของตน ระหว่างการปกครองส่วน
ภูมิภาคกับการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  แม้ว่าการยกฐานะต าบลขึ้นเป็น อบต . มีผลต่อแบบแผนการเมืองของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมในระดับสูง  แต่บทบาทในการเป็นผู้น าท้องถิ่นของก านันผู้ใหย่บ้านมักจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ของพรรคพวกเป็นส าคัญ  ก านันผู้ใหญ่บ้านมักมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักการเมืองในระดับชาติอย่าง
เหนียวแน่นตามสภาพการบังคับทางโครงสร้าง  ภายใต้การแบ่งปันผลประโยชน์ในระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมอ า
มาตยาธิปไตยของสังคมไทย  และนับตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงไปสู่การการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ อบต . ตั้งแต่ พ .ศ. 
2515 เป็นต้นมา  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต . มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างไปจากเดิมแต่
เพียงเล็กน้อย 
 ปัญหาส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่นท่ีปรากฎอยู่ในปัจจุบันสรุปได้ ดังนี ้

(1) รูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนยังไม่เหมาะสม  และไม่สอดคล้องกับลักษณะพื้น 
ที่  โดยมีการก าหนดรูปแบบท่ีไม่อ่อนตัวหรือยืดหยุ่น 

(2) หน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและภูมิภาค  ยังไม่กระจายอ านาจการจัดท าบริการสาธารณะให้ท้องถิ่นอย่าง 
จริงจัง 

(3) โครงสร้างการคลังของท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ หน้าที่และบทบาทของท้องถิ่น 
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีบทบาทน าในฐานะผู้บริหารและจัดการเศรษฐกิจชุมชน 
(5) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีบทบาทที่สับสนและไม่ชัดเจน  หากไม่แก้ไขจะเป็นปัญหาในชุมชนอย่างรุนแรง 
ส่วนปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการท้องถิ่น   

ปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นซึ่งขาดความเป็นอิสระและไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการท า
บริการสาธารณะ  และปัญหาประชาชนในท้องถิ่นขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมปกครองท้องถิ่นอย่างรอบด้าน 
 
สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร . การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการแก้ไขน้ าเสียของเทศบาลนคร
นครราชสีมา. สถาบันราชภัฎนครราชสีมา , 2542 . (เอกสารวิจัย) 
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 น้ าเสีย เป็นปัญหาด้านมลพิษที่ส าคัญปัญหาหน่ึงของชุมชน ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมาได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท าให้เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียแล้วเมื่อปี 2539  แต่โครงการดังกล่าว
เป็นโครงการลงทุนโดยรัฐบาล  ซึ่งมีแหล่งเงินทุนมาจากภาษีของประชาชน  จึงต้องศึกษาผลตอบแทนที่คนในสังคมได้รับ
ในรูปของสวัสดิการท่ีดีขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยนี้มุ่งที่วัตถุประสงค์หลักคือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการ
มีโครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลฯ โดยน าข้อมูลด้านต้นทุนและผลประโยชน์ มาท าการวิเคราะห์ด้วย
เกณฑ์ที่ชี้วัด 3 ตัว คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
ในช่วงระหว่างปี 2540-2555 
 ผลการศึกษาพบว่า ณ อัตราคิดลด 12 % โครงการมีผลตอบแทนคุ้มค่าในการลงทุน กล่าวคือ มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ เท่ากับ 311.54 ล้านบาท  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.17 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
เท่ากับ 15.11% ส าหรับการทดสอบความอ่อนไหวของโครงการสามารถยอมรับโครงการได้ในกรณีต้นทุนรวมของโครงการ
เพิ่มขึ้น 10 % กับกรณีต้นทุนรวมของโครงการเพิ่มขึ้น 10 %  และผลประโยชน์ลดลง 5 %  แต่ไม่สามารถยอมรับโครงการ
ได้ในกรณีท่ีอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 %  ซึ่งแสดงว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าถ้าหากสมมุติว่าเงิน
ลงทุนของโครงการเทศบาลได้กู้จากภาษีอกรของประชาชน  ดังนั้นเทศบาลจึงต้องจ่ายผลตอบแทนคืนประชาชนในอัตราที่
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
 
สุรวี  แสงสว่าง  และ  สุวิทย์  จ าปา . แนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่และแนวทางปฏิบัติงานส าหรับพัฒนากรใน
ปัจจุบันและอนาคต ของเจ้าหน้าที่และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภาคเหนือตอนล่าง . ศูนย์ช่วยเหลือทาง
วิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 6 , 2542 .   (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ (1) หน้าที่ท่ีพัฒนากรควรสนับสนุน อบต . ระดับสูงสุด คือ การบริหารงาน  การ
สนับสนุนและร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  การพัฒนาเงินทุนท้องถิ่น  การจัดระบบข้อมูลหมู่บ้านต าบลไว้ที่อ าเภอ สนับสนุน
ท าแผนพัฒนาต าบล  ตามล าดับ  (2)  พัฒนากรควรประสานงานกับ อบต .ซึ่งมีคุณวุฒิแตกต่างกันเพื่อหาข้อสรุปในการ
สนับสนุนสร้างส่ือฝึกอบรมเรื่องเศรษฐกิจ  (3) พัฒนากรควรประสานงานกับ อบต . และหาวิธีเพื่อทราบความพึงพอใจใน
ต าแหน่ง กรณีพบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจสูงหรือท าให้มีความพึงพอใจสูง ควรเสนอแนวคิดในการสนับสนุนด้านการให้
การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
 
สมบัติ  จันทรวงศ์ . การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2539 : การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างภาพ . 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , พฤษภาคม 2540 . 170 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยชิ้นน้ีได้รับทุนวิจัยจาก คณะกรรมการสาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  ผู้วิจัย เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2539  เป็นการเลือกตั้งที่มีการรณรงค์หาเสียงด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์อีเล็คโทรนิคที่ทันสมัย ภายในระยะเวลาที่ค่อนข้างส้ัน ในเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ ต่อผู้เลือกตั้งที่เชื่อกันว่ามีความ
รอบรู้และมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ยุทธศาสตร์การสร้างภาพของนักการเมือง เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
ยิ่ง  งานวิจัยชิ้นน้ีมุ่งจะตรวจสอบและอธิบายว่า ผู้สมัครคนส าคัญ ๆ ใช้ยุทธศาสตร์อะไรในการสร้างภาพ  ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวถูกก าหนดโดยสภาพแวดล้อมอย่างไร  และปฏิกิริยาของผู้เลือกตั้งต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นอย่างไร  โดยอิง
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กรอบการแข่งขันชิงต าแหน่งประธานาธิบดีอเมริกัน และทฤษฎีเรืองภาพ (Image) เป็นหลัก  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากทั้ง
ข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์คณะผู้หาเสียง และการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างของผู้เลือกตั้ง 
 ผลการศึกษาพบว่า “ภาพ” ใหม่ของนักการเมืองเป็นส่ิงที่สร้างกันได้ โดยความส าเร็จของ ดร .พิจิตต  รัตตกุล น้ัน  
ส่วนหนึ่งคงอธิบายได้ว่า  เป็นผลพวงมาจากการท่ีภาพของ ดร .พิจิตต  รัตตกุล  มิได้ถูกสร้างขึ้นมาจากการพิจารณาตาม
มิติเดียว ตามแบบทฤษฎี Image  Theory หรือ Stimulus  Theory  หากแต่เป็นการสร้างสรรค์ภาพจากสองมิติ คืออาศัย
ฐานความโน้มเอียงเดิมของผู้เลือกตั้งเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร (จาก Perceiver - determinded  Theory หรือ Perceptual  
Balance  Theory)  เป็นฐานในการสร้างภาพเพื่อฉายหรือส่ือกลับมาหาผู้เลือกตั้งอีกครั้งหน่ึง  เพราะฉะนั้นการฉายภาพ “ผู้
มีความมุ่งมั่น” และ “ ให้โอกาสผมบ้าง” จึงสอดคล้องกับภาพท่ีผู้เลือกตั้งมีอยู่แล้วกับตัวของ ดร.พิจิตต  รัตตกุล  ส่วนกรณี
ของ พลตรีจ าลอง  ศรีเมือง (และ ร .อ.กฤษฎา  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ) เป็นการสร้างภาพตามแบบทฤษฎี  Image Theory 
หรือ  Stimulus  Theory เพียงอย่างเดียว  ในขณะท่ีภาพเดิม ๆ ที่ฉายออกไป ไม่สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้เลือกตั้งที่ได้
เปล่ียนแปลงไปแล้ว 
 นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมด้านยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อยุทธศาสตร์การหาเสียง (และการ
สร้างภาพของผู้สมัคร) คือกระบวนการสรรหาตัวผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งปกปิด ไม่โปร่งใส และมีผลกระทบให้
เกิดความแตกแยกในพรรค  ท าให้ปัจจัยด้านการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งเดิม (Incumbency) ของผู้สมัครอย่าง ร .อ.กฤษฎา  
อรุณวงศ์ ณ อยุธยา และ พลตรีจ าลอง  ศรีเมือง  เส่ือมสลายไปจนหมดส้ิน 
 อนึ่ง ความผันผวนทางการเมืองก็มีส่วนกระทบท่ีส าคัญต่อการรณรงค์หาเสียงและการสร้างภาพของผู้สมัครด้วย 
เพราะฉะนั้น ตราบเท่าที่กระบวนการสรรหาตัวผู้สมัครของพรรคต่าง ๆ  ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ในอนาคต 
แนวโน้มที่จะมีผู้สมัครอิสระ (ซึ่งจะปลอดจากภาระความผันผวนทางการเมืองระดับชาติที่อาจส่งผลลบต่อภาพของพรรค
และตัวผู้สมัคร) ก็น่าจะยิ่งมีสูงขึ้น  ซึ่งก็หมายถึงความส าคัญของการสร้างภาพผ่านส่ือโฆษณาที่ทันสมัยก็คงจะเพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกัน 
 
สมพันธ์  เตชะอธิก  และคณะ . อบต.  เทศบาล  อบจ.  : อ านาจของใคร .  ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ , 
มกราคม  2546 .   60 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากโครงการวิจัย เรื่อง “ การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจ : กรณีศึกษา 
9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การประเมินความก้าวหน้า
ของการกระจายอ านาจในประเทศไทย”  ที่ มี นายตระกูล  มีชัย  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  ภายใต้การสนับสนุนของ  
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า 
 การศึกษานี้พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งท าบทบาทได้ดีพอสมควร  มีการจัดท าวิสัยทัศน์ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  มีทั้งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  การจัด
กระบวนการท าแผน การออกแบบสอบถาม การลงพื้นท่ีพบปะกับชาวบ้าน  มีการก าหนดแผนครอบคลุมหน้าที่ตาม
กฎหมายการกระจายอ านาจ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่ท าบทบาทได้ยังไม่ดี และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  มักขาดการ
มีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดท าวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และการจัดสรรงบประมาณไม่
ครอบคลุมกิจกรรมตามที่กฎหมายก าหนด  มีการเน้นเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน  โดยก าหนดจากนักการเมืองท้องถิ่นและ
ข้าราชการ พนักงาน เท่านั้น 
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 ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีปัญหางบประมาณ  ก าลังคน  ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพื้นท่ี  ขาดความอิสระในการปกครองตนเอง  ยังขึ้นอยู่กับสายการบังคับบัญชา  กฎระเบียบจากส่วนกลางและ
จังหวัด  การท างานมีขั้นตอน  ระบบ ระเบียบ ยุ่งยาก ซับซ้อน  พนักงานขาดจิตส านึกในการบริการประชาชน  มีคณะ
บริหารที่มาจากนักการเมืองกลุ่มเดียวกัน  ท าให้ขาดการตรวจสอบ และมีความขัดแย้งกับข้าราชการ/พนักงานประจ า 
 การรับรู้และทัศนคติของประชาชน มองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเน้นหนักไปในทางโครงสร้าง
พื้นฐาน ยังไม่ตอบสนองด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ การมีงานท า การศึกษา สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ประชาชนยังพึ่งพาความช่วยเหลือและการเอื้ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในยามเดือดร้อน  จึงมีทั้งที่พึงพอใจและไม่พึง
พอใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับความใกล้ชิด การท างานชุมชนได้ประโยชน์จริง การกระจายผลประโยชน์ท่ัวถึง  ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
และพวกพ้อง 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งร้อยละ 30-80  การวางแผนมีทั้งที่มีส่วนร่วมและ
ด าเนินการโดยนักการเมืองกับข้าราชการโดยประชาชน  ไม่มีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ     การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับคณะ
ผู้บริหารองค์การเป็นหลัก  ประชาชนเป็นเพียงผู้เสนอข้อมูล แผนความต้องการ  ส่วนการตรวจสอบมีเพียงตรวจสอบแค่
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่ีเห็นเป็นรูปธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างาน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปขึ้นกับสายการบังคับบัญชา กฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่าง ๆ  มีปัญหาความล่าช้าในการประสานงาน และงบประมาณสนับสนุน  ความสัมพันธ์กับนักการเมืองมี
ลักษณะอุปถัมภ์ในการจัดสรรผลประโยชน์และงบประมาณลงพื้นที ่
  
สุวิทย์  ย่ิงวรพันธุ์ . ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด , พฤษภาคม 2542 .  334 หน้า 
 ผู้เขียนหนังสือเคยรับราชการเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และอดีตอธิบดี
กรมแรงงาน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) วิวัฒนาการของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (2) บทบาท
ส าคัญของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลตาม พ .ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  
บทบาทอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต าบล  (3)  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในการบริหารใน
ยุคโลกาภิวัฒน์  (4)  บทบาทของความเป็นผู้น าสมัยใหม่ (Leadership) เช่น วิธีการพัฒนาตนเองและบุคลากร  วิธีท างาน
แบบประชาธิปไตย  และการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง  (5)  ความรู้ในการบริหารงานท่ัวไปของประธาน 
อบต. เช่น เรื่องคุณลักษณะผู้น า  นโยบาย  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  การวางแผน  การจัดองค์การบริหาร  การ
จัดการงานบริหารบุคคล  การอ านวยการส่ังการ  การประสานงาน  การจัดท ารายงาน  การจัดท างบประมาณและการ
เบิกจ่าย  การประเมินผลงาน  (6)  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง และ บริษัทที่ปรึกษาคูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ แอสโซวิ
เอทส์ จ ากัด . โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกิจการสาธารณะของ
เทศบาล . สนับสนุนทุนโดย ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP)  , 2535 . (เอกสารวิจัย) 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 123 

 โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาหาวิธีการท่ีจะให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดท ากิจการเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแทนเทศบาล    และหาวิธีปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ประเภทต่าง ๆ ของเทศบาลด้วยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนหรือจัดบริการ  โดยด าเนินการศึกษาในเทศบาลน า
ร่อง 3 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลเมืองเชียงราย  และเทศบาลเมืองนครปฐม 
 โครงการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่สามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ และมีความเป็นไปได้มากในทางปฏิบัติ 
และสมควรจะให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการมี 7 กิจกรรม  คือ งานเก็บขยะมูลฝอย  งานกวาดถนนและทางเท้า  งานก าจัดส่ิง
ปฏิกูล  งานบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  งานซ่อมบ ารุงรถยนต์  งานซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  และงานถ่ายเอกสาร  
ผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นส่ิงใหม่  เทศบาลจึงอยู่ระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดนี้  อีกทั้งเอกชนท่ีมีความรู้ความช านาญ
และประสบการณ์ยังมีน้อย ท าให้ขาดการแข่งขันในการให้บริการ  การจะให้แนวคิดประสบผลส าเร็จ ต้องค านึงเรื่องต่อไปนี้ 
คือ 

1. การท าสัญญาโดยให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินกิจการสาธารณะของเทศบาล ควรก าหนดระยะเวลาสัญญา 7 ปี  
จึงจะท าให้ภาคเอกชนถึงจุดคุ้มทุน แต่ติดที่ระเบียบกฎหมายที่ให้เทศบาลท าสัญญาได้ไม่เกิน 5 ปี ควรแก้ไขระเบียบและ
กฎหมายนั้น 

2. การประเมินผลประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาคเอกชน ควรมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชัดเจน  
เพราะหากพิจารณาในภาพรวมจะท าให้การประเมินผลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

3. การค านวณอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม  ต้องมีการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดใน 
การก าหนดอัตราค่าจ้างที่สูงหรือต่ าเกินไป  อาจท าให้เทศบาลเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นภาระให้กับผู้รับจ้าง ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานต่ าลง 
 เทศบาลที่ประสงค์ให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในกิจการสาธารณะของเทศบาล ควรใช้หลักเกณฑ์พิจารณา  
ดังนี้ (1) ให้ด าเนินการในพื้นท่ีที่เทศบาลมีการขยายเขตใหม่ เพราะจะท าให้สามารถเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีเทศบาล
ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว   (2) เทศบาลริเริ่มกิจการใหม่นอกเหนือจากกิจการเทศบาลได้ด าเนินการมาแล้ว   (3) เป็นกิจการท่ี
เทศบาลด าเนินการแล้วเกิดปัญหาหรือความล้มเหลว    หลักเกณฑ์ทั้ง 3 ประการท าให้เห็นผลของความแตกต่างในการให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาลได้อย่างชัดเจน และไม่เป็นการกระทบกระเทือนกิจการท่ี
เทศบาลได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว  และเนื่องจากประชาชนเป็นผู้รับผลกระทบจากการท่ีเทศบาลให้ภาคเอกชนเข้า
ด าเนินการแทน  ประชาชนจะมีบทบาทสนับสนุนการด าเนินงานด้วยการให้ความร่วมมือกับเทศบาลและภาคเอกชนท่ีท า
หน้าที่ให้บริการสาธารณะโดยการรักษาทรัพย์สินส่วนรวม ให้ความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียม  สอดส่องดูแลการ
ท างานของภาคเอกชนและแจ้งให้เทศบาลทราบเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น . 2540 .  231 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนา ซึ่งจัดโดยการร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีบทความที่เขียนโดยนักวิชาการ และ นักปฏิบัติการ (ข้าราชการประจ า)ที่
น่าสนใจ คือ 

1. แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดย  นรนิติ  เศรษฐบุตร 
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2. การปกครองและการบริหารท่ีดีกับการตรวจสอบของประชาชน  โดย ประทาน  คงฤทธิศึกษากร 
3. บทบาทของประชาชนต่อการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย  โดย  บุญธรรม  เลิศสุขีเกษม 
4. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  โดย  สมคิด  

เลิศไพฑูรย ์
5. วิธีประชาพิจารณ์ : กลไกเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน  โดย  นิวัฒน์  วสัสดิ์แก้ว 
6. ปัญหาการปกครองท้องถิ่น : ปัญหาเก่าในจินตนาภาพใหม่  โดย  อเนก  เหล่าธรรมทัศน ์
7. ท าไมคนไทยจึงไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร? ค าถามที่ต้องการค าตอบ  โดย วุฒิสาร  ตันไชย 
8. ประชาธิปไตยสองระดับ : ความคิดชี้น าการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  โดย  อเนก  เหล่าธรรมทัศน ์
9. การคลังท้องถิ่น  โดย  สุวัฒน์  ตันประวัต ิ
10. การคลังท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดย  จรัส   สุวรรณมาลา 
11. เด็กหญิงอลิส อายด์ : แบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่  โดย  ธเนศวร์  เจริญเมือง 
12. บทบาทของสภาจังหวัดในการพัฒนาประชาธิปไตย    :   กรณีศึกษาสภาจังหวัดสงขลา  โดย วิชัย  กาญจน

สุวรรณ 
 
สนิท  จรอนันต์ .ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร:บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด , 2543. 91 
หน้า 
 หนังสือเล่มนี้  ได้น าเสนอรูปแบบการอธิบายการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบล   เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร   เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย 
 
สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  (บรรณาธิการ) . กระจายอ านาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย. 
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537 . 351 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจจ านวน 10 เรื่อง ท่ีใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
23-24 พฤศจิกายน  2536 เรื่อง “การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น : เราจะไปทางไหนกัน” ที่ให้แนวความคิด ประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงแนวคิดและนโยบาย ดังนี ้

1. การกระจายอ านาจในประเทศฝร่ังเศส : ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจ  โดย  สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์  
และ   ฌอง  คริสตอฟ ซีม็อง 

2. การกระจายอ านาจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี  โดย  เวร่า เอดมันน-์คีเฟอร์ 
3. กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น   โดย  ธเนศวร์  เจริญเมือง 
4. การกระจายอ านาจทางการเมือง และการคลังสู่ท้องถิ่นในทศวรรษหน้า  โดย  จรัส  สุวรรณมาลา 
5. เจ้าสัว  เจ้าพ่อ  เจ้าที่   โดย  ผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
6. การกระจายอ านาจ : มุมมองทางด้านงบประมาณรัฐบาล  โดย  นวลน้อย  ตรีรัตน ์
7. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  โดย  สามารถ  เจียสกุล 
8. กระทรวงแรงงาน : รวมศูนย์หรือกระจายอ านาจ?  โดย  สังศิต  พิริยะรังสรรค ์
9. นโยบายการเกษตรกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  โดย  สมภพ  มานะรังสรรค ์
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10. การพัฒนาชนบทเพื่อการกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาจากประสบการณ์ขององค์กรชาวบ้าน  โดย  กนกศักดิ์  
แก้วเทพ 

 
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย .  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล . กรุงเทพฯ , 2524 . 
(เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

อ 
อมร  รักษาสัตย์ . เทศบาลเพื่อการพัฒนา . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น , 2509 .  338 หน้า 
 ผู้เขียนปัจจุบันเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   อดีต เป็น ศาสตราจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    หนังสือเป็นการรวมบทความของผู้เขียนที่เกี่ยวกับเทศบาล  จัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบ
ความรู้ในการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 7  ณ  จังหวัดสงขลา  มีนาคม  2509 
 เนื้อหาของบทความในหนังสือแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคแรก การพัฒนาเทศบาล   (1)  เทศบาลกับการพัฒนา
ประเทศ  (2)  เทศบาลในสมัยพัฒนา  (3)  เทศบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ      ภาคสอง  กระบวนการพัฒนาเทศบาล  (4) 
กระบวนการพัฒนาเทศบาล  (5)  บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาประเทศ   ภาคสาม  การพัฒนาการบริหารเทศบาล   
(6) ความรับผิดชอบของเทศบาลต่อประชาชน  (7) เงินของเทศบาล ?  (8) การหลีกเล่ียงภาษีอากร  (9) อาคารสงเคราะห์  
(10)  การควบคุมเทศบาลของสหรัฐ และของไทย  (11)  แนวทฤษฎีในการพัฒนาเทศบาล : บทสรุป 
 
อภิชัย  พันธเสน , สมยศ  เชื้อไทย  และ บุญยืน  เรืองดิษฐ์ . รูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมของสภาต าบล . สมุด
ปกขาว ฉบับที่ 2 เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา  สถาบันนโยบายศึกษา  สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย . กรุงเทพฯ :  มาสเตอร์เพรส , กุมภาพันธ์ 2533 . 46 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ เป็นการเสนอแนวคิดการปรับรูปแบบการบริหารของสภาต าบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
326 ใหม่ ให้เป็นสภาต าบลที่มีฐานเป็นนิติบุคคล โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับร่างกฎหมายสภาต าบลของพรรค
การเมืองต่าง ๆ   จึงเหมาะส าหรับการศึกษาพัฒนาการทางแนวความคิดการปกครองต าบลในรูปแบบของสภาต าบล 
ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบัน 
 
อรพินท์  สพโชคชัย และคณะ . โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล . มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , มีนาคม 2540 .  135 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยน ากระบวนการ AIC  ซึ่งเป็นกระบวนการหรือเทคนิคการจัดเวทีการ
ระดมความคิดเพื่อการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มาใช้ในการศึกษา   
ผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

1. ความเข้มแข็งของ อบต. และการกระจายอ านาจ  การส่งเสริมความเข้มแข็งของ อบต. ในการพัฒนาชุมชน 
ควรมีแนวทาง ดังนี้ : การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น , การสร้างกระบวนการท างานร่วมกัน , การกระจายอ านาจหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล , การพัฒนารูปแบบการบริหารท่ีทันสมัย , พัฒนาองค์กรบนพ้ืนฐานของการเป็น Good  
Governance 
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2. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  : สร้างให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของ อบต. ,  
การสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยให้ประชาชนมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนา , เพิ่มโอกาส สร้างกลไก และเพิ่มศักยภาพ
ให้ประชาชนในการดูแลตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ภาคราชการและการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล  :  ส่งเสริมการพัฒนาจากระดับหมู ่
บ้าน , การผนึกพลังการพัฒนาของนักพัฒนาภาคราชการ , การพัฒนากระบวนการ AIC ให้เป็นกลไกเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วม , สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาที่เป็นการพัฒนาร่วมกัน (หุ้นส่วนการพัฒนา) , มีการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 
อรพินท์  สพโชคชัย  , กรวิภา  บุญซื่อ  และ  พรรณิยา  บิณษรี .อบต.ที่มีธรรมาภิบาล : การวางรากฐานต้าน
ทุจริต . เอกสารการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2543 เร่ือง “สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต”  จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    และ  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 18-19 พฤศจิกายน  2543  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอม
เทียน  ชลบุรี .  122 หน้า (เอกสารวิจัย) 
 รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ เป็นผลจากการด าเนินโครงการทดลองพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของท้องถิ่นระดับ อบต . ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  Strategic  Intervention  in  Support  of  Emerging  
Issues  on  Governance  ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกรม
วิเทศสหการและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการน าหลักการธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อ
เสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลในระดับต าบลและหมู่บ้าน  คณะผู้วิจัยได้เลือก อบต.ชมพู  อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ท าการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  และเจ้าหน้าที่อย่างแข็งขัน
และต่อเนื่อง  ผลการด าเนินงานภาคสนามแสดงให้เห็นว่า  การสร้าง อบต . ที่มีธรรมาภิบาลในภาคปฏิบัติเป็นส่ิงที่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม   กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต . เริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างความเข้าใจ  
การก าหนดแนวทางและรูปแบบ  การทดลองปฏิบัติ  และส้ินสุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน  โดย อบต .ชมพู เลือก
ประยุกต์หลักธรรมาภิบาล 4 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม (ไม่ได้
ด าเนินการในหลักหวามรับผิดชอบ และ หลักคุณธรรม) 
 การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ  (1) ก าหนดการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในสังคมไทยเป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล   (2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาส่งเสริมและพัฒนา อบต. ที่มีธรรมาภิบาล เพื่อร่วมเป็น
แกนน าหลักในการผลักดันและด าเนินงานตามวาระแห่งชาตินี้ให้ประสบความส าเร็จ  (3) หากมีการก าหนดแนวนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ อบต . ควรก าหนดให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีก าหนดใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   (4) รัฐบาลควรเน้นนโยบายการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งชุมชนที่เข้มแข็งและจริงจัง   (5) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและระดับท้องถิ่นควรบรรจุกรอบ
นโยบายที่ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  (1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท างานของ อบต . ควรท าความ
เข้าใจและศึกษาหลักการของธรรมาภิบาล หามใาตรการในการปฏิบัติ และก าหนดแผนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและ
สร้างสรรค์  (2) จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลางและบุคลากร  เพื่อท่ีจะเป็นแกน
น าในการผลักดันและคิดค้นระบบวิธีการปฏิบัติที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับ อบต. ต่อไป  (3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
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เร่งทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขแนวทางปฏิบัติส าหับ อบต . ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหลักต่าง ๆ  (4) เมื่อมีการ
ก าหนดระเบียบแนวทางการปฏิบัติ  ควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคและผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ภาคสนามอย่าสงมีประสิทธิภาพ   (5) จัดท าคู่มือการสร้างธรรมาภิบาลในระดับต าบล   (6) สร้างความเข้าใจให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อสร้างกระแสความต้องการพัฒนาธรรมาภิบาลในระดับชุมชน  (7) จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับต าบล   (8) ขยายผลการพัฒนา อบต . 
ให้มีธรรมาภิบาล   (9) หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จและผลงานของ อบต. ซึ่งควรมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลด้วย    
 
อเนก  เหล่าธรรมทัศน์  . วิสัยทัศน์การปกครองท้องถิ่น และแผนการกระจายอ านาจ . กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ ดีแอลเอส จ ากัด , 2543 . 144 หน้า 
 ผู้เขียน อดีต เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เป็นประธานคณะท างานจัดร่างแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรับบาล  ปัจจุบัน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคประชาธิปัตย ์
 ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
แผนชี้น าการกระจายหน้าที่ กระจายรายได้ และกระจายบุคลากรจากรับบาล ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เขียน
ได้เขียนไว้ในค าน าที่น่าสนใจว่า   

“ภารกิจที่ส าคัญของการกระจายอ านาจ คือ การสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น มิใช่การสร้างการปกครอง
หรือการบริหารเป็นหลัก  เราต้องเน้นการปกครองท้องถิ่นท่ีประชาชนมีส่วนร่วม และรับผิดชอบโดยตรงให้มากที่สุด  และ
ถ้าการท าเช่นนั้นจะท าให้การปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและมีความสุจริตด้วย ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง 

แต่ประเด็นหลักของเราอยู่ที่การสร้างการปกครองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ที่ให้ประชาชนมีส่วนท าประโยชน์ให้
ส่วนรวมโดยตรง  ด้วยความเสียสละ  ด้วยความรับผิดชอบ  และด้วยความกระตือรือร้น 

ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นนี้ แตกต่างจากประชาธิปไตยระดับชาติพอสมควร ควรคิดว่า  ขณะนี้มีภารกิจการ
สร้างประชาธิปไตยในสองระดับที่แตกต่างกัน  และเราจะไม่สร้างประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นโดยน าเอาประชาธิปไตย
ระดับชาติมาเป็นตัวแบบ” 

สาระของหนังสือมี 5 บท  บทที่ 1 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีประเด็น ความ
เป็นมาของแผนกระจายอ านาจ  , ไตรภาคีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกระจายอ านาจ , รูปลักษณ์ของแผนและสาระการ
กระจายอ านาจ , จังหวะก้าวต่าง ๆ ในการท า “แผนกระจายอ านาจ” , บทที่ 2 การเมืองต่อไปน้ี จะต้องมุ่งสร้าง “พลเมือง” 
มีประเด็น การกระจายอ านาจไม่ใช่การมอบอ านาจ , ไม่มีเหตุผลอีกแล้วที่จะไม่ถ่ายโอนอ านาจ , ต้องใหเครดิตแก่รัฐบาล
สองรัฐบาล , การเมืองแบบใหม่ , การเมืองต่อไปน้ีต้องสร้าง “พลเมือง”  บทที่ 3  นี่คือวิธีการ : ที่ประชาชนจะได้พึ่งตนเอง  
มีประเด็น  การปกครองท้องถิ่นก็คือประชาธิปไตยท้องถิ่น , ความผิดพลาดในอดีตเหตุหน่ึงแห่งความล้มละลายของท้องถิ่น 
, เมื่อเรามีวัฒนธรรมอุปถัมภ์เราก็ได้ประชาธิปไตยอุปถัมภ์ , นี่คือวิธีการ : ที่ประชาชนจะได้พึ่งตนเอง  บทที่ 4 ต้องประสาน
และกลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิม  มีประเด็น  ต้องเปล่ียนวิธีคิดกันใหม่ในท้องถิ่น , ประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม , มิติของความหลากหลายในการปกครองท้องถิ่น , ต้องประสานและกลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิม  บทที่ 5  มิติใหม:่
ของการปกครองท้องถิ่น  มีประเด็น  คนส่วนใหญ่เพียงแค่ผงกหัวรับ , ที่ถูกต้องแล้วเราควรจะมีท่าทีต่อแผนการกระจาย
อ านาจอย่างไร , ในฐานะท่ีเป็นประธานคณะท างาน มอง เห็น และรู้สึกกับส่ิงที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างไร , ไม่มีอะไรจะ
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เรียบร้อยได้ ด้วยแผนเพียงแผ่นเดียว , มิติใหม่ : ของการปกครองท้องถิ่น   ภาคผนวก เป็นแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
 
อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ . เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น : ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติอันสืบเนื่องจากการ
ปกครองท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ. กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด , 2543.    89 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนบอกว่าเป็นส่วนขยายหรือส่วนต่อของ “สองนคราประชาธิปไตย”  ซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของ
ผู้เขียน  นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเรียกร้องการปกครองท้องถิ่นท่ีมีบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  และ
ทรัพยากรมากขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย หกบท คือ  บทท่ี 1  เกริ่นน า   บทท่ี 2  กรมธิปไตย  บทที่ 3  การปกครองท้องถิ่น   
บทที่ 4  การท าให้ราชการและการปกครองสนองตอบต่อการเมืองมากขึ้น   บทท่ี 5  เครือข่ายฝักฝ่ายระดับจังหวัด   บทท่ี 6  
บทปิดท้าย 
 ในบทปิดท้ายผู้เขียนได้เขียนไว้ว่า   
 “……การพัฒนาท้องถิ่นโดยเอาเครือข่ายฝักฝ่ายของนักการเมืองระดับชาติเป็นแกนน า แม้จะโยงเอกาการบริหาร
และการปกครองทั้งสามระดับเข้าด้วยกันได้  แต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่เมืองไทย “การปกครองท้องถิ่นด้วยส่วนกลาง และ
ปกครองส่วนกลางด้วยท้องถิ่น” คือราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลางไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นหลักในการ
ปกครองที่ท้องถิ่น  แต่ในทางกลับกัน  คณะรัฐมนตรีซี่งเป็นยอดสุดของการปกครองส่วนกลาง  บ่อยครั้งกลับเป็น
นักการเมืองที่มาจากท้องถิ่น  เป็นนักบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และความสนใจในการงานท่ีอยู่ในระดับท้องถิ่น
มากกว่าระดับชาต ิ
 ประเด็นสุดท้ายที่ผู้เขียนอยากฝากข้อสังเกตไว้คือ การพัฒนาท้องถิ่นโดยเอาเครือข่ายฝักฝ่ายเป็นแกนน า  ไม่ได้
เป็นแต่เพียง “ผล” ของการไม่มีการปกครองท้องถิ่นท่ีมีอ านาจหน้าที่และเอกสิทธิ์อิสรภาพท่ีพอเพียง  หากอาจเป็น “เหต”ุ 
ของการไม่มีการกระจายอ านาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นอย่างจริงจังในปัจจุบันอีกด้วย  ผู้ที่ได้รับประโยชน์และหวงแหนระบบรวม
ศูนย์ในปัจจุบัน มิได้ให้เพียงกระทรวงมหาดไทยอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ  มิได้มีเพียงบรรดากรมทั้งหลายในส่วนกลาง  
หากอาจรวมไปถึงนักการเมืองและเครือข่ายของเขาซึ่งไม่เพียงแต่สันทัดในการท างานกับระบบรวมศูนย์เช่นทุกวันน้ีได้เป็น
อย่างดี  แต่ยังได้ประโยชน์จากระบบนี้อยู่มากทีเดียว” 
อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ . สาระส าคัญของการเมือง ประชาธิปไตยท้องถิ่น และการปกครองส่วนท้องถิ่น . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มิติใหม่ (โครงการหนังสือชุดพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) , 2545 . 72 หน้า 
 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นหลังจากที่ผู้เขียนได้เข้าสู่เวทีการเมืองในต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในระบบบัญชี
รายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์  จึงเป็นการเสนอมุมมองทั้งจากนักวิชาการ และ นักการเมืองที่สนใจเรื่องการกระจายอ านาจ
และการปกครองท้องถิ่น  การน าเสนอเนื้อหา เป็นเรื่องขนาดส้ันเขียนให้อ่านแบบสบาย ๆ แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิด โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนแรก หัวเรื่อง คือ เกียรติประวัติ ของการปกครองท้องถิ่นไทย   มีประเด็นย่อย ๆ คือ  สุขาภิบาลท่าฉลอม , 
เรื่อง “ท้องถิ่น”มีคนเขาคิดกันมานานแล้ว , “Political  Education” และ “ Local  Democracy” , ผู้น าสามัญชนก็คิด
เช่นเดียวกัน 
 ส่วนท่ีสอง หัวเรื่อง ปรัชญาการปกครองท้องถิ่น มีประเด็นย่อย ๆ คือ  การเมืองท้องถิ่น , งานพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่น , 
งานกวาดถนนและสวนหย่อมในญี่ปุ่น , สมาคมคนรักก้นในญี่ปุ่น , ย้ายสนามเด็กเล่นในอเมริกา , ถ้าประชาธิปไตยเป็น
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ทางออกเราจะเริ่มกันอย่างไร , ราชการและการบริหารท้องถิ่น , การศึกษาที่ท าให้ไม่รู้เรื่องหลังบ้าน , ริเริ่ม-เปิดช่อง ให้คนดี
มาร่วมงาน , ตัวอย่างการท างาน ด้วยวิธีคิดแบบท้องถิ่น , “ท้องถิ่น” น า “ระดับชาต”ิ ได้ , ประเทศไทยในอนาคต  
 
อุดม  ทุมโฆษิต และคณะ .  การวัด การวิเคราะห์ และการพยากรณ์ฐานะทางการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) : การแสวงหาตัวแบบและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารการคลังท้องถิ่น
ไทยในระดับต าบล . ส านักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , มกราคม 2544. 792 หน้า (เอกสารวิจัย) 
  
ผู้วิจัย เป็นอาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย จาก ส านักวิจัย 
ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแบบและเทคนิคการวัด วิเคราะห์ และพยากรณ์ฐานะทางการเงินการคลัง
ของ อบต.  โดยผู้วิจัยมีฐานคติว่า อบต.เป็นองค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กและเกิดขึ้นใหม่  แต่มีเป็นจ านวนมากทั่วประเทศ  หาก
ประเทศไทยสามารถพัฒนา อบต .ให้เข้มแข็งได้  เชื่อว่า อบต .จะเป็นฐานอันส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยจะมีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ผลการวิจัย พบว่า 
 ประการท่ี 1 ตัวแบบที่เหมาะสมในการอธิบายฐานะรายได้รายจ่ายของ อบต.ประกอบด้วยตัวแปรตาม คือ ฐานะ
ทางการเงินของ อบต. ซึ่งวัดโดยดัชนีดุลรายได้รายจ่ายของ อบต.ในแต่ละรอบปี  ส่วนตัวแปรอิสระ คือ (1) ฐานะรายได้ (2) 
ฐานะรายจ่าย  (3) นโยบายและฐานะการเงินของรัฐบาลกลาง  (4) แรงกดดันด้านรายจ่ายจากชุมชนท่ีตั้ง อบต .  (5) 
ปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อรายได/้รายจ่ายของ อบต.   
 ประการท่ี 2  ดัชนีส าหรับชี้วัดฐานะรายได้และรายจ่ายของ อบต . ผู้วิจัยได้ค้นพบ 4 ดัชนี คือ  (ก) ดัชนีส าหรับ
พิจารณาภาพรวมของฐานะการเงินของ อบต. คือ ดัชนีดุลการเงิน (หรือดุลรายได้รายจ่ายในรอบปีงบประมาณ)  (ข) ดัชนีท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์รายการรายได/้รายจ่ายที่มีการเปล่ียนแปลงที่สนใจ  ผู้วิจัยได้เสนอดัชนีขนาดร่วม (Common  Size  
Statement  Index – CSSI)  (ค) ดัชนีส าหรับวิเคราะห์อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้ในแต่ละช่วงปี  ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า
ดัชนีการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนร้อย (Percentage  Change  Index – PCI) มีความเหมาะสม  (ง) ดัชนีส าหรับวิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงของรายได้โดยเปรียบเทียบกับปีฐานท่ีเราสนใจ  พบว่าเทคนิคดัชนีจ านวนเปรียบเทียบกับปีฐาน (Index  
Number – IN) มีความเหมาะสม 
 ประการท่ี 3  ส าหรับเทคนิคพยากรณ์รายได้ในปีถัดไป (1-2) ผู้วิจัยพบว่าเทคนิคอนุกรมเวลาแบบท าให้เรียบสอง
ชั้นของ Holt  มีความเหมาะสมที่จ าน าพยากรณ์ได ้
 ประการท่ี 4  การค้นหาตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อฐานะการเงินของ อบต . (ซึ่งตัวแปรอิสระเหล่านี้ถือว่าเป็นตัว
พยากรณ์รายได้อันจะน าไปพัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับพิจารณาเงินอุดหนุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น)  พบว่าตัวแปรอิสระ
ที่มีอิทธิพลต่อฐานะรายได้มีทั้งหมด 12 ตัว คือ    (1)  รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง   (2) รายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้  (3)  
ภาษีที่ อบต .จัดเก็บเอง   (4) ภาษีที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้  (5) ค่าธรรมเนียมที่ อบต .จัดเก็บเอง  (6) ค่าธรรมเนียมที่
หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้  (7) จ านวนประชากรในเขต อบต .   (8) จ านวนโรงเรียนประถมศึกษา  (9) จ านวนโทรศัพท์
สาธารณะในเขต อบต.  (10) ปริมาณผลิตภัณฑ์มวลรอบของ อบต. (11) จ านวนร้านค้าย่อยในเขต อบต.  และ(12) ร้อยละ
ของประชากรที่ประกอบอาชีพค้าขาย 
 จากผลการค้นคว้านี้  ผู้วิจัยได้น ามาพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1  ข้อเสนอแนะเพื่อ
รายได้   ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายจ่าย  และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบงบประมาณ   
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อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ , วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ , ทัชชมัย  ฤกษะสุต . โครงการวิจัยกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการในท้องถิ่น. คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544. (เอกสารวิจัย) 
 โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกาาปัญหาข้อกฎหมายของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหากฎหมายที่ช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาและกฎหมายที่มีลักษณะควบคุมอันเป็นอุปสรรคต่อความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อน าไปสู่
การศึกษาที่เป็นการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน  ซึ่งจะน าไปใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่น 
 ผลการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เป็นกฎหมายหลักที่ส าคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพราะบัญญัติให้กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ให้สิทธิแก่ประชาชนทั่วไป  ชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
อย่างชัดเจน 
 ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคที่ท าให้ประชาชนและชุมชนไม่สามารถมีสิทธิ 
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท  ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการครอบครอง ใช้ประโยชน์ และความไม่เท่าเทียมกัน  เพราะเป็นกฎหมายดั้งเดิมที่ใช้มาเป็น
เวลานานและยังมิได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุง
โดยเร็ว 
 ส่วนกฎหมายที่ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิถีของ
ชุมชนในชนบทอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะมีขั้นตอนและข้อก าหนดที่เหมาะกับคนในสังคมเมืองมากกว่า   กลุ่ม
คนที่รวมตัวกันในชนบทตามแบบประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่มีกฎหมายรองรับ  จึงอาจต้องหารูปแบบของกฎหมาย
ที่เหมาะสมมารองรับการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่นให้เป็นไปดดยถูกต้อง  สามารถเชื่อมต่อกับองค์กรทางการของรับใน
ระดับต่าง ๆ ได ้
 กฎหมายการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีกระจายอ านาจการบริหารราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมี
ความไม่ชัดเจนในหลายเรื่อง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ การบริหารส่วนภูมิภาคที่
ยังมีผลกับการจัดการภายในท้องถิ่น และการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีประชาชนในท้องถิ่นยังไม่มีส่วนร่วม  
จึงอาจต้องสร้างกระบวนการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เสนอว่าในระยะต่อไปควรสนับสนุนการศึกษากฎหมายระบบการจัดการทรัพยากรที่
ให้ประชาชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เช่น ป่าไม้ ที่ดิน น้ า ทรัพยากร ประมง และ
ขยะ ของเสีย เป็นต้น  และการเสริมกระบวนการเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ชุมชน องค์กร กลุ่ม
เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
อิสระ  สุวรรณบล . รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 2545. คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2528. (เอกสารวิจัย) 
 ผู้วิจัยอดีตเป็นอาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   งานวิจัยนี้เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัยเกี่ยวกับ
กรุงเทพมหานคร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 การศึกษาพบว่า นักวิชาการและนักปฏิบัติต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร  โดยใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือ  โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการหลายชุดเพื่อพิจารณา ในระยะหลังพรรคการเมืองได้ให้ความสนใจ 
และได้ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐสภาตลอดมา  อาจกล่าวได้ว่า การสถาปนา
กรุงเทพมหานคร โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334  ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  2515  และ พ .ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518 เป้นความพยายามซึ่งใช้เวลากว่าหน่ึงทศวรรษที่จะสร้างรูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้มากนัก  มิหน าซ้ า ความร้ายแรงในบางปัญหา อาทิ การจราจรติดขัด น้ าท่วม บริการ
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ ฯลฯ ได้เพิ่มมากขึ้นอีก  ในการบริหารของศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานครก็แทบจ าลองความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารระดับชาติมาไว้  ปัญหาหลักของระบบราชการเป็น
เช่นใด  กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาเช่นนั้น ไม่ว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การสร้าง
จักรวรรดิ์  การท างานท่ีซ้ าซ้อน  คนล้นงาน  ค่าใช้จ่ายก าลังคนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ฯลฯ 
 ผู้ศึกษาเสนอแนะว่าการแก้ปัญหากรุงเทพมหานคร จ าเป็นต้องยอมรับว่ามาตรการทางการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในระดับจุลภาคและมหภาคเป็นส่ิงที่ปรารถนา หรือ ต้องเอาการบริหารน าหน้าการเมือง โดยใช้
วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ และแผน เป็นตัวน าในการปฏิรูปการบริหาร ข้อเสนอต่อมาคือ ต้องพิจารณา
วัตถุประสงค์ที่แท้จริง (corporate  mission)ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อน ก็คือ การปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อสามารถให้บริการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม และเพื่อ
สามารถพัฒนาและบูรณะนครได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ  มีการวางแผน
ระดับต่าง ๆ 
 
เอมเมล  เว็จลิน . ประเทศไทย : การประเมินขีดความสามารถในการกระจายอ านาจ  ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ . ธนาคารโลก และ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
, สิงหาคม  2545 .  72 หน้า 
 หนังสือนี้เป็นผลงานตาม “โครงการสร้างขีดความสามารถ ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก  การประเมินขีดความสามารถท าขึ้นช่วงเดือน มกราคม -
กุมภาพันธ์ 2545  ประเด็นของการประเมิน มี 9 ประเด็น คือ (1) การบริหารจัดการข้อมูลการกระจายอ านาจ  (2) การ
ประหยัดเชิงขยาดในการปกครองส่วนท้องถิ่น  (3) ข้อจ ากัดของกฎข้อบังคับ  (4) นโยบายด้านบุคลากร   (5) กลยุทธ์การ
อบรมด้านการกระจายอ านาจ   (6) ส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับการฝึกอบรม   (7) การเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงาน   (8) 
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการส าหรับงานจัดการเพิ่มขีดความสามารถที่ส าคัญ   (9) การกระจายอ านาจในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร 
 
อุทัย  หิรัญโต . การปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , พฤศจิกายน 2523 . 206 หน้า 
 ผู้เขียนเคยรับราชการกระทรวงมหาดไทย  เคยเป็นผู้บรรยายวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปริญญาตรี ของคณะ
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นประกอบการสอน  สาระของหนังสือเล่มนี้มีสามภาค  
ภาคแรก ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ,  การ
กระจายอ านาจกับการปกครองท้องถิ่น  ,  รูปแบบของการปกครองท้องถิ่น  ,  การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมือง
ในระบบประชาธิปไตย    ภาคสอง  การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ  การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ  ,  การ
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ปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส  ,  การปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา  ,  การปกครองท้องถิ่นของสหพันธมาเลเซีย  
,  การปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐศรีลังกา  ,  การปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ,  การปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย  ,  ปัญหาการปกครองท้องถิ่น  ภาคผนวก  : ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย 

 
อุทัย  บุญประเสริฐ , สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ , สุรางคณา  มัณยานนท์ . การกระจายอ านาจด้านการศึกษาใน
ประเทศไทย . วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า , 2544 .  (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสภาพการบริหารและการจัดการด้านการศึกษาในประเทศไทยโดยทั่วไป 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาในส่วนท้องถิ่น  เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการด้าน
การศึกษาและการกระจายอ านาจด้านการบริหารจัดการศึกษาในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในอนาคต และแนวการบริหาร
จัดการเพื่อการเปล่ียนผ่านสู่ยุคหลังปฏิรูปการศึกษา 
 การศึกาาสภาพและปัยหาการบริหารการศึกษาไทยโดยรวมทั้งระบบในปัจจุบันพบว่าประสบกับปัยหาที่ส าคัญ ๆ 
คือ (1) ปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างการบริหารท่ีรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง  (2) การขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของประชาชน   (3) การระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพื่อการศึกษายังเป็นไปอย่างไม่มีระบบ มีความขัดข้องและมี
ข้อจ ากัดด้วยระเบียบแบบแผนต่าง ๆ อยู่เสมอ  (4) ขาดเอกภาพในการจัดการศึกษาในทุกระดับ   (5) มีความล่าช้าเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานทางการศึกษาอันเป็นผลมาจากการมีหน่วยงานบริการหลายระดับ หลายขั้นตอน  (6) การขาด
กระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ   (7) ระบบบริหารการศึกษาไม่อาจปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้ทันสมัยโดยตนเองได้   (8) ขาดการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง  
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยชี้ว่า การกระจายอ านาจบริหารจัดการทางการศึกษาของไทย ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่
ท้าทายการด าเนินการเปล่ียนแปลงอีกมากทั้งด้านการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่เกี่ยวกับงานการศึกษา  
แนวการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาด้านโลกทัศน์ (Worldview) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
ผู้บริหาร  ด้านการปรับเปล่ียนระบบบริหารจัดการศึกษาในส่วนต่าง ๆ สู่ระบบท่ีสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา  
รวมทั้งด้านพฤติกรรมการบริหารและผลประโยชน์เชิงการเมืองและประโยชน์ท่ีไม่เปิดเผยอย่างอื่น  และที่ส าคัญคือการเห็น
คุณค่าของการศึกษาที่มิใช่เป็นเพียงรูปแบบ (Appearance) ที่ละเลยไม่ใส่ใจถึงสาระส าคัญ (Substance)ทางด้าน
การศึกษา และผลจากการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมโดยส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคต   การวิจัยได้เสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี ้

1. ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการประสานองค์การท่ีด าเนินงานด้านการศึกษา ให ้
ด าเนินการภายใต้นโยบายและแผนเดียวกัน โดยยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
เป็นกรอบ และแปลงสาระของ พ .ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยอมรับ 

2. จัดระบบการสร้างความพร้อม และความเข้าใจในการเข้ามีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ และสร้างผู้ 
บริหารการศึกษาให้เป็นผู้น าด้านการบริหารงานวิชาการ  และมีทักษะในการบริหารแบบมืออาชีพ 

3. บททวนบทบาทและภารกิจการศึกษาของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ.2542 ให้ชัดเจน  พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติในการเปล่ียนผ่านจากภารกิจแบบเดิมสู่ภารกิจใหม ่

4. ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษา (Board  of  Education) ขึ้นเพื่อ 
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ท าหน้าที่บริหารงานทางการศึกษาซึ่งเป็นงานท่ีต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและพัฒนาบทบาท
ของคณะกรรมการการศึกษาไปสู่องคืกรวิชาชีพด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
แท้จริง 

5. ในการบริหารบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา       ควรมีองค์กรบริหารบุคคลที่เป็นเครือข่ายในพ้ืนท่ี  
หรือหน่วยอิสระ ท่ีสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างอิสระและคล่องตัว มี Autonomy ของตัวเอง โดยยึดมาตรฐาน
วิชาชีพ และความมั่นคง ความก้าวหน้าในวิชาชีพทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น  ๆ

6. ควรจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ในการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจด้านการศึกษาไปสู่การ 
ปฏิบัติ  เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งด้านการเตรียมความพร้อมของผู้รับการกระจายอ านาจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัยหาแทรกซ้อนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต และน าไปสู่ความร่วมมือของทุกทุก
ฝ่าย 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมการประกันคุณภาพภายนอกให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในทุกสถานศึกษา ทุกสังกัด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8. ก าหนดยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  โดยเน้นการระดมทรัพยากรท้องถิ่น   
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ทางด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9. จัดการอบรมและสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในด้านการจัดการศึกษาแก่คณะกรรมการการศึกษาในท้องถิ่น ที่จะ 
รับถ่ายโอนการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

10. ก าหนดบทบาทขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการ 
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนและขจัดอุปสรรคของการกระจายอ านาจทางการศึกษาคือ ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 

11. ปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชักน าให ้
เป็นองค์กรของประชาชนที่แท้จริง  โดยไม่ต้องให้ถูกครอบง าหรือควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลาง ท้ังโดยรูปแบบและ
พฤติกรรมจากทุกหน่วยทุกกระทรวง 
 12.  กระตุ้นและเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจ  และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  เขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทางกระจายอ านาจด้าน
การศึกษาที่ถูกต้อง 
 
อัษฎางค์  โปราณานนท์  และ พวงเพชร์  ธนสิน . ปัญหาและความต้องการของเทศบาลในภาคเหนือตอนบน. 
ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537 . (เอกสารวิจัย) 
 งานวิจัยมีเป้าหมายรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและปัญหาของเทศบาลทั้ง 10 แห่ง ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลเมืองล าปาง  เทศบาลเมืองเชียงราย  เทศบาลเมืองพะเยา  เทศบาลเมืองล าพูน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  เทศบาลเมืองแพร่  เทศบาลเมืองน่าน  เทศบาลเมืองตาก  และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
การศึกษาได้ด าเนินการท้ังโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  การใช้แบบสอบถามส่งไปยังเทศบาลต่าง ๆ และการเดินทาง
ไปติดต่อขอข้อมูลและส ารวจเก็บข้อมูลบางอย่างในพ้ืนท่ี 
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 ผลการศึกษาปรากฏว่า  เทศบาลเกือบทุกแห่งมีปัญหาที่คล้ายกัน คือ ปัญหาการก าจัดขยะ  โดยเฉพาะปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีที่จะใช้เป็นที่ส าหรับฝังกลบ  ปัญหาการบ าบัดน้ าเสีย  ปัญหาการระบายน้ า  และปัญหาน้ าท่วม  และเฉพาะ
ในเทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้นท่ีมีปัญหาการจราจรท่ีชัดเจน  ส่วนเทศบาลอื่น ๆ ยังไม่มีปัญหาการจราจรท่ีชัดเจน   
 
อาคม  ใจแก้ว . การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล . คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541 . 
232 หน้า  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการศึกษา  (1) ความเป็นไปได้ส าหรับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง  (2) ปัญหาส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของเทศบาลในการบริหารงารน
บุคคลคือ กรมการปกครอง  ความไม่พร้อมของเทศบาลโดยภาพรวม และสุดท้ายคือปัญหาด้านงบประมาณ  (3) รูปแบบ
การบริหารงานเทศบาล 2 ลักษณะที่จะช่วยให้การบริหารงานบุคคลของเทสบาลเมื่เป็นอิสระมีความคล่องตัวมากขึ้นคือ 
รูปแบบนายกเทศมนตร-ีสภา กับ รูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง  (4) ปัญหาในการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลปัจจุบัน เรียงตามล าดับคือ การพิจารณาความดีความชอบ ระบบอุปถัมภ์ การก าหนดกรอบต าแหน่ง ความไม่
สมดุลย์ระหว่างคนกับงาน การบรรจุแต่งตั้ง และโอกาสความก้าวหน้า (5) ผู้บริหารระดับสูงคือ ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งอื่น ๆ เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ มีความต้องการ กฎ ระเบียบ ใหม่ส าหรับเทศบาล  
ตลอดถึงมีความเห็นชอบต่อการเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลด้วย  ในขณะเดียวกันกลุ่มพนักงานเทศบาลระดับล่างและลูกจ้าง
ยังคงเห็นว่า กฎ ระเบียบเดิมกับรูปแบบการบริหารเทศบาลปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว และเหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลเมื่อเป็นอิสระจากส่วนกลางด้วย  (6) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเทศบาล มีเพียง 2 ระดับ คือ 
คณะกรรมการระดับกรม กับระดับเทศบาล 
 ข้อเสนอแนะของ ผู้วิจัย  (1)  รัฐบาลควรด าเนินการสนับสนุนผ่านกระทรวงมหาดไทยให้ด าเนินการเรื่องนี้อย่าง
เร่งด่วน  (2) ควรแบ่งแยกและก าหนดขอบเขตหน้าที่ระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลให้ชัดเจน น่ันคือ
นายกเทศมนตรีควรมีบทบาทด้านการก าหนดนโยบาย  ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลระดับสูง  
และดูแลให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ส่วนปลัดเทศบาลนั้นควรมี
บทบาทในการควบคุมดูแลพนักงานเทศบาลระดับกลางกับระดับล่างให้ปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับและเชื่อถือของประชาชน  
(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลระดับกรม ควรมีสมาชิกจ านวน 16 คน ประกอบด้วยผู้แทนของนายกเทศมนตรี 6 คน 
จาก 6 ระดับเทศบาล  ผู้แทนของปลัดเทศบาล 6 คน จาก 6 ระดับเทศบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 คน อธิบดี
กรมการปกครอง เป็นประธาน และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 1 คน  (4) คณะกรรมการระดับเทสบาล ควรจะมี 8 คน 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เป็นประธาน  ปลัดเทศบาล  ผู้แทนจากหัวหน้าทั้ง 3 ระดับ 3 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 1 คน  (5) หน้าที่ของคณะกรรมการอาจจะอาศัยรูปแบบเดิม  ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนในรายละเอียดให้สอดคล้อง
กับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ได ้
  
อาคม  ใจแก้ว . โครงสร้างและกระบวนการบริหารหรือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ.่ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2544 . (เอกสารวิจัย) 
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 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างกระบวนการบริหารการจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการบริหารตลอดถึงแนวทางการแก้ไข   ผลการศึกษาพบว่า : - สภาพการบริหารการจัดการถูกประเมินให้อยู่ใน
ระดับต่ า ท้ังนี้มีปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องคือ สภาพท่ีตั้งของเมือง ปัจจัยข้อจ ากัดด้านกฎหมายและระบบราชการ  การจัดท า
แผนท่ีไม่มีประสิทธิภาพส าหรับการปฏิบัติจริง  คุณภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  การ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือและปัจจัยด้านประชาชน  แนวทางการแก้ไขควรด าเนินการท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหาดใหญ่เองจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังในการด าเนินการเพื่อจัดการ
และป้องกันน้ าท่วม  ด้วยการให้ความส าคัญทั้ง 3 ประการ คือ ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน  ปัจจัยด้านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และการจัดการ  และสุดท้ายคือปัจจัยด้านประชาชนในอันที่จะท าให้มีการจัดท าแผนจัดการน้ าท่วมที่ครอบคลุมและปฏิบัติ
ได้จริง 
 
อาทร  คุระวรรณ . บทบาทสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบกรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ .  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541 . 140 หน้า 
(เอกสารวิจัย) 
 การศึกษาพบว่า  :- สมาชิกสภา อบต .ให้ความส าคัญกับบทบาทในการพัฒนาสังคมมากที่สุด และให้
ความส าคัญกับบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยที่สุด     ถึงแม้ว่าสมาชิกสภา อบต .จะมีระดับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานของ อบต .ในระดับปานกลางและระดับต่ า  แต่เมื่อพิจารณาด้านบทบาทของสมาชิกสภา อบต .ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น กลับพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลางและระดับสูง  ดังนั้นงานวิจัยนี้สรุป
ได้ว่า ระดับความรู้ ความเข้าใจชองสมาชิกสภา อบต . ไม่เป็นปัจจัยส าคัญต่อบทบาทของสมาชิกในการพัฒนาท้องถิ่น 
กล่าวคือ สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต .ในระดับต่ า  อาจมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับสูงได้      งานวิจัยพบอีกว่าปัยหาอุปสรรคของสมาชิกในการพัฒนาท้องถิ่น คือ ปัญหาด้านงบประมาณ  ปัญหาด้าน
ตัวสมาชิกสภา อบต.  ปัญหาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน อบต. และปัญหาด้านความขัดแย้งใน อบต. ตามล าดับ 
 
อาทร  คุระวรรณ . บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกาากรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ .  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2543 .  (เอกสารวิจัย) 
 ผลการวิจัยพบว่า  : (1) สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในระดับ มาก /มาก
ที่สุด โดยเฉพาะบทบาทด้านการสะท้อนปัญหาให้คณะเทศมนตรีทราบและการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาล  (2)  

ส.ท. มีบทบาทในการตรวจสอบและก ากับดูแลฝ่ายบริหาร ระดับปานกลางและมีแนวโน้มไปทางมาก   (3) 
ส.ท. มีบทบาทในการตราเทศบัญญัติระดับปานกลางและมีแนวโน้มไปทางน้อย  (4) ส.ท. มีบทบาทในด้าน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชนในท้องถิ่นในระดับมาก /ปานกลาง  (5) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของ ส .ท. ปัจจัยด้านลักษณะการเมืองในสภาเทศบาล  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกัน  ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาท ส .ท.ในการพัฒนาท้องถิ่น แต่
พบว่าปัจจัยด้านชั้นหรือประเภทของเทศบาลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ ส .ท.ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  (6) ปัญหาอุปสรรคของ ส .ท.ในการพัฒนาท้องถิ่นมีทั้งในด้านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานเทศบาลและด้านนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล     โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มพูนศักยภาพ
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และบทบาทของ ส .ท.ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการปรับปรุงแก้ไขก าหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานเทศบาล 
 
อับดลเหลาะ  เบ็ญนุ้ย . การวางแผนจัดเก็บขยะและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
พรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศ . ส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542 . 
(เอกสารวิจัย) 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับระบบก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านพรุ  โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ จ านวน 11 ปัจจัย  ได้แก่  ที่ต้ังหมู่บ้าน  แหล่งน้ าผิวดิน  ชั้นน้ าใต้ดิน  การ
ระบายน้ าของดิน  ความสูงของภูมิประเทศ  ถนน  ที่ต้ังบ่อบาดาล  ความลาดชันของพื้นที่  ลักษณะการใช้
ประโยชน์พื้นที่  สมรรถนะการใช้ที่ดินและเขตสงวน /เขตอนุรักษ์   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการถ่วงน้ าหนัก 
(Weight) และใช้เทคนิค Overlay ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ส่วนการวิเคราะห์หาเส้นทางที่สั้นที่สุด
ในการวิ่งรถเพื่อจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดไปยังสถานที่ก าจัดขยะใช้เทคนิค Optimum  
Routing  ของโปรแกรม Areview  Network  Analyst 
 
อุไรวรรณ  แสงศร . ชุมชนชาวเขากับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีโครงการหลวง . สถาบันวิจัยชาวเขา  จังหวัดเชียงใหม่ , 2544 . (เอกสารวิจัย) 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ชุมชนชาวเขาไม่สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต.  และเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ผลการศึกษาพบว่า : เกษตรกรชาวเขาประสบปัญหาด้านหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ  
การตลาดเกี่ยวกับผลผลิตส่วนเกินจากโควต้า ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศวิทยา  ดินขาดความสมบูรณ์  
การแพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตร  ตลอดจนปัญหาสุขภาพอนามัยที่ทรุดโทรม เนื่องจากตรากตร า
งานหนัก และการได้รับสารพิษเข้าสะสมในร่างกาย 
 ปัญหาด้านการเมืองการปกครองอยู่ที่สมาชิก อบต . ที่เป็นชาวเขา ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักาาผลประโยชน์ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อผลในระยะยาวที่จะอยู่อย่างยั่งยืน
ทางระบบนิเวศวิทยา  ความมั่นคงในชีวิตครอบครัวและชุมชน  
 ในส่วนของชาวบ้านหรือลูกบ้านก็เช่นกัน  การมีจิตส านึกที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพื่อ
สะท้อนปัยหาความเดือดร้อนของตนเองผ่านตัวแทน เป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งยังมีน้อยในหมู่บ้าน
กรณีศึกษา 
 



โครงการ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
ส่วนที่ห้า  เอกสารวิชาการ  งานวิจัย  และ บทความ 
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อานนท์  อาภาภิรม . บทบาทของสภาต าบลกับการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2525 .  (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
อรุณ  รักธรรม . ความขัดแย้งในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ , 2528 . (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 
 
อมร  รักษาสัตย์ .  การปรับปรุงราชการบริหารส่วนท้องถิ่น . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2535 . 35 
หน้า (เอกสารวิจัย) 

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 
 
 
 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  

 
เรื่อง 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
ส่วนที่หก  

วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  สารนิพนธ์  การศึกษาวิจัยระดับ

ปริญญาโท  ปริญญาเอก  และ สถาบันทางวิชาการ 

 

เสนอ 

 

สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

โดย 

 

ตระกูล   มีชัย 

ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมษายน   2546 



 



-ก- 

บทน าส่วนที่หก 

 

 การรวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ในส่วนที่หกนี้ เป็นการรวมรวม

ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  สารนิพนธ์  ของการศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  

และสถาบันทางวิชาการ   จากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันต่าง ๆ  คือ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

มหาวิทยาลัย                  เชียงใหม่   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลัยเกริก  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  

 รายงานส่วนที่หกนี้ ผู้ศึกษา ได้แบ่งหัวเรื่องเป็น 10 เรื่อง คือ 

1. การเมืองท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น การกระจายอ านาจ 

2. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

3. โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 

4. บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ บริการสาธารณะ 

5. การคลังท้องถิ่น 

6. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

7. การจัดการขยะ  ส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรท้องถิ่น 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น 

9. บทบาท-ความสัมพันธ์-การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

10. การบริหารงานทั่วไป และการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ในแต่ละหัวเรื่องได้จ าแนกวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์  เป็น 7 ประเภท คือ 

(1) การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) เทศบาล และ เมืองพัทยา 

(4) องค์การบริหารส่วนต าบล 

(5) สภาต าบล 

(6) สุขาภิบาล 

(7) กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



-ข- 

การน าเสนอเรือง      จะน าเสนอเรียงตามหัวเรื่อง จากเรื่องท่ี 1 – เรื่องท่ี 10 โดยจะสรุป 

สาระของการศึกษา(หรือบทคัดย่อ) ของ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ท่ีมีผู้ศึกษา จนถึงปี

การศึกษา 2545  โดยแต่ละหัวเรื่องจะมีท้ัง 7 ประเภท เรียงตามล าดับ   ตัวอย่างเช่น 

(หัวเรื่อง) การเมืองท้องถิ่น  ผู้น าท้องถิ่น  การกระจายอ านาจ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  

ฯลฯ 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ฯลฯ 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

ฯลฯ 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล  

ฯลฯ 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

ฯลฯ 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

ฯลฯ 

 

 การน าเสนอในแต่ละประเภทเรื่องนั้นเรียงตามล าดับปีการศึกษา    ในท้ายหัวเรื่องท้ัง 10 

หัวเรื่อง มีวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์  บางเรื่อง ที่ผู้ศึกษาไม่อาจหาต้นฉบับจากห้องสุมด

ต่าง ๆ ได้ (มีผู้ยืม หรือ กรณีจัดเก็บด้วยไมโครฟิลม์ระหว่างจัดเก็บข้อมูลนั้นเครื่องอ่านไม่โคร

ฟิลม์ช ารุด หรือ มีแต่รายชื่อแต่ต้นฉบับหาไม่พบ) ผู้ศึกษาได้รวบรวมรายชื่อไว้ด้วย 

 

 การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาที่

ส าคัญ ซ่ึงมีการศึกษาและสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ 

และห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ และห้องสมุด

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์  , ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง , ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์   และ ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     อย่างไรก็ตาม  ข้อมูลที่

ได้ยังไม่ครบทั้งหมด อาจยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รวบรวมไว้  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญส่วนที่หก (เล่มที่ 1) 

หัวเรื่อง/ประเภท ล าดับที ่ หน้าที่ 
1. การเมืองท้องถ่ิน ผู้น าท้องถิ่น การกระจายอ านาจ (1-223) (1-121) 
    1.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถิ่น 1-57 1-34 
    1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 59-77 34-44 
    1.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 78-128 44-68 
    1.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 129-185 68-97 
    1.5 สภาต าบล 186-197 97-105 
    1.6 สุขาภิบาล 198-206 106-111 
    1.7 กรุงเทพมหานคร 207-223 111-121 
2. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  ข้อบัญญัติท้องถ่ิน (224-262) (122-147) 
    2.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถิ่น 224-232 122-127 
    2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 233 127 
    2.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 234-241 128-132 
    2.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 242-246 133-136 
    2.5 สภาต าบล 247-251 136-138 
    2.6 สุขาภิบาล 252 138-139 
    2.7 กรุงเทพมหานคร 253-262 139-147 
3. โครงสร้างการปกครองท้องถ่ิน (263-316) (148-177) 
    3.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถิ่น 263-269 148-151 
    3.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 270-275 152-155 
    3.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 276-292 155-163 
    3.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 293-300 163-168 
    3.5 สภาต าบล 301-305 168-171 
    3.6 สุขาภิบาล 306-311 172-174 
    3.7 กรุงเทพมหานคร 312-316 175-177 

 
 



สารบัญส่วนที่หก (เล่มที่ 2) 
หัวเรื่อง/ประเภท ล าดับที ่ หน้าที่ 

4. บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ บริการสาธารณะ (317-446) (178-247) 
    4.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 317-321 178-182 
    4.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 322-329 182-185 
    4.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 330-350 185-195 
    4.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 351-422 195-233 
    4.5 สภาต าบล 423-424 233-234 
    4.6 สุขาภิบาล 425-430 235-237 
    4.7 กรุงเทพมหานคร 431-446 237-247 
5. การคลังท้องถิ่น (446-513) (248-289) 
    5.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 446-456 248-256 
    5.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 457-469 256-263 
    5.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 470-489 263-273 
    5.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 490-503 273-279 
    5.5 สภาต าบล - - 
    5.6 สุขาภิบาล 504-505 279-281 
    5.7 กรุงเทพมหานคร 506-513 281-289 
6. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (514-534) (290-301) 
    6.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 514 290-291 
    6.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 515-520 291-294 
    6.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 521-524 294-296 
    6.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 525 296 
    6.5 สภาต าบล - - 
    6.6 สุขาภิบาล 526-530 297-299 
    6.7 กรุงเทพมหานคร 531-534 299-301 
7. การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรท้องถิ่น (535-682) (302-380) 
    7.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 535-537 302-303 
    7.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 538-540 303-305 
    7.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 541-614 305-345 
    7.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 615-662 345-367 
    7.5 สภาต าบล 663-665 368-369 



หัวเรื่อง/ประเภท ล าดับที ่ หน้าที่ 
    7.6 สุขาภิบาล - - 
    7.7 กรุงเทพมหานคร 666-682 369-380 
8. ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น (683-707) (381-400) 
    8.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 683-685 381-383 
    8.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 686 383 
    8.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 687-690 383-387 
    8.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 691-700 387-394 
    8.5 สภาต าบล 701-705 394-397 
    8.6 สุขาภิบาล - - 
    8.7 กรุงเทพมหานคร 706-707 397-400 

 
 



สารบัญส่วนที่หก (เล่มที่ 3) 
หัวเรื่อง/ประเภท ล าดับที ่ หน้าที่ 

9. บทบาท-ความสัมพันธ์-การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    และชุมชนท้องถ่ิน 

(708-820) (401-471) 

    9.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 708-716 401-406 
    9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 717-718 406-407 
    9.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 719-759 407-429 
    9.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 760-782 429-444 
    9.5 สภาต าบล 783-790 444-449 
    9.6 สุขาภิบาล 791-802 449-456 
    9.7 กรุงเทพมหานคร 803-820 456-471 
10. การบริหารงานท่ัวไป และการพัฒนาท้องถิ่น (821-1100) (472-672) 
    10.1 การกระจายอ านาจ และ การปกครองท้องถ่ิน 821-822 472-473 
    10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 823-827 473-475 
    10.3 เทศบาล และ เมืองพัทยา 828-869 475-501 
    10.4 องค์การบริหารส่วนต าบล 870-987 501-566 
    10.5 สภาต าบล 988 566 
    10.6 สุขาภิบาล 1021-1026 585-588 
    10.7 กรุงเทพมหานคร 1027-1100 588-627 
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การเมืองท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น การกระจายอ านาจ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย   เกี่ยวกับ  การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

 

1. ชโลธร ผาโคตร . การพัฒนาการปกครองท้องถ่ินไทยในระยะ พ .ศ. 2517 – 2519 : ศึกษาในด้านนโยบายการ

กระจายอ านาจ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521. 

 การกระจายอ านาจกับการปกครองท๎องถ่ิน จัดได๎วํามีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด เพราะการกระจายอ านาจ

เป็นเคร่ืองมืออันส าคัญท่ีจะท าให๎หนํวยงานการปกครองท๎องถ่ินมีอ านาจในการตัดสินใจอยํางมีอิสระมากน๎อยเพียงไรใน

การบริหารงานของท๎องถ่ิน ซึ่งในประเทศไทยแล๎วการกระจายอ านาจไปยังหนํวยงานการปกครองท๎องถ่ินยังมีอุปสรรคอยูํ

บางประการท่ีท าให๎ไมํสามารถจะกระท าไปได๎ 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได๎ศึกษาถึงในชํวงระยะระหวํางปี พ .ศ. 2517 ถึง 2519 ท่ีประเทศไทยได๎เริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงการเมือง การปกครอง ซึ่งในระยะเวลาดังกลําวได๎มีกลุํมผลประโยชน์และพรรคการเมืองเกิดข้ึนอยําง

มากมาย แตํกลุํมผลประโยชน์และพรรคการเมืองไมํได๎เป็นสถาบันที่แสดงออกและรวบรวมผลประโยชน์อยํางแท๎จริง 

ในทางตรงกันข๎ามกลับแสดงความคิดเห็น มีการใช๎ก าลังอยํางรุนแรง เพื่อเรียกร๎องผลประโยชน์ในระดับชาติ และมี

ลักษณะของการรวมกลุํมอยํางชั่วคราว ในสํวนของพรรคการเมืองก็ขาดอุดมการณ์ และมีความแตกแยกกันอยํางมาก ใน

เวลาเดียวกันระบบข๎าราชการประจ ายังเข๎ามาครอบง าตํอระบบการเมืองอยํางมาก 

 ในระยะเวลาดังกลําว ได๎มีรัฐบาลเข๎ามาบริหารประเทศรวม 4 ชุด คือชุดนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ชุด ม .ร.ว. คึก

ฤทธ์ิ ปราโมช และชุด ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช รวมท้ังในตอนปลายปี 2519 ได๎มีรัฐบาลชุดนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข๎ามา

บริหารงาน โดยมาจากการปฏิรูปการปกครองแผํนดิน และในแตํละรัฐบาลได๎มีนโยบายท่ีพยายามแสดงออกถึงการ

กระจายอ านาจ 

 ส าหรับทางฝ่ายสถาบันสภานิติบัญญัติแหํงชาติชุดท่ี 2 พ.ศ. 2516 – 2517 และสภาผู๎แทนราษฎร พ.ศ. 2517 

– 2519 จะเห็นได๎วํามีการเสนอรํางพระราชบัญญัติอยํูหลายฉบับ และได๎ถูกประกาศให๎เป็นกฎหมายบางฉบับ ในสํวน

ของด๎านกระทรวงมหาดไทยนั้น ได๎มีการออกค าสั่งระเบียบและรํางพระราชบัญญัติที่ส าคัญออกมา ซึ่งมีผลน าเสนอไปให๎

รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

 ในการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานท่ีได๎วางเอาไว๎ 3 ข๎อ คือ 1) นโยบายของรัฐบาลทุกชุดท่ีมีตํอการประครอง

ท๎องถ่ินยึดถือหลักการใหญํในการกระจายอ านาจ แตํท้ังนี้ในรายละเอียดและวิธีปฏิบัติของรัฐบาลแตํละชุดมิได๎กระท า

สัมพันธ์ติดตํอกัน 2) ในการก าหนดนโยบายดังกลําวประชาชนในระดับท๎องถ่ินมีสํวนรํวม หรือสนับสนุนในการปฏิบัติ

เพื่อให๎บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามนโยบายน๎อยกวํากลุํมผู๎ปกครองในระดับบน และ 3) ในชํวงระยะเวลาดังกลําวการ

กระจายอ านาจในรูปของการปกครองท๎องถ่ินไมํสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายนั้น สืบเนื่องมาจากระบบการเมือง

ท่ีอํอนแอ ในสํวนท่ีเก่ียวข๎องกับพรรคการและกลุํมผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลได๎ปรากฏออกมาวําเป็นจริงยอมรับอยูํ 2 ข๎อ คือ 

ข๎อ 2) และ 3) แตํไมํยอมรับอยูํ 1 ข๎อ คือ ข๎อ 1) 

 ในสํวนสุดท๎าย ผู๎เขียนได๎วางข๎อเสนอแนะนโยบายการกระจายอ านาจ เพื่อพัฒนาการปกครองท๎องถ่ินเอาไว๎ 3 

ข๎อ คือ 1) การก าหนดนโยบายแหํงรัฐในการกระจายอ านาจโดยสถาบันทางการเมือง 2) แนวทางการก าหนดและปฏิบัติ
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ให๎เป็นไปตามนโยบายการกระจายอ านาจ ควรจะได๎รับการศึกษาและวิจัย และ 3) แนวโน๎มของการกระจายอ านาจที่มีตํอ

การปกครองท๎องถ่ินในอนาคตควรจะได๎รับการพิจารณาอยํางระมัดระวัง 

  

2. ทินภัทร ก าลังเอก . แนวความคิดในการปฏิรูประบบการปกครองท้องถ่ินไทย 2518 – 2521 . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521. 

 ในปี พ .ศ. 2475 ประเทศไทยได๎เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลไทยสมัยนั้นเล็งเห็นความส าคัญในการท่ีประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ

ปกครองประเทศ จึงได๎เริ่มจัดตั้งหนํวยการปกครองท๎องถ่ินขึ้นในปี พ .ศ. 2476 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎

ประชาชนรู๎จักการปกครองตนเอง เรียนรู๎การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการกระจายอ านาจจากสํวนกลาง

ไปสูํท๎องถ่ิน 

 ตลอดระยะเวลา 46 ปีท่ีผํานมา นับได๎วําเป็นระยะเวลาอันยาวนานพอสมควรส าหรับการปูพื้นฐานการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย โดยผํานองค์กรท๎องถ่ิน แตํปรากฏวําการปกครองท๎องถ่ินของไทย ไมํสามารถสนองตอบ

วัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่วางไว๎ได๎อยํางเต็มท่ี ต๎องประสบกับการล๎มลุกคลุกคลานมาตลอด อันมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพ

ปัญหาหลายประการ เป็นต๎นวํา ประการแรก ประชาชนสํวนใหญํยังไมํเคยชินตํอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มี

สภาพการศึกษาต่ าและยากจน ประกอบกับสภาพการด ารงชีพตามแบบเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํจึงอยูํกันกระจัดกระจาย 

ผู๎บริหารท๎องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งยังขาดความร๎ูความเข๎าใจในหน๎าท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติหน๎าที่ตาม

ระบอบประชาธิปไตย กํอให๎เกิดปัญหาความวุํนวาย ประการท่ีสาม ในเรื่องรายได๎มีน๎อยมากไมํเพียงพอท่ีจะสร๎างความ

เจริญให๎แกํท๎องถ่ินได๎อยํางแท๎จริง ประการท่ีสี่ กฎหมายแตํละชนิดท่ีก าหนดข้ึนโดยสํวนกลางไมํเอ้ืออ านวยตํอการ

ปกครองตนเอง และไมํเป็นการชักจูงให๎ท๎องถ่ินเกิดความต่ืนตัวชํวยตัวเองได๎เลย 

 ผู๎วิจัยมีความสนใจตํอสภาพปัญหาดังกลําว และมีความเห็นวําโครงสร๎างของการปกครองท๎องถ่ินปัจจุบันไมํ

สามารถแก๎ไขสภาพปัญหาตําง ๆ ให๎ลุลํวงไปได๎ สมควรท่ีจะพิจารณาหาแนวทางในการปฏิรูปโครงสร๎างเสียใหมํ และจาก

แนวความคิดนี้ผู๎วิจัยจึงมุํงท่ีจะศึกษาแนวความคิดหลักในการปกครองท๎องถ่ิน โดยเปรียบเทียบกับโลกของความเป็นจริง

ของหนํวยการปกครองท๎องถ่ินไทย โครงสร๎างการจัดองค์การของการปกครองท๎องถ่ิน และแนวทางท่ีควรจะเป็น ตลอดจน

ความเป็นไปได๎ในการท่ีจะให๎รัฐบาลกับประชาชนประสานความต๎องการซึ่งกันและกันในด๎านการปกครองตนเองระดับ

ท๎องถ่ิน 

 ในการด าเนินการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎วิธีศึกษาเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ ซึ่งจะค๎นคว๎าวิจัยทางเอกสารเกี่ยวกับ ต ารา

กฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ รวมท้ังแนวความคิดในการแก๎ไขปรับปรุง และข๎อเสนอแนะของนักวิชาการตําง ๆ ในแวดวง

ของการปกครองท๎องถ่ินท่ีได๎เสนอไว๎ในหนังสือวารสารและเอกสารท่ีเก่ียวข๎อง นอกจากนั้นผู๎วิจัยยังได๎ใช๎การวิจัยในแบบ

สัมภาษณ์ตามกรรมวิธีสุํมตัวอยําง Purposive Samples สํวนแนวสัมภาษณ์จะเน๎นวิธีการ Focused Interview โดยมํุงความ

สนใจของผู๎ให๎สัมภาษณ์สูํจุดหมายท่ีได๎ก าหนดไว๎อันเป็นข๎อมูลเพิ่มเติมเพื่อให๎การวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 จากผลการวิจัยพบวํา ประการแรก การปกครองท๎องถ่ินไทยยังไมํสอดคล๎องกับหลักปรัชญาในการปกครอง

ท๎องถ่ินในอุดมคติท่ีวํา การปกครองท๎องถ่ินจะต๎องประกอบไปด๎วยการมีสํวนรํวมของประชาชนในการปกครองตนเอง 

การมีอ านาจอิสระในด๎านบริหารและมีอิสระพอสมควรในการบริหารการคลัง กลําวคือประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในการ

ปกครองตนเองน๎อยมาก รัฐบาลเข๎าควบคุมการบริหารงานจนท๎องถ่ินขาดความเป็นอิสระ และรัฐบาลเป็นผู๎ควบคุมการ

ก าหนดการใช๎จํายของท๎องถ่ินอีกด๎วย ประการท่ีสอง โครงสร๎างการปกครองท๎องถ่ินไทยในปัจจุบันไมํสามารถเอ้ืออ านวย

ประโยชน์ให๎กับท๎องถ่ินได๎อยํางเต็มท่ี แตํการจะเปลี่ยนแปลง หรือปฏิรูปโครงสร๎างการปกครองท๎องถ่ินควรค านึงถึงปัญหา

พื้นฐานของประชาชน อันได๎แกํ สภาพทางเศรษฐกิจ และการศึกษา นอกจากนั้นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างควร

ค านึงถึงความม่ันคงของชาติ ความเป็นประชาธิปไตย 
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3. มณฑล มีอนันต์ . วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลช้ันน าท้องถ่ิน  : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลช้ันน า จังหวัด

สิงห์บุรี . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521. 

 

 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อต๎องการทราบทัศนคติ คํานิยมและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลชั้นน าท๎องถ่ิน 

โดยพิจารณาเห็นวําบุคคลกลุํมนี้มีอิทธิพลตํอความรู๎สึกนึกคิดของประชาชนในชนบทอยูํมาก หากพิจารณาเอาบุคคลกลุํม

นี้ในฐานะ “สื่อวัฒนธรรม” เพื่อการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในระดับท๎องถ่ิน อาจประสบความส าเร็จได๎ไมํ

มากก็น๎อย 

 ปัญหาส าคัญของระบอบการเมืองการปกครองไทยส่ิงหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงอ านาจทางการเมืองสูงสุดของ

ไทยนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูํในระดับเบื้องบนระหวํางชนชั้นปกครองด๎วยกันเอง สามัญชนสํวนใหญํอยูํวงนอกของ

การเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดมา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต๎องมีความส านึกทางการเมืองมาก

จนถึงขั้นเรียกร๎องอ านาจอธิปไตยให๎กับตนเองแทนท่ีจะรอให๎ผ๎ูมีอ านาจทางการเมืองหยิบยื่นอ านาจอธิปไตยให๎ 

 บุคคลชั้นน าท๎องถ่ินในการวิจัยนี้ ได๎เลือกเอาเฉพาะบุคคลชั้นน าของจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประชากรในการวิจัย โดย

ผู๎วิจัยพิจารณาต าแหนํงฐานะความม่ังคั่ง ความมีชื่อเสียงและบทบาทของบุคคลในสังคมเป็นเกณฑ์คัดเลือกบุคคลชั้นน า

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 180 คน แล๎วสํงแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดชั้นแนวทางประชาธิปไตยและอ านาจนิยมให๎ทุกคน

ตอบ เม่ือได๎ข๎อมูลกลับคืนมา จึงใช๎วิธีการ  Likert Scale เพื่อคิดค านวณความโน๎มเอียงทางการเมืองของบุคคลชั้นน า

ท้ังหมดออกมาเป็นตัวเลขวําบุคคลชั้นน าท๎องถ่ินมีวัฒนธรรมการเมืองไปในแนวทางใด ระหวํางประชาธิปไตยกับอ านาจ

นิยม แจกแจงออกเป็นตารางเทียบออกมาเป็นร๎อยละ โดยวิธี Internal Consistency Test 

 จากการวิจัยค๎นพบวํา บุคคลชั้นน าท๎องถ่ินสํวนใหญํของไทยมีวัฒนธรรมการเมืองโน๎มเอียงไปในทางอ านาจนิยม

มากกวําประชาธิปไตย บุคคลชั้นน าที่มีการศึกษาสูงมีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยมากกวําบุคคลชั้นน าที่มี

การศึกษาต่ า แตํมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยมน๎อยกวําบุคคลชั้นน าที่มีการศึกษาต่ า บุคคลชั้นน าที่มีอายุมาก

มีวัฒนธรรมการเมืองแบบอ านาจนิยมมากกวําบุคคลชั้นน าที่มีอายุน๎อย แตํมีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยน๎อย

กวําบุคคลชั้นน าที่มีอายุน๎อย บุคคลชั้นน าที่มีอาชีพรับราชการมีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยมากกวําบุคคลชั้น

น าที่มีอาชีพไมํได๎รับราชการ แตํมีวัฒนธรรมการเมืองแบบอ านาจนิยมน๎อยกวําบุคคลชั้นน าที่มีอาชีพไมํได๎รับราชการ 

 

4. ยุติศักดิ์ เอกอัคร . ผู้น าทางการเมืองระดับท้องถ่ิน  : การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจทางการ

เมืองของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภออ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี พ .ศ. 2521 – 2522 . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2523. 

 จากผลการศึกษาได๎ข๎อสรุปวํา ไมํมีความสัมพันธ์ระหวํางบทบาทและอ านาจทางการเมืองกับประสบการณ์ และ

การอุทิศทางการเมือง และความสามารถในการติดตํอกับบุคคล และสถาบันท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมือง

ภายนอกหมํูบ๎าน นอกจากนั้น จากการทดสอบสมมุติฐานอ่ืน ๆ ได๎รับผลดังนี้ ผู๎ใหญํบ๎านท่ีมีอายุการด ารงต าแหนํงระยะ

สั้น ไมํจ าเป็นท่ีจะมีบทบาททางการเมืองต่ าเสมอไปฐานทางเศรษฐกิจของผู๎ใหญํบ๎านมีสํวนชํวยสร๎างคะแนนนิยมและ

เพิ่มพูนอ านาจทางการเมืองของผู๎ใหญํบ๎านได๎มากแตํฐานะทางเศรษฐกิจดีมิใชํข๎อยืนยันที่ชัดเจนวําจะมีอ านาจทาง

การเมืองสูงอยํางเดํนชัดกวําผู๎ใหญํบ๎านคนอื่น ๆ ขนาดของครอบครัวและเครือญาติไมํสามารถสํงผลวําจะได๎รับคะแนน

นิยมและชํวยเพิ่มอ านาจทางการเมืองอยํางชัดเจน จึงไมํอาจยืนยันได๎วําผู๎ใหญํบ๎านที่มีขนาดของครอบครัวและเครือญาติ

ใหญํจะมีคะแนนนิยมท่ีเพิ่มพูนให๎มีอ านาจทางการเมืองสูงกวําผู๎ใหญํบ๎านท่ีมีขนาดครอบครัวและเครือญาติเล็ก อายุตัว

ของผู๎ใหญํบ๎านมีผลตํอคะแนนนิยมตํออ านาจทางการเมืองท่ีได๎รับอยํางชัดเจน ผู๎ใหญํบ๎านท่ีมีอายุตัวมากมีแนวโน๎มท่ีจะ

ได๎รับคะแนนนิยมท่ีชํวยสร๎างให๎มีอ านาจทางการเมืองสูงกวําผู๎ใหญํบ๎านท่ีมีอายุตัวน๎อย 
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 สรุปได๎วําระยะเวลาของการเข๎าอยูํในต าแหนํงผู๎ใหญํบ๎านนั้น มีผลตํอบทบาททางการเมืองไมํน๎อย สํวนอายุตัว

ของผู๎ใหญํบ๎านนั้น มีผลตํออ านาจทางการเมืองมาก ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของระบบอาวุโสซึ่งมีปรากฏอยูํท่ัวไปใน

สังคมไทย สํวนฐานะทางเศรษฐกิจและขนาดของครอบครัวและเครือญาติของผู๎ใหญํบ๎านนั้น ไมํสํงผลตํออ านาจทาง

การเมืองได๎อยํางชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสภาพความยากไร๎ของประชาชนโดยท่ัวไปในหมํูบ๎านท้ังผู๎น าและผู๎ตาม และ

สภาพการณ์ท่ีต๎องเลี้ยงชีพด๎วยตนเองของประชาชนโดยไมํได๎ข้ึนตํอผู๎น า ซึ่งเป็นลักษณะท่ัว ๆ ไปของสังคมเกษตรกรรมก็ 

 

เป็นได๎ สํวนประสบการณ์และการอุทิศทางการเมืองและความสามารถในการติดตํอกับบุคคลและสถาบันที่มีอิทธิพลทาง

การเมืองและเศรษฐกิจภายนอกหมํูบ๎านไมํได๎เป็นปัจจัยท่ีชํวยชี้ให๎เห็นถึงบทบาทและอ านาจทางการเมืองแตํอยํางใด 

 ส าหรับในแนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับการเมืองการปกครองระดับหมํูบ๎านของประชาชนและผู๎ใหญํบ๎านนั้น

สะท๎อนให๎เห็นวําผู๎ใหญํบ๎านยังคงเป็นตัวกลางท่ีดีระหวํางประชาชนกับรัฐบาล ประชาชนยังคิดวําผู๎ใหญํบ๎านยังคงเป็นผู๎

รับภาระแทนตนได๎ ซึ่งอาจชํวยให๎รัฐบาลสามารถใช๎ผู๎ใหญํบ๎านเป็นเคร่ืองมือในการปกครองในระดับท๎องถ่ินได๎อยํางส าเร็จ

ตํอไปโดยมอบภาระความรับผิดชอบท้ังหมดให๎ผู๎ใหญํบ๎านดังเดิม แตํผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็คือท าให๎ประชาชนปราศจากความ

เชื่อม่ันในตนเอง ไมํตื่นตัวทางการเมืองเทําที่ควร และผลักภาระทางการเมืองท้ังหมดให๎กับผู๎ใหญํบ๎านอันจะท าให๎แนว

ทางการพัฒนาที่มํุงสนับสนุนให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในทางการเมืองอยํางมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึง

หน๎าท่ีและสิทธิทางการเมืองของตนเองอาจไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร 

 ลักษณะการท่ีประชาชนจ าต๎องพึ่งพาหรือผลักภาระให๎ผ๎ูใหญํบ๎านมีประโยชน์ด๎านการปกครอง คือผู๎ใหญํบ๎านจะ

เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมํูบ๎าน ท าให๎เกิดเอกภาพเล็ก ๆ ในการปกครอง ชํวยให๎เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของประชาชนในประเทศ แตํผลเสียคืออาจขัดขวางและไมํเอ้ืออ านวยให๎ประชาชนมีความสนใจและเข๎ารํวมทาง

การเมืองได๎โดยทางอ๎อม 

 ผู๎เขียนขอเสนอข๎อคิดเห็นดังนี้คือ ผู๎ใหญํบ๎านนําที่จะมีบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบตามลักษณะโครงสร๎าง

ท่ีเป็นอยูํ แตํควรเพิ่มบทบาทและอ านาจทางการเมืองให๎มากข้ึน เพื่อสํงผลกระทบตํอประชาชนอันจะท าให๎ประชาชนเริ่ม

ให๎ความสนใจและติดตามเอาใจใสํความเป็นผู๎น าของผู๎ใหญํบ๎าน ไมํผลักภาระทางการเมืองให๎ผ๎ูใหญํบ๎านชํวยสํงเสริมให๎

ประชาชนมีความสนใจตํอการเมืองการปกครองมากข้ึน และจะได๎เป็นการยกระดับคุณภาพของสมาชิกของชุมชนการเมือง

โดยสํวนรวม 

 

5. นนทลี หวังเทอดเกียรติ . การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้ส านึกทางการเมืองต่อหน้าที่และบทบาท

ของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524. 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของความส านึกทางการเมืองตํอหน๎าท่ีและบทบาทท่ี

มีตํอการกระท าหน๎าที่และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล และความส านึกทางการเมืองตํอหน๎าท่ี

และบทบาทและการกระท าหน๎าที่และบทบาทกับตัวแปรตํอไปนี้คือ ระดับการศึกษา ฐานะได๎แกํ อาชีพและรายได๎ ความ

ใกล๎ชิดส่ือมวลชนได๎แกํประเภทขําวสารท่ีสนใจติดตามและความใกล๎ชิดประชาชนได๎แกํการได๎รับเลือกเข๎าด ารงต าแหนํง

สมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล 

 การศึกษาวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

 1. ยังไมํมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะยืนยันได๎วําความส านึกทางการเมืองตํอหน๎าท่ีและบทบาท และการกระท า

หน๎าท่ีและบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลแตกตํางกัน อันเนื่องมาจากความแตกตํางในปัจจัยตําง 

ๆ ดังนี้ คือ 

  ก. ระดับการศึกษา 

  ข. ฐานะ (อาชีพและรายได๎) 
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  ค. ความใกล๎ชิดส่ือมวลชน 

  ง. ความใกล๎ชิดประชาชน 

 2. ความส านึกทางการเมืองตํอหน๎าท่ีและบทบาทไมํเป็นปัจจัยท่ีท าให๎การกระท าหน๎าที่และบทบาทของสมาชิก

สภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลแตกตํางกัน 

 

 

 

6. นายสมพงษ์ บุญประดิษฐ์ . ความส านึกต่อการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

ข้าราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2524. 

 ผลการวิจัย 

 1. ข๎าราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตํางมีความส านึกตํอการปกครองท๎องถ่ินในรูปแบบ

เทศบาลอยูํในระดับปานกลางคํอนข๎างต่ า เม่ือพิจารณาคําเฉลี่ยของคะแนนในทุกแงํมุมแล๎ว พบวําข๎าราชการมีความส านึก

ตํอการปกครองสํวนท๎องถ่ินสูงกวําประชาชนเล็กน๎อย 

 2. ความส านึกตํอการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบเทศบาลของข๎าราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

นครสวรรค์ ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. เม่ือพิจารณาถึงความส านึกตํอการปกครองท๎องถ่ินในรูปแบบเทศบาลของข๎าราชการและประชาชน โดย

จ าแนกตามระดับการศึกษา เพศ อายุ และรายได๎ พบวํา มีความส านึกตํอการปกครองท๎องถ่ินแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

7. สุคิด ลั่นซ้าย . บทบาทของข้าราชการปกครองส่วนภูมิภาคในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถ่ินศึกษา

เฉพาะกรณีภาคใต้ของประเทศไทย . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

, 2526. 

 สมมุติฐานของการศึกษาวิจัยมีอยูํวํา 

 1. บทบาทของข๎าราชการปกครองในการปลูกฝังและพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อสร๎างระบบ

ประชาธิปไตยให๎เกิดข้ึนในท๎องถ่ินนั้นสัมพันธ์กับทัศนคติของตัวข๎าราชการเองและความรู๎ความเข๎าใจและการแสดงออก

ของประชาชนในท๎องถ่ิน 

 2. บทบาทของข๎าราชการปกครองในการสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองระดับ

ท๎องถ่ินด๎วยการกระตุ๎นจูงใจนั้นสัมพันธ์กับการมองเห็นความส าคัญของการปกครองท๎องถ่ินและการให๎โอกาสแกํ

ประชาชนในท๎องถ่ิน 

 3. บทบาทของข๎าราชการปกครองในการสร๎างเสถียรภาพให๎แกํองค์กรการปกครองท๎องถ่ินนั้นสัมพันธ์กับ

ความเป็นสถาบันทางการเมืองขององค์การปกครองท๎องถ่ิน 

 4. บทบาทของข๎าราชการปกครองในการสนับสนุนความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจ

เพื่อน าไปสูํการกระจายอ านาจการบริหารและการปกครองนั้นสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐบาลและความพร๎อมในการ

ปกครองตนเองของท๎องถ่ิน 

 จากการศึกษาวิจัยในกรณีภาคใต๎ของประเทศไทย โดยอาศัยความรํวมมือชํวยเหลือจากทํานผู๎วําราชการจังหวัด 

รองผู๎วําราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ ผ๎ูตรวจการสํวนท๎องถ่ิน และปลัดอ าเภอจ านวนท้ังสิ้น 311 คน ผลการ

วิเคราะห์ข๎อมูลสรุปได๎วํา 
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 1. ข๎าราชการปกครองสํวนภูมิภาคมีจิตใจที่สนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย มีทัศนคติท่ีดีตํอการ

กระจายอ านาจปกครองให๎แกํท๎องถ่ินและการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน ข๎าราชการเชื่อวําตนเป็นผู๎รอบรู๎และ

เข๎าใจเรื่องการเมืองการปกครองดีกวําประชาชน ในขณะที่ประชาชนขาดความร๎ูความเข๎าใจในทางการเมือง และยังมองไมํ

เห็นคุณคําของประชาธิปไตย ข๎าราชการปกครองจึงต๎องมีบทบาทในการปลูกฝังและพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อ

สร๎างประชาธิปไตยให๎เกิดข้ึนในท๎องถ่ิน 

2. ข๎าราชการปกครองสํวนภูมิภาคเห็นวํา ประชาชนในท๎องถ่ินมีความส านึกทางการเมืองต่ ามาก ขาดความร๎ูใน 

ประสิทธิภาพทางการเมือง และมองไมํเห็นความส าคัญของการปกครองท๎องถ่ิน ประชาชนจึงมีความรู๎สึกเฉื่อยเฉยตํอการ 

 

 

เข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมือง ข๎าราชการปกครองจึงต๎องให๎การศึกษาอบรม ชี้น า และกระตุ๎นจูงใจให๎ประชาชนมีความ

กระตือรือร๎นที่จะเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมืองมากข้ึน 

 3. ข๎าราชการปกครองสํวนภูมิภาคเห็นวําองค์การปกครองท๎องถ่ินมีความเป็นสถาบันทางการเมืองน๎อยมาก

เนื่องจากองค์การปกครองท๎องถ่ินไมํสามารถสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชนได๎อยํางเพียงพอ องค์การปกครอง

ท๎องถ่ินถูกควบคุมอยํางเข๎มงวด มีความขัดแย๎งทางการเมืองในกิจการของท๎องถ่ินอยูํเนือง ๆ ข๎าราชการปกครองจึงมี

ความรู๎สึกวําเป็นหน๎าท่ีของตนที่จะต๎องพิทักษ์หรือประคองการปกครองท๎องถ่ินให๎เป็นไปตามกฎหมายและมีความ

ตํอเนื่อง 

 4. ข๎าราชการปกครองสํวนภูมิภาคมีความเห็นวํา รัฐบาลยังไมํคํอยจะเชื่อม่ันและไว๎วางใจในองค์การปกครอง

ท๎องถ่ินมานัก จึงไมํมีการกระจายอ านาจเพื่อสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินอยํางจริงจังจริงใจ ในทรรศนะของข๎าราชการแล๎ว 

ประชาชนยังไมํพร๎อมท่ีจะปกครองตนเอง ความร๎ูสึกของข๎าราชการก็คือจะเอาอยํางไรก็ตามใจรัฐบาล ข๎าราชการปกครอง

ต๎องแสดงบทบาทอยํางนี้ตํอไปจนกวํารัฐบาลจะปลํอยให๎องค์การปกครองท๎องถ่ินปกครองตนเอง 

 5. อยํางไรก็ตาม บทบาทท่ีข๎าราชการปกครองคาดหวังวําควรจะเป็นตามความคิดเห็นกับบทบาทท่ีเป็นจริงใน

การพัฒนาทางการเมืองการปกครองท๎องถ่ินยังมีชํองวํางอยูํมาก 

 

8. สนธิ เดชานันท์ . แนวพระราชด าริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  : ศึกษาเฉพาะกรณี

การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถ่ิน (2453 – 2458) . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา

การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527. 

 การศึกษาถึงแนวพระราชด าริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัวที่ผํานมามีข๎อสรุปที่อาจ

แบํงออกได๎เป็น 2 ทางด๎วยกันคือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นวําพระองค์ทรงมีพระราชด าริทางการเมืองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

สํวนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นวําทรงมีพระราชด าริทางการเมืองประชาธิปไตย ความเห็นของแตํละฝ่ายแม๎จะกอปรไปด๎วย

เหตุผล แตํก็มีข๎อบกพรํองบางประการโดยเฉพาะอยํางยิ่งในข๎อท่ียังไมํสามารถอธิบายพระราชกรณียกิจในหลาย ๆ 

ประการได๎อยํางสมเหตุสมผล กลําวคือฝ่ายท่ีเห็นวําทรงมีพระราชด าริทางการเมืองประชาธิปไตย ก็ไมํสามารถหาหลักฐาน

มาสนับสนุนความเห็นของตนได๎อยํางชัดเจน ส าหรับฝ่ายท่ีเห็นวําทรงมีพระราชด าริทางการเมืองสมบูรณาญาสิทธิราชย์

นั้นก็ไมํสามารถท่ีจะอธิบายพระราชกรณียกิจหลาย ๆ ประการได๎อยํางสมเหตุสมผล เป็นต๎นวําในเรื่องของเสรีภาพ

หนังสือพิมพ์ และพระราชด าริการปกครองท๎องถ่ิน ถ๎าเราพิจารณาให๎ดีแล๎วก็จะเห็นวําปัญหาหรือข๎อบกพรํองดังกลําว 

สํวนหนึ่งเกิดจากการท่ีผู๎ศึกได๎สรุป หรือยืนยันวําทรงมีพระราชด าริทางการเมืองไปในทางใดทางหนึ่งแตํทางเดียวนั่นเอง 

ซึ่งอันท่ีจริงเป็นเรื่องยากท่ีจะสรุปได๎เชํนนั้น โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีมีความคิดท่ีสลับซับซ๎อนเชํนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล๎าเจ๎าอยํูหัว 

 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เลํมนี้ก็คือศึกษาถึงพระราชด าริการปกครองท๎องถ่ินอันเป็นพระราชด าริทาง

การเมืองท่ีส าคัญประการหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัวที่ยังไมํได๎รับการศึกษาให๎พอเพียงกับ
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ความส าคัญของเรื่อง การศึกษาในเรื่องนี้ นอกจากจะชํวยให๎ได๎ทราบถึงพระราชด าริทางการเมืองของพระองค์ได๎ชัดเจน

ยิ่งขึ้นแล๎ว ยังท าให๎เราสามารถอธิบายพระบรมราโชบายทางการเมืองของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ได๎กว๎างขวางมากข้ึน 

 จากการศึกษาพบวํา พระราชด าริการปกครองท๎องถ่ินนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล๎าเจ๎าอยํูหัวทรงตระหนักวําความนิยมของมหาชนของโลก ในขณะนั้นก าลังเดินไปในทางประชาธิปไตย ซึ่งก็ทรงเห็นวํา

ประเทศไทยก็คงจะต๎องเป็นเชํนนั้นในอนาคต แตํการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยทันทีเป็นเรื่องท่ีไมํอาจท าได๎ 

เพราะประชาชนสํวนใหญํยังไมํพร๎อม พระองค์จึงได๎มีพระราชด าริจะท าการเปลี่ยนแปลงอยํางคํอยเป็นคํอยไป โดยใช๎

กระบวนการปกครองท๎องถ่ิน ได๎ทรงเตรียมการในด๎านตําง ๆ เพื่อการนี้เป็นเวลาหลายปี ท่ีส าคัญมีการพัฒนาการศึกษา

โดยการประกาศใช๎พระราชบัญญัติประถมศึกษาอันเป็นการศึกษาภาคบังคับและการท่ีโปรด ฯ ให๎จัดต้ังเมืองจ าลอง เพื่อ

ทดลองการปกครองตนเองในระดับท๎องถ่ิน หลักฐานเอกสารท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีแสดงให๎เห็นวําทรงมีพระราชด าริท่ีพัฒนา 

 

เมืองโดยกระบวนการปกครองท๎องถ่ินก็คือบันทึกความเป็นเรื่องการจัดมิวนิซีแปลิตีของกระทรวงนครบาล ซึ่งทรงโปรด ฯ 

ให๎กระทรวงนครบาลรํางขึ้น และพระราชบันทึกความเห็นประกอบความเห็นของเจ๎าพระยายมราชเรื่องจัดตั้งมิวนิซีแปลิตี 

 อยํางไรก็ตาม พระราชด าริดังกลําวก็มิได๎บรรลุผลสมดังพระราชปณิธาน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคหลาย

ประการท่ีส าคัญ มีปัญหาความสามารถของประชาชนท่ีจะเสียภาษีให๎กับท๎องถ่ิน ปัญหาชาวจีน พระราชอัธยาศัยในการ

บริหารราชการแผํนดินและปัญหาอันเกิดจากระบบราชการ ถึงแม๎พระราชด าริท่ีจะพัฒนาการเมืองโดยเฉพาะการแพรํ

ไพศาลของการศึกษาชั้นประถมศึกษาก็นับได๎วํา เป็นการสร๎างพื้นฐานอันจ าเป็นของการพัฒนาในเวลาตํอมา ท่ีส าคัญท่ีสุด

ก็คือพระราชด าริการปกครองท๎องถ่ินเป็นเคร่ืองยืนยันให๎เห็นวํา พระองค์มิได๎ทรงมีพระบรมราโชบายมํุงท่ีจะรักษาพระ

ราชอ านาจตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให๎คงอยํูชั่วกาลนานแตํอยํางใด 

 

9. ประทีบ จงสืบธรรม . ผู้น าสตรีในการปกครองระดับท้องถ่ินของไทย  : ศึกษาบทบาทความเป็นผู้น าของก านัน – 

ผู้ใหญ่บ้านสตรีทั่วประเทศ พ .ศ. 2528 . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2528. 

 จากผลการศึกษาพบวํา ในการเป็นผู๎น าทางการบริหารการปกครองก านัน – ผู๎ใหญํบ๎านสตรีสามารถแสดง

บทบาทได๎ในหลาย ๆ ด๎าน ทั้งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน การเสริมสร๎างความม่ันคงแกํชุมชน งานป้องกัน

และปราบปรามโจรผ๎ูร๎าย การดูแลและควบคุมงานสถิติและทะเบียนตําง ๆ ในหน๎าท่ีการประสานงานและให๎ความ

ชํวยเหลือกับทางราชการ การท าให๎ชาวบ๎านรักและสามัคคีและการแสดงบทบาทเป็นตัวแทนราษฎรในการรับรู๎ปัญหา และ

ติดตํองานตําง ๆ ซึ่งปรากฏวํา ก านัน -ผู๎ใหญํบ๎านสตรีตํางให๎ความส าคัญกับบทบาทข๎างต๎นแตกตํางกันออกไป ซึ่งความ

แตกตํางดังกลําวมีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลอยํางส าคัญ คือ อายุ สถานภาพสมรส การมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับอดีตผู๎น า

ในท๎องถ่ิน ประสบการณ์การท างานในชุมชนของก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านสตรี และลักษณะชุมชนท่ีปกครอง ขณะท่ีตัวแปรด๎าน

ฐานะทางเศรษฐกิจของก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านสตรีไมํมีอิทธิพลตํอความแตกตํางในการแสดงบทบาทหน๎าที่ด๎านงานบริหารการ

ปกครองชองก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านสตรีเลย 

 นอกจากนี้ การศึกษาคร้ังนี้ยังพบประเด็นที่นําสนใจวํา ไมํวําแนวโน๎มการแสดงบทบาทด๎านการบริหารปกครอง

ของก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านสตรีจะตํางกันไปในลักษณะใดก็ตามผู๎น าท๎องถ่ินสตรีสํวนใหญํก็ได๎รับการยอมรับในบทบาททาง

การเมืองการปกครอง ทั้งจากประชาชนในชุมชนและข๎าราชการบนอ าเภอ อันเป็นตัวชี้ที่ส าคัญที่บํงบอกถึงความส าเร็จใน

การแสดงบทบาททางการเมืองการปกครอง และยืนยันถึงความสามารถในการเข๎ามามีบทบาทในการเมืองระดับท๎องถ่ินได๎

ดีไมํแพ๎ชาย 

 ในสํวนของการศึกษาถึงความส าเร็จในการแสดงบทบาททางการบริหารการปกครองของก านัน -ผู๎ใหญํบ๎านสตรี

ผู๎ศึกาาได๎ศึกษาวิเคราะห์จากแนวทางในการแสดงบทบาทหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามต าแหนํงหน๎าท่ีของผู๎น าแตํละ

คนวําสามารถท าหน๎าที่ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน และท่ีสังคมคาดหวังไว๎หรือไมํ ซี่งปัจจัยท่ีเก่ียวเนื่อง
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กับการศึกาาพฤติกรรมการบริหารการปกครองดังกลําว ได๎แกํ ความกล๎าที่จะตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการความสามารถใน

การใช๎ความรู๎และเหตุผล ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า และความกระตือรือร๎นในการท างาน ซึ่งพบวําจาก

การท่ีก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านสตรีเพิ่งเข๎ามามีบทบาททางการเมืองการบริหารระดับท๎องถ่ินไมํก่ีปีมานี้เอง ประสบการณ์ท่ีได๎

จากการท างานตลอดจนการเรียนรู๎เทคนิคการท างานโดยตรงยังมีไมํเพียงพอ จึงท าให๎ก านัน -ผู๎ใหญํบ๎านสตรีสํวนใหญํยัง

ขาดความเชื่อม่ันในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจด๎วยตนเอง ซึ่งผู๎ศึกษามั่นใจวําในอนาคต หากก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน

สตรีได๎มีโอกาสพัฒนาความรู๎ความสามารถในการท างานจากการอบรม การแนะน าจากสํวนราชการตําง ๆ และการได๎รับ

การกลํอมเกลาทางการ -เมืองด๎านตําง ๆ และการได๎รับการกลํอมเกลาทางการเมืองด๎านตําง ๆ มากขึ้น ก็จะชํวย

เสริมสร๎างความม่ันใจในบทบาทการใช๎เหตุผล เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ตัดสินปัญหาได๎เพิ่มมากข้ึน 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถแสดงข๎อพิสูจน์ยืนยันได๎วํา ก านัน -ผู๎ใหญํบ๎านสตรีสามารถแสดงบทบาทความเป็น

ผู๎น าในระดับท๎องถ่ินได๎เป็นอยํางดี จนกระทั่งได๎รับการยอมรับภาวะความเป็นผู๎น าจากท้ังข๎าราชการและประชาชนในพื้นท่ี  

 

ในการแสดงบทบาทความเป็นผู๎น าของก านัน -ผู๎ใหญํบ๎านสตรีก็สามารถรับผิดชอบและปฏิบัติงานด๎านงานปกครองได๎

เชํนเดียวกับก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านชาย จะแตกตํางกันไปบ๎านก็ในด๎านบทบาทท่ีมํุงท างานเพื่อสนองตอบใครมากกวํากัน คือ 

ระหวํางประชาชนชุมชน หรือนโยบายทางการปกครอง ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดการเรียนรู๎และการฝึกอบรมอยําง

พอเพียงจากหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง จึงคาดหวังวําก านัน -ผู๎ใหญํบ๎านสตรีจะสามารถแสดงความเป็นผู๎น าของตนได๎อยําง

เต็มท่ีมากข้ึนเชํนเดียวกับชายทุกประการ หากจะมีการเสริมสร๎างและพัฒนาด๎านศักภาพการท างานของก านัน-ผู๎ใหญํบ๎าน

สตรีเพิ่มข้ึนอันจะเป็นการสร๎างสรรค์ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นประโยชน์แกํสังคมและประเทศชาติโดยสํวนรวม 

 

10. สมิหรา จิตตลดากร . ภาวะผู้น าของสตรีในการปกครองท้องถ่ินของไทย  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529. 

 ผลการวิจัยพบวา ในเรื่องภูมิหลังสตรีผู๎น าทางการเมือง สํวนใหญํจะมีอายุระหวําง 40-49 ปี สมรสแล๎วและ

บิดามารดามีบุตรระหวําง 1-3 คน มาจากครอบครัวท่ีบิดามารดามีบุตรระหวําง 6-9 คน มีพี่น๎องเป็นชายอยูํระหวําง 1-

3 คน สตรีผู๎น าเหลํานี้สํวนใหญํจบชั้น ป .4-ป.7 ระดับรายได๎อยูํในฐานะปานกลาง (2,000-4,000 บาท ตํอเดือน มี

อาชีพเป็นเกษตรกรมาจากครอบครัวเกษตรกรและเป็นผู๎น ามีภูมิล าเนาอยํูในสถานท่ีเดิมท่ีด ารงต าแหนํงผู๎น าทางการเมือง

อยูํ และในครอบครัวของสตรีผู๎น านี้จะมีความขัดแย๎งกันบ๎าง แตํจะไมํบํอยนัก 

 สํวนใหญํแล๎วสตรีผู๎น าทางการเมืองในระดับท๎องท่ีจะเป็นผู๎ท่ีไมํกระตือรือร๎น แตํมองโลกในแงํดี มีเพียงสํวน

น๎อยท่ีเป็นผู๎ท่ีกระตือรือร๎นและมองโลกในแงํร๎าย ความกระตือรือร๎นของสตรีก็จะเน๎นหนักไปในงานท่ีเก่ียวข๎องกับองค์กร

ของราชการมากกวําภาระกิจที่ไมํใชํของทางราชการ ลักษณะการท างานดังกลําวนั้นสอดคล๎องกับลักษณะการจัดการในเชิง

การบริหาร กลําวคือสํวนใหญํจะเป็นผู๎ท่ีไมํนิยมในการใช๎อ านาจ ใช๎วิธีการสร๎างความเข๎าใจให๎กับประชาชน ใช๎ความสุภาพ 

ท าให๎คนท้ังเกรงใจและกลัวเกรงควบคูํกัน มีการวางแผนลํวงหน๎าเสมอ เน๎นเป้าหมายเพื่อประโยชน์สํวนรํวม 

 ในด๎านคุณธรรมในการปกครอง สตรีผ๎ูน าสํวนใหญํจะเป็นผู๎เสียสละ ให๎ทานท าบุญ ซื่อตรง อดทนและไมํใฃ๎

อารมณ์ แตํนิยมการเรียไรเงินทองหรือแรงงานจากชาวบ๎าน 

 สตรีผู๎น าที่มาจากการเลือกตั้งจะเน๎นการวางแผนการชื้แจงตํอประฃาชน การท าให๎คนเกรงใจ ไมํนิยมในอ านาจ 

และเสียสละมากกวําสตรีผู๎น าที่มาจากการแตํงตั้ง 

 จากการศึกษาพบวํา จ านวนความถ่ึของการทะเลาะภายในครอบครัวของสตรีผู๎น า จะมีผลกระทบตํอบทบาทการ

เป็นผู๎น าแบบชาวบ๎านมองปัญหาใกล๎ตัวหรือการเป็นผู๎น าแบบทันสมัยมองปัญหาไกลตัว และยิ่งสตรีมีการศึกษาสูงก็จะใช๎

ความเด็ดขาดน๎อยลง จ านวนพี่น๎องท่ีเป็นชายของสตรีผู๎น าจะสํงผลกระทบตํอความเด็ดขาดของสตรีผู๎น าด๎วย 

 สตรีผู๎น าที่เป็นอัตตาธิปไตยจะนิยมในอ านาจยกยํองเพศชาย แบํงแยกเพศ ก๎าวร๎าว เม่ือปฏิบัติงานรํวมกับ

ประชาชนจะพยายามท าให๎ประชาชนเกรงใจ มีความม่ันใจในตัวเองสูง ใช๎ความเด็ดขาดมาก แตํเม่ือปฏิบัติงานรํวมกับ
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คณะกรรมการระดับต าบล หมูํบ๎าน จะใช๎ความสุภาพอํอนโยน มีการวางแผนลํวงหน๎า ซึ่งเป็นลักษระท่ีตรงกันข๎ามกับสตรี

ผู๎น าแบบประชาธิปไตย และยิ่งสตรีเข๎าไปเก่ียวข๎องกับการตัดสินข๎อขัดแย๎งมากเทําใดก็จะยิ่งใช๎อ านาจมากขึ้น วางแผน

มากข้ึน พบปะกับประชาชนบํอยครั้งขึ้นยิ่งสตรีเข๎าไปมีบทบาทในชุมชนมากเทําใดก็จะยิ่งควบคุมงานมากข้ึน มีการวงแผน

และรายงานตํอประชาชนมากข้ึนด๎วยยิ่งสตรีเข๎าไปมีบทบาททางการเมืองมากเทําใด ก็จะยิ่งนิยมในอ านาจ วางแผนมากข้ึน 

รักงานและแบํงแยกเพศมากข้ึน 

 สตรีผู๎น าจะให๎ความส าคัญตํอการท างานท่ีแตกตํางกันจ าแนกได๎เป็น 7 แบบ คือให๎ความส าคัญตํอการประชุม 

การปรับตัว การเป็นผู๎น า การประสานความคิด การใช๎เหตุผล การสร๎างภาพพจน์ตํอชุมชนและการอะลุ๎มอลํวย 

 สํวนวิธีการจัดการและโลกทัศน์ของสครีผ๎ูน า จ าแนกได๎เป็น 9 แบบ ที่แตกตํางกันคือ แบบให๎ความส าคัญตํอ

การบริการประชาชน การปกครองคน การแบํงแยกเพศ การใช๎อารมณ์ การเป็นผู๎ให๎ การใช๎อ านาจ การรักษาความดี การ

รักษาผลประโยชน์ของท๎องถ่ิน และการเรี่ยไร 

 

 สตรีจะมีโอกาสเข๎าสูํต าแหนํงก านันในชุมชนท่ีเจริญแล๎วมากกวําชุมชนที่ยังไมํเจริญ ก านันสตรีสํวนใหญํมาจาก

ชนชั้นกลาง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีภูมิหลังทางครอบครัวท่ีสัมพันธ์กับต าแหนํงทางการเมือง ปัจจัยทางครองครัวท าให๎ 

สตรีสมัครเข๎าสูํต าแหนํงก านัน และถ๎าสตรีมีความคิดเป็นนักธุรกิจมีทักษะทางการเมือง มีความทะเยอทะยานขยันขันแข็ง 

จะชํวยให๎เข๎าสูํอ านาจทางการเมืองได๎งําย 

 สตรีใช๎วิธีสร๎างศรัทธาจากประชาชนเป็นแรมปี และเม่ือถึงวันเลือกตั้งก็มักจะใช๎จิตวิทยามวลชนที่สูงกวําผู๎แขํงขัน

เม่ือได๎รับต าแหนํงแล๎วจะพยายามขจัดอิทธิพลเดิมท่ีขัดขวางการท างานของก านันสตรีด๎วยการสร๎างสัญลักษณ์แหํงอ านาจ

และเน๎นผลงานด๎านการพัฒนา 

 ในเรื่องการยอมรับจากผ๎ูน าชุมชนอื่น ๆ ก านันสตรีได๎รับการยอมรับในเรื่องการมีหลักธรรมะในการปกครอง

โดยเฉพาะเรื่องความสุภาพอํอนโยน ในด๎านหน๎าที่ได๎รับการยอมรับในเรื่องหน๎าท่ีการบ ารุงสาธารณประโยชน์ การบ าบัด

ทุกข์บ ารุงสุข และการรักษาวัฒนธรรมประเพณี สํวนใหญํก านันสตรีมีความรอบรู๎อยูํในระดับการยอมรับน๎อยคือ หน๎าที่

ด๎านการสืบสวนข๎อเท็จจริง และการเรี่ยไรเงินทองหรือแรงงานจากชาวบ๎าน 

 ข๎อสรุปจากการวิจัยนี้ชี้ให๎เห็นวํา สตรีท่ีเข๎าสูํต าแหนํงทางการเมืองในระดับท๎องถ่ิน ได๎รับอิทธิพลจากปัจจัย

เฉพาะตัว ครอบครัว และสิ่งแวดล๎อมในลักษณะท่ีสํงเสริมและเป็นอุปสรรคแตกตํางกัน ผลลัพธ์จากภูมิหลังของสตรีผ๎ูน า

และครอบครัว วิธีการท างานและมีรูปแบบทางการเมืองท่ีแตกตํางกัน อยํางไรก็ตาม ไมํวําสตรีผู๎น าจะใช๎วิธีการใด การใช๎

พระเดชหรือการใช๎พระคุณ การใช๎ฐานะทางการเงิน หรือการใช๎ฑรรมะตํางก็น าไปสูํความสัมฤทธิผลทางการปกครองท าให๎

ชุมชนมีการพัฒนา มีความสงบสุขรํมเย็นได๎เชํนเดียวกัน 

 

11. รัฐฐะ สิริธรังศรี . ผลกระทบของภูมิหลัง ทัศนคติทางการเมือง และแรงจูงใจทางการเมืองที่มีต่อบทบาททาง

การเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินในจังหวัดภาคกลาง  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ กรณีสมาชิกสภาจังหวัดพบวําภูมิหลังของสมาชิกสภาจังหวัดได๎แกํ อายุการศึกษาและ

ระยะเวลาด ารงต าแหนํงมีความสัมพันธ์ตํอทัศนคติแบบประชาธิปไตยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิก

สภาจังหวัดที่มีอายุมากหรือมีการศึกษาต่ าจะมีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประฃาธิปไตย สํวนสมาชิกสภาพจังหวัดที่มี

อายุน๎อยหรือมีการศึกษาสูงจะมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย และสมาชิกสภาจังหวัดที่มีระยะเวลาด ารง

ต าแหนํงนานจะมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตยกวําผู๎ท่ีด ารงต าแหนํงน๎อยกวํา ซึ่งนับวําข๎อมูบยืนยัน

สมมุติฐานในประเด็นที่วํา นักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีภูมิหลังคล๎ายคลึงกันจะมีท สนคติทางการเมืองคล๎ายกัน  

 สํวนประเด็นทัศนคติทางการเมืองกับความกระตือรือร๎นทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกว โดยท่ีสมาชิกสภาจังหวัดที่มีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย จะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูง
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กวําสมาชิกสภาจังหวัดที่มีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย ลักษณะดับกลําวนี้ยืนยันสมมุติฐานท่ีวํา

นักการเมืองทอ๎งถ่ินท่ีมีทัศนคติทางการเมืองเชิงบวกจะมีความกระอรือร๎นทางการเมืองสูงกวําสมาชิกสภาจังหวัดที่มี

ทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย ลักษณะดังกลําวนี้ยืนยันสมมุติฐานท่ีวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติทาง

การเมืองเชิงบวกจะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูงกวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติทางการเมืองเชิงลบ สํวน

ทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดกับบทบาททางการเมืองมีความสัมพันธ์กันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไมํ

เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 กรณีสมาชิกสภาพเทศบาล พบวําภูมิหลังของสมาชิกสภาพเทศบาล ได๎แกํ อายุ และการศึกษา มีความสัมพันธ์

ตํอทัศนคติแบบประฃาธิปไตยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอายุมากหรือมีการศึกษาสูง

จะมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบบประชาธิปไตย สํวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอายุมากหรือมีการศึกษาต่ าจะมีทัศนคติไมํ

สอดคล๎องกับประชาธิปไตย ซึ่งยืนยันสมมุติฐานท่ีวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีภูมิหลังคล๎ายคลึงกันจะมีทัศนคติทางการเมือง

ท่ีคล๎ายคลึงกัน 

 

 สํวนทัศนคติทางการเมืองกับความกระตือรือร๎นทางการเมืองของสมาชิกสภาเทศบาลมีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวก โดยท่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตยจะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูง

กวําสมาชิกสภาพเทศบาลท่ีมีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย ลักษณะดังกลําวนี้นับวําข๎อมูลยืนยัน

สมมุติฐานท่ี 

วํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติเชิงบวกจะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูงกวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติทาง

การเมืองของสมาชิกเทศบาลกับบทบาททางการเมืองมีความสัมพันธ์กันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได๎วําสมมุติฐาน

ข๎อนี้ไมํได๎รับการยืนยัน 

 กลําวโดยสรุปคือ แบบแผนความสัมพันธ์ระหวํางทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด

และสมาชิกสภาเทศบาลมีความคล๎ายคลึงกัน โดยท่ีภูมิหลังของนักการเมืองท๎องถ่ินดังกลําวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ทางการเมือง และทัศนคติทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับความกระตือรือร๎นทางการเมืองในเชิงบวก สํวนทัศนคติทางการ

เมืองกับบทบาททางการเมืองนั้นมีความสัมพันธ์กันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

12. พิเชษฐ สิชฌรังษี . แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้น าชุมชนไทย ศึกษากรณีผู้น าชุมชนใน

เขตอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2529. 

 จากการวิจัยพบวําผู๎น าชุมชนต๎องการด ารงต าแหนํงปัจจุบัน เพราะหวังได๎รับการยอมรับจากราษฏรกับทาง

ราชการ ต๎องการมีชื่อเสียง เกียรติยศ แม๎วําจะได๎รับคําตอบแทนน๎อย ต๎องการสร๎างความเจริญให๎ท๎องถ่ิน แตํโดยเนื้อแท๎

แล๎ว ผู๎น าชุมชนยังมีจิตใต๎ส านึกท่ีต๎องการมีอ านาจโดยพิจารณาจากแบบสอบถามสํวนเก่ียวกับประเด็นใกล๎เคียงนี้ แม๎ใน

ค าถามแรก ๆ ผู๎ตอบจะให๎ค าตอบในลักษณะมีความหมายในเชิงบวก แตํต าถามแรก ๆ ผู๎ตอบจะให๎ค าตอบในลักษณะมี

ความหมายในเชิงบวก แตํค าถามหลัง ๆ แสดงให๎เห็นวําผู๎น าชุมชนต๎องการมีอ านาจด๎วย ผู๎น าเหลํานี้ไมํกล๎าที่จะตอบตรง 

ๆ วําตนมีอ านาจ อาจเป็นเพราะเกรงภาพพจน์ของตนจะเสีย ซึ่งในความเป็นจริงแล๎ว ผู๎น าชุมชนเหลํานี้มีอ านาจถึง 2 

ด๎านใหญํ ๆ คือ 1) อ านาจหน๎าที่ท่ีทางราชการมอบให๎เป็นตัวแทนทางราชการในการปกครอง เป็นหูเป็นตาในต าบล 

หมํูบ๎าน 2) อ านาจที่มีผลมาจากการด ารงต าแหนํงดังกลําว เป็นอ านาจทางอ๎อม คือ ราษฏรกลัวเกรงและราชการเกรงใจ 

ผู๎น าชุมชนสามารถโน๎มน๎าวให๎ราษฏรในหมํูบ๎าน ต าบล มีความเห็นคล๎อยตามด๎วย และทางราชการก็ให๎เกียรติ เพราะถือ

วําผู๎น าชุมชนเป็นตัวแทนของราษฏรและราชการดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น 

 แรงจูงใจในทางความส าเร็จของผู๎น าชุมชน สํวนใหญํให๎ค าตอบวําไมํได๎หวังจะมีต าแหนํงท่ีสูงขึ้นกวําปัจจุบัน 

กลําวคือคนที่เป็นผู๎ใหญํบ๎านก็คิดวําเป็นผู๎ใหญํบ๎านก็พอแล๎ว คนท่ีเป็นก านันก็พอใจเป็นแคํก านันไมํได๎หวังเป็น สจ . สส. 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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โดยให๎เหตุผลวํา มีการศึกษาน๎อย ฐานทางเศรษฐกิจไมํมากพอ ฯลฯ ซึ่งถ๎าน าทฤษฏีล าดับขั้นความต๎องการของมาสโลว์มา

เทียบเคียงพิจารณาแล๎วจะเห็นได๎วํา เป็นไปตามทฤษฏีนั้น คือพวกเขาบรรลุความต๎องการความส าเร็จสมหวังในชีวิตตาม

อัตภาพ ในขณะนี้ ตอบสนองความต๎องการชั้นที่ 5 แล๎ว แตํในอนาคตเม่ือพวกเขามีทรัพยากรทางการเมืองมากข้ึน พวก

เขาอาจมีความทะยานอยากมากกวําเวลานี้ก็เป็นได๎ซึ่งยังไมํอาจคาดเดาได๎ 

 ผู๎น าชุมชนสํวนใหญํเป็นสมาชิกกลุํมตําง ๆ ในท๎องถ่ินกลุํมเหล๎านี้ไมํได๎มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองโดยตรง แตํ

เป็นกลุํมท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป และจะมีการพบปะรํวมกิจกรรมในหมํูสมาชิก กรรมการเป็นคร้ังคราว เป็นเพราะภารกิจ

สํวนตัวมีมากจึงท าให๎การพบปะกันน๎อย อยํางไรก็ตาม ยังมีการชํวยเหลือกันไมํมากก็น๎อย แตํท่ีส าคัญคือกลุํมในชนบท

มักจะไมํคํอยแข็งจึงไมํสามารถสนับสนุนผู๎น าชุมชนรับเลือกตั้งเป็นผู๎น าที่สูงขึ้นได๎ ผู๎น าชุมชนจึงต๎องใช๎บุคลิกภาพสํวนตัว

บารมีสํวนตัวเป็นส าคัญ ซึ่งผิดกับของตะวันตก กลุํมจะชํวยให๎ความปรารถนาบรรลุผลได๎ดีกวําของเรา  

 โดยสรุป จากการวิจัย ผู๎น าชุมชนมีบทบาทในการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมือง โดยเฉพาะการเข๎าด ารงต าแหนํง

ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สจ . ด๎วยหวังให๎ท๎องถ่ินเจริญก๎าวหน๎าผลตอบแทนท่ีพวกเขาอยากได๎รับมากท่ีสุดคือ การยอมรับจาก

ผู๎อ่ืน ได๎รับชื่อเสียง เกียรติยศ และโยงไปถึงการได๎รับอ านาจหน๎าที่จากทางราชการและอ านาจที่มีผลโดยทางอ๎อมกลําวคือ

มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของราษฏรพอสมควร เชํนเม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู๎แทนราษฏร ผู๎มีสิทธ์ออกเสียงใน

หมํูบ๎าน ต าบล ไมํคํอยร๎ูจักผ๎ูสมัครรับเลือกตั้งก็มักจะถามความเห็นผู๎น าชุมชนวําจะเลือกใครดี เป็นต๎น 

 

13. อ านวย เพชรศิริ , พ.ต.อ. .บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. 

 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 จากสมมุติฐานข๎อแรกพบวํา ข๎อมูลยืนยันสมมุติฐานท่ีก าหนดเอาไว๎ กลําวคือ เม่ือพิจารณาถึงความคิดเห็นของ

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา ประชาชนเมืองพัทยาและผู๎บริหารเมืองพัทยา ท่ีมีตํอบทบาทและหน๎าท่ีทุก ๆ ด๎านรวมกัน

ของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา โดยมิได๎พิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันแล๎วพบวํา กลุํมตัวอยํางเหลํานี้เห็นวํา

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยามีบทบาททุก ๆ ด๎าน รวมกันในระดับสูง 

 จากสมมุติฐานข๎อท่ีสองพบวํา ข๎อมูลยืนยันสมมุติฐานท่ีก าหนดเอาไว๎ กลําวคือเม่ือพิจารณาถึงความคิดเห็นของ

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา ประชาชนเมืองพัทยาแลผ๎ูบริหารเมืองพัทยาที่มีตํอบทบาทและหน๎าท่ีในแตํละด๎าน หรือทุก ๆ 

ด๎านรวมกันของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา โดยพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันแล๎วพบวํา เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา

มีความคิดเห็นแตกตํางไปจากประชาชนเมืองพัทยาและผู๎บริหารเมืองพัทยาอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยาเห็นวําตนเองได๎แสดงบทบาทและหน๎าท่ีในด๎านตําง ๆ ซึ่งได๎แกํด๎านการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรรม ด๎านการจับกุม สืบสวนสอบสวน ฟ้องร๎องตาม ป.วิอาญา ด๎านการรักษาระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ 

ท่ีไมํเก่ียวกับคดี ด๎านการค๎ุมครองสิทธิและเสรีภาพสํวนบุคคล ด๎านการให๎การบริการประชาชนด๎านอื่น ๆ หรือทุก ๆ ด๎าน

ท่ีกลําวมาแล๎วรวมกันในระดับท่ีมากหรือในระดับสูงสํวนประชาชนเมืองพัทยาและผู๎บริหารเมืองพัทยานั้นเห็นวํา 

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยาใต๎แสดงบทบาทและหน๎าท่ีตํางๆ เหลํานี้อยูํในระดับปานกลาง 

 จากสมมุติฐานข๎อท่ีสามพบวํา ข๎อมูลยืนยันสมมุติฐานท่ีก าหนดไว๎ กลําวคือ เม่ือพิจารณาถึงความคิดเห็นเฉพาะ

ความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยาที่มีตํอบทบาทและหน๎าท่ีในด๎านตํางๆ หรือทุก ๆ ด๎านรวมกันของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ

เมืองพัทยา โดยพิจารณารํวมกับปัจจัยทางด๎านลักษณะอาชีพ การเคยร๎องทุกข์หรือ แจ๎งความกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมือง

พัทยา ประชาชนเมืองพัทยาที่ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจที่ประกอบอาชีพค๎าขายท่ัวไปท่ีประกอบอาชีพเป็น

ผู๎ประกอบการหรือเจ๎าของกิจการ ที่ประกอบอาชีพรับจ๎างท่ีเคยร๎องทุกข์หรือแจ๎งความกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา

มาแล๎ว 1 หรือ 2 คร้ัง และท่ีไมํเคยร๎องทุกข์หรือแจ๎งความกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ เมืองพัทยามากํอน เหลํานี้มีความเห็นไมํ

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยประชาชนเหลํานี้เห็นวําเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยาได๎แสดง
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บทบาทในด๎านตําง ๆ หรือทุก ๆ ด๎านรวมกันในระดับปานกลางยกเว๎นบทบาทและหน๎าท่ีในด๎านอื่น ๆ ความคิดเห็น

เหลํานี้เป็นความคิดเห็นท่ีมีลักษณะเหมือนเดิมหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังกลําวมาแล๎วในสมมุติฐานข๎อท่ีสอง 

 จากสมมุติฐานข๎อท่ีสี่พบวํา ข๎อมูลยืนยันสมมุติฐานท่ีก าหนดไว๎อีกเชํนกัน กลําวคือเม่ือพิจารณาถึงความสัมพันะ

ระหวํางปัจจัยทางด๎านความรักความผูกพันตํอท๎องถ่ิงเมืองพัทยาของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยากับบทบาทและหน๎าท่ีใน

ด๎านอื่น ๆ ของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยา ซึ่งได๎แกํการปฏิบัติและการต๎อนรับประชาชนผู๎มาติดตํอ การให๎ความรํวมือกับ

ประชาชนหรือผู๎บริหารเมืองพัทยาในการท ากิจกรรมท่ีส าคัญ ๆ ของเมืองพัทยา การเผยแพรํความรู๎ในการป้องกัน

อาชญากรรมให๎กับประชาชนตํางๆ เหลํานี้แล๎วพบวํา ปัจจัยท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 นอกจากนั้นปัจจับท้ังสองยังมีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทางบวกในอัตราร๎อยละ 

10.28 ซึ่งหมายความวํา เม่ือมีความรักความผูกพันตํอท๎องถ่ินเมืองพัทยามากขึ้นเทําใด การแสดงบทบาทในเรื่องเหลํานี้

ยํอมมีมากข้ึนเทํานั้น 

 โดยสรุป การวิจัยครั้งนี้หากพิจารณาความคิดเห็นจากลุํมตัวอยํางท้ังสามกลุํมโดยเน๎นความเห็นของประชาชน

เมืองพัทยา และผู๎บริหารเมืองพัทยาเป็นหลักก็จะพบวําเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยาได๎แสดงบทบาทและหน๎าท่ีในด๎าน

ตํางๆ หรือทุก ๆ ด๎านรวมกันลงไปในระดับปานกลาง (ยกเว๎นบทบาทและหน๎าท่ีในด๎านอื่น ๆ ) ซึ่งอาจกลําวได๎วํา

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเมืองพัทยาได๎แสดงบทบาทในการสํงเสริมพัทยาในระดับปานกลางด๎วย 

 

 

14. อภิชาติ โตดิลกเวชช์ . ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถ่ิน . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 

 1. บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล คือบทบาทในด๎านการตราเทศบัญญัติ การควบคุมฝ่ายบริหาร ฐานะผู๎น า

ท๎องถ่ิน และการพัฒนาการเมืองการปกครองท๎องถ่ิน เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวํา ประชาชนมีทัศนะตํอบทบาทท่ีเป็น

จริงและบทบาทท่ีคาดหวังของท้ัง 4 บทบาท ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ 

 2. บทบาทของคณะเทศมนตรี คือ บทบาทในด๎านการบริหารเทศบาล ฐานะผู๎น าท๎องถ่ิน และการพัฒนา

การเมืองการปกครองท๎องถ่ิน เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวําประชาชนมีทัศนะตํอบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาที่คาดหวัง

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ 

 3. ผลของปัจจัยด๎านเศราฐกิจและสังคมท่ีมีตํอบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการวิจัยปรากฏวํา ตัวแปรด๎านเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ไมํมีผลท าให๎ประชาชนมีทัศนะ

ตํอบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาพเทศบาล คณะเทศมนตรีตํางกัน กลําวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนมีทัศนะตํอบทบาทท่ี

เป็นจริงของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีไมํตํางกันไปตามสถานภาพทางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

 4. ผลของปัจจัยด๎านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีตํอบทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการวิจัยพบวํา ตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ไมํมีผลท าให๎ประฃาฃนมีทัศนะตํอ

บทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีตํางกัน กลําวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนมีทัศนะตํอบทบาทท่ี

คาดหวังของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ไมํตํางกันตามสถานภาพทางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

 

15. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี . ผลกระทบของภูมิหลัง ทัศนคติทางการเมืองและแรงจูงใจทางการเมืองที่มีต่อบทบาท

ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินในจังหวัดภาคกลาง  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2529. 
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 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ กรณีสมาชิกสภาจังหวัด พบวําภูมิหลังของสมาชิกสภาจังหวัดได๎แกํ อายุ การศึกษา และ

ระยะเวลาด ารงต าแหนํงมีความสัมพันธ์ตํอทัศนคติแบบประชาธิปไตยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิก

สภาจังหวัดที่มีอายุมากหรือมีการศึกษาต่ าจะมีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย สํวนสมาชิกสภาพจังหวัดที่มี

อายุน๎อยหรือมีการศึกษาสูงจะมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย และสมาชิกสภาจังหวัดที่มีระยะเวลาด ารง

ต าแหนํงนาน จะมีทัศนะคติสอดคล๎องกับระบอบประฃาธิปไตยกวําผู๎ท่ีด ารงต าแหนํง น๎อยกวํา ซึ่งนับวําข๎อมูลยืนยัน

สมมุติฐานในประเดนทีวํา นักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีภูมิหลังคล๎ายคลึงกันจะมีทัศนคติทางการเมืองคล๎ายกัน 

 สํวนประเด็นทัศนคติทางการเมืองกับความกระตือรือร๎นทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก โดยท่ีสมาชิกสภาจังหวัดที่มีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย จะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูง

กวําสม าชิกสภาจังหวัดที่มีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย ลักษณะดังกลําวนี้ยืนยันสมมุตฐานท่ีวํา

นักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติทางการเมืองเชิงบวก จะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูงกวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมี

ทัศนคติทางการเมืองเชิงลบ สํวนทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดกับบทบาททางการเมืองมีความสัมพันธ์ กัน

อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมุติฐาน 

 กรณีสมาชิกสภาเทศบาล พบวําภูมิหลังของสมาชิกสภาเทศบาล ได๎แกํ อายุ และการศึกษา มีความสัมพันธ์ตํอ

ทัศนคติแบบประชาธิปไตยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุมากหรือมีการศึกษาสูง

จะมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย สํวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุมากหรือมีการศึกษาสูงจะมีทัศนคติ

สอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย สํวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุมากหรือมีการศึกษาต่ าจะมีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับ 

ประชาธิปไตย ซึ่งยืนยันสมมุติฐานท่ีวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีภูมิหลังคล๎ายคลึงกันจะมีทัศนคติทางการเมืองท่ีคล๎ายคลึง

กัน 

 สํวนทัศนคติทางการเมืองกับความกระตือรือร๎นทางการเมืองของสมาชิกสภาเทศบาลมีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวก โดยท่ีสมาชิกสภาพเทศบาลท่ีมีทัศนคติสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตยจะมีความกระตือรือร๎นทางการเมือง

สูงกวําสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีทัศนคติไมํสอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย ลักษณะดังกลําวนี้นับวําข๎อมูลยืนยัน

สมมุติฐาน 

ท่ีวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติเชิงบวก จะมีความกระตือรือร๎นทางการเมืองสูงกวํานักการเมืองท๎องถ่ินท่ีมีทัศนคติ

ทางการเมืองเชิงลบ สํวนทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาเทศบาลกับบทบาททางการเมือง มีความสัมพันธ์กันอยําง

ไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได๎วํา สมมุติฐานข๎อนี้ไมํได๎รับการยืนยัน 

 กลําวโดยสรุปก็คือ แบบแผนความสัมพันธ์ระหวํางทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด

และสมาชิกสภาพเทศบาลมีความคล๎ายคลึงกัน โดยท่ีภูมิหลังของนักการเมืองท๎องถ่ินดังกลําวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับความกระตือรือร๎นทางการเมืองในเชิงบวก สํวนทัศนคติทางการเมืองกับบทบาททางการ

เมืองนั้นมีความสัมพันธ์กันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

16. เจนศักดา ภูมิบริรักษ์ . อ านาจและผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถ่ิน . เอกสารวิจัย รัฐศาสนศาสตรมหาบัณ

ทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. 

 จากผลการวิจัยพบวํา นักการเมืองท๎องถ่ินสํวนใหญํมีอาชีพเจ๎าของกิจการสํวนตัว และมีพฤติกรรมการใช๎อ านาจ

ผิดประเภทและแสวงผลประโยชน์มากกวํานักการเมืองท๎องถ่ินอาชีพอื่น การบริหารงานบุคคลมีการใช๎อ านาจผิดประเภท

และแสวงผลประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาเทํากัน ได๎แกํ การบริหารงานคลังและการบริหารงานท่ัวไป 

 ในสํวนของข๎อเสนอแนะ ผู๎วิจัยได๎แบํงกลุํมไว๎ดังนี้ กรณีนักการเมืองท๎องถ่ินควรปรับปรุงแก๎ไข กฎหมาย 

ระเบียบท่ีเก่ียวข๎องให๎รัดกุม สร๎างแรงจูงใจเก่ียวกับคําตอบแทนสวัสดิการ และการประกาศเชิดชูเกียรติ ก าหนดระบบการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน ท้ังกํอนและหลังรับต าแหนํงให๎เข๎มงวด ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลการท างานของ

นักการเมืองท๎องถ่ิน ให๎การศึกษาอบรมอยํางสม่ าเสมอ และสร๎างจิตส านึกรับผิดชอบด๎วยระบบคุณธรรมแกํนักการเมือง
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ท๎องถ่ิน กรณีของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างเทศบาล ควรสร๎างจิตส านึกของความเป็นข๎าราชการประจ ามิให๎ตกเป็น

เคร่ืองมือของนักการเมืองท๎องถ่ิน มีบทลงโทษให๎หนักข้ึน เม่ือพบวําพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างรํวมมือกับนักการเมือง

ท๎องถ่ินใช๎อ านาจผิดประเภท และแสวงผลประโยชน์ให๎พนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง หาทางสกัดก้ันมิให๎นักการเมือง

ท๎องถ่ินมีโอกาสใช๎อ านาจผิดประเภทและแสวงผลประโยชน์ กรณีของประชาชนในการรณรงค์เพื่อการเลือกตั้ง ต๎อง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพรํให๎ประชาชนเลือกคนดีเข๎ามาบริหารท๎องถ่ิน สนับสนุนให๎องค์กรประชาชนสื่อมวลชน กลุํม

การเมือง กลุํมผลประโยชน์ กลุํมมวลชนตําง ๆ สอดสํอง ติดตาม การปฏิบัติงานของนักการเมืองท๎องถ่ิน และสร๎าง

จิตส านึกในระบอบประชาธิปไตยแกํประชาชนอยํางตํอเนื่อง 

 

17. จักกพันธ์ุ ผิวงาม . ปัจจัยก าหนดความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยใช้กรุงเทพมหานครเป็น

รูปแบบ (2535) . เอกสารวิจัยรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา สมาชิกสภาผู๎แทนราษฏรและอาจารย์คณะรัฐสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเห็น

สอดคล๎องตรงกันวําปัจจัยก าหนดความพร๎อมควรประกอดด๎วย 10 ประการคือ สํวนจังหวัดที่เห็นวํามีความพร๎อมในการ

เลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด 3 จังหวัดแรก คือ จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครราชสีมา 

 

18. สุภัสสรา หอมดอก . บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน . รัฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2535. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 ผลการศึกษาพบวํา สื่อมวลชนมีทัศนคติท่ีดีตํอระบบการปกครองท๎องถ่ินจากการสัมภาษณ์เห็นวํากรกระจาย

อ านาจการปกครองสูํท๎องถ่ินเป็นระบบการปกครองท่ีเสริมสร๎างให๎ประชาชนในท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเองและมีความเข๎าใจตํอการปกครองระบบประชาธปไตยมากข้ึนสื่อมวลชนเป็นผู๎มีบทบาทอยํางสูงตํอการปกครอง

ท๎องถ่ิน เนื่องจากการสื่อสารในยุคปัจจุบันซึ่งถือวําเป็นยุคไร๎พรมแดนท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการ

รับขําวสารของประชาชนซึ่งสํวนใหญํรับจากวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ดังนั้นสื่อมวลชนทั้งสามสาขาจึงมีบทบาท

อยํางสูงในการน าเสนอข๎อมูลขําวสารการให๎ความร๎ูความเข๎าใจในเรื่องของการปกครองท๎องถ่ินแกํประชาชน กลุํมผู๎ให๎

สัมภาษณ์  

ท้ัง 4 กลุํม ได๎ให๎ข๎อคิดข๎อเสนอแนะตําง ๆ ในงานวิจัยซึ่งสามารถใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงบทบาทของสื่อมวลชนใน

ท๎องถ่ินให๎มีคุณภาพสูงขึ้นตํอไปในอนาคต ดังนี้ 1) สื่อมวลชนควรตระหนักในการให๎ความร๎ูในด๎านการเมืองการปกครอง

ท๎องถ่ินแกํประชาชนให๎มากขึน เพราะสาเหตุส าคัญท่ีการปกครองท๎องถ่ินไมํก๎าวหน๎าคือ การขาดความร๎ูความเข๎าใจของ

ประชาชนนั่นเอง 2) สื่อมวลชนควรเป็นผู๎รักษาจรรยาบรรณจริยธรรม มีความส านึกรับผิดชอบและเห็นแกํประโยชน์ตํอ

สํวนรวมมากข้ึน 3) สื่อมวลขนที่ท าหน๎าที่ด๎านการเสนอขําวเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการ

ประมวลขําวน าเสนอออกสูํมวลชน 4) สื่อมวลชนควรเปิดเวทีรับความคิดเห็นของประชาชนและเวทีของสื่อมวลชนด๎วยกัน

เองเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคอยดูแลตรวจสอบซึ่งกันและกัน 5) สื่อมวลชนควรพัฒนาตนเองให๎ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

19. รังสิมันต์ บุณยปรรณานนท์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคณะกรรมการ

ชุมชนกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทางเกวียน ต าบลแกลง จังหวัดระยอง  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. (ภาคนิพนธ์) 

 จากการศึกษา พบวําพฤติกรรมการเลือกตั้งสํวนใหญํ ทั้งคณะกรรมการชุมชนและประชาชนมีสํวนรํวมไมํ

แตกตํางกัน แตํมีบางเรื่องท่ีมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ได๎แกํการไปฟังค าปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 

ส าหรับในเรื่องนี้ประชาชนมีสํวนรํวมมากกวําคณะกรรมการชุมชน แตํในสสํวนท่ีคณะกรรมการชุมชนมีสํวนรํวมมากกวํา
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ประชาชน ได๎แกํ การเป็นตัวแทนผู๎สมัครในการให๎เงินและสิ่งของแกํผู๎ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การท าหน๎าสังเกตุการณ์การ

เลือกตั้ง ณ หนํวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งให๎กับผู๎สมัคร การอ านายความสะดวกให๎กับผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในการไปลงคะแนน

ให๎กับผู๎สมัคร และการชักชวนบุคคลในครอบครัวให๎ไปลงคะแนนให๎กับผู๎สมัคร 

 ในสํวนของพฤติกรรมการใช๎อภิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีอาศัยการรู๎จักคุ๎นเคยเป็นการสํวนตัว พบวํา

คณะกรรมการชุมชนเข๎าไปมีบทบาทมากกวําประชาชนทุกเรื่องได๎แกํ การขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลสั่งให๎เจ๎าหน๎าที่ออก

ปฏิบัติงานในเรื่องสํวนตัวการขอให๎เทศมนตรีจัดท าโครงการพัฒนาในระแวกบ๎าน การขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลสั่ง

เจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับชุมชน เชํน การก าจัดขยะ ก าจัดยุง เป็นต๎น การขอให๎สั่งเจ๎าหน๎าที่อ านวยความ

สะดวกในส านักงาน และการขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลเสนอโครงการพัฒนาในระแวกบ๎าน 

 ในสํวนของพฤติกรรมการใช๎สิทธิพิเศษ พบวําคณะกรรมการชุมชนเข๎ามามีบทบาทในด๎าน การได๎รับงดเว๎นหรือ

ลดหยํอนคําบริการบางเรื่อง ที่จะต๎องจํายให๎กับเทศบาลตามกฎหมาย เชํน คําธรรมเนียมและภาษีตํางๆ ตลอดจนการน า

วัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลไปใช๎จัดงานสํวนตัว เป็นต๎น 

 ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการชุมชนโดยสํวนใหญํ มีสํวนเข๎าไปสนับสนุนเก่ียวข๎องกับนักการเมืองท๎องถ่ินมากกวํา

ประชาชน ก็เพื่อหวังจะใช๎อภิสิทธ์ิและสิทธ์ิพิเศษของตนจึงเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวํา คณะกรรมการชุมชนได๎ตกเป็นกลไก

ทางการเมือง ของนักการเมืองท๎องถ่ิน ซึ่งใช๎ผลประโยชน์ตํางตอบแทนให๎กับคณะกรรมการชุมชนเพื่อหวังผลในการหา

คะแนนเลือกตั้ง ฉะนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการมีสํวนรํวมทางการเมืองในบางเรื่อง จึงควรท่ีจะด าเนินการ ดังนี้ 

 1. หนํวยงานในระดับจังหวัดควรควบคุมดูแลการเลือกตั้ง ให๎เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ทั้งในชํวงกํอน

การเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งเพื่อป้องกันมิให๎นักการเมืองใช๎อภิสิทธ์ิและสิทธิพิเศษ โดยผํานกลไกของหนํวยงานสํวน

ท๎องถ่ินเพื่อแสวงหาคะแนนเสียงให๎กับพรรคพวกตน 

 2. นักการเมืองทํองถ่ินด๎วยกันเอง ก็ควรท่ีจะตรวจสอบการใช๎ผลประโยชน์ตํางตอบแทนระหวําง

คณะกรรมการชุมชนและนักการเมือง เพื่อปัองกันมิให๎ผ๎ูมีอ านาจในหนํวยงานท๎องถ่ินแสวงหาคะแนนเสียงโดยผําน

คณะกรรมการชุมชน 

 3. หนํวยงานระดับจังหวัดควรแนะน า หรือให๎ความร๎ูเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ในทางการเมืองท่ีถูกต๎องแกํ

คณะกรรมการชุมชน โดยให๎เน๎นการติดตามนโยบายตลอดจนการปฏิบัติหน๎าที่เก่ียวกับการเลือกตั้งให๎เป็นไปอยําง

เท่ียงตรง 

 4. ในด๎านประชาชนไมํควรเลือกนักการเมืองท๎องถ่ิน โดยการเน๎นท่ีตัวบุคคลแตํควรท่ีจะเน๎นผลการปฏิบัติงาน

ของผู๎ท่ีตนจะเลือก โดยวิธีการติดตามและประเมินผล 

 5. หนํวยการปกครองท๎องถ่ิน ควรท่ีจะมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเพื่อให๎ประชาชนเกิดความตระหนัก 

ในการเข๎ามามีสํวนรํวมทางการเมืองท๎องถ่ินโดยการใช๎จิตส านึกในการตัดสินใจเลือกผู๎ท่ีเหมาะสมเข๎าไปเป็นตัวแทนของ

ตนตํอไป 

 

20. สมมาตย์ พุทธพิมพ์ . ทัศนคติของผู้น าและประชาชนชาวชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการไปใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งในการเลือกผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด : ศึกษากรณีการเลือกตั้งซ่อมเสริมสมาชิกสภาจังหวัด 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2537 . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการสอบถามพบวํา ในด๎านพฤติกรรมการไปใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้น แม๎ประชากรจะรู๎ขําวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งเป็นอยํางดี แตํก็ให๎ความสนใจไปใช๎สิทธิน๎อย โดยอ๎างเหตุผลด๎านธุระสํวนตัววําไมํอยูํ ไมํวําง หรือไมํสบาย 

เป็นต๎น สํวนด๎านพฤติกรรมการเลือกผู๎สมัครรับเลือกตั้งนั้นประชาชนให๎ทัศนะเหตุผลวําที่เลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งก็

เพราะ เห็นเขาเป็นคนดี มีน้ าใจ ได๎ชํวยเหลือพัฒนาท๎องถ่ินให๎เจริญ และเป็นคนที่ร๎ูจักใกล๎ชิดสนิทสนมสํวนตัว เคยให๎

ความชํวยเหลือสํวนตัวกันมากํอน 
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21. พงษ์สยาม มีขันทอง . ร้อยต ารวจเอก : นายต ารวจช้ันสัญญาบัตร กับการกระจายอ านาจการปกครอง  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. 

 ผลการวิจัยพบวํา นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรท่ีศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ ชุดท่ี 17 มีแนวคิดในเชิง

สนับสนุนในหลักการและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย ไมํปรากฏแนวคิดท่ีไมํเห็นด๎วยตํอการเลือกตั้งผู๎วํา

ราชการจังหวัด มีความเห็นในเชิงลบตํอความม่ันคงปลอดภัยท่ีต๎องอยูํภายใต๎การปกครองบังคับบัญชาโดยผ๎ูวําราชการ

จังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง และไมํสามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได๎รับจากการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดได๎โดยท่ีภูมิ

หลังทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน ไมํมีผลท าให๎ความคิดดังกลําวข๎างต๎นแตกตํางกันแตํอยํางใด 

 

22. พัฒนา พุดตาน . การกระจายอ านาจ : แนวโน้มและความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด . 

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2537. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา การพิจารณาสภาพการกระจายอ านาจกรณีการเลือกตั้งผู๎วําฯ นั้น ควรให๎ความส าคัญกับ

ปัจจัยทางการเมืองเป็นประการแรกโดยพิจารณาความต่ืนตัวของประชาชนในการไปใช๎สิทธิในการเลือกตั้งประการตํอมา 

จ านวนประชากรควรมีจ านวนไมํน๎อยกวํา 700,000 คน โดยมีจ านวนประชากรผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งไมํต่ ากวํา 300,000 คน 

ท้ังนี้เพื่อ ขจัดปัญหาการใช๎อ านาจเงินในการซื้อเสียงเขัามาในการเป็นผู๎วําฯ อันเป็นผลเสียตํอการบริหารได๎ ขนาดพื้นที่ใน

ความรับผิดชอบของจังหวัดไมํควรกว๎างขวางมากนัก ทั้งนี้เพื่อความคลํองตัวในการให๎บริการแกํประชาชนในจังหวัด 

นอกจากนั้นแล๎ว จังหวัดที่เหมาะสม ควรมีความเป็นเมืองสูง ซึ่งได๎แกํ ความหนาแนํนของประชากรมาก เพื่อให๎บริการท่ี

จังหวัดด าเนินการสามารถมีผลท่ีสอดคล๎องกับการใช๎จํายงบประมาณของจังหวัด ประการสุดท๎ายความส าคัญด๎านรายได๎ 

จังหวัดควรมีรายได๎ที่เหมาสม เพื่อสามารถมีงบประมาณเพื่อแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาด๎านตําง ๆของจังหวัดนั้น ๆ ได๎

ส าหรับกรณีการสนับสนุนของพรรคการเมืองเพื่อผลักดันกฎหมายการเลือกตั้งผู๎วํา ฯ พบวําพรรคการเมืองตําง ๆใน

ประเทศไทย มีความคิดเห็นท่ีแตกตํางกันตํอการกระจายอ านาจกรณีการเลือกผู๎วําฯ กลําวคือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรค

พลังธรรม พรรคเอกภาพ พรรคเสรีธรรม มี นโยบายท่ีคํอนข๎าชัดเจนตํอการเลือกตั้งผู๎วําฯ ขณะท่ีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ไมํ

มีนโยนบายท่ีชัดเจนตํอการเลือกตั้งผู๎วําฯ เพียงแตํก าหนดไว๎วํามีนโยบลายการกระจายอ านาจการปกครองซึ่งการมี

นโยบายท่ีขัดแย๎งกันยํอมท าให๎การผลักดันกฎหมายท่ีก าหนดให๎มีการเลือกตั้งผู๎วําฯ ยํอมไมํสามารถผํานความเห็นชอบ 

จากรัฐสภาออกมาเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช๎ได๎ ดังเห็นได๎จากการเกิดวิกฤตการณ์แก๎ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 198- 199 ท่ี

เป็นบทบัญญัติที่ส าคัญตํอกฎหมายอ่ืนในเรื่องการกระจายอ านาจการปกครองเพราะ ทั้งนี้เป้นบทบัญญัติที่ก าหนดให๎มี

การเลือกผู๎บริหาร และสภาท๎องถ่ินโดยตรง และไมํให๎มีการแตํงตั้งผู๎บริหารหรือสภาท๎องถ่ินเข๎ามาท าการบริหารท๎องถ่ิน

ตําง ๆ ได๎ และสุดท๎ายการเลือกผู๎วําฯ ของประเทศไทยดูจะเกิดข้ึนได๎อยํางล าบากหากไมํได๎รับการสนับสนุนจากข๎าราชการ

โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ทั้งนิ้เพราะกระทรวงมหาดไทยยังมีลักษณะของศักดินาที่หวงแหนอ านาจในการ

ควบคุมดูแลการบริหาร โดยผํานบรรดาข๎าราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีบริหารงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการด๎าน

ตําง ๆ อยํูในอ าเภอ จังหวัดตําง ๆ นั่นเอง อยํางไรก็ตามความคิดเห็นของบรรดาประชาชนกลุํมตําง ๆ ที่มีตํอการเลือก

ผู๎วําฯ พบวํามีแนวโน๎มสนับสนุนการเลือกผู๎วํา ฯ ทั้งนี้เพราะเชื่อวําสามารถท าให๎ การบริหารการปกครองการบริการแกํ

ประชาชนในจังหวัดเกิดประสิทธิภาพขึ้นได๎ อันเป็นผลดีตํอประชาชน 

 สรุป การกระจายอ านาจกรณีการเลือกผู๎วําราชการจังหวัด ดูจะเกิดเป็นรูปธรรมได๎ยากย่ิงในระยะเวลานี้ ทั้งนี้จาก

การขาดความสนับสนุนจากพรรคการเมืองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกลุํมท่ีส าคัญท่ีควบคุมอ านาจอยํูในขณะนี้ กระนั้นก็

ตามกระแสโลกาวิวัฒน์ทางเศรษฐกิจโลกเป็นเงื่อนไขส าคัญ โดยเฉพาะองค์การการค๎าโลกท่ีเกิดข้ึนตามการเจรจาของ

องค์กรแกตต์ ซึ่งเป็นตัวเรํงที่ส าคัญอันสํงผลให๎เกิดการกระจายอ านาจการปกครองกรณีการเลือกผู๎วําฯ เกิดข้ึนได๎ ทั้งนี้สืบ

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนามีความต๎องการระบบการเมืองท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให๎กับท๎องถ่ินในการบริหารเพื่อเอื้อ

ตํอประโยชน์ของประชาชนท๎องถ่ิน 
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23. แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ . ความขัดแข้งทางการเมืองในการก าหนดนโยบาย ศึกษาเฉพาะกรณีการร่าง

พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครอง

ท้องถ่ินในสมัยรัฐบาลนายฃวน หลีกภัย . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํามีความขัดแย๎งในการพิจารณายกรํางพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน

ต าบลของคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารการปกครองท๎องถ่ิน ซึ่งประกอบด๎วย ฝ่ายข๎าราชการประจ าและฝ่าย

นักวิชาการ เนื่องจากแตํละฝ่ายตํางก็มีความคิดเป็นของตนเอง ยึดม่ันในเหตุผลของตนเอง และยึดม้ันในหลักวิชาของตน 

จึงท าให๎เกิดความเห็นท่ีไมํตรงกัน (Personality Clash) เป็นการแสดงให๎เห็นถึงความขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึนระหวํางกลุํม 

(Intergroups) ของฝ่ายตําง ๆ ที่เข๎ารํวมประชุม เม่ือเปรียบเทียบความขัดแย๎งดังกลําวเข๎ากาบตัวแบบวัฎจักรของความ

ขัดแย๎งแล๎ว ความขัดแย๎งนี้จะอยูํในชํวงของตํางฝ่ายตํางเริ่มประชาสัมพันธ์ประเด็นของความขัดแย๎งโดยรวบรวมข๎อมูลท่ี

สนับสนุนความคิดเห็นฝ่ายของตนให๎ได๎มากท่ีสุด (Injustice Collecting) ความขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึนระหวํางฝ่ายนักวิชาการ 

และฝ่ายข๎าราชการประจ าที่ได๎กลําวถึงนี้เป็นเพียงความขัดแย๎งด๎านความคิดท่ีตํางฝ่ายตํางมีความเห็นไมํตรงกัน และมี

ความเชื่อม่ันในปัญหาที่แตกตํางกัน อยํางไรก็ตามความขัดแย๎งดังกลําวไมํได๎เป็นความขัดแย๎งในเรื่องของผลประโยชน์

ของฝ่ายใดฝ่ายหนี่ง เนื่องจากท้ัง 2 ฝ่ายต๎องการให๎รูปแบบของสภาต าบลองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นรูปแบบท่ี

เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายอ านาจให๎กับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได๎อยํางแท๎จริง 

การก าหนดนโยบายดังกลําวได๎ผํานขั้นตอนของการระบุปัญหา (Identifying Problems) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการแสดงออก

ถึงความต๎องการของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่จะกระจายอ านาจการปกครองท๎องถ่ิน สํวนรํางพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 โดยคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท๎องถ่ินนั้น จัดอยํูใน

ขั้นตอนการจัดท าข๎อเสนอนโยบาย (Formulationg Policy Proposals) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการจัดระเบียบข๎อเสนอทางเลือก 

และพัฒนาทางเลือกในการแก๎ไขปัญหากํอนท่ีจะมีการประกาศใช๎นโยบาย หรือกํอนท่ีรํางพระราชบัญญัติฉบับดังกลําว จะ

มีผลบังคับใช๎ตํอไป 

 เม่ือน าผลการศึกษาวิจัยมาเทียบเคียงกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกลําวไว๎วํา รูปแบบสภาต าบลํของคณะกรรมการ

ปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท๎องถ่ินมีความแตกตํางจากรูปแบบสภาต าบลตามค าสั่งคณะปฏิวัติท่ี 326/2515 

และรูปแบบองค์การบริหารสํวนต าบลของคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท๎องถ่ิน ไมํได๎มีความแตก 

ตํางจากรูปแบบองค์การบริหารสํวนต าบลในอดีตตาม พ .ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสํวนต าบล พ .ศ.2499 จึงเป็นไป

ตามสมมติฐานดังกลําว 

 

24. วิสูตร ฉิมพาลี . ทัศนคติของชนช้ันล่างและฃนฃ้ันกลางต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด : ศึกษาเฉพาะ 3 

อ าเภอ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 สมมติฐานในการศึกษา 

 1. ชนชั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด 

 2. อุดมการณ์ประฃาธิปไตยกับทัศนคติ มีความสัมพันธ์ตํอากรเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด จ าแนกตามชนชั้น 

 3. เงื่อนไขความเป็นไปได๎กับทัศนคติ มีความสัมพันธ์ตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด จ าแนกตามชนชั้น 

 4. การยืดติดกับระบบและรูปแบบเดิมกับทัศนคติ มีความสัมพันธ์ตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด จ าแนก

ตามชนชั้น 

 ผลการศึกษา 

 ปรากฏวํายอมรับสมมติฐาน ในข๎อท่ี 1 ข๎อท่ี 2 และข๎อท่ี 3 สํวนในข๎อท่ี 4 ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ กลําวคือ ชน

ชั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด อุดมการณ์ประชาธิปไตยกับทัศนคติมีความสัมพันธ์ตํอ

การเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดจ าแนกตามชนชั้น เงื่อนไขความเป็นไปได๎กับทัศนคติมีความสัมพันธ์ตํอการเลือกตั้งผู๎วํา
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ราชการจังหวัดจ าแนกตามชนชั้น คือยอมรับ ปฏิเสธในเรื่องของการยึดติดกับระบบและรูปแบบเดิมกับทัศนคติ มี

ความสัมพันธ์ตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1. ในด๎านพรรคการเมืองควรกระท าตามนโยบายของพรรคท่ีได๎ให๎ไว๎กับประชาชนในเรื่องการเลือกตั้งผู๎วํา

ราชการจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินให๎มากข้ึน 

 2. ในด๎านกระทรวงมหาดไทย ควรสนับสนุน ซึ่งจะได๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคการเมืองเพื่อ

พัฒนาและกระจายอ านาจและความเจริญสูํท๎องถ่ิน 

 3. ในด๎านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ควรจัดให๎มีการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนให๎ทราบโดย

ท่ัวถึงกัน 

 

25. เจนศิริ จันทร์ศิริ . ทัศนคติของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอดอยสะเก้ดต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ด๎านความร๎ู ความเข๎าใจตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎วําฯเชียงใหมํท่ีมาจากการแตํงตั้งพบวํา สํวนใหญํไมํทราบ

รูปแบบการปกครองจังหวัดเชียงใหมํแตํรู๎วํามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล การประทับใจผลงานของผู๎วําฯ เชียงใหมํท่ีผํานมา

จะมีความแตกตํางกันไปตามชํวงเวลาที่ผ๎ูวําฯเชียงใหมํทํานนั้นมาอยํูเชียงใหมํ พร๎อมฯกับการด ารงต าแหนํงของก านัน

ผู๎ใหญํบ๎านขณะนั้นด๎วย นอกจากนี้ยังเห็นวําการปกครองเมืองเชียงใหมํไมํมีความเหมาะสมเพราะผู๎วําฯไมํอีอิสระและ

อ านาจอยํางเต็มท่ี จึงขัดตํอหลักการกระจายอ านาจ สํวนปัญหาส าคัญท่ีก านัน ผู๎ใหญํบ๎านต๎องการให๎ผ๎ูวําฯเชียงใหมํเรํง

แก๎ไขเรํงดํวนท่ีสุดได๎แกํ การจราจรติดขัด ซึ่งเก่ียวกับวิธีชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด 

 ด๎านความร๎ู ความเข๎าใจตํอการเลือกตั้งผู๎วําฯเชียงใหมํนั้น พบวํา สํวนใหญํได๎ทราบขําวการเสนอให๎มีการ

เลือกตั้งผู๎วําฯ โดยเฉพาะจังหวัดใหญํ ๆ เชํนเชียงใหมํ ที่เห็นวํามีความพร๎อม และให๎การสนับสนุนอยํางเต็มท่ี เพื่อจะได๎

ผู๎วําฯ ที่มาจากประชาชนโดยตรง ขณะเดียวกันถ๎าให๎พิจารณาความพร๎อมของจังหวัดเชียงใหมํในการเลือกตั้งผู๎วําฯแล๎ว

ควรจะพิจารณาด๎านเศรษฐกิจ และความเจริญเป็นอันดับแรก และเชื่อม่ันวําผู๎มีอิทธิพลหรือผู๎ซื้อเสียงจะไมํสามารถ

ก าหนดและมีบทบาทการเลือกตั้งได๎ หากวํามีการรณรงค์อยํางท่ัวถึง โดยพรรคการเมืองต๎องพิจารณาผู๎สมัครท่ีมีความรู๎ 

และความ 

สามารถให๎ประชาชนตัดสินใจ เพราะเห็นวําผู๎สมัครต๎องสังกัดพรรคการเมืองด๎วย ที่ส าคัญต๎องเป็นคนเชียงใหมํและ

เพื่อให๎การท างานมีประสิทธิภาพ ควรจะก าหนดวาระด ารงต าแหนํงเป็นคราวละ 4 ปี สํวนอุปสรรคส าคัญท่ีสุดในการ

เลือกตั้งผู๎วําฯ เชียงใหมํคือ พรรครัฐบาลมีความเห็นขัดแย๎งกันรองลงไปคือ ข๎าราชการกระทรวงมหาดไทยคัดค๎าน 

 ด๎านความคิดเห็นท่ีมีตํอการเลือกตั้งผู๎วําฯ เชียงใหมํพบวํา ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านสํวนใหญํเห็นด๎วยทุกประเด็นของ

ค าถาม โดยเมือน ามาวิเคราะห์ภาพรวมของความเห็นทุกประเด็นแล๎วก็พบวํา เห็นด๎วยมากท่ีสุดอีกเชํนกัน 

 ด๎านความคิดเห็นตํอการเปรียบเทียบผู๎วําฯ เชียงใหมํท่ีมาจากการแตํงตั้งและเลือกตั้งรูปแบบใดจะดีกวํากัน 

พบวําสํวนใหญํเห็นวําผู๎วําฯเชียงใหมํท่ีมาจากการเลือกตั้งจะดีกวํา การแตํงตั้ง เพราะจะท างานตอบสนองประชาชนได๎

ดีกวํา ซึ่งรวมท้ังประเด็นค าถามอ่ืน ๆ สํวนการทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว๎ โดยใช๎ลักษณะทั่วไปทางประชากรเป็นตัว

แปรอิสระ เพื่อการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ พบวําสมมติฐานทุกข๎อได๎รับการปฏิเสธเพราะไมํมีความสัมพันธ์กันอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ท๎ายท่ีสุดก านัน ผู๎ใหญํบ๎านได๎ให๎ความเห็นตํอผ๎ูวําฯเชียงใหมํในทษวรรษหน๎าวําควรมีบทบาทเป็นท้ังนักพัฒนา 

นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหารงานบุคคล นักอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมศิลปะ วัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์ ที่ส าคัญจะต๎องไมํเป็น

ผู๎มีอิทธิพลในจังหวัดเชียงใหมํ 
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26. นงนภัส รัฐผไท . ทัศนคติของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัด . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 ผลการวิจับพบวํา 

 1. ภูมิหลังของประชากรศึกษา เป็นเพศหญิง ร๎อยละ 78.8 เป็นเพศชาย ร๎อยละ 21.1 สํวนใหญํอายุระหวําง 

41-50 ปี คือ ร๎อยละ 58.8 และคร่ึงหนึ่งเกิดในเชียงใหมํ คือร๎อยละ 52.4 สํวนใหญํอาศัยอยูํในเขตเทศบาลคือ 67.2 

และอยูํในเชียงใหมํมานาน 1-10 ปี และนาน 41 ปีขึ้นไป มีจ านวนมากพอ ๆ กัน คือ ร๎อยละ 25 ในด๎านการศึกษาร๎อย

ละ 88.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทมีร๎อยละ 9.2 ผู๎ตอบสํวนใหญํมีอายุราชการ 11-20 ปี มีมากท่ีสุดคือ

ร๎อยละ 53.2 

 2. จากตัวชี้วัดนี้ใช๎ในการวัดความร๎ูความเข๎าใจและความสนใจและความสนใจในด๎านการเมืองการปกครอง

พบวํามีผ๎ูสามารถตอบค าถามในข๎อท่ีถูกต๎องทีสุดเพียงค าตอบเดียวได๎ถึงร๎อยละ 55.80 ซึ่งมีค าถามท้ังหมด 15 ข๎อ 

นอกนั้นตอบถูกบ๎างและไมํถูกบ๎าง รวมแล๎วมีร๎อยละ 44.20 เทํากับท าให๎ทราบวํา ประชากรท่ีใช๎สุํมตัวอยํางมีความรู๎ความ

เข๎าใจ และมีความสนใจในด๎านการเมืองการปกครองดีเป็นสํวนใหญํ อยํางไรก็ตามเป็นตัวเลขท่ีไมํสูงมากนัก เนื่องจากมี

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสํวนท๎องถ่ินเพิ่งประกาศใช๎หลายฉบับ เชํน กฎหมายเกี่ยวกับสภาต าบล องค์การบริหารสํวน

ต าบลและสุขาภิบาล เป็นต๎น 

 3. ทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ ได๎ผลในภาพรวมวําจังหวัดเชียงใหมํขณะนี้ยังไมํ

พร๎อมท่ีจะให๎มีการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด โดยมีน้ าหนักและเหตุผลคือ อาจมีข๎อขัดแย๎งไมํปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 

มีการแทรกแซงการท างานของข๎าราชการประจ า มีการซื้อเสียงมากกวําการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะเขตเลือกตั้งกว๎างขวางกวํา 

โดยเฉพาะผู๎ตอบมีความคิดเห็นวํา อาจมีการเลํนพรรคเลํนพวกมาก กวําผู๎วําแตํงตั้ง ซึ่งข๎อมูลท่ีไมํเห็นด๎วยกับการให๎มีการ

เลือกตั้งผู๎วําฯ จะสอดคล๎องกับข๎อมูลจากค าถามท่ีเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้คือ ไมํเห็นด๎วยเรื่องเลือกตั้ง

ผู๎วําเชียงใหมํมี 68 ราย เห็นด๎วยมี 43 ราย มี 67 รายบอกวํามีท้ังข๎อดีและเสีย 

 อยํางไรก็ตามเม่ือถามถึงความเห็นวํา ถึงเวลาแล๎วที่จะยกเลิกระบบราชการบริหารสํวนภูมิภาคและเพื่อเปลี่ยนเน

ระบบราชการบริหารสํวนท๎องถ่ินกลับได๎ความคิดเห็นท่ีใกล๎เคียงกันมาก คือร๎อยละ 36 เห็นด๎วย ร๎อยละ 37.6 ไมํเห๎

นด๎วยท่ีจะยกเลิกระบบภูมิภาค 

 ผู๎ศึกษาวิจัยมีข๎อสังเกตวํา ปัญหาการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประเด็นปัญหาใหญํของประเทศ เพราะเป็น

การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของบ๎านเมือง สิ่งท่ีนําคิดก็คือวําระบบภูมิภาคมีข๎อเสียหายถึงกับต๎องเปลี่ยนแปลง

หรือไมํ และเม่ือเปลี่ยนเป็นระบบท๎องถ่ินแล๎ว ผู๎วําฯ เลือกตั้งจะแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ได๎ดีกวําระบบเกําหรือไมํ ไมํมีผู๎ใด

สามารถให๎ค าตอบได๎เพราะเป็นแนวความคิดใหมํท่ียังไมํได๎น ามาใช๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ประชาชนซึ่งถือวําเป็นผู๎ตัดสินใจ 

ควรจะต๎องศึกษาและมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องระบบการเมืองการปกครองอยํางถํองแท๎เพราะกํอนท่ีจะแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องใดอยํางน๎อยก็ควรท่ีจะมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนั้นบ๎างไมํมากก็น๎อย มิเชํนนั้นข๎อมูลท่ีได๎ก็ไร๎คําและอาจ

ท าความเสียหายได๎ 

 

27. รัตนา จงสุทธนามณี . บทบาทของผู้น าสตรีในการเมืองท้องถ่ินของจังหวัดเชียงราย  . รัฐสาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเห็นวําความรู๎ความสามารถของสตรีในหลาย ๆ เรื่องมี

ความเทําเทียมกับบุรุษโดยเฉพาะความรู๎ความสามารถในด๎านการบริหารอันได๎แกํ เรื่องมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม

สร๎างสรรค์ การประสานงาน ความรับผิดชอบท่ีมีตํอประชาน การดูแลสิ่งแวดล๎อมของท๎องถ่ิน เป็นต๎น สํวนในเรื่องท่ีกลุํม

ตัวอยํางเห็นวํา สตรีมีความด๎อยกวําบุรุ ษ คือ ด๎านการวางแผนพัฒนาท๎องถ่ิน  ด๎านการจัดการงบประมาณ  และด๎านการ

อุทิศตนให๎กับการปฏิบัติหน๎าที่ให๎กับราชการ 
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 ในเรื่องความรู๎ความสามารถทางด๎านการเมืองการปกครองนั้น  กลุํมตัวอยํางให๎ความเห็นถึง  จุดด๎อยของสตรีไว๎

หลายประการ เชํนในด๎านการเป็นผู๎น านั้นสตรียังขาดความเด็ดขาด เพราะสตรีขาดความก๎าวร๎าว และความเด็ดขาดในการ

ใช๎อ านาจครอบง าคนอื่น  ด๎านกายภาพนั้นสตรีจะด๎อยกวําเพราะเป็นเพศท่ีอํอนแอกวําบุรุษ  ปัจจุบันด๎านความเชื่อของ

สังคม เชํนความเชื่อในทางศาสนา หรือความเชื่อในเรื่องท่ีวําสตรีจะต๎องเป็นแมํบ๎านแมํเรื่อน จะต๎องเลี้ยงลูกอยูํกับบ๎าน ซึ่ง

ก็เป็นการจ ากัดโอกาสที่สตรีจะได๎แสดงความรู๎ความสามารถ  ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวํา  นําจะได๎มีการท าการศึกษาเก่ียวกับ

ผลกระทบจากความเชื่อท่ีมีตํอ โอกาสในการแสดงความร๎ูความสามารถของสตรีในสังคมในโอกาสตํอไป 

 

28. อาทิตย ์เกียรติศิริโรจน์ . ปัญหารัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมํุงหมายเพื่อศึกษาถึงความสัมพันะระหวํางรัฐธรรมนูญกับการปกครองท๎องถ่ินในประเทศ

ไทยวํามีลักษณะท่ีสอดคล๎องกันตามหลักการกระจายอ านาจหรือไมํเพียงใด ท้ังนี้เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปรับปรุง

ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐธรรมนูญกับการปกครองท๎องถ่ินให๎มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกันตามหลักการกระจาย

อ านาจ 

 ผลการวิจัยพบวําความสัมพันธ์ระหวํางรัฐธรรมนูญกับการปกครองท๎องถ่ินในประเทศไทยมิได๎มีลักษณะท่ี

สัมพันธ์และสอดคล๎องกันตามหลักการกระจายอ านาจ  สาเหตุจาก  1. บทบัญญัติแหํงรัฐธรรมนูญในสํวนท่ีเก่ียวกับการ

ปกครองท๎องถ่ินยังมิได๎เป็นบทบัญญัติที่ค้ าประกันการปกครองตนเองของท๎องถ่ินได๎อยํางเพียงพอ  2. การขาดองค์กร

บังคับการตามรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

29. กนิฏฐี  สุนทรเกศ  . ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด : ศึกษากรณีจังหวัด

นครราชสีมา  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนาสังคม  โครงการสหวิทยาการระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้ได๎พิจารณาตัวแปรอิสระคือปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ได๎แกํ อาย ุเพศ ท่ีอยู ํอาศัย การศึกษา อาชีพ 

รายได๎ และการเป็นสมาชิกกลุํม  ปัจจัยด๎านการติดตํอสื่อสารได๎แกํจ านวนผู๎ฟังขําวสารและความถ่ึในการรับขําวสาร  และ

ปัจจัยด๎านความเข๎าใจเรื่องการกระจายอ านาจหรือการปกครองท๎องถ่ิน โดยพิจารณาความคิดเห็นตํอการการเลือกตั้ง 

ผู๎วําราชการจังหวัดเป็น  3 ด๎านได๎แกํ  การพัฒนาความเจริญของจังหวัด  การสนองตอบตํอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและรูปแบบการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด ผลการวิจัยพบวํา ประชากรเห็นด๎วยกับการเลือกตั้งผู๎วําราชการ

จังหวัด  ท้ังปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ  (ยกเว๎นอายุ  เฉพาะด๎านรูปแบบการเลือกตั้งผู๎วาราชการจังหวัด ) ปัจจัยด๎านการ

ติดตํอสื่อสาร  และปัจจัยด๎านความเข๎าใจเรื่องการกระจายอ านาจเพื่อการปกครองท๎องถ่ินท่ีแตกตํางกัน  มีผลท าให๎ความ

คิดเห็นในเรื่องการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแตกตํางกัน  โดยท่ีประชาชนมีความคิดเห็นในเชิงเห็นด๎วยตํอเรื่องการ

เลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดอยํูในระดับคํอนข๎างสูง และมีความเข๎าใจเรื่องการกระจายอ านาจเพื่อการปกครองท๎องถ่ินอยูํใน

ระดับสูง 

 

30. ชาติชาย สุขัคคานนท์ , พ.ต.ท. . ความแตกต่างในแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก

การเลือกตั้ง . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 ผลการศึกษาพบวํา  ตลอดเวลาระยะเวลา  2 ปี 7 เดือน ของรัฐบาลภายใต๎การน าของนายชวน  หลีกภัย ประเด็น

ปัญหาในเรื่องการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดได๎กลายเป็นประเด็นปัญหาส าคัญทางการเมืองท่ีมีการอภิปรายถกเถียงกัน

อยํางกว๎างขวางและจริงจัง  โดยความแตกตํางในแนวความคิดเห็นเก่ียวกับการมีผู๎วําราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ระหวํางกลุํมข๎าราชการประจ าฝ่ายปกครองกับพรรคการเมืองท่ีรํวมรัฐบาลผสมโดยเฉพาะอยํางยิ่งพรรคพลังธรรม  มี

สาเหตุหลักมาจากการท่ีข๎าราชการประจ าฝ่ายปกครองเกรงกลัวจะสูงเสียอ านาจในขณะที่พรรคการเมืองท่ีรํวมรัฐบาลผสม
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ก็ต๎องการท่ีจะใช๎การเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดเป็นวิธีการในการสร๎างฐานอ านาจทางการเมืองในท๎องถ่ิน  ทางออกของ

เรื่องนี้ได๎แกํ การเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารราชการสํวนท๎องถ่ิน  สํวนผู๎วําราชการจังหวัดท่ีมาจาก

การแตํงตั้งเดิมก็คงเอาไว๎  และให๎รับผิดชอบงานประจ าติดตํอกับรัฐบาลกลางไมํเก่ียวกับการบริหารงานในท๎องถ่ิน  เชํนนี้ 

จะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดของทุกฝ่ายได๎ 

 

31. เอกกนิษฐ  ประสานสุข  . ทัศนคติของข้าราชการต ารวจต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  : ศึกษาเฉพาะกรณี  

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. 

(การค้นคว้าอิสระ) 

 จากการศึกษาวิจัย 

 1. อาย ุชั้นยศ ระดับการศึกษา  ต าแหนํงหน๎าท่ีของข๎าราชการต ารวจที่แตกตํางกันมีทัศนคติและความคิดเห็น

ตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดไมํแตกตํางกัน สํวนอายุราชการของข๎าราชการต ารวจที่แตกตํางกันมีทัศนคติและความ

คิดเห็นตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดจะแตกตํางกัน 

 2. ข๎าราชการต ารวจมีแนวโน๎มเห็นด๎วยตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด แตํมีเงื่อนไขวําต๎องรอให๎มีการแก๎ไข

กฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน๎าที่  การให๎ความร๎ูแกํประชาชนและวิธีการเลืกตั้งเสียกํอนถึงจะมีการด าเนินการเลือกตั้งผู๎วํา

ราชการจังหวัด 

 3. ข๎าราชการต ารวจมีทัศนคติในแงํ ความเห็นเก่ียวกับการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแตกตํางกัน คือ เห็นด๎วย

กับผู๎วําราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งจะมีบทบาทตํอความริเริ่มในการพัฒนา และแก๎ไขปัญหาของจังหวัด และความ

รับผิดชอบท่ีมีตํอประชาชนและทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมของท๎องถ่ิน สํวนผู๎วําราชการจังหวัดท่ีมาจากการแตํงตั้งจะมีบทบาท

ความรู๎ความสามารถในการบริหารงานและการประสานงานกับหนํวยราชการตํางๆ  และการน านโยบายของรัฐบาลไป

ปฏิบัต ิ

 4. ด๎านความคิดเห็นเก่ียวกับการปกครอง ข๎าราชการต ารวจมีทัศนคติเห็นด๎วยตํอรูปแบบการปกครองท๎องถ่ิน

ทุกรูปแบบ  เพราะสามารถุตอบสนองตํอความต๎องการของท๎องถ่ินและการกระตุ๎นให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในทาง

การเมือง 

 

 5. ข๎าราชการต ารวจมีความคิดเห็นวํา หากมีการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแทนการแตํงตั้ง  จะสํงผลกะทบตํอ

การปฏิบัติหน๎าที่ของข๎าราชการต ารวจ  การเลื่อนต าแหนํง  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  และโอกาสก๎าวหน๎าใน

หน๎าท่ีราชการ สํวนการบรรจุแตํงตั้งไมํมีผลกระทบแตํอยํางใด 

 6. ข๎าราชการต ารวจเห็นวํา  การเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแทนการแตํงตั้งเป็นไปได๎ในอนาคต  เพราะ  การ

ขยายตัวของเมืองท าให๎เกิดปัญหาตํางๆ ดังนั้นจ าเป็นต๎องให๎บุคคลในท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาได๎ดีท่ีสุด 

 

32. ธวัชชัย ไชยเทพ . ความคิดเห็นของนักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตต่อการกระจายอ านาจทางการเมือง  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 จากการวิจัยพบวํา นักธุรกิจมีความคิดเห๎นไมํพึงพอใจในการกระจายอ านาจในปัจจุบันเพราะมีข๎อจ ากัดขอบเขต

และควบคุมจากสํวนกลางอยูํมากท้ังด๎านการก ากับดูแลโดยกฎหมาย  และการสํงตัวแทนจากสํวนกลางก ากับดูแล  ท าให๎

การด าเนินงานของท๎องถ่ินมีอุปสรรคไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ในท๎องถ่ินได๎อยํางมีประสิทธิผล  

นักธุรกิจที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ตําง  ๆ การเมืองท่ีแตกตํางกันจะมีความคิดเห็นเรื่องการกระจายอ านาจ

แตกตํางกัน 
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33. ยรรยง สุวรรนาวุธ . บทบาททางการเมืองของผู้น าท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้น าท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี  .

วิทยานิพนธ์รัฐศาตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 ผลการศึกษาพบวํา  ผู๎น าท๎องถ่ินมีบทบาทท่ีเป็นจริงโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  และมีบทบาทท่ีคาดหวัง

โดยรวมอยูํในระดับมาก  ด๎านที่มีบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังมากท่ีสุดคือ  ด๎านการเลือกตั้งในระดับท๎องถ่ิน

ในทางตรงกันข๎าม ปรากฏวําด๎านบทบาทตํอพรรคการเมือง / กลุํมการเมืองเป็นด๎านที่ผู๎น าท๎องถ่ินมีบทบาทน๎อยท่ีสุด ผู๎น า

ท๎องถ่ินมีบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังท่ีแตกตํางกันในประเด็นตํางๆ  คือ บทบาทในการเลือกตั้งระดับท๎องถ่ิน  

บทบาทในการเลือกตั้งระดับประเทศ  บทบาทตํอพรรคการเมือง /กลุํมการเมือง  บทบาทในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม  

พ.ศ.2535 บทบาทตํอการพัฒนาประชาธิปไตยและบทบาทโดยรวมทุกด๎านดังกลําวข๎างต๎น ปรากฏวําทั้งบทบาทท่ีเป็นจริง

และบทบาทท่ีคาดหวัง มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกประเด็น  เม่ือพิจารณาความแตกตํางระหวํางตัว

แปรอิสระที่เป็นคุณลักษณะท่ัวไปของผู๎น าท๎องถ่ิน  กับตัวแปรตํางกันได๎แกํ  บทบาททางการเมืองพบวํา  กลุํมผู๎น าที่เป็น

ข๎าราชการ  มีบทบาททางการเมือง  ท้ังบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวัง  แตกตํางกับกลุํมท่ีมีอาชีพค๎าขายอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 

34. มนตรี  กนกวารี  . นโยบายในการกระจายอ านาจของรัฐ  กับสถานะการปกครองของต าบล  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 ผลการศึกษาพบวํา นโยบายการกระจายอ านาจไปสูํต าบล  ท าให๎สถานะการปกครองต าบลเปลี่ยนแปลงระหวําง

สถานะหนํวยการปกครองสํวนภูมิภาค และหนํวยการปกครองสํวนท๎องถ่ิน หรือมีสองสถานะซ๎อนกัน  สถานะการปกครอง

ต าบลจึงขาดพัฒนาการอันน าไปสูํ ปัญหาในการปกครองของต าบลและองค์กรปกครองท๎องถ่ินอ่ืน ๆ ของประเทศ 

 

35. วัชรินทร ์สอนพูด . ทัศนคติของข้าราชการครูที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอขุ

ขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ข๎าราชการครูชาย และข๎าราชการครูหญิงมีทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดไมํแตกตํางกัน 

 2. ข๎าราชการครูท่ีมีอายุตัวตํางกันมีทัศนคติตํอากรเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแตกตํางกัน 

 3. ข๎าราชการครูท่ีมีอายุราชการตํางกันมีทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแตกตํางกัน 

 4. ข๎าราชการครูท่ีมีต าแหนํงตํางกันมีทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแตกตํางกัน 

 5. ข๎าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาตํางกันมีทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดแตกตํางกัน 

  6. ข๎าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ท่ีมีสํวนเก่ียวข๎องกับการเมืองแตกตํางกันมีทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการ

จังหวัดไมํแตกตํางกัน 

 7. ข๎าราชการครูท่ีเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม  มีทัศนคติตํอารเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดไมํแตกตํางจาก

ข๎าราชการครูท่ีไมํเป็นสมาชิกทางสังคม 

 8. ความรู๎เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  และบทบาทหน๎าที่ของผู๎วําราชการจังหวัดของข๎าราชการครูมี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด 

 

36. โสภา พินิจ . บทบาทของเงินอุดหนุนในการส่งเสริมนโยบายกระจายอ านาจ  : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัดนครปฐมงบประมาณปี  2538 . เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาการจัดสรรเงินอุดหนุน  และความสามารถในการใช๎จํายเงินของสภาต าบล  และองค์การบริหารสํวน

ต าบล  ได๎ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ  การศึกษาวิวัฒนาการของสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎ใช๎ข๎อมูลเอกสาร  และ
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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การศึกษาทัศนคติเก่ียวกับเงินอุดหนุนของบุคลากรของสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎ใช๎ข๎อมูลปฐมภูมิ  ท่ีได๎

จากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 

 จากการวิเคราะห์ข๎อมูลดังกลําว  พบวํา การจัดสรรเงินอุดหนุนในสํวนท่ีผํานกรมการปกครองมีลักษณะเป็นเงิน

อุดหนุนท่ัวไป ซึ่งไมํได๎ก าหนดรายการเฉพาะเจาะจง  ท้ังนี้เพื่อให๎อิสระกับสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลในการ

ตัดสินใจเลือกด าเนินารในกิจกรรมใด  ๆ ได๎ตามความต๎องการของประชาชนในท๎องถ่ิน  เงินอุดหนุนสํวนนี้จึงมีบทบาท

สํงเสริมนโยบายกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินของรัฐบาล แตํสัดสํวนของรายจํายท้ังสิ้นในปีงบประมาณ 2538 พบวํา มีวงเงินต่ า

กวํารายได๎ท่ียังไมํรวมถึงเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลกลางจัดสรรให๎ ในสํวนของเงินรายจํายรายจํายประจ ามีคําสูงกวํารายจํายเพื่อ

การลงทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกลําวมีสาเหตุมาจากความไมํพร๎อมของสภาต าบล  และองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีจะปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537 กลําวคือ ปี 2538 เป็นปีแรกท่ีมีการจัดต้ังและ

ยกฐานะของสภาต าบล  และองค์การบริหารสํวนต าบลบุคลากรของสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลขาด

ประสบการณ์  ยังขาดผู๎มีความรู๎ทางด๎านการจัดท างบประมาณ  และผู๎ไมํเข๎าใจระเบียบกฎหมายงบประมาณตําง  ๆ 

นอกจากนี้บุคลากรขององค์กรท้ังสองสํวนใหญํ  ใช๎บุคลากรท่ีมีลักษณะเป็นเครือญาติซึ่งขาดประสบการณ์  และต าแหนํง

อัตราก าลังพนักงานสํวนต าบลท่ีจะมาปฏิบัติงานในท๎องถ่ิงยังไมํมีกรอบต าแหนํงท่ีชัดเจน  ท๎ายสุดในปีงบประมาณ  2538 

ยังเผชิญข๎อจ ากัดของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ซึ่งเหลือเพียง 4-7 เดือนเทํานั้น 

 ผลการศึกษาที่ส าคัญอีประการหนึ่งคือ  เงินอุดหนุนในโครงการพัฒนาต าบล  ได๎ถูกก าหนดการใช๎จํายจาก

สํวนกลางไว๎เพียง 4 ด๎าน เทํานั้น คือ ด๎าน น้ ากิน น้ าใช๎ น้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาอาชีพ และสํงสาธารณะประโยชน์ จึงท าให๎

สภาต าบล  และองค์การบริหารสํวนต าบล  ไมํมีอิสระในการตัดสินใจน าเงินอุดหนุนไปด าเนินกิจกรรมตามความต๎องการ

ของประชาชนในท๎องถ่ิน  หรือกลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา  เงินอุดหนุนประเภทดังกลําวมีข๎อดีในแงํสนับสนุนการพัฒนา

สาธารณูปโภคให๎ท๎องถ่ินเทํานั้น แตํไมํมีบทบาทท่ีส าคัญตํอนโยบายการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ิน 

 

37. ไกรสร กองฉลาด . ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ลักษณะท่ัวไป ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักการบริหารราชการแผํนดิน  และการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดของข๎าราชการสังกัดราชการบริหารสํวนภูมิภาคในจังหวัดขอนแกํน 

  1.1 ลักษณะท่ัวไป  ข๎าราชการกลุํมตัวอยํางท่ีท าการศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศชายร๎อยละ  62.0 เป็นเพศ

หญิงร๎อยละ  38.0 มีอายุอยูํในชํวงระหวําง  21-30 ปีมากท่ีสุด  ร๎อยละ 39.4 ระดับต าแหนํง  ระดับ 1-3 (หรือเทียบเทํา) 

มากท่ีสุด ร๎อยละ 46.3 และสํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรีร๎อยละ 60.9 โดยมีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีขึ้นไปเพียงร๎อยละ 39.1 

  1.2 ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักการบริหารราชการแผํนดิน  ข๎าราชการกลุํมตัวอยํางท่ีท าการศึกษา

สํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักการบริหารราชการบริหารราชการแผํนดินในระดับปานกลาง 

  1.3 การรับรู๎ขําวสาร  ข๎าราชการกลุํมตัวอยํางท่ีท าการศึกษาสํวนใหญํมีการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดในระดับน๎อย 

 2. ระดับความคิดเห็นของข๎าราชการสังกัดราชการบริหารสํวนภูมิภาคท่ีมีตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดรวม

ทุกด๎าน อยูํในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงสํวนใหญํยังไมํแนํใจตํอแนวทางการกระจายอ านาจโดยการเลือกตั้งผู๎วําราชการ

จังหวัด  โดยมีระดับความคิดเห็นด๎านวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดในระดับบวกหรือเห็นด๎วยกับ

วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด และมีความคิดเห็นด๎านประสิทธิภาพของราชการบริหารสํวนภูมิภาคและ

ด๎านผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดในระดับปานกลางหรือไมํแนํใจเก่ียวกับประสิทธิภาพของ

ราชการบริหารสํวนภูมิภาค และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 3. ปัจจัยท่ีมีความแตกตํางกันในระดับความคิดเห็นข๎าราชการสังกัดราชการบริหารสํวนภูมิภาคท่ีมีตํอการ

เลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด  คือปัจจัยทางด๎านเพศ  โดยกลุํมข๎าราชการเพศขายจะมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตํอการ

เลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดรวมทุกด๎านและแตํละด๎านสูงกวํากลุํมข๎าราชการเพศหญิง 

 

38. วรพงศ์  ตระการศิรินนท์  . ความพร้อมของจังหวัดในการรับการกระจายอ านาจ  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

เชียงใหม่ . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผลการศึกษา 

 1. เม่ือพิจารณาศักยภาพของตัวจังหวัด  พบวํา เชียงใหมํมีความพร๎อมทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีจะรับการ

กระจายอ านาจ สํวนสภาพทางสังคม จะพบวํา เชียงใหมํยังไมํมีความพร๎อม 

 2. เม่ือพิจารณาศักยภาพของประชาชนในจังหวัด  จะพบวํา  เม่ือวิเคราะห์จากผ๎ูตอบแบบสอบถาม  จ านวน 222 

คน สํวนใหญํจะมีความรู๎ความเข๎าใจในการกระจายอ านาจในระดับกลาง รองลงไปคือ  มีความรู๎ความเข๎าใจในการกระจาย

อ านาจในระดับต่ าในขณะที่ทัศนคติของประชานในการกระจายอ านาจ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีทัศนคติท่ีจะให๎มี

การกระจายอ านาจให๎จังหวัดเชียงใหมํ มีอิสระในการบริหารงานในฐานะหนํวยการปกครองท๎องถ่ินระดับจังหวัด 

 3. ควรศึกษาในเชิงลึกและให๎ความส าคัญกับบริษัท  ของการกระจายอ านาจในระดับอ่ืน  ๆ เชํน  การปฏิรูป

การเมืองในระดับชาติ  การกระจายอ านาจให๎องค์การบริหารสํวนต าบล  เป็นต๎น เพื่อให๎การกระจายอ านาจให๎จังหวัดเป็น

ประโยชน์อยํางแท๎จริงแกํประชาชนในจังหวัดเชียงใหมํ 

 

39. พราวรรณ วรรธนะจิตติกุล . ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักการปกครองท๎องถ่ิน  บุคลากรทางการแพทย์มีความเข๎าใจอยํูในระดับต่ า  โดยความ

เข๎าใจในเรื่องนี้ของแตํละสาขาวิชาชีพไมํมีความแตกตํางกัน 

 2. ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักการกระจายอ านาจ  บุคลากรทางการแพทย์มีความเข๎าใจอยํูในระดับปานกลาง  โดย

ความเข๎าใจในเรื่องนี้ของแตํละสาขาวิชาชีพไมํมีความแตกตํางกัน 

 3. การมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ิน  บุคลากรทางการแพทย์มีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ินในระดับต่ า  

และการมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ินของบุคลากรทางการแพทย์แตํละกลุํมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดย

ผู๎ชํวยพยาบาลมีแนวโน๎มการมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ินมากกวํา แพทย์และพยาบาล 

 4. การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาท๎องถ่ิน  บุคลากรทางการแพทย์มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาท๎องถ่ินใน

ระดับต่ า โดยการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาท๎องถ่ินของแตํละสาขาวิชาชีพไมํมีความแตกตํางกัน 

 5. ปัจจัยซึ่งมีผลกระทบตํอความเขัาใจการปกครองท๎องถ่ินและการมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ิน  สามารถ

สรุปได๎ดังนี้ 

  5.1 ความเข๎าใจเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ิน มีปัจจัย 3 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความเข๎าใจในเรื่อง

นี้ ได๎แกํ อายุราชการ ภูมิล าเนา และอาย ุ

  5.2 ความเข๎าใจเก่ียวกับการกระจายอ านาจ มีปัจจัย 2 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความเข๎าใจในเรื่องนี้  

ได๎แกํ ระดับการศึกษา และอายุ 

  5.3 การมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ิน  มีปัจจัย 3 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับการมีสํวนรํวม

ในการปกครองท๎องถ่ิน ได๎แกํ ระดับการศึกษา อายุราชการ และอายุ 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 5.4 การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาท๎องถ่ิน  มีเพศเพียงอยํางเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการ

แก๎ไขปัญหาท๎องถ่ิน 

 

40. นภดล สุคนธวิท, ร.ต.อ. . พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถ่ิน  : ผลประโยชน์และฐานอ านาจ  .วิทยานิพนธ์  

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผลการศึกษาพบวํา พรรคการเมืองไทยและการเมืองท๎องถ่ิน ได๎มีความสัมพันธ์กันอยํางลึกซื้อและแนบแนํน โดย

ผํานตัวนักการเมืองผู๎สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองเป็นหลัก  การเมืองท๎องถ่ินถือเป็นแหลํงทรัพยากรทาง

การเมืองท่ีส าคัญส าหรับพรรคการเมืองท่ีจะต๎องแสวงหาและครอบครอง  เพื่อเข๎าสูํอ านาจทางการเมือง  อันน ามาซึ่ง

อิทธิพลและผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหวํางพรรคการเมืองไทยกับการเมืองท๎องถ่ินนั้น  มีลักษณะการครอบง าท๎องถ่ิน

โดยพรรคการเมือง  โดยอาศัยระบบราชการ  กลไกการปกครองท๎องถ่ิน  และการจัดต้ังตัวแทนของพรรคเป็นตัวเชื่อม

ความสัมพันธ์กับประชาชนภายในท๎องถ่ิน ในลักษณะท่ีสามารถชักจูงหรือชักน าประชาชนได๎  ท้ังนี้โดยอาศัยกลไกในระบบ

อุปถัมภ์ของสังคมไทย  ควบคํูไปกับความไมํรู๎ไมํเข๎าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของประชาชนภายใต๎วัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบไพรํฟ้า  จึงท าให๎พรรคการเมืองสามารถใช๎  การเมืองท๎องถ่ินเป็นฐานอ านาจที่ส าคัญยิ่ง  ในการก๎าวเข๎าสูํ

อ านาจทางการเมืองและแสวงหาผลประโยชน์จากอ านาจทางการเมืองได๎อยํางไมํจ ากัด  การจัดสรรผลประโยชน์ตําง  ๆ 

ให๎กับท๎องถ่ินนั้นเป็นการท าเพื่อรักษาและสร๎างฐานอ านาจของพรรคการเมืองอยํางหนึ่ง 

 

41. ราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี . นโยบายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครองของพรรคการเมืองกับเสถียรภาพ

ของรัฐบาลผสม . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผลการศึกษาพบวํา ความขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการกระจายอ านาจการปกครองนั้น  เกิดข้ึนในขั้นตอนการ

รํางนโยบาย  เนื่องจากการกระจายอ านาจการปกครองนั้นสามารถกระท าได๎หลายวิธี  และมีหลายระดับ  จึงท าให๎เกิด

ความเห็นที่แตกตํางกันระหวํางพรรครํวมรัฐบาลประกอบกับพรรคการเมืองรํวมรัฐบาลใช๎นโยบายการกระจายอ านาจการ

ปกครองในการสร๎างฐานความนิยมให๎กับพรรคของตน จึงท าให๎เกิดความขัดแย๎งได๎ในท่ีสุด 

 ด๎วยความขัดแย๎งในประเด็นดังกลําว  ประกอบกับความแตกตํางทางนโยบายของพรรคการเมืองท่ีรํวมรัฐบาล  

ความแตกแยกระหวํางพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีเข๎ารํวมรัฐบาล จึงท า

ให๎รัฐบาลชวน หลีกภัย ไมํมีเสถียรภาพ 

 

 

42. วีระชาติ ดาริชาติ . บทบาทของปลัดอ าเภอกับการกระจายอ านาจ  ศึกษากรณีจังหวัด  กาญจนบุรี  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผลการวิจัยพบวํา บทบาทของปลัดอ าเภอมีความสัมพันธ์กับฐานะและต าแหนํงหน๎าท่ี  กับทัศนคติทางการเมือง  

โดยบทบาทของปลัดอ าเภอในฐานะตัวแทนของรัฐนั้นจะมีบทบาทในฐานะข๎าราชการ  ต๎องปฏิบัติงานตามค าสั่งของ

ผู๎บังคับบัญชาอยํูภายใต๎บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ  บทบาทของปลัดอ าเภอท่ีเก่ียวกับการกระจายอ านาจ  จะ

ขึ้นอยํูกับนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก  ท้ังนี้ บทบาทของปลัดอ าเภอในปัจจุบันจะเป็นผู๎ประสานงานระหวํางรัฐกับองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นส าคัญ  ในขณะเดียวกันปลัดอ าเภอก็ยังมีบทบาทในฐานะผู๎บริหารหรือผู๎ปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองท๎องถ่ินด๎วย  และจากการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของปลัดอ าเภอ  พบวํามีทัศนคติทางการเมืองอยูํในระดับ

ประชาธิปไตยปานกลางคํอนํข๎างต่ า จึงอาจจะท าให๎บทบาทของปลัดอ าเภอไมํสอดคล๎องกับแนวทางการกระจายอ านาจได๎ 
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43. เดชวิษณุ  ภู่เจริญ  . ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตช้ัน

ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์ ) สาขา

รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวํา นิสิตชั้นปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความคิดเห็นตํอ

การเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัดอยํูในระดับปานกลาง  สํวนปัจจัยท่ีมีผลตํอความคิดเห็นของนิสิตชั้นปริญญาตรี  สาขา

รัฐศาสตร์ ได๎แกํ ภูมิล าเนา และการเข๎ารํวมกิจกรรม สํวนปัจจัยด๎าน  เพศ อายุ ฐานะทางครอบครัวชั้นปี่ท่ีศึกษา  และความ

สนใจขําวสารทางการเมืองการปกครอง ไมํมีผลตํอความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการจังหวัด 

 

44. นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว . การพัฒนาหน่วยการปกครองท้องถ่ินของไทย  . สถาบันพระปกเกล้า , 2539. (เอกสาร

วิจัย) 

 บทคัดยํอ 

 การปกครองตนเองนับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย

เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีแสดงออกถึงซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินวิถีชีวิตของตนด๎วย

ตนเอง 

 การจัดการปกครองตนเองในรูปของหนํวยการปกครองท๎องถ่ินมีภารกิจที่ส าคัญ  3 ประการ  คือ 1) การสํงเสริม

การมีสํวนรํวมในการปกครองตนเองของประชาชน  2) การอ านวยบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นแกํประชาชน  และ 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท๎องถ่ิน 

 ในการจัดต้ังและยกฐานหนํวยการปกครองท๎องถ่ินจึงจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับปัจจัยทางด๎านการเมืองการ

บริหาร เศรษฐกิจ  และสังคม  ควบคํูกันไปโดยไมํสามารถละเลยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได๎  เพื่อให๎หนํวยการปกครองท๎องถิน

สามารถบรรลุถึงภารกิจที่กลําวข๎างต๎นได๎ 

 ส าหรับกรณีประเทศไทยได๎มีการจัดการปกครองท๎องถ่ินมานานแล๎ว  ปัจจุบันนี้มีรูปแบบการปกครองท๎องถ่ินอยูํ  

5 รูปแบบ ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  องค์การบริหารสํวนต าบล  และการปกครองท๎องถ่ินรูป

พิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

 การจัดรูปแบบการปกครองท๎องถ่ินเหลํานี้เป็นการจัดโดยค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน  กลําวคือ 

รูปแบบการปกครองท๎องถ่ิน ส าหรับท๎องถ่ินท่ีเป็นชุมชนเมือง ได๎แกํ เทศบาล รูปแบบการปกครองท๎องถ่ินส าหรับท๎องถ่ินท่ี

เป็นชุมชนชนบท  ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด  องค์การบริหารสํวนต าบล  สํวนท๎องถ่ินท่ีมีลักษณะชุมชนก่ึงเมืองก่ึง

ชนบทก็จัดรูปแบบสุขาภิบาล  และท๎องถ่ินท่ีมีลักษณะความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมสูงแตกตํางจากพื้นที่โดยท่ัวไปก็

จัดเป็น การปกครองท๎องถ่ินรูปแบบพิเศษ ได๎แกํ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

 เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์การจัดต้ังและยกฐานะหนํวยการปกครองท๎องถ่ินของประเทศไทยในขณะนี้จะพบวํา  มี

เกณฑ์หลากหลายแตกตํางกันในแตํละรูปแบบ และบางเกณฑ์ใช๎มานานเกือบ 40 ปี แล๎ว นอกจากนี้ยังเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ไว๎ในกฎหมายท่ีแตกตํางกัน  เชํน เกณฑ์การจัดต้ังเทศบาลก าหนดไว๎ชัดเจนในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แตํ

เกณฑ์การจัดต้ังสุขาภิบาลกลับมิได๎ก าหนดไว๎ชัดในพระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. 2495 แตํมาก าหนดเป็นระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยแทน ขณะที่เกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหารสํวนต าบลก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติเป็นต๎น 

 นับแตํมีกฎหมายเทศบาล กฎหมายสุขาภิบาล กฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล จนถึงขณะนี้ (ปี 

2539) มีหนํวยการปกครองท๎องถ่ินท่ีได๎รับการจัดต้ัแงละยกฐานะอยํางตํอเนื่องกันมา  ในขณะนี้มีเทศบาลจ านวน  146 

แหํง เป็นเทศบาลนคร  9 แหํง เทศบาลเมือง  89 แหํง เทศบาลต าบล  48 แหํง) สุขาภิบาลจ านวน  984 แหํง และองค์การ

บริหารสภาต าบล 2,760 แหํง 

 ท้ังนี้เม่ือมองการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศไทยในอนาคต  ควบคํูกันไปแล๎ว  ยํอม

คาดการณ์ได๎วํา ความเป็นเมือง (URBANIZATION) จะขยายตัวออกไปจากท่ีเป็นอยูํในขณะนี้มาก  ท๎องถ่ินท่ีเป็นเขตเมือง  ก็
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จะมีจ านวนเพิ่มข้ึนเชํนกัน  สภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ยํอมมีความเก่ียวพันกับการจัดต้ังและยกฐานะหนํวยการปกครอง

ท๎องถ่ินด๎วย 

 จากการศึกษาวิจัยท่ีผํานมาในเรื่องของหนํวยการปกครองท๎องถ่ิน  พบวําเป็นการศึกษาเรื่องท่ีเก่ียวขอ๎งกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานเสียเป็นสํวนใหญํ แตํยังไมํมีการศึกษาเรื่องเกณฑ์ในการจัดต้ังอยํางจริงจัง ผู๎วิจัยมีข๎อสังเกตวํา

เกณฑ์การจัดต้ังและยกฐานะหนํวยการปกครองท๎องถ่ินท่ีใช๎อยูํขณะนี้มีความเหมาะสมหรือควรมีการปรับปรุงหรือไมํ  

อยํางไร เพื่อให๎หนํวยการปกครองท๎องถ่ินท่ีได๎รับการจัดต้ังและยกฐานะขึ้นสามารถปฏิบัติภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 ด๎วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต๎องศึกษาถึงเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะหนํวยการแกครองท๎องถ่ิน  

เพื่อให๎ท๎องถ่ินสามารถปฏิบัติภารกิจในการเป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ินอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

45. อยุทธ์ จามิกรณ์ . แนวทางในการก่อตั้ง ถือหุ้น และด าเนินงานบริษัทจ ากัดขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินใน

ประเทศไทย . นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมํุงหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการกํอตั้ง  ถือหุ๎น และด าเนินงานบริษัทจ ากัดขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถ่ินในประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในประเทศไทยมีการกํอตั้งหรือ

ถือหุ๎นในบริษัทจ ากัดเพื่อประกอบกิจการค๎าขายตําง  ๆ อยํางแพรํหลาย  และบริษัทจ ากัดท่ีกํอตั้งขึ้นนั้นมีการด าเนินงานท่ี

เกิดประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถ่ินอยํางแท๎จริง 

 จากการศึกษาพบวํา สาเหตุท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินตางๆ  ในประเทศไทยไมํนิยมท่ีจะกํอตั้งหรือถือหุ๎นใน

บริษัทจ ากัด  และบริษัทจ ากัดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินท่ีได๎เคยกํอตั้งขึ้นนั้นไมํประสบความส าเร็จในการด าเนิน

กิจการเทําที่ควร  เกิดข้ึนเนื่องจากปัญหาที่ส าคัญ  2 ประการ  คือ ปัญหาเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข๎อง  และ

ปัญหาทางด๎านการเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

 ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแก๎ไขพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินท้ังหลายเพื่อให๎เอ้ืออ านวย

แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในการกํอตั้งหรือถือหุ๎นในบริษัทจ ากัดมากย่ิงขึ้น  และบัญญัติกฎหมายใหมํข้ึนเพื่อก าหนด

ถึงมาตรการในการควบคุมก ากับการบริหารและด าเนินงานของบริษัทจ ากัดจากรัฐและองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและ

มาตรการในการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในการกํอตั้งบริษัทจ ากัด  ท้ังนี้เพื่อให๎การ

กํอตั้ง ถือหุ๎น และด าเนินงานบริษัทจ ากัดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินเกิดประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถ่ินได๎อยําง

แท๎จริง 

 

46. พิชิต พิทักษ์  . “ท้องถ่ิน” ในการรับรู้ของชนช้ันน าไทยช่วงสมัยปฏิรูปการปกครอง  พ.ศ. 2435 . วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาควิชาประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ ศึกษาการรับรู๎ของชนชั้นน าไทยท่ีมีตํอ  “ท๎องถ่ิน” ตําง ๆ เชํน “หัวเมือง

ลาวภาคอีสาน ” “ล๎านนา” และหัวเมืองมลายู ” ในชํวงสมัยปฏิรูปการปกครอง  พ.ศ. 2435 อันหมายถึงชํวงสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว  รัชกาลที่ 5 ระหวําง  พ.ศ. 2411-2453 เป็นส าคัญ  รวมท้ังศึกษาปัจจัยและ

กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงการรับรู๎ ตลอดจนการด าเนินการปฏิรูปการปกครอง “ท๎องถ่ิน” ของชนชั้นน าไทยด๎วย 

 การศึกษาพบวํา  ในรัฐแบบจารีตไทยท่ีเรียกวํา  “รัฐจักรวรรดิ ” การรับรู๎ของชนชั้นน าไทยยอมรับ  “ความเป็น

อิสระ” ของ “ท๎องถ่ิน” ตําง ๆ เชํน “หัวเมืองลาวภาคอีสาน ” “ล๎านนา” และ “หัวเมืองมลายู ” ท่ีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ระหวํางศูนย์กลางกับ  “ท๎องถ่ิน” เหลํานี้เป็นแบบหลวม  ๆ ได๎ แตํในชํวงสมัยปฏิรูปการปกครองชองรับการท่ี  5 พ.ศ. 

2411-2453 ชนชั้นน าไทยไมํสามารถยอมรับอ านาจการปกครองของรัฐแบบจารีตได๎ โดยเห็นวํา  “ความล๎าหลัง” “ความ

เกียจคร๎าน” “การไร๎การศึกษา” “ความไร๎ระเบียบวินัยและกฎหมายอันน าไปสูํปัญหาอาชญากรรม” “การไร๎ประสิทธิภาพ
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ในการจัดการกับภาษี” ฯลฯ เป็น “ ข๎ออํอนด๎อย” และเป็น  “ปัญหา” ของ “ท๎องถ่ิน” เหลํานั้น  ความเปลี่ยนแปลงในการ

รับรู๎ของชนชั้นน าไทยดังกลําว  จึงน าไปสูํการปฏิรูปการปกครอง  พ.ศ.2435 สํงผลให๎  “ท๎องถ่ิน”ท่ีมี “ความเป็นอิสระ ” 

ของรัฐแบบจารีตเปลี่ยนมาเป็น “ท๎องถ่ิน” ท่ีมีความสัมพันธ์ ในลักษณะขึ้นตํอศูนย์กลางอ านาจกรุงเทพฯ  อยํางเข๎มข๎นใน

ความหมายของรัฐแบบใหมํ 

 

47. อลงกต วรกี . ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอ านาจในองค์การและประสิทธิผลขององค์การ  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีเทศบาล . วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540. 

 การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหวํางการกระจายอ านาจในองค์การ  และประสิทธิผลขององค์การ  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีเทศบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านการกระจายอ านาจในองค์การ  อันได๎แกํ ขอบเขตในการควบคุมก ากับ

ดูแล การมีสํวนรํวม  การมีเอกภาพและอิสระ  และการใช๎อ านาจหน๎าที่ของผู๎บังคับบัญชาตามขอบเขตท่ีได๎รับมอบหมาย  

และประสิทธิผลขององค์การเทศบาล เพื่อแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของเทศบาล  เนื่องจากการบริหารงาน

ขององค์การปกครองท๎องถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลมีวิวัฒนาการมาอยํางช๎านาน  และจากการท่ีผู๎ด าเนินการบริหารงาน

เทศบาลล๎วนเป็นคนในท๎องถ่ินมีข๎อจ ากัดด๎านความช านาญการเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับของราชการและ

โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตํอกับหนํวยงานอ่ืน  งานดังกลําวจึงถูกก าหนดให๎อยํูในความรับผิดชอบดูแลของปลัดเทศบาล

กํอนเป็นอันดับแรก  จึงไมํอาจกลําวได๎วําเทศบาลมีการบริหารงานโดยใช๎หลักการกระจายอ านาจในองค์การ  และไมํอาจ

ยืนยันได๎วํา  วิธีการดังกลําวกํอให๎เกิดประสิทธิผลในการบริหารงาน  ซึ่งเป็นมูลเหตุของการทดสอบความสัมพันธ์ระหวําง

การกระจายอ านาจในองค์การกับประสิทธิผลองค์การ 

 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจสามารถสรุปการกระจายอ านายวํา  ประกอบด๎วย  ปัจจัยพื้นฐาน  4 

ประการส าคัญ คือ การมีขอบเขตในการควบคุม  ก ากับ ดูแล การมีสํวนรํวมในการใช๎อ านาจหน๎าที่  และการตัดสินใจการมี

เอกภาพและอิสระ และการใช๎อ านาจหน๎าที่ตามขอบเขตท่ีได๎รับมอบหมายสํวนประสิทธิผลขององค์การสามารถอธิบายได๎  

3 แนวทางคือ  ประสิทธิผลในแงํเป้าหมาย  (THE GOAL APPROACH) ประสิทธิผลในแงํของระบบทรัพยากร  (THE SYSTEM 

RESOURCE APPROACH) และประสิทธิผลโดยใช๎หลายเกณฑ์  (THE MULTIPLE CRITERIA OF EFFECTIVENESS) องค์การท่ีมี

ประสิทธิผลได๎ต๎องสามารถปฏิบัติงานได๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  สอดคล๎องกับงบประมาณ  ให๎บริการประชาชนได๎อยําง

ท่ัวถึง สร๎างความพึงพอใจกับประชาชน  มีการปรับปรุงแผนการท างาน  โดยท าเทคโนโลยีวิธีการใหมํ  ๆ มาใช๎ นอกจากนี้

พนักงานจะต๎องเป็นผู๎มีสุขภาพจิตดี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะกํอให๎เกิดความราบร่ืนในหนํวยงานพนักงานต๎อง

ยอมรับกฏระเบียบบางประการท่ีก าหนดข้ึน และพัฒนาการให๎รับรู๎การให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎แม๎ไมํได๎รับการสนับสนุน 

 การทบทวนวรรณกรรมของการกระจายอ านาจในองค์การและประสิทธิผลขององค์การ  พบวํา ประสิทธิผลของ

องค์การเกิดจากการปฏิบัติงานอยํางเต็มท่ีของบุคลากรในการแปรทรัพยากรตําง  ๆ เป็นสินค๎าและบริการอยํางมี

ประสิทธิภาพโดยบุคลากรจะต๎องมีความพร๎อม  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและยอมรับกฎระเบียบข๎อบังคับของ

องค์การ ซึ่งสิ่งดังกลําวจะเกิดข้ึนได๎ตํอเม่ือผู๎บังคับบัญชาไมํควบคุมดูแลอยํางใกล๎ชิดจนเกินไป ใช๎อ านาจในขอบเขตตําง ๆ 

อยํางจ ากัด 

ให๎ผ๎ูได๎บังคับบัญชามีอิสระและเสรีภาพตามสมควร  ระดับความกระจายอ านาจในองค์การจึงเป็นสิ่งสะท๎อนถึงระดับ

ประสิทธิผลขององค์การ  เนื่องจากเมื่อมีการกระจายอ านาจผู๎ปฏิบัติมักมีทัศนคติท่ีดีตํอองค์การ  เนื่องจากเมื่อมีการ

กระจายอ านาจผู๎ปฏิบัติมักมีทัศนคติท่ีดีตํอองค์การ และมํุงท างานมากข้ึน เพราะประสิทธิผลขององค์การมาจากความเต็ม

ใจของบุคคลมากกวําการบังคับ 

 การศึกษามีกรอบการศึกษามุํงวิเคราะห์องค์การในระดับมหภาค  (MACRO ORGANIZATION) คือ เทศบาลตําง  ๆ 

จ านวน  144 เทศบาล  ใน 76 จังหวัด  และในการจัดสร๎างมาตรวัด  ผู๎วิจัยได๎ท าาการศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลขององค์การ  และการกระจายอ านาจในองค์การ  แล๎วเลือกเกณฑ์ท่ีใช๎วัดแนวคิดพิจารณาความเที่ยงตรงจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา  และผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านการปกครองท๎องถ่ินในกรมการปกครองท าการตัดสินเลือกเกณฑ์ท่ีจะใช๎ใน
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มาตรวัด แล๎วน าผลการตัดสินเฉพาะเกณฑ์ท่ีผู๎เกี่ยวข๎องมีความเห็นพ๎องกันมาใช๎ในการสร๎างข๎อค าถาม และก าหนดรายการ

ท่ีจะท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลไปทดสอบความเชื่อม่ัน  (RELIABILITY) จากกลุํมตัวอยํางคือ  เจ๎าหนักงานปกครองระดับ  6 

ขึ้นไปของส านักบริหารราชการสํวนท๎องถ่ิน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  จ านวน  33 ทําน  จากนั้นได๎สํง

แบบสอบถามแกํผู๎ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการปกครองท๎องถ่ินแบบเทศบาล  ได๎แกํ หัวหน๎ากอง/ฝ่าย/ส านักปลัดเทศบาล  

ซึ่งคลุกคลีปฏิบัติงานรํวมกับพนักงานเทศบาล ในขณะเดียวกันก็ต๎องรํวมประชุมปรึกษาหารือและรับนโยบายจากผ๎ูบริหาร

ด๎วย เชํนกัน 

 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยเลือกใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบการเลือกแบบบังเอิญ  (HAPHAZARD OR ACCIDENTAL 

SAMPLING) ตามความรํวมมือท่ีได๎รับจากผ๎ูตอบแบบสอบถาม  โดยผู๎ศึกษาก าหนดให๎ศึกษาเทศบาลละ  3-8 คน เพื่อ

ป้องกันการเกิดอคติในระดับบุคคลในการประเมิน  อนึ่ง เพื่อป้องกันการเกิดอคติในระดับกลุํม  ผู๎ศึกษาก าหนดให๎มีการ

ตรวจสอบแบบประเมินท่ีได๎รับกลับคืน  โดยการตรวจสอบความเหมือนและความสอดคล๎องของการตอบค าถาม  หาก

บุคคลใดในกลุํม 3-8 คน ในแตํละเทศบาลตอบค าถามเบี่ยงเบนออกจากกลุํม  ผู๎ศึกษาได๎ตัดแบบสอบถามของบุคคลนั้น

ออกไป ผลการศึกษาพบวํา เหลือกลุํมตัวอยําง เพื่อการประมวลและวิเคราะห์ข๎อมูล 514 คน จาก 144 เทศบาล 

 การประมวลผลการการวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประมวลข๎อมูลพื้นฐาน

จากการส ารวจภาคสนาม  การใช๎คําสถิติ  CHI-SQUARE เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตําง  ๆ และใช๎การ

วิเคราะห์ถดถอยพห ุ(MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรยํอยด๎านการกระจายอ านาจที่มี

ตํอตัวแปรด๎านประสิทธิผลขององค์การ 

 ผลการศึกษาพบวํา  ผู๎แทนขององค์กร  เทศบาลสํวนใหญํประเมินตนเองวําเทศบาลของตนมีระดับประสิทธิผล

ภายในหนํวยงาน  ระดับมาก  จ านวน 85 เทศบาล  (ร๎อยละ 59.0 ) ระดับขอบเขตในการควบคุม  ก ากับ ดูแล ระดับมาก 

จ านวน 71 เทศบาล  (ร๎อยละ  49.3) ระดับการมีสํวนรํวม  ระดับมาก  จ านวน  80 เทศบาล  (ร๎อยละ 55.6) ระดับการมี

เอกภาพและอิสระระดับมาก  จ านวน  87 เทศบาล  (ร๎อยละ  60.4) ระดับการใช๎อ านาจหน๎าที่ตามขอบเขตท่ีได๎รับ

มอบหมาย  ระดับมากจ านวน  98 เทศบาล  (ร๎อยละ  68.0) ระดับการกระจายอ านาจ  ระดับมาก  84 เทศบาล  (ร๎อยละ  

58.3) และสาเหตุท่ีเทศบาลโดยสํวนมากมีการประเมินระดับประสิทธิผล  รวมถึงระดับการกระจายอ านาจมาก  สํวนหนึ่ง

นําจะมาจากความต๎องการปกป้ององค์การของตนเอง  ซึ่งหมายถึงการมองวําเทศบาลมีระดับประสิทธิผลและการกระจาย

อ านาจมากเป็นสํวนใหญํ ซึ่งเป็นการสะท๎อนถึงอคติในการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ข๎อมูลดังกลําวมีขนาดของข๎อมูลท่ี

มีจ านวนน๎อย ซึ่งเม่ือน าไปหาคําความสัมพันธ์ท าให๎คําในแตํละกลุํมมีจ านวนต่ ากวํา 5 ซึ่งโดยท่ัวไปจะต๎องไมํควรมีมากกวํา

ร๎อยละ 20 ของจ านวนกลุํมท้ังหมด  เพื่อเป็นการแก๎ปัญหาดังกลําว  ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการปรับแตํงคําตัวเลข  โดยรวมความถ่ี

น๎อยพวกท่ีอยูํติดกัน  ท้ังนี้โดยได๎อาศัยการแบํงเกณฑ์ตัวเลขใหมํ  ซึ่งก าหนดให๎ใช๎ชํองเกณฑ์  ชํวงละ 0.25 ซึ่งผลจากการ

ปรับแตํงตัวเลของค์กรเทศบาลสํวนใหญํมีระดับประสิทธิผลภายในหนํวยงานระดับสูงจ านวน 73 เทศบาล (ร๎อยละ 50.7) 

มีระดับขอบเขตในการควบคุม ก ากับ ดูแลระดับมาก จ านวน 73 เทศบาล (ร๎อยละ 50.7) มีระดับการมีสํวนรํวมระดับมาก

จ านวน 66 เทศบาล  (ร๎อยละ 45.8 ) มีระดับการมีเอกภาพและอิสระระดับมากจ านวน  64 เทศบาล  (ร๎อยละ 44.4) มี

ระดับการใช๎อ านาจหน๎าที่ตามขอบเขตท่ีได๎รับมอบหมายระดับมาก  จ านวน 83 เทศบล (ร๎อยละ 57.6) และมีระดับการ

กระจายอ านาจระดับมากจ านวน 70 เทศบาล (ร๎อยละ 48.6) 

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวํา  ขอบเขตในการควบคุม  ก ากับ ดูแล การมีสํวนรํวม  การมีเอกภาพและอิสระ  การ

ใช๎อ านาจหน๎าที่ตามขอบเขตท่ีได๎รับมอบหมายซึ่งเป็นปัจจัยยํอยและการกระจายอ านาจในองค์การมีผลตํอประสิทธิผลของ

องค์การ 

 การทดสอบของระดับความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยยํอยของการกระจายอ านาจกับประสิทธิผลขององค์การ

เทศบาลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  (MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS) ผู๎วิจัยพบวํา  ปัจจัยการกระจายอ านาจใน

องค์การทุกตัวได๎สํงผลตํอประสิทธิผลขององค์การในเชิงบวก  หลักจากควบคุมตัวแปรโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  
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(MULTIPLE REGRESSION) แล๎วปรากฏผลพบวํา  ตัวแปรยํอยด๎านการกระจายอ านาจสามารถอธิบายความผันแปรขอประ

สิทธืผลภายในองค์การได๎รัอยละ 38 โดยมีระดับนัยส าคัญที ่0.01 

 ส าหรับระดับความแตกตํางของปัจจัยยํอยด๎านการกระจายอ านาจแตํละตัวที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิผลภายใน

องค์การเทศบาล พบวํา การใช๎อ านาจหน๎าที่ตามขอบเขตท่ีได๎รับมอบหมายจะมีอิทธิพลสูงสุด  (BETA = 0.221) รองลงมา  

คือ การมีสํวนรํวม  (BETA = 0.141) รองลงมา  คือ ขอบเขตในการควบคุม  ก ากับ ดูแล (BETA = 0.134) และปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลน๎อยท่ีสุด คือ การมีเอกภาพและอิสระ (BETA = .0126) 

 อยํางไรก็ตาม ผู๎ศึกษาได๎ต้ังข๎อสังเกตวํา ตัวแปรด๎านการกระจายอ านาจนั้นได๎สํงผลกระทบตํอความผันแปรของ

ประสิทธิผลขององค์กรเทศบาลโดยรวมเพียง 38 เปอร์เซ็นต์เทํานั้น จึงเป็นไปได๎วํา  ยํอมมีปัจจัยอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากการ

กระจายอ านาจที่ได๎สํงผลตํอประสิทธิผลขององค์การเทศบาล  ดังนั้น ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนํวยงานเทศบาลจึงควรมีการให๎ความส าคัญตํอปัจจัยด๎านอื่น  เชํน  ความรู๎ความเข๎าใจของผู๎ปฏิบัติ  

งบประมาณ ฯลฯ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินองค์กรโดยวิธีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กร  จึงอาจจะท า

ให๎ผลการศึกษาที่พบเป็นไปในทิศทางบวกมากกวําความเป็นจริง ซึ่งจะท าให๎ข๎อสรุปที่ค๎นพบเชื่อถือได๎ไมํดีเทําที่ควร 

 

 

48. ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์  . การวิเคราะห์เชิงการเมืองของพัฒนาการและทางการเลือกในการพัฒนานโยบายการ

กระจายอ านาจทางการศึกษา . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1. พัฒนาการของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา  พบวํา การด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นคร้ังแรกเม่ือมีการประกาศจัดตั้งโรงเรียนมูลศึกษาในปี  พ.ศ.2435 ในระยะแรก  (พ.ศ. 

2435-2474) เป็นการกระจายอ านาจทางการศึกษาในรูปแบบการให๎อ านาจ ตํอมาจึงมีการกระจายอ านาจทางการศึกษา

ในรูปแบบการมอบอ านาจควบคํูกันไป  ตํอมาในระยะท่ี  2 (พ.ศ.2475-2499) และระยะท่ี  3 (พ.ศ.2500-2516) การ

กระจายอ านาจทางการศึกษาปรากฏในรูปแบบผสมผสานระหวํางการมอบอ านาจและการแบํงอ านาจ  ในระยะปัจจุบัน  

(พ.ศ.2517-2538) นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษายังคงรูปแบบการมอบอ านาจและการแบํงอ านายอยูํ  

ในขณะที่มีกระแสการเรียกร๎องนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาในรูปแบบการให๎อ านาจ  ดังจะเห็นได๎จากการ

น าเสนอรํางพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจการจัดการและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แตํไมํได๎รับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

 2. ปัจจัยทางการเมืองท่ีเข๎ามาเก่ียวข๎องกับการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาพบวํา  ใน

ระยะแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โครงสร๎างสํวนบนโดยเฉพาะระบบราชการมีบทบาทเป็นอยํางมากโดย

มีการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาในลักษณะการแบํงอ านาจและการมอบอ านาจและการมอบอ านาจ

ระยะตํอมากลุํมการเมืองมีความเข๎มแข็งมากข้ึนและเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนานโยบายในขั้นการกํอตัวของนโยบาย กับ

มีข๎อสังเกตวํา  ประชาชนในท๎องถ่ินซึ่งเป็นโครงสร๎างทางการเมืองระดับพื้นฐาน  กลับไมํมีบทบาทโดยตรงตํอ

กระบวนการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

 3. ทางเลือกของการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา  พบวํา  ผู๎เชี่ยวชาญเสนอให๎การกระจาย

อ านาจทางการศึกษาเป็นไปในรูปแบบการผสมผสานระหวํางการให๎อ านาจกับการแบํงอ านาจ รวมท้ังเสนอให๎มีแนวทางใน

การพัฒนาความพร๎อมของประชาชน  ข๎าราชการ  และนักการเมือง  ในด๎านความร๎ู  ความเข๎าใจและการเข๎ามามีสํวนรํวมใน

การปกครองตนเองและการกระจายอ านาจ 
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49. เสรี โกมลเปลิน  . การใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2541. 

 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการใช๎เงินในการหาเสียงเลือกตั้งของผู๎สมัครรับเลอกตั้งระดับ

ท๎องถ่ิน โดยใช๎การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว เม่ือ พ.ศ. 2538 เป็นกรณีศึกษา โดยมี

สมมุติฐานวํา เงินเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอผู๎ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับตําง ๆ กัน ท้ังทางด๎านชีวิตความเป็นอยูํ

และความผูกพันกับตัวผู๎สมัคร จนถือได๎วําเงินเป็นเหตุผลส าคัญในการลงคุแนนให๎ผ๎ูสมัครรับเลือกตั้งผู๎ใดผ๎ูหนึ่ง  และไป

เลือกตั้งโดยค านึงถึงเงินเป็นส าคัญ  ได๎สํงผลกระทบโดยตรงตํอการพัฒนาทางการเมืองไทย  การศึกษาเรื่องนี้ได๎ใช๎ทฤษฎี

ประชาธิปไตย และแนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นกรอบในการศึกษา 

 ผลการศึกษาวิจัย  ยืนยันสมมุติฐานบางสํวนกลําวคือ  มีการใช๎เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยใช๎ท้ังในทางท่ี

ถูกต๎องและไมํถูกต๎อง  ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งลําสุดมีการใช๎เงินเพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะการใช๎เงินในการท่ีไมํถูกต๎อง

ตามกฎหมาย เชํน การซื้อเสียง การจัดเลี้ยง เป็นต๎น อยํางไรก็ตามการใช๎เงินในทางท่ีไมํถูกต๎องนั้นเป็นการใช๎จํายผํานญาติ

และคนใกล๎ชิดท่ีไว๎วางใจเทํานั้น  มิได๎มีการจัดต้ังหรือใช๎จํายผํานหัวคะแนนเชํนเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทน

ราษฎรแตํอยํางใด  การใช๎จํายเงินในการเลือกตั้งครั้งนี้ได๎สํงผลกระทบในทางลบตํอการพัฒนาการทางการเมืองของไทย  

เนื่องจากเป็นการปลูกฝังคํานิยมท่ีไมํพึงประสงค์ ซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางกว๎างขวางตํอการเลือกตั้งในระดับอ่ืนๆ ตํอไป 

 

50. สุธาทิพย ์ฉั่วสกุล . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้น าท้องถ่ิน  : ศึกษาเฉพาะกรณี  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  . 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ 

 1. ในภาพรวมผู๎น าท๎องถ่ินมีสํวนรํวมทางการเมืองรวมทุกด๎านอยูํในระดับปานกลาง  โดยการมีสํวนรํวมทางการ

เมืองด๎านความสนใจทางการเมืองมีคําเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ  การมีสํวนรํวมทางการเมืองด๎านการติดตามขําวสาร

ทางการเมือง และการมีสํวนรํวมทางการเมืองด๎านการลงสมัครรับเลือกตั้งมีคําเฉลี่ยต่ าสุด 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของการมีสํวนรํวมทางกรเมืองของผู๎น าท๎องถ่ินท่ีมี

ภูมิหลังแตกตํางกัน  พบวํา ผู๎น าท๎องถ่ินท่ีมี  เพศ อายุ สถานภาพสมรส  การศึกษา  อาชีพ รายได๎ตํอเดือน  และพื้นฐานทาง

การเมืองของครอบครัว แตกตํางกัน  จะมีคําเฉลี่ยของการมีสํวนรํวมทางการเมืองด๎านความสนใจทางการเมือง  การไปใช๎

สิทธิเลือกตั้ง  การด ารงต าแหนํงทางการเมือง  การเข๎ารํวมกิจกรรมทางการเมือง  และการติดตามขําวสารการเมือง  แคก

ตํางกัน 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของการมีสํวนรํวมทางการเมืองของผู๎น าท๎องถ่ินกับ

การเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมแตกตํางกัน พบวํา ผู๎น าท๎องถ่ินท่ีเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมแตกตํางกัน  จะมีสํวนรํวม

ทางการเมืองด๎านการลงสมัครรับเลือกตั้งและด๎านการด ารงต าแหนํงทางการเมืองแตกตํางกัน 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของการมีสํวนรํวมทางการเมืองของผู๎น าท๎องถ่ิน

กับการมีบทบาทในชุมชนแตกตํางกัน พบวํา ผู๎น าท๎องถ่ินท่ีมีบทบาทในชุมชน  แตกตํางกัน  จะมีสํวนรํวมทางการเมืองด๎าน

ความสนใจทางการเมือง การไปใช๎สิทธิเลือกตั้ง การด ารงต าแหนํงทางการเมือง การเข๎ารํวมกิจกรรมทางการเมือง และการ

ติดตามขําวสารทางการเมือง แตกตํางกัน 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงระหวํางคํานิยมความเชื่อเก่ียวกับบทบาทสตรีกับ

การมีสํวนรํวมทางการเมือง  พบวํา  คํานิยม  ความเชื่อ  เก่ียวกับบทบาทสตรีด๎านการเมือง  ความเป็นผู๎น า  และฐานะทาง

สังคม มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงกับการมีสํวนรํวมทางการเมืองด๎านความสนใจทางการเมือง การลงสมัครรับเลือกตั้ง การ

เข๎ารํวมกิจกรรมทางการเมือง และการติดตามขําวสารทางการเมือง 
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51. เดช อิงคสิทธิ์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน  . สาขาวิชานโยบายและการ

วางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา  ระดับการมีสํวนรํวมทางการเมือง  ของประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  อยูํในระดับ  ต่ า ส าหรับการมีสํวนรํวมทางการเมือง  ด๎านการเลือกตัวแทนเข๎ามาท า

หน๎าท่ีบริหาร มีคํามากท่ีสุด รองลงมา คือด๎านการให๎ความรํวมมือกับเทศบาล และด๎านการติดตามดูแลความชอบธรรมใน

การเป็นตัวแทน  น๎อยท่ีสุดปัจจัยที่มีความสัมพันธ์  กับการมีสํวนรํวมทางการเมืองในการปกครองท๎องถ่ิน  รูปเทศบาล  คือ 

การผํานสังคมประกิตทางการเมือง  อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ความเข๎าใจในอ านาจหน๎าที่องค์กร

ปกครองท๎องถ่ิน การรับรู๎ขําวสารทางการเมือง สํวนปัจจัยด๎านความรู๎สึกด๎านประสิทธิภาพทางการเมือง ไมํมีความสัมพันธ์

กับการมีสํวนรํวมทางการเมือง 

 

52. ปิยะวิทย์ พุ่มสถิตย์ . ความพร้อมในการปกครองตนเองของเมืองเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ด๎านความพร๎อมของประชาชน  พบวํา  คนเชียงใหมํมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินใน

ระดับสูง แตํการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองอยูํในระดับต่ า แสดงวําคนเชียงใหมํมีสมรรถนะทางการเมืองแบบไพรํฟ้า 

 2. ด๎านการคลังและการบริหาร  พบวํา เทศบาลนครเชียงใหมํมีสถานะทางการคลังเพียงพอในการบริหารงาน

ประจ าของเทศบาลเป็นอยํางดี แตํไมํสามารถพึ่งตนเองได๎ในด๎านการคลังเพื่องานพัฒนาท๎องถ่ิน 

 3. โดยรูปแบบการปกครอง  ประชาชนเห็นวําควรมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงโดยมีการแบํงแยกฝ่าย

บริหารออกจากฝ่ายนิติบัญญัติและยุบรวมหนํวยการปกครองท๎องถ่ินในเขตเมืองเชียงใหมํ  เหลือเพียงหนํวยการปกครอง

เดียว เพื่อยกฐานะขึ้นเป็นมหานครเชํนเดียวกับกรุงเทพฯ  

 

53. ศุภเยาว์  นาคเงินทอง  . ความคิดเห็นของข้าราชการกรมการปกครองในส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการปกครอง

ท้องถ่ินในอนาคต  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา  ข๎าราชการกรมการปกครองในภูมิภาคท่ีเป็นกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอการปกครอง

ท๎องถ่ินในอนาคตตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมีผลท าให๎ความคิดเห็นของข๎าราชการกรมการ

ปกครองในสํวนภูมิภาคท่ีเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

คือ อายุ  ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน  ประสบการณ์ด๎านการปกครองท๎องถ่ิน  และความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการ

กระจายอ านาจและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สํวนปัจจัยท่ีไมํมีผลท าให๎ความคิดเห็นของข๎าราชการกรมการปกครองในสํวน

ภูมิภาคท่ีเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540 แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือ อายุราชการ  

และการได๎รับข๎อมูลขําวสารทางการเมืองการปกครอง 

 

 

54. ชูตา บุญระยอง . ปัญหาความต้องการของประชาชนขาวไทยพุทธ – ในเขตชุมชนเมืองกับอ านาจการน าของ

ผู้น าในท้องถิ่น . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 
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 ประเด็นปัญหาความเดือดร๎อนของชาวบ๎าน  ด๎านเศรษฐกิจ  คือ รายได๎จากอาชีพหลัก  ด๎านสังคม  คือยาเสพติด  

ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีปัญหาเพียงเล็กน๎อย  เพราะวําเทศบาลเมืองปัตตานีมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  และด๎าน

สาธารณูปโภค คือ โทรศัพท์มีปัญหาเพียงเล็กน๎อยจากไมํมีการซํอมบ ารุงและไมํมีเพียงพอกับผู๎ใช๎บริการ 

 อ านาจการน า ของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํพึ่งพาตนเองเป็นส าคัญ  ไมํมีใครให๎ความชํวยเหลือไมํวําจะเป็นละแวก

บ๎าน  หมํูบ๎านในต าบล  และผู๎น าท๎องถ่ินในทุกระดับ  และสิ่งท่ีส าคัญตํอกลุํมตัวอยํางไมํแสดงความคิดเห็นหรือไมํตอบ

เก่ียวกับผู๎น าท๎องถ่ิน เนื่องจากขาดความไว๎วางใจและไมํแนํใจในขณะให๎สัมภาษณ์  ฉะนั้นท้ังผู๎น าที่เป็นทางการและไมํเป็น

ทางการ ไมํมีความขัดเจนในการพึ่งพาหรือให๎ความชํวยเหลือ 

 ข๎อเสนอแนะ 

  ควรมีการแบํงชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีออกเป็นเขต ๆ ตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจแล๎วมี

การเลือกผู๎น าชุมชนขึ้นมาเพื่อจัดประชุมหาความต๎องการของชุมชนท่ีเป็นไทยพุทธ  แล๎วเรียงล าดับตามความส าคัญและ

ความจ าเป็นแล๎วน าเสนอตํอทางเทศบาล  เม่ือมีการจัดต้ังชุมชนเมืองขึ้นเป็นทางการ  แล๎วควรเชิญผู๎น าท๎องถ่ินมาพบกับ

ชุมชน เพื่อจะได๎ทราบความต๎องการของชุมชน หรือมีการประชุมรํวมกันในระยะเวลาที่แนํนอน หรือตามโอกาสที่เหมาะสม 

อันจะท าให๎การวางแผนในการพัฒนาเทศบาลเมืองปัตตานีและการจัดสรรงบประมาณสอดคล๎องกับความต๎องการของ

ผู๎คนในทอ๎งถ่ินท่ีแท๎จริง 

 

55. กณิศากร วัฒนาจิต  . วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้น าท้องถ่ินในเขตเมืองและเขตชนบทในเชียงใหม่  . 

วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1. โดยท่ัวไปรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองของผู๎น าท๎องถ่ินใน 2 เขต เป็นแบบไพรํฟ้าผสมผสานกับแบบ

มีสํวนรํวม  ในขณะเดียวกันรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองของผู๎น าในเขตชนบทมีแนวโน๎มท่ีจะเป็นแบบไพรํฟ้า

มากกวําแบบมีสํวนรํวม และผู๎น าในเขตเมืองมีแนวโน๎มท่ีจะเป็นแบบมีสํวนรํวมมากกวําแบบไพรํฟ้า 

 2. ปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคล อาท ิอาย ุเพศ รูปแบบของการเป็นผู๎น า รายได ๎ระดับการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารตําง  ๆ 

มีผลกระทบตํอรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองท้ัง 2 แบบ 

 3. ผู๎น าท๎องถ่ินในเขตเมือง มีสํวนรํวมทางการเมือง ความรู๎ความเข๎าใจในทางการเมืองของไทย และทัศนะคติท่ี

ดีตํอระบอบประชาธิปไตยมากกวําผู๎น าในเขตชนบท 

 ผู๎วิจัยอาจจะสรุปได๎วําผลการวิจัยนี้  มีความสอดคล๎องกับรูปแบบทางการเมืองของ  GABRIEL A. ALMOND และ 

SIDNEY VERBA ท่ีกลําววํา ในแตํละสังคมจะมีรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมผสานกัน 

 มีข๎อเสนอแนะจากผ๎ูวิจัยวํา หากต๎องการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของผู๎น าในท๎องถ่ินควรสํงเสริมให๎ผ๎ูน ามี

สํวนรํวมทางการเมืองมากข้ึน และมีการกระตุ๎นให๎สื่อมวลชนเสนอขําวอยํางตรงไปตรงมาและใกล๎เคียงความจริงมากท่ีสุด 

 

56. สุภัสสรา หอมดอก . บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน  . รัฐสาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา  สื่อมวลชนมีทัศนคติท่ีดีตํอระบบการปกครองท๎องถ่ินจากการสัมภาษณ์เห็นวําการกระจาย

อ านาจการปกครองสูํท๎องถ่ินเป็นระบบการปกครองท่ีเสริมสร๎างให๎ประชาชนในท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเองและมีความเขัาใจตํอการปกครองระบบประชาธิปไตยมากข้ึนสื่อมวลชนเป็นผู๎มีบทบาทอยํางสูงตํอการปกครอง

ท๎องถ่ิน เนื่องจากการสื่อสารในยุคปัจจุบันซึ่งถือวําเป็นยุคไร๎พรมแดนท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการ

รับ 

ขําวสารของประชาชนซึ่งสํวนใหญํรับจากวิทยุ  โทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์  ดังนั้นสื่อมวลชนทั้งสามสาขาจึงมิบทบาทอยําง

สูงในการน าเสนอข๎อมูลขําวสารการให๎ความร๎ูความเข๎าใจในเรื่องของการปกครองท๎องถ่ินแกํประชาชน  กลุํมผู๎ให๎สัมภาษณ์  



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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ท้ัง 4 กลุํม ได๎ให๎ข๎อคิดข๎อเสนอแนะตําง ๆ ในงานวิจัยซึ่งสามารถใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงบทบาทของสื่อมวลขนใน

ท๎องถ่ินให๎มีคุณภาพสูงขึ้นตํอไปในอนาคต ดังนี้ 1) สื่อมวลชนควรตระหนักในการให๎ความร๎ูในด๎านการเมืองการปกครอง

ท๎องถ่ินแกํประชาชนให๎มากข้ึน  เพราะสาเหตุส าคัญท่ีการปกครองท๎องถ่ินไมํก๎าวหน๎าคือ  การขาดความร๎ูความเข๎าใจของ

ประชาชนนั่นเอง  2) สื่อมวลชนควรเป็นผู๎รักษาจรรยาบรรณจริยธรรม  มีความส าตึกรับผิดชอบและเห็นแกํประโยชน์ตํอ

สํวนรวมมากข้ึน 3) สื่อมวลชนที่ท าหน๎าที่ด๎านการเสนอขําวเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินควรจะเป็นผู๎มีความรู๎  ภูมิปัญญา

ได๎รับการฝึกฝนประสบการณ์ด๎านการปกครองท๎องถ่ินโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการประมวลขําวน าเสนอออกสูํมวลชน  4) 

สื่อมวลชนควรเปิดเวทีรับความคิดเห็นของประชาชนและเวทีของสื่อมวลชนด๎วยกันเองเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และคอยดูแลตรวจสอบซึ่งกันและกัน 5) สื่อมวลชนควรพัฒนาตนเองให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

57. จุฑามาศ ประมูลมาก . การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองท้องถ่ินธนบุรี พ .ศ.2458-2543 . 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2545.(วิทยานิพนธ์) 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ของธนบุรีในยุคท่ีสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด๎านอันได๎แกํ  การปรับตัวเข๎าสูํ

ยุคสมัยแหํงการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านการเมืองการปกครอง รวมถึงสถานการณ์ของโลกภายนอกท่ีผัน

ผวน อันสํงผลกระทบตํอธนบุรีซึ่งเป็นพื้นท่ีสํวนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  ให๎เกิดการปรับตัวไปตามบริษัทของสังคมใน

ชํวงเวลาดังกลําวโดยศึกษาจากการเคล่ือนไหวของท๎องถ่ินธนบุรี 3 เหตุการณ์ด๎วยกัน คือ การเคล่ือนไหวเพื่อจัดสร๎างพระ

บรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  การเคล่ือนไหวเพื่อแยกธนบุรีออกจากกรุงเทพมหานคร  และ  การ

เคล่ือนไหวเพื่อนุรักษ์และรื้อฟื้นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และ  วัฒนธรรมท๎องถ่ินธนบุรี  ซึ่งท้ัง  3 เหตุการณ์นี้  

เปรียบเสมือนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางด๎านประวัติศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรมธนบุรี 

 จากการศึกษาพบวํา  การเคล่ือนไหวทั้ง  3 เหตุการณ์ท่ียกมาเป็นกรณีศึกษานั้น  เป็นปฏิกิริยาตอบรับตํอการ

เปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคมและการเมืองในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี  ซึ่งท าให๎ท๎องถ่ินสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองท้ังทางด๎าน

ประวัติศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรม  จนกลายเป็นแรงผลักดันให๎เกิดการเคล่ือนไหวเพื่อเชิดชู  “ตัวตน” ของธนบุรีให๎

ได๎รับการยอมรับอีกคร้ังอยํางไรก็ตาม  เม่ือผู๎ด าเนินการเคล่ือนไหวได๎เปลี่ยนจากบุคคลในท๎องถ่ินมาสูํการท างานของคน

กลุํมอ่ืน  อาทิ หนํวยงานของรัฐ  นักการเมือง  นักธุรกิจ  ฯลฯ ท าให๎วัตถุประสงค์ของการเคล่ือนไหวจากเดิมเพื่อยกระดับ

มาตรฐานชีวิตของคนในท๎องถ่ิน  กลายมาเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจของคนเฉพาะกลุํม  ด๎วยเหตุนี้จึง

พบวํา การด าเนินงานของกลุํมผู๎เคลื่อนไหวหลายโครงการเป้นไปอยํางไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและสภาพ

ตามความเป็นจริงของพื้นท่ี เป็นเหตุให๎โครงการหลายโครงการไมํประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 

  

59. ถาวร  พรหมมีชัย . ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ ์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. 

 องค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ินรูปหนึ่งของไทย  ซึ่งมีขอบเขตและความ

รับผิดชอบกว๎างขวาง องค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ไมํสามารถให๎บริการตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน

ได๎อยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพเทําที่ควร  ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญคือ 

 1.  ปัญหาเรื่องหน๎าท่ีและรายได๎ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ไมํสัมพันธ์กัน 

 2.  ปัญหาเรื่องการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดกาฬสินธุ ์

 3.  ปัญหาเรื่องพฤติกรรมของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 จากการศึกษาวิจัยพบวํา 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 1.  หน๎าท่ีและรายได๎ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ไมํสัมพันธ์กัน  เพราะรายได๎ขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ไมํพอกับภาระหน๎าท่ีท่ีกฏหมายได๎ก าหนดให๎ปปฏิบัติจัดท า 

 2.  การก าหนดนโยบายและการปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ซึ่ง

สํวนใหญํเป็นข๎าราชการสํวนภูมิภาคและระบบบริหารราชการสํวนกลาง 

 3.  พฤติกรรมของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ไมํเอ้ืออ านวยให๎การ

บริหารงานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพเทําที่ควร 

 ดังนั้น  จากปัญหาอุปสรรคดังกลําวขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงนําที่จะแก๎ไขปัญหาอุปสรรค

ดังกลําวในเรื่องดังตํอไปนี้ 

 1.  ปรับปรุงในด๎านโครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยารให๎มีสภาพหรือคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

 2.  ในด๎านการจัดองค์กรขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ นําจะมีการปรับปรุงโดยนการให๎หัวหน๎าฝ่าย

บริหารขององค์การบริหารสํวนจังหวัดมาจากการแตํงตั้งคณะรัฐมนตรี  และได๎รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัด  ซึ่ง

หัวหน๎าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารสํวนจังหวัดจะปฏิบัติหน๎าที่ด๎านเดียวและอยูํในต าแหนํงเป็นวาระ  ส าหรับสมาชิก

สภาจังหวัดก็นําจะให๎มีการหมุนเวียนกันออกจากต าแหนํงคร้ังละคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสภาจังหวัดทั้งหมดเพื่อให๎ประชาชน

สามารถควบคุมได๎ใกล๎ชิดยิ่งขึ้น (Popular Control) 

 3.  ปรับปรุงในด๎านอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการให๎หน๎าที่ท่ีต๎องใช๎จํายเงินเป็น

จ านวนมากเป็นหน๎าท่ีของรัฐบาลไปพลางกํอนจนกวําองค์การบริหารสํวนจังหวัดจะสามารถเลี้ยงตัวเองได๎ 

 4.  ในด๎านรายได๎ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  นําจะให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจเก็บภาษี

อากรและคําธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสม ไมํใชํเก็บในอัตราที่ตายตัวดังเชํนท่ีเป็นอยูํในขณะนี้  สํวนประเภทภาษี

อากรท่ีจัดเก็บนั้นก็นําจะให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีอากรในแตํละท๎องถ่ินตํางกันไป

นอกจากนี้  ในเรื่องการก๎ูเงินก็นําจะให๎เป็นอ านาจของสภาจังหวัดโดยตรง 

 5.  ในเรื่องความสัมพันธ์ระหวํางสํวนกลางกับสํวนท๎องถ่ิน โดยเฉพาะในด๎านการควบคุมนั้น  นําจะให๎เป็น

อ านาจของคณะรัฐมนตรีในการสั่งยุบสภาจังหวัด  และมีอ านาจชี้ขาดในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดมีความเห็นขัดแย๎งกันในเรื่องมติของสภาจังหวัด 

 

60. ไพรัชต์  สุนทรีวงศ์กมล . บทบาทในทางการเมืองของผู้น าท้องถ่ิน :  ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัด

เชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. 

 1.  การกระท าหน๎าที่นิติบัญญัติ  สมาชิกสภาจังหวัดไมํเคยเสนอรํางข๎อบัญญัติเข๎าสูํการพิจารณาของสภา  ใน

การพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณประจ าปีขั้นรับหลักการสมาชิกสภาจังหวัดมีสํวนรํวมในการอภิปรายน๎อย  และการ

ขอแปรญัตติเป็นการแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ของเขตเลือกตั้งไปพร๎อม ๆ กับการควบคุมฝ่ายบริหาร 

 2.  การควบคุมฝ่ายบริหารในสภาจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัดได๎มีสํวนรํวมแสดงบทบาทมากกวําครึงหนึ่งของ

จ านวนสมาชิกสภาท้ังหมด  และได๎ใช๎กระบวนการทางการเมืองทุกรูปแบบเพื่อควบคุมฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะอยํางยิ่งใช๎

การตั้งกระทู๎ถามมากท่ีสุด  รองลงมาได๎แกํการเสนอญัตติญัตติท่ีเสนอมีลักษณะต๎องการควบคุมฝ่ายบริหาร  แตํการ

ตอบสนองการควบคุมจากฝ่ายบริหาร  แตํการตอบสนองการควบคุมจากฝ่ายบริหารมีอยูํต่ า  และระดับความถ่ีและความ

เข๎มข๎นของกระท๎ูถามและญัตติ  เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาในการด ารงต าแหนํงของฝ่ายบริหาร 

 3.  การตั้งกระทู๎ถามและเสนอญัตติของสมาชิกสภาจังหวัด  เป็นการเสนอปัญหาท๎องถ่ินครอบคลุมกิจการสํวน

จังหวัดสํวนใหญํ และระบุแหลํงปัญหาในระดับจังหวัดสูงกวําระดับอ าเภอหรือต าบลหรือหมํูบ๎าน 

 4.  ภูมิหลังของสมาชิกสภาจังหวัดด๎านตําง  ๆพบวาในการตั้งกระทู๎ถามและเสนอญัตติสมาชิกสภาจังหวัดที่มี

ภูมิล าเนาเดิมอยูํเชียงใหมํ  ภูมิหลังทางด๎านการศึกษาในระดับมัธยมและประถมมีสํวนสัมพันธ์กับการตั้งกระทู๎และเสนอ
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ญัตติ ในขณะที่ภูมิหลังทางด๎านประเภทอาชีพกับการเคยมีหรือไมํเคยมีประสบการณ์ทางการเมือง  มีความสัมพันธ์ไมํ

เดํนชัด 

 5.  ความผูกพันอยูํกับท๎องถ่ินนาน การประกอบอาชีพที่มีรายได๎ไมํมากนัก  และองค์ประกอบด๎านอาชีพของ

บรรดาสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํ มีผลโดยตรงตํอการควบคุมบทบาทของสมาชิกในการท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์

สํวนตัว โดยอาศัยชํองทางตามอ านาจหน๎าที่ 

 6.  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญตํอการก าหนดความสัมพันธ์ท่ีดีตํอกันระหวํางสมาชิกสภาจังหวัดกับฝ่ายบริหารและตํอ

การควบคุมบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดได๎แกํ  สภาพแวดล๎อมทางการเมือง  การปกครองและการบริหารในระดับ

จังหวัด 

 7.  สมาชิกสภาจังหวัดมุํงเน๎นท่ีจะใช๎ระบบคณะกรรมการสภาจังหวัดควบคุมฝ่ายบริหารอยูํในระดับท่ีสูง  แตํ

สมาชิกสภาจังหวัดยังไมํได๎เป็นผู๎ใฃ๎ระบบคณะกรรมการสภาจังหวัดอยํางกว๎างขวาง การริเริ่มเพื่อพิจารณาปัญหาตําง ๆ  

เกิดจากฝ่ายบริหารมากกวําสมาชิกสภาจังหวัด 

  

 

61. อิศเรศ  ฐิติมานะกูล . บทบาทของระบบราชการในการพัฒนาสถาบันการเมืองการปกครองท้องถ่ิน  และ

ทัศนคติของสมาชิกสถาบันการเมืองการปกครองท้องถ่ินต่อบทบาทของระบบราชการ  :  ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิก

สภาจังหวัด  จังหวัดตรังและสมุทรสงคราม . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต. 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  ระบบราชการได๎เข๎าไปมีบทบาทแทรกแซงในองค์การบริหารสํวนจังหวัด  โดยทางบทบัญญัติของกฏหมาย  

ระเบียบ  และค าสั่งตําง ๆ และการเข๎าไปมีบทบาทแทรกแซงดังกลําวมีลักษณะคํอนข๎างสูง  นั่นคือ แทบจะท าให๎องค์การ

บริหารสํวนจังหวัดไร๎อ านาจอิสระในการด าเนินกิจการตามหลักการกระจายอ านาจอยํางสิ้นเชิง 

 2.  สมาชิกสภาจังหวัดมีทัศนคติตํอบทบาทของระบบราชการในองค์การบริหารสํวนจังหวัดในลักษณะ “กลาง 

ๆ”  กลําวคือ  ไมํสนับสนุน แตํไมํคัดค๎านรหือไมํเห็นด๎วย 

 3.  การเคยด ารงต าแหนํงสมาชิกสภาจังหวัด  มีอิทธิพลตํอทัศนคติของสมาชิกสภาจังหวัดที่ระดับนัยส าคัญ  

ทางสถิติ  0.05 และความสัมพันธ์ของตัวแปรท้ังสองมีขนาดเทํากับ  0.145 

 4.  อายุ  การศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ และประสบการณ์ทางการเมือง  ไมํมีอิทธิพลตํอทัศนคติของสมาชิก

สภาจังหวัด  แตํอยํางใด 

 

62. สมศักดิ์  คณาค า . บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่  :  ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททาง

การเมืองของสมาชิกสภา  จังหวัดเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2531. 

 ผลการวิจัยพบวํา  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  คุณสมบัติสํวนบุคคลเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให๎ผ๎ูสมัครรับเลือกตั้งได๎รับชัย

ชนะมากกวําปัจจัยทางด๎านอื่น โดย  สจ. มํุงท่ีจะให๎ความส าคัญตํอการแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในเขตการ

เลอืกตั้งเป็นหลัก  เพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้งในสมัยตํอไป  หรือการก๎าวไปเลํนการเมืองระดับชาติ 

 ผู๎วิจัยเสนอวํา พรรคการเมืองในระดับฃาติต๎องให๎ความส าคัญกับกรพัฒนาการเมืองในระดับท๎องถ่ิน  ควรมีการ

แก๎ไขกฏระเบียบเพิ่มบทบาทอ านาจหน๎าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให๎มีอ านาจมากขึ้น  ในสํวนของ  สจ .เองควรจะมีการเพิ่ม

ความชํวยเหลือทางด๎านสวัสดิการ  ตลอดจนการให๎การอบรมทางด๎านความร๎ู 
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63. จ านง  แรกพินิจ . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรวมตัวเป็นพันธมิตรช่ัวคราวของนักการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษา

กรณีสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช  . วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2531. 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีความมํุงหมายท่ีจะน าเอากรอบแนวคิดเก่ียวกับการรวมตัว เป็นพันธมิตรชั่วคราวทางนิติ

บัญญัติดีท่ีเสนอโดย  D.Koehler  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการตัดสินใจ  เพื่อดูวํากรอบแนวคิดดังกลําวมีความเหมาะสม

ท่ีจะน ามาใช๎อธิบายการรวมตัวเป็นพันธมิตรชั่วคราวของสมาชิกสภาจังหวัดหรือไมํเพียงใด 

 ผลการศึกษาชี้วํา ตัวแปรท่ีศึกษาคือ ความเข๎มข๎นของความพึงพอใจที่แตกตํางกันกลยุทธ์ในการตํอรองท า

ข๎อตกลง  การทดแทน ความสิ้นเปลืองของการทดแทนไมํใชํตัวก าหนดการเข๎ารํวมเป้นพันธมิตรชั่วคราวของสมาชิกสภา

จังหวัด แตํอยํางไรก็ตามข๎อมูลได๎ชี้ให๎เห็นวํา  ความเข๎มข๎นของความพึงพอใจที่แตกตํางกันนําจะยังคงเป้นตัวแปรท่ีส าคัญ

ในบรรดาตัวแปรหลาย ๆ ตัว 

 

64. เดชา  ปิ่นแก้ว . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษา

เฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต  พะเยา พิษณุโลก และนครสวรรค์  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2532. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎วําสมาชิกสภาจังหวัดมีความเห็นวํา  การควบคุมองค์การบริหารสํวนจังหวัดตามกฏหมายท่ีมี

อยูํในปัจจุบันเหมาะสมแล๎ว และสมาชิกท่ีมีการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นแตกตํางกันเฉพาะเรื่องการสอบถาม

ข๎อเท็จจริง สมาชิกสภาจังหวัดที่มีอาชีพเดิมของครอบครัวตํางกันมีความคิดเห็นแตกตํางกันเฉพาะเรื่องข๎อบัญญัติจังหวัด  

เรื่องงบประมาณรายจําย  สมาชิกสภาจังหวัดที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแตกตํางกันมีความคิดเห็นแตกตํางกันเฉพาะ

เรื่องการตราข๎อบัญญัติจังหวัดตามกฎหมายอ่ืน  และสมาชิกสภาจังหวัดที่มีอายุแตกตํางกันมีความคิดเห็นแตกตํางกัน

เฉพาะเรื่องการตั้งกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจําย  และนอกจากนี้พบวําสมาชิกสภาจังหวัดได๎ใช๎วิธีการควบคุม

ตามกฏหมายตํอฝ่ายบริหารน๎อยมาก 

 ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์การบริหารสํวนจังหวัดคือ  ในด๎านสมาชิกสภาจังหวัดควรที่จะจัดการให๎ความร๎ู

เพิ่มเติม ผ๎ูสมัครเป็นสมาชิกสภาจังหวัดต๎องมีภูมิล าเนาอยํูในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนจังหวัด และการลดอายุของผู๎มีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง  ในด๎านโครงสร๎างควรจัดสรรงบประมาณให๎ท๎องถ่ินมากข้ึน ลดการควบคุมของสํวนกลางลง ยกฐานะ

ของสภาต าบลเป็นนิติบุคคล และหากบ๎านเมืองมีความเจริญมากข้ึนอาจยุบองค์การบริหารสํวนจังหวัดเสีย 

 

65. ณรงค์ศักดิ์  เดชอุดม . แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. 

 ผลการวิจัยพบวํา  สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมูลเหตุจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป้ฯสมาชิกสภา

จังหวัดแตกตํางกัน ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 2 กลุํม คือ 

 1.  กลุํมท่ีแสวงหาผลประโยชน์สํวนตัว  สมาชิกสภาจังหวัดกลุํมนี้มีมูลเหตุจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาจังหวัด เพราะต๎องการอ านาจ รายได๎  ชื่อเสียงเกียรติยศ ความสะดวกสบายและความม่ันคง ซึ่งเป็น

ผลประโยชน์สํวนตัวเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด  โดยแบํงเป็น 5 กลุํม  ดังนี้ 

  1.1 กลุํมแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ  ได๎แกํ สมาชิกสภาจังหวัดที่มีอาชีพทนายความการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  รายได๎ระหวําง  2,000-5,000 บาทตํอเดือน  อายุระหวําง  36-45  ปี 

  1.2 กลุํมแสวงหารายได๎  ได๎แกํ สมาชิกสภาจังหวัดที่มีอาชีพนักธุรกิจ  การศึกษาระดับปริญญาตรี  

รายได๎มากกวํา 10,000 บาทตํอเดือน อายุระหวําง  46-55  ปี 

  1.3 กลุํมแสวงหาความสะดวกสบาย  ได๎แกํ  สมาชิกสภาจังหวัดที่มีอาชีพทนายความการศึกษาสูงกวํา

ปริญญาตรี รายได๎ระหวําง  2,000-5,000 บาทตํอเดือน  อายุระหวําง  36-45 ปี 
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  1.4 กลุํมแสวงหาความม่ันคง  ได๎แกํ  สมาชิกสภาจังหวัดที่มีอาชีพนักธุรกิจ  การศึกษาสูงกวําปริญญาตรี  

รายได๎ระหวําง  5,001-10,000 บาทตํอเดือน อายุระหวําง  36-45 ปี 

  1.5 กลุํมแสวงหาอ านาจ  ได๎แกํ สมาชิกสภาจังหวัดที่มีอาชีพทนายความ การศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายได๎ระหวําง 5,001-10,000 บาทตํอเดือน  อายุระหวําง 36-45 ปี 

 2  กลุํมท่ีมํุงรักษาผลประโยชน์สํวนรวมหรือกลุํมท่ี เป็นตัวแทนของประชาชน สมาชิกสภาจังหวัดกลุํมนี้แรงจูงใจ

ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เพราะต๎องการรักษาผลประโยชน์สํวนรวมเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด ได๎แกํ สมาชิก

สภาจังหวัดที่มีอาชีพรับจ๎าง การศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี รายได๎มากกวํา 10,000 บาทตํอเดือน  อายุระหวําง  25-35 ปี 

 

66. นพรัตน์  ทวี . ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  :  ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญในการหา

เสียงเลือกตั้ง  สมาชิกสภาจังหวัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. 

 การศึกษาสรุปได๎วํา คุณสมบัติสํวนตัวของผู๎สมัครรับเลือกตั้งมิได๎บํงบอกถึงชัยชนะในการเลือกตั้ง เว๎นแตํถ๎า

ผู๎สมัครสามารถน าคุณสมบัติสํวนตัว และทรัพยากรท่ีส าคัญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีอยูํหรือท่ีแสวงหามาได๎ ไป

ด าเนินการใช๎ให๎เกิดความพึงพอใจแกํผู๎มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด  โดยใช๎ผํานทางผู๎น าชุมชน ซึ่งเป็นผู๎มีอิทธิพลอยูํ

ภายใต๎ระบบอุปถัมภ์ และยุทธศาสตร์การใช๎ทรัพยากรภายใต๎ระบบอุปถัมภ์เป็นการใช๎ท่ีมีประสิทธิผลมาก 

 จากการเข๎ารํวมสังเกตการณ์ในการรณรงค์หาเสียง พบวํา ทรัพยากรท่ีส าคัญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้

คือ  เงิน  ผู๎ชํวยเหลือในการรณรงค์หาเสียง  หัวคะแนนหรือองค์กรในการรณรงค์หาเสียง  และการได๎รับความสนับสนุน

จากผ๎ูสมัครในสังกัดกลุํมเดียวกัน  สํวนการปราศรัยหาเสียง หรือประเด็นทางการเมืองแทบไมํมีผลตํอชัยชนะ ผู๎สมัครท่ี

ได๎รับคะแนนนิยมหรือได๎รับเลือกตั้ง  มักเป็นผู๎สมัครท่ีมีทรัพยากรท่ีส าคัญในการรณรงค์หาเสียง  หรือเป็นผู๎ท่ีสามารถ

แสวงหาทรัพยากรจากผู๎สมัครในสังกัดกลุํมเดียวกัน  หรือสามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยูํมาใช๎รํวมกัน โดยผํานผู๎น าชุมชน

ภายใต๎ระบบอุปถัมภ์ 

 

67. สุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย . บทบาทของผู้น าท้องถ่ินต่อการพัฒนาจังหวัด  :  ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัด

เชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2535. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 การศึกษาคร้ังนี้พบวํา 

 1.  สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัด  โดยเริ่มต้ังแตํนอกสภา ในสภาจังหวัด  จนถึง

ภายในจังหวัด  กลําวคือ  สมาชิกสภาจังหวัดจะเริ่มมีบทบาทต้ังแตํการริเริ่มเสนอปัญหาและความต๎องการของประชาชน  

การจัดท าโครงการ  ท้ังนี้เริ่มจากการน าปัญหา  ความต๎องการของประชาชน และโครงการเข๎าสูํที่ประชุมของ

คณะกรรมการการจัดท างบประมาณของสํวนอ าเภอ (สมาชิกสภาจังหวัดเป็นกรรมการ) และเม่ืออ าเภอจัดท างบประมาณ

สํวนอ าเภอ  สํงไปยังจังหวัดเพื่อน าไปจัดท าเป็นรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย เข๎าสูํการพิจารณาของสภาจังหวัด ซึ่ง

สมาชิกและสภาจังหวัดก็ยังสามารถมีสํวนในการรํวมพิจารณา ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณของรายจํายท้ังจังหวัด  และ

เม่ือการพิจารณา งบประมาณรายจํายโครงการพัฒนาตําง ๆ  ผํานสภาจังหวัดแล๎วเม่ือไปด าเนินการในพื้นท่ี สมาชิกสภา

จังหวัดก็ยังสามารถตรวจสอบติดตามการด าเนินการวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ และในการตรวจ

ติดตามโครงการตําง ๆ นี้สามารถตรวจสอบติดตามได๎ไมํวําจะเป็นการด าเนินงานของกิจการสํวนจังหวัด  หรือราชการ

บริหารสํวนภูมิภาค หรือหากมีข๎อสงสัย  สมาชิกสภาจังหวัดก็สามารถสอบถามข๎อเท็จจริงจากผ๎ูวําราชการจังหวัด หรือตั้ง

กระทู๎ถามผ๎ูวําราชการจังหวัดได๎ 

2. จากแบบสอบภามสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํสํวนใหญํ  มีความเห็นวําบทบาทของตนเองในการพัฒนา 
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จังหวัดมีคํอนข๎างจ ากัด  เนื่องจาก รายได๎ท่ีมีไมํเพียงพอตํอการพัฒนาจังหวัด    โดยสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํให๎ความ 

ส าคัญในเรื่องรายได๎มีจ านวนถึง  28  คน  จากจ านวน 36  คน หรือคิดเป็นร๎อยละ  77.8  และจากการท่ีรายได๎น๎อย  จึง

ท าให๎มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาน๎อยไปด๎วย  นอกจากนี้  ยังมีปัญหาความเป็นเอกภาพของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํ 

มีการแบํงพรรคแบํงพวก จึงท าให๎อ านาจในการตํอรองกับฝ่ายบริหารมีน๎อยลงไปกวําเดิม ข๎าราชการในสํวนภูมิภาคเองก็

ไมํได๎ให๎ความรํวมมือกับสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํในการพัฒนาจังหวัดเทําที่ควร 

 3.  สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํสํวนใหญํ เห็นวําในอนาคต  ต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัด และนายกองค์การ

บริหารสํวนจังหวัด  ซึ่งเป็นต าแหนํงหัวหน๎าฝ่ายบริหารควรมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน (โดยสมาชิกสภาจังหวัด

เชียงใหมํ มีความเห็นด๎วยถึงร๎อยละ 86.1  และร๎อยละ 77.8 ตามล าดับ) เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัด และเป็นไปตามหลักของการกระจายอ านาจที่วําเจ๎าหน๎าที่ระดับบริหารชั้นสูงควรจะได๎มาด๎วย

วิธีการเลือกตั้งตามรูปแบบของประชาธิปไตย(Democratically Elected Alected Authorities) 

 4.  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เม่ือเปรียบเทียบกับผลงานการวิจัยของ  นายไพรัชต์  สุนทรีวงศ์กมล : เรื่อง 

“บทบาทในทางการเมืองของผู๎น าท๎องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํ ” และผลงานการวิจัยของนาย

สมศักดิ์ คณาด า  เรื่อง”บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด :  ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิก

สภาจังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ.2528-2531” พบวํา  บทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํมีปัจจัยหรือตัวแปรท่ีจะเข๎ามา

มีสํวนก าหนด  หรือข๎อจ ากัดบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดด๎านตําง ๆ คล๎ายคลึงกัน เชํน  ปัจจัยใน

เรื่องโครงสร๎างอ านาจหน๎าที่ การบริหารงาน  การงบประมาณ และอ านาจการตัดสินใจเกือบจะท้ังหมด ยังคงอยูํท่ี

ข๎าราชการประจ า  นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหารายได๎ไมํเพียงพอ การขาดความเป็นเอกภาพของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมํ 

ซึ่งเป็นผลท าให๎อ านาจการตํอรอง และความรํวมมือจากฝ่ายบริหารคํอนข๎างต่ า 

 

68. สุวิวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ . ปัญหาของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมฝ่ายบริหารในองคืการบริหารส่วนจังหวัด  :  

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2536. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 วิธีการศึกษาประกอบไปด๎วยการวิจัยภาคสนามควบคูํไปกับการวิจัยเอกสาร  การวิจัยภาคสนามได๎ใช๎ท้ัง

แบบสอบถาม และสัมภาษณ์สมาชิกสภาจังหวัดบางคนด๎วยตนเอง รวมท้ังการสังเกตแบบมีสํวนรํวม 

 ผู๎ตอบเห็นปัญหาของฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารสํวนจังหวัดในด๎านตําง ๆ  ตรงกันคือ ยังไมํสามารถท า

หน๎าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง ยังมีหน๎าท่ีเพียงค าปรึกษาแนะน ามากกวําควบคุมตรวจสอบ อ านาจหน๎าที่

ยังไมํพอท่ีจะถํวงดุลฝ่ายบริหารในการตอบกระทู๎หรือากรชี้แจงการสอบถามเทําที่ควรและและไมํคํอยได๎รับโอกาสในการ

ด าเนินการนอกสมัยประชุม  ผู๎ตอบได๎เสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทให๎สภาจังหวัดมีบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหาร

โดยให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดเป็นนิติบุคคลทท่ีคณะผู๎บริหารมาจากการเลือกตั้งให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอิสระ

ทางการคลัง และการก าหนดนโยบายให๎ปรับปรุงระเบียบกฏหมายเพื่อหใมีการถํวงดุลย์อ านาจระหวํางฝ่ายนิติบัญญัติกับ

ฝ่ายบริหาร 

 

69. ยุทธพงศ์  ไชยศร . ทัศนคติของผู้น าท้องถ่ินในจังหวัดล าพูนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. 

 ผลการวิจัย พบวําทัศนคติของผู๎น าท๎องถ่ินตํอ อบจ . อยูํก่ึงกลางระหวํางบวกและลบ ผู๎น าท๎องถ่ินมีแนวโน๎มท่ี

เห็นด๎วยกับแนวความคิดของการกระจายอ านาจ ความแตกตํางในจ านวนโครงการ และจ านวนงบประมาณที่ได๎รับในแตํ



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ละพื้นท่ีการพัฒนาท าให๎ทัศนคติแตกตํางกัน ความร๎ูความเข๎าใจใน อบจ . และผู๎น าท๎องถ่ินมีความรู๎ความเข๎าใจตํอการ

ด าเนินงานและโครงสร๎างองค์ประกอบของ อบจ. ในระดับปานกลาง 

 

 

70. ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย์ . ความไม่สอดคล้องระหว่างทัศนคติ กับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาว

ชุมชนเมือง  :  กรณีเปรียบเทียบระหว่างผลการส ารวจฐานคะแนนนิยม กับ ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อม

สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอ าเภอเมือง และกิ่งอ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  

2537 . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏวํา  ทัศนคติ กับพฤติกรรมท้ังด๎านการไปใฃ๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและด๎านการเลือกตัว

ผู๎สมัคร มีควาไมํสอดคล๎องกัน โดยกรณีการไปใช๎สิทธิมีความไมํสอดคล๎องในระดับมากท่ีสุด และกรณีการเลือกตัว

ผู๎สมัครมีความไมํสอดคล๎องในระดับคํอนข๎างมาก  ซึ่งมีเหตุปัจจัยท้ังด๎านตํานิยมเคร่ืองส าอางทางสังคมเป็นหลัก และ

คํานิยมด๎าน เงื่อนไขการคิดกับเงื่อนไขการท าเป็นรอง กลําวคือคํานิยมท้ัง  2 ด๎านนี้ตํางก็เป็นสาเหตุท่ีท าให๎พฤติกรรมของ

คนในสังคมเบ่ียงเบนไป โดยมีคํานิยมเรื่องความเกรงใจเป็นหลัก คํานิยม เรื่องการรักษาหน๎าเป็นรอง รวมท้ังคํานิยม

หลีกเลี่ยงความขัดแย๎ง และคํานิยมเรื่องความกล๎าหาญในการเผชิญความจริงเป็นปัจจัยเสริมตามล าดับ สํวนสาเหตุของ

คํานิยมด๎านเงื่อนไขการคิดกับเงื่อนไขการท านั้น เหตุผลท่ีกลําวอ๎างมักเป็นเรื่องสํวนตัวเป็นหลัก เชํน ไมํวําง ไมํอยูํ และไมํ

สะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาหน๎าที่ไมํไปใช๎สิทธิหรือไมํไปเลือกบุคคลตามท่ีได๎พูดไว๎ การให๎เหตุผลในเรื่องความไมํ

เชื่อถือในตัวผู๎สมัครเรื่องการไมํเห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง และเรื่องความไมํแนํชัดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทน

ทางวัตถุจากผ๎ูสมัครจึงท าให๎ไมํไปใช๎สิทธิซึ่งเป็นเหตุผลรองนั้น นําจะเป็นเหตุผลท่ีเป็นความจริงมากกวําเหตุผลหลักท่ี

กลําวอ๎าง 

 ผลการค๎นพบข๎อเท็จจริง เก่ียวกับความไมํสอดคล๎องระหวํางทัศนคติ กับพฤติกรรมจากเหตุปัจจัยคํานิยมท้ัง  2 

ประเภทดังกลําว นับวําเป็นสิ่งท่ีแก๎ไขได๎ยากมาก ต๎องอาศัยเวลาและกระบวนการปลูกฝังคํานิยมใหมํเข๎าทดแทนคํานิยม

เกําซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน 

 

71. โกวิทย์  ธรรมานุชิด . ทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี . พัฒนบริหารศาสตรม

หาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1.  สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีมีทัศนคติทางการเมืองอยูํในระดับดี เม่ือแยกเป็นด๎านตําง ๆ  พบวํา 

ทัศนคติทางการเมืองแบบเสรีนิยม จะมีคําเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือทัศนคติทางการเมืองแบบท่ัวไป และทัศนคติทางการ

เมืองแบบอนุรักษ์นิยม 

 2.  อายุของสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดอุบล

ราขธานี 

 3.  ระดับการศึกษาของสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภา

จังหวัดอุบลราชธานี 

 4.  อาชีพของสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด

อุบลราชธานี 

 5.  การเคย/ไมํเคยด ารงต าแหนํงทางการเมืองมากํอน ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองของสมาชิก

สภาจังหวัดอุบลราชธานี 

 6.  ความเก่ียวข๎องกับนักการเมือง ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด

อุบลราชธานี 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 7.  การด ารงต าแหนํงสมาชิกสภาจังหวัด กับอดีตสมาชิกสภาจังหวัดไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมือง

ของสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

72. รมณ์  พาพันธ์ . พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง :  ศึกษาเฉพาะกรณีการไปใช้สิทธิลงคุแนนเลือก

ตั้งสมาชิกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเลย เขตอ าเภอภูหลวง เมื่อวันที่  24  ธันวาคม พ .ศ. 2538 .พัฒนบริหารศาสตรม

หาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลจากการศึกษา พบวํา ผู๎ออกเสียงเลือกตั้งสํวนใหญํตัดสินใจในการเลือกผู๎สมัครเองโดยไมํมีใครแนะน า โดย

ใช๎เหตุผลด๎านคุณสมบัติสํวนตัวควบคูํกับเหตุผลด๎านความสัมพันธ์และการชํวยเหลือของผู๎สมัครเป็นส าคัญ 

 สํวนความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรกับการตัดสินใจในการออกสเยงเลือกตั้งพบวํา กลุํมผู๎ท่ีมีรายได๎แตกตํางกันจะ

เลือกผู๎สมัครกลุํมท่ีแตกตํางกันด๎วย 

 ลักษณะการตัดสินใจของหัวหน๎าครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยจะตัดสินใจเองโดยไมํมีใครแนะน ามากกวํากลุํมอ่ืน 

 กลุํมผู๎ไปใช๎สิทธิเลือกตั้งที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเลือกผู๎สมัครกลุํมเดียวกัน ทั้ง

สองกลุํมจะตัดสินใจโดยอิสระมากกวําการปรึกษาหารือกันเล็กน๎อย 

 ผู๎ไปใช๎สิทธิเลือกตั้งที่อยูํในเขตก่ึงชนบทจะเลือกผู๎สมัครท่ีอยูํในเขตก่ึงเมืองและผู๎ไปใช๎สิทธิท่ีอยูํในเขตชนบทจะ

เลือกผู๎สมัครท่ีอยูํในเขตชนบท การตัดสินใจของสมาชิกในครอบครัวเขตชนบทจะมีการปรึกษาหารือกันสูงกวําผู๎ท่ีอยูํใน

เขตก่ึงเมือง 

 การท่ีผู๎สมัครมาหาเสียงด๎วยตนเองจะไมํมีผลตํอการตัดสินใจแลงคะแนนของผู๎ออกเสียงเลือกตั้งหากมี

ความค๎ุนเคยกับผู๎ออกเสียงเลือกตั้ง 

 กลุํมผู๎ไปใช๎สิทธิท่ีสนใจสถานการณ์ทางการเมือง เลือกผู๎สมัครโดยพิจารณาคุณสมบัติสํวนตัวควบคูํกับ

ความสัมพันธ์สํวนตัว 

 กลุํมผู๎ไปใช๎สิทธิท่ีไมํสนใจสถานการณ์ทางการเมือง  เลือกผู๎สมัครโดยพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติสํวนตัว 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องให๎การศึกษาแกํประชาชน โดยการสร๎างจิตส านึกในอุดมการณ์ประชาธิปไตยให๎มากข้ึนและ

เน๎นการให๎ตระหนักถึงผลดีและผลเสียของการเลือกผู๎สมัครท่ีเน๎นเฉพาะความสัมพันธ์สํวนตัวเป็นปัจจัยหลัก 

 

73. ณรงค์ศักดิ์  ทิพย์โยธา , ร.ต.อ. . ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

จังหวัดของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย  :  ศึกษากรณีเฉพาะเขตการเลือกตั้งอ าเภอปากเกร็ด  . มหาวิทยาลัย

เกริก, 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 จากการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชน ตํอการปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ของ

ข๎าราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องในแตํละด๎าน พบวําระดับความคิดเห็นของประชาชนสํวนใญํอยํูใน

ระดับต่ าในทุกด๎านได๎แกํ ด๎านการจัดาารดูแลการเลือกตั้งของข๎าราชการกระทรวงมหาดไทยและจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องด๎าน

การวางตัวเป็นกลางของเจ๎าหน๎าที่  ด๎านการรณรงค์และสร๎างความเข๎าใจตํอประชาชนและด๎านความเข๎มงวดในการป้องกัน

แะลปรามการทุจริตซึ่งแสดงให๎เห็นวํา การปฏิบัติหน๎าที่ในการจัดการดูแลการเลือกตั้งของข๎าราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยและเจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องยังมีข๎อบกรํองในการปฏิบัติหน๎าที่จึงจ าเป็นจะตัองแก๎ไขและปรับปรุง

ข๎อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบวํา  การปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาจังหวัดของข๎าราชการกระทรวงมหาดไทย

และเจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎อง จ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงทั้ง  4 ด๎านคือ 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 1. ด๎านการดูแลการเลือกตั้งของข๎าราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องควรวางแผนการ

ปรับปรุงเก่ียวกับการดูแลการเลือกตั้งในด๎านตําง ๆ และควรจะมีกาอบรมเจ๎าหน๎าที่ท่ีให๎บริการภายในหนํวยเลือกตั้งใน

ทุกขั้นตอน  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติหน๎าที่ของตนอยํางสมบูรณ์ท่ีสุด โดยควรท่ีจะมีการประเมินผลเจ๎าหน๎าที่ภายหลังการ

อบรมด๎วย ซึ่งจะต๎องเน๎นให๎ได๎คุณภาพมากท่ีสุด 

 2. ด๎านการวางตัวเป็นกลางของเจ๎าหน๎าที่ ควรท่ีจะมีการสอดสํองดูแล เจ๎าหน๎าที่ของกระทรวงมหาดไทยและ

เจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎อง ที่ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งในทุกขึ้นตอน  โดยให๎มีหนํวยงานส าหรับตรวจสอบและควบคุมการ

ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ ซึ่งหนํวยงานนี้ต๎องเป็นหนํวยงานอิสระ  เพื่อให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มท่ีรวมถึงมีการจัดอบรม

เจ๎าหน๎าที่ท่ีปฎิบัติงาน และก าหนดมาตราการลงโทษในความผิดตําง ๆ ในสถานหนัก 

 

 3. ด๎านการรณรงค์และสร๎างความเข๎าใจตํอประชาชนควรท่ีจะมีการกวดขันก าชับเจ๎าหน๎าท่ีของทางราชการ  

และจัดให๎มีการอบรมเจ๎าหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติงานให๎รู๎ถึงขั้นตอนตํางๆ  ทุกขั้นตอนตลอดจนเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ 

โดยให๎มีการประเมินผลภายหลังการอบรม ซึ่งจะต๎องเน๎นในด๎านให๎มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 4. ด๎านความเข๎มงวดในการป้องกันและปรามการทุจริต ควรท่ีจะมีมาตราการควบคุมและสอดสํองดูแล

เจ๎าหน๎าที่ท่ีปฏิบัติงานให๎ปฏิบัติงานอยํางเครํงครัด  โดยให๎มีหนํวยงานส าหรับตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานและ

ควรก าหนดอัตราโทษ ส าหรับผู๎กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งให๎มีอัตราโทษท่ีสูง  ซึงควรก าหนดให๎ชัดเจนแม๎วําอยํูในขั้น

พยายามกระท าความผิดก็ถือวํามีความผิดแล๎ว  ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการหากพบผ๎ูกระท าความผิดแล๎ว ละเว๎นไมํ

ปฏิบัติหน๎าที่ควรเพิ่มโทษเป็น  2  เทํา ของอัตราโทษในความผิดนั้น 

 เนื่องจากงานชิ้นนี้ผู๎ศึกษาไมํได๎ศึกษาในระหวํางการเลือกตั้ง  แตํศึกษาในขณะที่การเลือกตั้งได๎ผํานมาแล๎ว  ซึ่ง

อาจเป็นผลให๎ผ๎ูตอบค าถามได๎ตอบค าถามจากความรู๎สึกหรือทัศนคติเกํา ๆ ท่ีมีตํอข๎าราชการในด๎านลบอยูํแล๎ว จึงมีสํวน

ท าให๎ผลของการศึกษาออกมาเป็นเชํนนี้ 

 

74. ปิยพร  ลาภพรหมรัตน . การยอมรับบทบาทสตรีทางการเมือง ศึกษากรณี : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (ส.จ.) ภาคกลาง . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , 2542.(

ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา 

 1.  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย  38 ปี อยํูในชํวงอายุระหวําง  33-34 ปี มากท่ีสุด สํวน

ใหญํมีสถานภาพสมรสและยังอยํูด๎วยกัน  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีระยะเวลาด ารงต าแหนํงระหวําง 1-4 ปี 

 2.  ศึกษาของบิดาและมารดาจบระดับระถมศึกษา อาชีพของบิดาสํวนใหญํค๎าขาย รองลงมารับราชการ /

รัฐวิสาหกิจ  และวิชาชีพอิสระ  อาชีพของมารดาสํวนใหญํเป็นแมํบ๎าน  ค๎าขาย และเกษตรกร  ตามล าดับ 

 3.  ส าหรับการติดตามขําวสารบ๎านเมือง  พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการติดตามขําวสารทางการเมืองในระดับสูงใน

ทุก ๆ ด๎าน (X = 3.58)  โดยมีการติดตามขําวสารบ๎านเมืองจากโทรทัศน์มากท่ีสุด (X = 3.90) การเขียนจดหมายหรือ

โทรศัพท์สนับสนุนนักการเมือง มีคําเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  3.20 

 4.  ทางด๎านการยอมรับบทบาทสตรีทางการเมือง  ซึ่งได๎แบํงการศึกษาออกเป็น  3  ด๎าน คือ  การมีสํวนรํวม

ทางการเมือง  การเข๎ารํวมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  และการด ารงต าแหนํงและการปฏิบัติหน๎าที่  พบวํา มีการ

ยอมรับบทบาทสตรีทางการเมืองท้ัง  3  ด๎าน อยูํในระดับสูง  โดยมีคําเฉลี่ย  3.24  เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน  โดย

เรียงล าดับจากสูงไปต่ าด๎านการด ารงต าแหนํงและปฏิบัติหน๎าที่  มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ  3.50  โดยมีการยอมรับบทบาทสตรี

ในการด ารงต าแหนํงสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด (ส.จ.) และ สมาชิกสภาผู๎แทน

ราษฎร (ส.ส.) สูงสุด (X = 3.50) ด๎านการมีสํวนรํวมทางการเมือง มีคําเฉลี่ย  3.19  และด๎านการเข๎ารวมสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง มีคําเฉลี่ย  3.15 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 5.  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการยอมรับบทบาทสตรีทางการเมือง พบวํา อายุ การศึกษาของบิดา และ

การติดตามขําวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบทบาทสตรีทางการเมือง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่

ระดับ .05 สํวน  เพศ  ระดับการศึกษาระยะเวลาด ารงต าแหนํง  และการศึกษาของมารดา ไมํมีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรับบทบาทสตรีทางการเมืองของ ส.จ.  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1.  ควรน าระบบสัดสํวนทางเพศมาใช๎ในการแตํงตังผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมืองเพื่อเอให๎สตรีมีบทบาทท่ีเทํา

เทียมกับชายในทางการเมืองให๎มากข้ึน 

 2.  ควรรณรงค์และสนับสนุนให๎สตรีมีสํวนรํวมทางการเมืองมากข้ึน  โดยจัดให๎มีการอบรมด๎านการเมือง และ

เปิดโอกาสให๎สตรีได๎แสดงความคิดเห็นด๎านการเมืองการปกครอง 

 

 3.  ควรให๎ความร๎ูแกํผู๎มีสิทธิลงคะแนนเสียง  นักกฏหมาย และพรรคการเมืองถึงประโยชน์ท่ีจะได๎รับ  หาก

ผู๎หญิงได๎แสดงบทบาทเต็มท่ีในทางการเมือง 

 4.  บุรุษควรมีจิตใจเป็นกลาง  เลิกยึดติดอยูํกับคํานิยม  ประเพณีดั้งเดิม และยอมรับความสามารถของสตรี

อยํางเทําเทียมกัน 

 5.  ควรสํงเสริมแนวทางรํวมกัน สร๎างแนวคิดเหรือจิตส านึกหรือความเชื่อใหมํท่ีวํา  บุคคลไมํวําเพศใดให๎มอง

คุณคําของบุคคลบนพื้นฐานของศักยภาพ ความสามารถในการท างานและอุทิศตนตํอภารกิจนั้น ๆ  

 

75. วิโรจน์  รอดวงษ์ . ลักษณะความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ิน  :  ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา

สังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1.  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีลักษณะความเป็นผู๎น าสูง 

 2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถ่ินสูง 

 3.  ลักษณะความเป็นผู๎น าของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวม

ในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 4.  ความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาภาวะการเป็นผู๎น าของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 9 

แนวทาง คือ  1.  ต๎องท านห๎าที่ประสานงานระหวํางสํวนราชการกับประชาชน  2.  ต๎องท าความดี  ท าประโยชน์แกํ

ประเทศชาติและท๎องถ่ิน  3.  ต๎องประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานพัฒนาท๎องถ่ิน 4.  ต๎องสํงเสริมให๎ประชาชนเลือกคนดี

มีคุณภาพ คุณธรรมมาเป็นสมาชิกสภองค์การบริหารสํวนจังหวัด และสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

 5.  ต๎องคิดถึงประโยชน์ของสํวนรวมเป็นท่ีตั้งและต๎องอยูํใกล๎ชิดกับประชาชน 

 6. ต๎องพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูํเสมอท้ังในเรื่องการศึกษา บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 

 7.  ต๎องยืดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

 8.  ต๎องมีความรู๎ ความสามารถและมีศักยภาพ 

 9.  ต๎องมีความเป็นอิสระ กล๎าคิด กล๎าท า กล๎าน า กล๎าตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกต๎อง 

 

76. สมศักดิ์  มณีศรี . บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 
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ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

44 

 ผลการวิจัยพบวํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดบุรีรัมย์สํวนใหญํมีบทบาททางการเมืองในระดับปาน

กลาง  โดยมีบทบาทททางการเมืองในสภาในระดับปานกลาง  และมีบทบาททางการเมืองนอกสภาในระดับสูง สํวนผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจไมํมีความสัมพันธ์กับบทบาททางการเมืองของสมาชิก

สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดบุรีรัมย์ แตํความสนใจตํอพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์กับบทบาททากงารเมืองของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

77. พชร  ถนอมทรัพย์ . ภาพลักษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด , ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา  ทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบิรหารสํวนจังหวัดที่มีตํอของภาพลักษณ์คณะกรรมการการ

เลือกตั้งอยํูในเชิงบวก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา 1) อายุ  2) การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

และ  3) การยอมรับในบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีความสัมพันธ์กับทัศนะของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสสํวนจังหวัดที่มีตํอของภาพลักษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตํพบวํา 1) เพศ 2) ระดับการศึกษา  3) อาชีพ 

4) รายได๎ตํอเดือน 5) ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง 6) ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดที่มีตํอของภาพลักษณ์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

78. ปฐม  มณีโรจน์ . การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองนนทบุรี  เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2510 . วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2511. 

 การศึกษาพบวํา  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้นพอสรุปได๎ดังนี้  1) ทะเบียนผู๎มีสิทธิออกเสียง  มีการ

เตรียมการท่ีไมํสมบูรณ์  อันเนื่องมาจากข๎อบกพรํองจากทะเบียนราษฎร์  ผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนในการได๎รับสิทธิออก

เสียงจึงไมํได๎มีชื่ออยูํในรายชื่อของผู๎มีสิทธิลงคะแนน  2)  การจัดหนํวยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้งไว๎ในท่ีไมํสะดุดตา 

สังเกตได๎ยาก ท าให๎ผ๎ูมีสิทธลงคะแนนจ านวนมากหาไมํพบ  ท าให๎ผ๎ูมีสิทธิจ านวนหนึ่งไมํกระตือรือร๎นในการใช๎สิทธิ 

โดยเฉพาะกลุํมคนที่ได๎รับการศึกษาน๎อยและเป็นผู๎ท่ีมีการตัดสินใจทางการเมืองด๎วยอารมณ์ความรู๎สึกสํวนตัวมากกวําการ

ใช๎เหตุผล  3) บัตรลงคะแนนและระเบียบการลงคะแนนท่ีก าหนดไว๎เม่ือ  10 ปี ที่ผํานมานั้นไมํเหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน ระเบียบเรื่องเวลาก็ยํุงยากเกินไปกวําที่จะท าให๎การบริหารงานเลือกตั้งท าได๎อยํางไมํมีอุปสรรค  4) ผู๎มีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นเจ๎าหน๎าที่เลือกตั้งมีจ านวนน๎อยเกินไป ผลท่ีตามมาคือความสามารถและความช านาญ 

ซึ่งเม่ือไมํได๎รับการฝึกฝนอยํางพอเพียง ท าให๎ไมํสามารถให๎บริการได๎อยํางท่ีควรจะเป็น  5) ระบบท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู๎มีสิทธลงคะแนนท่ีหนํวยเลือกตั้งนั้นไมํเหมาะสม ท าให๎งํายตํอการสวมรอย จึงต๎องมีการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให๎

เหมาะสมขึ้น 6) ปัญหาจากปริมาณหรือวิธีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรูปแบบตําง ๆ นําจะได๎รับการแก๎ไขให๎ลด

น๎อยลง ด๎วยการวางระเบียบและการบริหารงานท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข๎อบกพรํองตําง ๆจากการบริหารงาน

เลือกตั้งที่กลําวมานี้ควรท่ีจะได๎รับการแก๎ไขมิฉะนั้นแล๎วจะเป็นผลให๎เกิดการโกงคะแนนเสียงท่ีจะท าให๎การเลือกตั้งใน

อนาคตไมํมีความหมาย 

 ข๎อเสนอแนะ 1) รัฐบาลสํวนกลางควรต๎องมีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบและข๎อก าหนดส าหรับผู๎มีสิทธิ

ลงคะแนนส าหรับในพื้นท่ีตําง ๆ นั้น ต๎องได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขในเรื่องตํอไปนี้ เขตและคูหาเลือกตั้ง ระบบเจ๎าหน๎าที่ 
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ระเบียบการลงคะแนนการตรวจสอบคุณสมบัติผ๎ูมาลงคะแนน นอกจากนี้ยังเสนอแนะให๎มีการวิจัยและประเมินผลด๎วย  

2)  ให๎มีการจัดท าแผนการจัดการเลือกตั้งที่ใช๎ความรู๎ความสามารถ และการจัดการบุคคลท่ีมีความสามารถท าหน๎าที่

จัดการหนํวยเลือกตั้งให๎มีความเหมาะสม เพื่อให๎งานเลือกตั้งเป็นไปด๎วยดี รวมท้ังเสนอแนะวิธีการท างานอยํางไมํซับซ๎อน 

รวบรัด รวมท้ังจัดท าโครงการฝึกอบรม 

 

79. ประดิษฐ์  ทิพย์สุมาลัย . ความขัดแย้งในการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาล

นครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2513. 

 การศึกษาเก่ียวกับความขัดแย๎งในการเมืองท๎องถ่ินศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช

เป็นการศึกษาเพื่อชี้ให๎เห็นถึงสภาพการณ์ตํอสู๎ทางการเมืองเพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลประโยชน์ โดยสามารถแจกแจงให๎เห็นถึง

ลักษณะท่ีผลประโยชน์มีความเก่ียวข๎องสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกับความพยายามในการขยายเขตเทศบาลเมือง

นครศรีธรรมราช  กลําวคือ 

 1.  เป็นการสูญเสียต าแหนํงและอ านาจหน๎าที่ของก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  และผู๎น าในชุมชนท๎องถ่ินอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีท่ี

มีการขยายเขต 

 2.  พรรคการเมืองเข๎าไปเก่ียวข๎องกับกลุํมท่ีได๎หรือเสียผลประโยชน์ และกลุํมชนเหลํานี้ได๎ให๎การสนับสนุน

พรรคการเมืองอยู ํ

 3.  เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ในเขตท่ีมีการขยายเนื่องจากผลของการบังคับใช๎เทศบัญญัติ และกฏหมายท่ี

เก่ียวข๎องกับเทศบาล 

 จากประเด็นทั้ง  3  เม่ือมาประกอบกันก็มีสํวนผลักดันให๎เกิดการตํอสู๎ทางการเมืองในกระบวนการทางการเมือง 

ซึ่งเกิดข้ึนในชุมชนท๎องถ่ินของเมืองนครศรีธรรมราช 

 

80. จงศักดิ์  สุวรรณประดิษฐ . ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคณะเทศมนตรีกับสภาเทศบาล ศึกษา

เปรียบเทียบถึงกรณีของเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลต าบลแก่งคอย และเทศบาลต าบลหนองแค  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2520. 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้พบวํา ความขัดแย๎งระหวํางคณะเทศมนตรีและสภาเทศบาลของเทศบาลท้ังสามแหํงนี้

ความขัดแย๎งจะมีมาตั้งแตํเริ่มต๎นด๎วยการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลแบํงเป็นกลุํม ๆ เพื่อแยํงชิงในการท่ีจะเข๎ามาเป็นฝ่าย

บริหาร พวกท่ีไมํได๎เป็นคณะเทศมนตรีก็จะมีการรวมตัวกันเป็ฯฝ่ายค๎าน พยายามท่ีจะโคํนล๎มคณะเทศมนตรีอยูํ

ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะของความขัดแย๎งท่ีรุนแรงที่สุดในแตํละเทศบาลนั้นจะพบได๎ในขณะมีการพิจารณารํางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจํายประจ าปี ซึ่งกฎหมายได๎เปิดโอกาสให๎สภาเทศบาลสามารถโคํนล๎มคณะเทศมนตรีได๎อยํางงํายดายโดย

ท่ีคณะเทศมนตรีไมํมีโอกาสจะยุบสภาเทศบาลโดยตรงได๎เลย 

 จากการประมวลข๎อมูลท่ีได๎จากการกรอกแบบสอบถามของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท้ัง  

3 แหํง  จ านวน 42 ชุด ได๎รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้นจ านวน 37 ชุด แยกเป็นเทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน  13 ชุด 

เทศลาลต าบลแกํงคอย  จ านวน  12 ชุด  และเทศบาล ต าบลหนองแค  จ านวน  12 ชุด และจากการสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่

ท่ีเก่ียวข๎องโดยตรงท้ังจากสํวนกลาง คือกองราชการสํวนท๎องถ่ิน  กรมการปกครอง  และสํวนภูมิภาค  คือส านักงาน

ผู๎ตรวจการสํวนท๎องถ่ิน  จังหวัดสระบุรี และพนักงานเทศาลท้ังสามแหํง ผลปรากฎวํา สาเหตุส าคัญแหํงการขัดแย๎ง

ระหวํางคณะเทศมนตรีกับสภาเทศบาลท้ัง 3 แหํงนี้ สืบเนื่องมาจากการชํวงชิงอ านาจที่จะให๎ได๎มาซึ่งการเป็นผู๎น าทางด๎าน

การบริหาร  คือการท่ีนายกเทศมนตรีเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลแตํละคนมีอาชีพเป็นพํอค๎า  นักธุรกิจ และ

เจ๎าของกิจการตําง ๆ  คิดเป็นร๎อยละ 89.08  ซึ่งการเป็นผู๎น าทางการบริหารเทศบาลนั้น กฎหมายได๎มอบอ านาจให๎หลาย

ประการ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการเงิน  การจ๎าง  การบริหารงานบุคคล  การสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ของเทศบาลให๎กับประชาชนในท๎องถ่ินอันเป็นการเสริมสร๎างคะแนนนิยมให๎กับตัวเองอีกโสดหนึ่ง  ดังนั้น  การมาบริหาร
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เทศบาลของบุคคลเหลํานี้จึงเป็นการดีงเอาเทศบาลเข๎าไปเก่ียวข๎องกับกิจการของเอกชนท่ีตนเป็นเจ๎าของอยูํ หรือกิจการท่ี

ตนมีสํวนรํวมอยูํด๎วย  เป็นเหตุให๎สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไมํได๎รับอ านาจเหลํานี้มีการรวมตัวกันเพื่อโคํนล๎มคณะเทศมนตรี

อยูํตลอดเวลา 

 และสาเหตุท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือากรท่ีกฎหมายเอื้ออ านวยให๎สภาเทศบาลสามารถถอดถอนเทศมนตรีได๎

งํายเกินไป กลําวคือ ตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496  ให๎อ านาจแกํเทศบาลในการท่ีจะถอดถอน

คณะเทศมนตรีด๎วย การท่ีสภาเทศบาลเพียงแตํไมํรับหลักการแหํงรํางเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีเทํานั้น  คณะ

เทศมนตรีก็ต๎องออกจากต าแหนํงไป โดยท่ีคณะเทศมนตรีไมํมีอ านาจหรือโอกาสที่จะยุบสภาเทศบาลให๎ประชาชนใน

ท๎องถ่ินนั้นได๎เป็นผู๎ตัดสินใจวํา คณะเทศมนตรีชุดนี้เหมาะสมท่ีจะบริหารงานตํอไปหรือไมํ อันเป็นไปตามหลักการแหํง

การถํวงดุลแหํงอ านาจ ซึ่งการใช๎อ านาจดังกลําวนี้จากการวิจัยพบวํากฎหมายได๎ให๎อ านาจสภาเทศบาลในการควบคุมคณะ

เทศมนตรีมาก คิดเป็นร๎อยละ  69.45 และเห็นวําการใช๎อ านาจนี้โดยเฉพาะอยํางยิ่งมาตรา 45 (2) สํวนใหญํเป็นไปด๎วย

ความไมํเป็นธรรมคิดเป็นร๎อยละ 54.81  และเห็นวําการปฏิบัติหน๎าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลได๎มีการเข๎าไปก๎าวกํายการ

ปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรีคิดเป็นร๎อยละ 32.22  อันเป็นการแสดงให๎เห็นแล๎ววําการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาลมีความขัดแย๎งกันอยูํ 

 นอกจากนี้ จะพบวําการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรีในบางคร้ังสามารถมีอ านาจเหนือสภาเทศบาลอยูํ ท้ังนี้สืบ

เนื่องมาจากการขาดความร๎ูและความสามารถของสมาชิกสภาเทศบาลเอง คิดเป็นร๎อยละ 41.90 ซึ่งนับวําเป็นสาเหตุท่ี

ส าคัญประการหนึ่งท่ีสภาเทศบาลไมํสามารถควบคุมคณะเทศมนตรีได๎ 

 ส าหรับแนวความคิดของผู๎วิจัยท่ีจะแก๎ไขปัญหาในเรื่องนี้ คือจัดให๎มีการปรับปรุงโครงสร๎างของเทศบาลใน

ปัจจุบันนี้ใหมํ เพราะในชํวงเวลา 40 ปีท่ีผํานมาไมํเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร๎างของเทศบาลแตํประการ

ใดเลย ทั้งนี้โดยท่ีโครงสร๎างเทศบาลไมํจ าเป็นท่ีจะต๎องมีการเลียนแบบการปกครองมาจากระดับประเทศแตํประการใด 

ควรท่ีจะยึดถือถึงสภาพของความเหมาะสมในทอ๎งถ่ินเป็นส าคัญ คืออาจเป็นไปในรูปของแบบผู๎อ านวยการ แบบ

คณะกรรมการ หรือแบบเลือกตั้งผู๎บริหารโดยตรงก็ได๎ 

 

81. สมเจตน์  พันธุโฆษิต . ความขัดแย้งในการบริหารงานเทศบาลระหว่างคณะเทศมนตรีกับพนักงานเทศบาล  :  

ศึกษาถึงบุคคลิกภาพทางการบริหารของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. 

 ด๎วยปรากฎวําความขัดแย๎งในการบริหารงานเทศบาลระหวํางคณะเทศมนตรีซึ่งเป็นเสมือนข๎าราชการเมืองกับ

พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นข๎าราชการประจ าได๎เกิดมีขึ้นเนื่อง ๆ เป็นปัญหาบั่นทอนประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เทศบาลและเป็นตัวเหนี่ยวรั้งมีให๎การปกครองสํวนท๎องถ่ินบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว๎ เพื่อหาทางขจัดปัญหาดังกลําว จึงได๎มี

การวิจัยถึงสาเหตุและลักษณะความขัดแย๎ง  ในการบริหารงานเทศบาลนี้ขึ้น 

 จากการส ารวจวรรณกรรมและบทวิจัยท่ีก่ียวข๎อง รวมท้ังศึกษาประวัติความเป็นมาและโครงสร๎างของเทศบาล

พบวําสํวนหนึ่งของความขัดแย๎งเกิดข้ึนจากความไมํชัดเจนของกฎหมายท่ีเก่ียวข๎องกับการบริหารงานเทศบาล และอีกสํวน

หนึ่งเกิดจากความแตกตํางทางด๎านบุคลิกภาพของผู๎บริหารเทศบาล  ซึ่งได๎แกํนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล เนื่องจาก

ในสํวนแรกมีผู๎ให๎ความสนใจศึกษาวิจัยอยํางกว๎างขวางอยูํแล๎วการวิจัยนี้จึงได๎มํุงศึกษาในอีกสํวนหนึ่งท่ีเก่ียวข๎องกับ

บุคลิกภาพของผู๎บริหารเทศบาล 

 โดยเหตุท่ีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตํางก็เป็นบุคคลส าคัญในระดับผ๎ูบริหารเทศบาลท่ีมีอิทธิพลตํอคณะ

เทศมนตรีและพนักงานเทศบาลในแตํละฝ่ายดังนี้น จีงได๎ใช๎นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลท่ัวประเทศเป็นประชากร

การวิจัยโดยใช๎แบบทดสอบบุคลิกภาพการบริหารของศาสตราจารย์ William J. Reddin  จ านวน 64 ข๎อ ใช๎วัดบุคลิกภาพ

หลัก  8 ประเภทคือ ผู๎หลีกหนี ผู๎นิยมอ านาจ ผู๎เครํงระเบียบ นักบุญ นักประนีประนอม นักเผด็จการมีศิลป์ นักพัฒนา

และนักบริหาร ผลการทดสอบชี้ให๎เห็นวําบุคลิกภาพทางการบริหารของนายกเทศมนตรีมีลักษณะเดํนแบบ “ผู๎นิยม
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อ านาจ” สํวนปลัดเทศบาล มีลักษณะเดํนแบบ “ผู๎เครํงระเบียบ”  หลังจากท่ีแยกพิจารณาตามลักษณะตัวแปรประเภท

ตําง ๆ เชํนอายุ อาชีพเดิม และระดับการศึกษาแล๎ว พบวําลักษณะดังกลําวยังคงเป็นลักษระเดํนของผู๎บริหารเทศบาล 

 การวิเคราห์ความขัดแย๎งท่ีเกิดจากบุคลิกภาพทากงารบริหารท่ีตํางกันพบวําความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพของ

ผู๎บริหารเทศบาลมีแนวโน๎มท่ีท าให๎เกิดความขัดแย๎งกันในการบริหารงาน  เนื่องจากความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพเป็นแบบ 

“ลบ-ลบ” ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีท าให๎เกิดความขัดแย๎งได๎งํายท่ีสุดเมื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพการบริหารของผู๎บริหารเทศบาล

โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในแตํละเทศบาลแล๎ว พบวํา การ

บริหารงานของเทศบาลสํวนมากเป็นแบบ “แบํงแยก” ท าให๎เกิดความระแวงซึ่งกันและกันท าให๎ต๎องยึดระเบียบในการ

ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะถูกโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่งได๎ ลักษณะเชํนนี้เป็นความขัดแย๎งทางการบริหาร

ท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย๎งทางบุคลิกภาพ 

 

82. อโณทัย  วัฒนาพร . การเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ิน  :  กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดภาคเหนือ . สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527. 

 การศึกษาคร้ังนี้ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีท้ังการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  

และสมาชิกสภาเทศบาลสํวนหนึ่ง กับการสัมภาษณ์บุคคลท่ีถือวํารู๎เรื่องการเมือง และกระบวนการนโยบายสาธารณะใน

เทศบาลแหํงนี้เป็นอยํางดี (Key informants) อีกสํวนหนึ่ง พร๎อมกันนี้ผู๎เขียนยังได๎ใช๎เวลาสํวนหนึ่งอยูํในชุมชนแหํงนี้ 

(Participant  Observation)  

 จากการศึกษาพบวํา กลุํมท่ีได๎รับเลือกตั้งเข๎าไปเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นสํวนใหญํท่ีสมมุติชื่อวํา “กลุํมบ๎าน

นา” เป็นกลุํมการเมืองแบบผู๎อุปถัมภ์ -ผู๎อยูํใต๎อุปถัมภ์และลักษณะการเมืองดังกลําวนี้ยังมีผลกระทบตํอการจัดท า

นโยบาย อยํางไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบกับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยหลังมีผลกระทบมากกวําปัจจัยแรก 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีข๎อสังเกตประการหนึ่งวํา การรวมกลุํมการเมืองในลักษณะนี้นั้นเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา

การเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยด๎วยเหตุนี้การท่ีจะอาศัยการเมืองในทอ๎งถ่ินเป็นพื้นฐานการสร๎างประสบการณ์ทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย จึงจ าเป็นต๎องให๎พรรคการเมืองเข๎าไปมีบทบาทในการสํงสมาชิกเข๎าแขํงข๎นกันในการเมือง

ระดับนี้ 

 

83. ศุภชัย  เอี่ยมละออ . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมื่อวันที่  17  มีนาคม  2528 . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1.  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสํวนใหญํไปลงคะแนนเสียงด๎วยความส านึกของตนเอง โดยถือวําเป็นหน๎าท่ีพลเมืองดีพึง

ปฏิบัติ ประกอบกับนิยมชมชอบตัวผู๎สมัคร หรือนโยบายในการพัฒนาท๎องถ่ินผู๎สมัครหรือกลุํมผู๎สมัครมากกวําที่ไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะถูกระดม และเม่ือจ าแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแล๎ว พบวําระดับการศึกษา

และอาชีพของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  2 ตัวแปรเทํานั้นจากจ านวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 2.  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสํวนใหญํไปลงคะแนนเสียง โดยได๎ตัดสินใจเลือกผู๎สมัครไว๎กํอนหลายวันแล๎ว แตํยังไมํ

สามารถสรุปได๎วําผู๎ลงคุแนนเสียงท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า เนื่องจากมีปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์อยําง

มีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะเวลาในกาตัดสินใจเพียง  2 ตัวแปรคือ  ระดับการศึกษา และรายได๎ สํวนตัวแปรท่ีเก่ียวกับ 

เพศ อายุ อาชีพ ภูมิล าเนาเดิม และท่ีอยูํอาศัย  ไมํมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติแตํอยํางใด 

 3.  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสํวนใหญํตัดสินใจเลือกผู๎สมัครโดยค านึงถึงตัวบุคคลมากกวํากลุํมการเมือง และเม่ือได๎

จ าแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแล๎ว พบวําเกณฑ์การตัดสินใจเลือกผู๎สมัครโดยค านึงถึงกลุํมการเมืองหรือ
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ตัวบุคคลมีความแตกตํางกันน๎อยมาก และมีระดับการศึกษาเป็นตัวแปรเดียวเทํานั้น ที่มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ

 4.  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งมีระดับความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินเมืองพัทยาดีพอควร โดยได๎วัด

ระดับความร๎ู ความเข๎าใจ และแบํงเป็น  3 ระดับ คือระดับต่ า ระดับปานกลาง  และระดับสูง ปรากฏวําผู๎มีระดับความร๎ู 

ความเข๎าใจสูง มีสัดสํวนใกล๎เคียงกันผู๎มีสิทธิเลือกตั้งที่มีระดับความร๎ู  ความเข๎าใจต่ า 

 5.  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งยังให๎ความสนใจเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาน๎อยมาก และบางสํวนเห็นควร

ให๎แก๎ไขปรับปรุงระบบการเลือกตั้งด๎วย นอกจากนี้บางคนยังไมํมีความพอใจในรูปแบบการปกครองท๎องถ่ินแบบผู๎จัดการ 

โดยให๎เหตุผลสํวนใหญํวําการบริหารงานของเมืองพัทยา และการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่เมืองพัทยาไมํมีประสิทธิภาพดี

พอ 

 

84. ฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล . ประสิทธิผลของการใช้หนังสือพิมพ์เป็นตัวการให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมือง ศึกษา

กรณีเทศบาลเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529. 

 การศึกษาทดลองถึงประสิทธิผลของการใช๎หนังสือพิมพ์เป็นตัวการท าให๎เกิดการเรียรู๎ทางการเมือง  ผู๎วิจัยได๎

เลือกศึกษาโดยการให๎การเรียนรู๎ทางการเมืองเรื่องเทศบาลเนื่องจากเห็นวํา เทศบาลเป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ินส าคัญ

ยิ่งตํอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตํเทําที่ผํานมาเทศบาลยังประสบความล๎มเหลวเรื่อยมาสาเหตุท่ี

ส าคัญประการหนึ่งก็คือการท่ีประชาชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจ มีความร๎ูสึกและภาพพจน์ท่ีไมํดีตํอเทศบาลดังนั้น จึงนํา

ท่ีจะมีการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจให๎กับประชาชน เพื่อเป็นพลังผลักดันให๎เทศบาลเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ทั้งในระดับชาติและระดับท๎องถ่ินตํอไป 

 การศึกษาถึงประสิทธิผลของการใช๎หนังสือเป็นตัวการให๎เกิดการเรียนรู๎ทางการเมืองนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษา

ประสิทธิผลของหนังสือพิมพ์ในแงํของการพัฒนาความรู๎  ความเข๎าใจความรู๎สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความร๎ูสึกใน

หน๎าท่ีพลเมือง และความไว๎วางใจทางการเมือง โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยคือ ส ารวจระดับพื้นภูมิความร๎ูและ

ความรู๎สึกทางการเมืองของกลุํมตัวอยําง น าบทความท่ีสร๎างขึ้น ซึ่งครอบคลุมเรื่องราวเก่ียวกับเทศบาล และน าไปลงใน

หนังสือพิมพ์ “ไทยนิวส์” ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท๎องถ่ินของจังหวัดเชียงใหมํ หลังจากเสนอบทความครบหมดแล๎ว จึงส ารวจ

ระดับความร๎ู และความรู๎สึกทางการเมืองของกลุํมตัวอยํางเดิม วํามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือไมํ 

 นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎น าปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ เข๎ารํวมศึกษาเพื่อ

ดูวําปัจจัยตําง ๆ  เหลํานี้มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกทางกาเรมืองหรืไมํ 

 กลุํมตัวอยํางของการวิจัยนี้ ได๎แกํ สมาชิกหนังสือพิมพ์ “ไทยนิวส์” ในแนวเทศบาลนครเชียงใหมํ จ านวน  211 

คน 

 ผลของการศึกษาวิจัยนี้พบวํา สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ยังมีบทบาทสูงในการให๎ความร๎ูความเข๎าใจทาง

การเมืองแกํประชาชน โดยพบวําในชํวงระยะเวลาของการวิจัย ประชาขนที่เป็นกลุํมตัวอยํางมีระดับความร๎ูความเข๎าใจ

เก่ียวกับเทศบาลสูงขึ้น แตํส าหรับความรู๎สึกทางการเมืองยังไมํสามารถท่ีจะสร๎างเปลี่ยนแปลงในชํวงเวานั้น  ๆได๎ 

 สํวนผลการวิจัยอ่ืนๆ พบวํา กลุํมตัวอยํางนั้นเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ตํางก็มีระดับพี้นภูมิความร๎ูความ

เข๎าใจเก่ียวกับเทศบาล ความร๎ูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และความรู๎สึกในหน๎าท่ีพลเมืองคํอนข๎างสูง และมี

ความรู๎สึกไว๎วางใจทางการเมืองในระดับสูง ซึ่งสิ่งท่ีได๎ชี้ให๎เห็นวําสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์เป็นแหลํงขําวสาร

การเมืองท่ีส าคัญย่ิงตํอการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจของประชาชน 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมพบวํา เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล๎ว  เพศ  อายุ การศึกษา และอาชีพ  มี

ความสัมพันธ์รํวมกันกับความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเทศบาล  ความรู๎สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง  ความรู๎สึกในหน๎าท่ี

พลเมืองแตํไมํมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับความรู๎สึกไว๎วางใจทางการเมือง 
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 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมแตํละตัวกับความรู๎และความรู๎สึกทางการเมืองท่ีมีตํอ

เทศบาลพบวํา  มีเพียงเพศและการศึกษาเทํานั้นท่ีมีผลท าให๎ความร๎ูความเขัาใจเรื่องเทศบาลเชํนกัน  โดยเพศชายมี

ความรู๎ความเข๎าใจสูงกวําหญิง และยิ่งประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น ก็จะท าให๎เป็นความรู๎สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

พบวํา  มีเพียงอายุและเพศเทํานั้นท่ีท าให๎ประชาชนมีความรู๎สึกท่ีแตกตํางกัน โดยพวกท่ีมีอายุ  36 ปีลงไปมีความรู๎สึกมี

ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวําพวกท่ีอายุเกิน 36 ปี ขึ้นไป และเพศชายมีความรู๎สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวํา

เพศหญิง ส าหรับความรู๎สึกในหน๎าท่ีพลเมืองพบวําเพศและการศึกษามีอิทธิพลในการทก าหนดความแตกตํางในหน๎าท่ี

พลเมืองสูงกวําผู๎ท่ีมีการศึกษาปานกลางและต่ า สํวนความรู๎สึกไว๎วางใจทางการเมือง ไมํวําจะเป็นชายหรือหญิงเป็นคนวัย

หนุํมสาว  วัยกลางคน  หรือผู๎สูงอายุ  มีการศึกษาสูงหรือต่ า ประกอบอาชีพรับจ๎าง  ค๎าขาย  รับราชการ  หรือก าลังศึกษา

อยูํก็ไมํมีความแตกตํางกันในความรู๎สึกไว๎วางใจทางการเมือง 

 ประเด็นตํอไปพบวํา ประชาชนท่ีรับขําวสารเกี่ยวกับเทศบาลจากสื่อมวลชน จะมีระดับพื้นภูมิความร๎ูสูงกวําผู๎ท่ีรับ

ขําวสารจากส่ือระหวํางบุคคล สํวนในด๎านความร๎ูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความร๎ูสึกในหน๎าท่ีพลเมือง และ

ความรู๎สึกไว๎วางใจทางการเมือง ไมํมีความแตกตํางกัน 

 ประเด็นสุดท๎ายพบวํา  การเปิดรับขําวสารจากบทความเรื่อง “เทศบาลท่ีข๎าพเจ๎ารู๎จัก ” มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเทศบาล โดยผ๎ูท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับขําวสารจากบทความมากจะมีความร๎ูมากข้ึนด๎วยแตํในสํวน

ท่ีเก่ียวกับความรู๎สึกทางการเมือง ไมํวําจะมีการอํานบทความมากน๎อยตํางกัน ก็ไมํได๎ท าให๎มีความร๎ูสึกทางการเมือง

แตกตํางกัน 

 

85. กิตติ  ประทุมแก้ว . ความส านึกทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินในรูปเทศบาล  :  ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา  . เอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ.) รุ่นที่ 29 , 2529-2530. 

 ผลการวิจัยพบวํา  ความส านึกทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยามีความส านึก

ทางการเมืองและการเข๎ามีสํวนรํวมในทางการเมืองน๎อย  สาเหตุเนื่องมาจากวํา 

  1.  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยายังมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับสิทธิและหน๎าท่ี รวมท้ัง

สภาพการณ์ทางการเมืองตํอการปกครองท๎องถ่ินในรูปแบบเทศบาลคํอนข๎างน๎อย 

 2.  การเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นแบบผู๎สังเกตการณ์วงนอก มากกวําจะเป็น

ผู๎กระท าทางการเมือง 

 นอกจากนี้  ในการศึกษายังได๎ชี้ให๎เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการพัฒนาการเมืองการปกครองท๎องถ่ินใน

รูปแบบเทศบาล อันได๎แกํ 

 1.  การขาดอุดมการณ์ทางการเมืองของนักการเมืองท๎องถ่ิน โดยมํุงหวังผลประโยชน์สํวนตัวและพวกพ๎อง

มากกวําสํวนรวมหรือท๎องถ่ิน 

 2.  ปัญหาการขัดแย๎งภายในองค์การระหวํางฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงานประจ า 

 3.  ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลอันเนื่องมาจากสมรรถภาพและคุณภาพของ

เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติ 

 4.  ปัญหาในด๎านการคลังสํวนท๎องถ่ิน ซึ่งมีรายได๎น๎อย ไมํเพียงพอท่ีจะน ามาพัฒนาท๎องถ่ินของตนได๎ 

 

86. ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ . ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมกับทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองตาก . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมํุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติทางการเมืองและศึกษาภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก

สภาเทศบาล เมืองตากวํามีสํวนสัมพันธ์ตํอการสร๎างทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกสภาเทศบาลมากน๎อยเพียงใด 
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 ผลการวิจัยพบวํา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากมีทัศนคติทางการเมืองแบบเสรีนิยม  ซึ่งเอ้ืออ านวยตํอการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาทางการเมืองการปกครองไทย 

 สรุปได๎วํา การศึกษาวิจัยนี้ พอท่ีจะชี้ให๎เห็นถึงแนวโน๎มบางประการวํา สมาชิกสภาเทศบาลมีทัศนคติทาง

การเมืองท่ีเอ้ืออ านวยตํอการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าหน๎าท่ีเป็นกลไกท่ีส าคัญอยํางหนึ่งของระบอบ

ประชาธิปไตยคือ การเป็นตัวแทนของประชาชนในทอ๎งถ่ินในเขตเทศบาลท่ีจะมีอิทธิพลและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา

ทางการเมืองของไทยในอนาคต 

 

87. อภิชัย  เจนธีรวงศ์ . ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณี การเข้าสู่

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ทั่วประเทศ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสน์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. 

  ผลของการวิจัยพบวํา  ปัจจัยหลักทางภูมิหลังท่ีมีผลตํอการเข๎าสูํกระบวนการทางการเมืองของสมาชิกสภา

เทศบาลสตรีคือ  ความเป็นทายาททางการเมือง และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของสมาชิกสภาเทศบาลสตรี

ดังกลําว  

หรืออีกนัยหนึ่ง กลําวได๎วํา  การได๎รับมอบหมายให๎สืบทอดต าแหนํงทางการเมืองจากครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว เป็นปัจจัยหลักของการเข๎าสูํกระบวนการทางการเมืองของสมาชิกสภาเทศบาลสตรี 

 

88. หรรณพ  พุกจันทร์ . สมาคมจีนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง :  ศึกษากรณีสมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลกกับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ปี พ .ศ. 2528 . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2532. 

 ผลการศึกษาพบวํา สมาชิกสมาคมจีน ซึ่งเป็นกลุํมเศรษฐกิจและผลประโยชน์ท่ีใหญํท่ีสุดในเขตเทศบาลมีความ

เก่ียวข๎องด๎านผลประโยชน์กับเทศบาลท้ังโดยตรงและทางอ๎อม เก่ียวพันด๎านผลประโยชน์กับสมาชิกสภาเทศบาลในด๎าน

ความรํวมมือกันในการแสวงหาธุรกิจที่จะด าเนินการในสํวนของเทศบาล และยังเอ้ืออ านวยประโยชน์ให๎กัน ตั้งแตํกระบวน

เลือกตั้งจนถึงการบริหารงานของเทศบาล 

 ในสํวนรูปแบบของการเข๎ามามีสํวนรํวมของสมาคมจีน พบวําสมาชิกสมาคมจีนเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกระดับ

ตั้งแตํการให๎การสนับสนุนด๎านตําง ๆ แกํกลุํมการเมืองท่ีสนับสนุนให๎ได๎รับเลือกตั้งกับลงสมัครรับเลือกตั้งเองสํวนหนึ่ง

เพื่อเข๎าบริหารงานเทศบาลโดยตรง ถืงแม๎จะมีจ านวนเพียง  40 % ก็ตาม เนื่องจากติดภาระการด าเนินธุรกิจและคํานิยม

ทางสังคมเกํา ๆ  

 และสุดท๎าย สมาชิกสมาคมจีนซึ่งมีลักษณะกลมกสินทางวัฒนธรรมจนมีความเป็นคนไทยสูงมากข้ึน มีแนวโน๎มท่ี

จะใช๎พลังทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูํเข๎ามามีสํวนรํวมทางการเมืองโดยตรงสูงขึ้นในระดับตําง ๆ  

 

89. เทวินทร์  ตติยรัตน์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองรูปเทศบาล :  ศึกษาเฉพาะกรณี

เทศบาลเมืองนครพนม  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 

2532. 

 ผลการวิจัยพบวําประชาชนในเจตเทศบาลเมืองนครพนมมีสํวนรํวมทางการเมืองมาก คือมีจ านวนร๎อยละ  53.8 

และมีสํวนรํวมทางการเมืองน๎อย มีจ านวนร๎อยละ  46.2 ส าหรับระดับการมีสํวนรํวมทางการเมืองประชาชนมีสํวนรํวมด๎าน

การออกเสียงลงคะแนนมากท่ีสุด  รองลงมาคือด๎านการชักชวนให๎ผ๎ูอ่ืนสนทนาเรื่องการเมือง และมีสํนรํวมด๎านการติดตํอ

แสดงความคิดเห็นหรือเรียกร๎องตํอเจ๎าหน๎าที่บ๎านเมืองหรือนักการเมืองน๎อยท่ีสุด 

 ผลการพิสูจน์สมมุติฐานปรากฏวํา ปัจจัยทางด๎านอายุ และความร๎ูความเข๎าใจทางการเมืองเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว๎  ส าหรับปัจจัยด๎านเพศ การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และระดับการศึกษา ไมํเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 ส าหรับสาเหตุของการมีสํวนรํวมทางการเมืองน๎อยและไปใช๎สิทธิเลือกตั้งไมํถึงร๎อยละ  50  นั้น เป็นเพราะ

ประชาชนมีรู๎ความเข๎าใจในระบบกรเมืองการปกครองท๎องถ่ินรูปเทศบาลน๎อย  จึงไมํรู๎วําตนเองมีบทบาทหน๎าที่และมี

ความส าคัญตํอระบบการเมือง การท่ีเทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดีเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และผลงานของเทศบาลการ

ท่ีประชาชนไมํศรัทธาตํอคณะผู๎บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล และความบกพรํองของบัญชีรายชื่อผู๎เลือกตั้งจึงท า

ให๎ประชาชนขาดแรงจูงใจในการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมือง 

 ข๎อเสนอแนะส าหรับการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมมากข้ึนคือ การให๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ความส าคัญของ

เทศบาลตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การพัฒนาองค์กรประชาชนชาวคุ๎มวัด กลํุมการเมือง เพื่อให๎มีการ

รวมตัวและมีกิจกรรมรํวมกันภายในกลุํมอยูํอยํางสม่ าเสมอ การจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ผลงานและแผนงานโครงการใน

อนาคตของเทศบาล และการให๎ความส าคัญแกํตัวการในการอบรมกลํอมเกลาและากรเรียนรู๎ทางการเมืองซึ่งได๎แกํ 

ครอบครัว กลุํมเพื่อน สถาบันการศึกษา กลุํมอาชีพ สื่อมวลชน และสถาบันการเมือง  เพื่อหใมีบทบาทในการสร๎างความรู๎

ความเข๎าใจทางการเมืองแกํประชาชนอันจะเป็นการกํอให๎เกิดความเข๎าใจอันดีและความใกล๎ชิดระหวํางประชาชนกับ

ผู๎บริหารเทศบาลและนักการเมืองท๎อถ่ินซึ่งจะเป็นลูํทางท าให๎ประชาชนมีความรู๎สึกในความส าคัญทางการเมืองของบุคคล

และเกิดความเป็นเจ๎าของเทศบาล จะได๎เข๎ามามีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครองของเทศบาลมากข้ึน 

 

90. ศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา . ความขัดแย้งในการเมืองท้องถ่ิน  :  ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองอุทัยธานี (พ.ศ. 

2528-2533) . วิทยานิพนธ์ร ฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. 

 ผลของการศึกษาพบวํา การรวมตัวกันขึ้นเป้นกลุํมทางการเมืองท๎องถ่ินนั้น  อาศัยรากฐานของความสัมพันธ์

สํวนตัว ตามระบบของพรรคพวกและระบบอุปถัมภ์ ระหวํางผู๎น าของกลุํมกับบรรดาสมาชิก การเข๎ารํวมกับกลุํมของ

สมาชิก ด๎วยเพราะเห็นความส าคัญของหัวหน๎ากลุํมและผลประโยชน์ท่ีอาจได๎รับจากการเป็นผู๎รับการอุปถัมภ์ หรือ จาก

การเข๎ามาท าหน๎าที่ในฐานะฝ่ายบริหาร ลักษณะดังกลําวเป็นการยึดถือตัวบุคคลมากกวําหลักการหรือนโยบายของกลุํม ท า

ให๎กลุํมมีความอํอนแอ และงํายตํอการเกิดปัญหาความขัดแย๎ง ปัญหาความขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึน เพราะสมาชิกมีความต๎องการ

ท่ีจะเข๎าไปมีอ านาจ และให๎ได๎มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเมืองท๎องถ่ินตําง ๆ นั่นเอง แตํกลุํมไมํสามารถจัดสรรอ านาจและ

ผลประโยชน์ดังกลําวเป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิก และสํงผลตํอการสลายของกลุํมในท่ีสุด 

 

91. กิตติพงษ์ เตชะพันธ์ุ . พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พ .ศ. 2533 :  ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการใช้สิทธิ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2534. 

 จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 

 1.  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ตํอการใช๎สิทธิ (ไปหรือไมํไป) เลือกตั้งของประชาชนได๎แกํ 

 1.1  ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมบางประการ  ได๎แกํ อายุ จากการศึกษา พบวําผู๎ท่ีมีอายุในระดับปาน

กลาง มีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิเลือกตั้งมากกวําผู๎ท่ีอยูํในกลุํมอายุอ่ืน, ด๎านอาชีพพบวําผู๎ท่ีประกอบอาชีพรับราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (รวมเกษียณ) มีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิมากกวําผู๎ท่ีอยูํในกลุํมอาชีพอื่น สํวนเพศ และระดับการศึกษา พบวําจะไมํ

มีความสัมพันธ์ตํอการใช๎สิทธิเลือกตั้งในคร้ังนี้ 

 1.2  ปัจจัยด๎านจิตวิทยา  จากการศึกษาพบวํา ผู๎ท่ีมีความรู๎สึกวําตนมีประสิทธิภาพในทางการเมือง มีความร๎ูสึก

วําตนมีหน๎าท่ีของพลเมือง มีความร๎ูสึกเป็นสํวนหนึ่งของเทศบาล มีความร๎ูสึกวําได๎รับประโยชน์จาการเลือกตั้ง ผู๎ท่ีมี

ความรู๎สึกในด๎านตําง ๆ เหลํานี้มีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิเลือกตั้งมากกวําผู๎ท่ีไมํมีความรู๎สึกในด๎านดังกลําวเลย ในขณะเดียวกัน

ผู๎ท่ีมีความผูกพันกับกลุํมการเมือง (อันได๎แกํ การเป็นสมาชิกกลุํมการเมือง การได๎รับความชํวยเหลือจากกลุํมการเมือง ) 

ก็มีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิเลือกตั้งมากกวําผู๎ท่ีไมํมีความผูกพันในเรื่องดังกลําวเลย 
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 1.3  ความนิยมกลุํมการเมือง  จากการศึกษาพบวํา ผู๎ท่ีมีความนิยมในกลุํมการเมืองมีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิ

เลือกตั้งมากกวําผู๎ท่ีไมํมีความนิยมในกลุํมการเมืองใดเลย 

 1.4  ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวผู๎สมัครรับเลือกตั้ง จากการศึกษาพบวําผู๎ท่ีไปใช๎สิทธิเลือกตั้ง มีแนวโน๎มท่ีพิจารณาถึง

ชื่อเสียงของกลุํมการเมืองท่ีผู๎สมัครสังกัด นโยบายและแนวทางในการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนคุณสมบัติสํวนตัวของผู๎สมัคร

ประกอบกันมากกวําการพิจารณาถึงประเด็นอื่น ๆ 

 1.5  พฤติกรรมทางการเมืองของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  จาการศึกษาพบวําผู๎ท่ีมีความสนใจในทางการเมือง (อ๎น

ได๎แกํ เคยไปฟังการหาเสียงของผู๎สมัครเลือกตั้งเคยพูดคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งกับบุคคลอ่ืน ) มีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิ

เลือกตั้งมากกวําผู๎ท่ีไมํมีความสนใจในเรื่องดังกลําวเลย นอกจากนี้ยังพบวําผู๎ท่ีมีความรู๎ในเรื่องการเมืองในระดับท่ีดีมี

แนวโน๎มไปใช๎สิทธิเลือกตั้งมากกวําผู๎ท่ีมีความรู๎ในเรื่องดังกลําวในระดับปานกลางและค่ า 

 1.6  ปัจจัยทางด๎านการเงิน จากการศึกษาพบวํา ผู๎ท่ีทราบวํามีการแจกเงิน ซื้อเสียงมีแนวโน๎มไปใช๎สิทธิเลือกตั้ง

น๎อยกวําผู๎ท่ีไมํทราบวํามีการแจกเงินซื้อเสียง สํวนการได๎รับเงินท่ีแจกกับการใช๎สิทธิเลือกตั้ง จากการศึกษาในคร้ังนี้ พบวํา

ไมํมีความสัมพันธ์กัน 

พื้นฐานความรู๎ความเข๎าใจในการเมืองระดับท๎องถ่ินของประชาชนสํวนใหญํยังอยํูในระดับท่ีต่ า 

 

92. วรพันธ์ุ  สุวรรณยุหะ . การรักษาอ านาจของกลุ่มการเมือง ในระบบการเมืองท้องถ่ินไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี

กลุ่มการเมือง “พลังสังคม” ในเทศบาลเมืองสงขลา  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2535. 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงลักษณะของการรักษาอ านาจของกลุํมการเมืองในระบบการเมือง

ท๎องถ่ินไทย ภายใต๎เงื่อนไข ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคมไทย การจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกภายในกลุํม

การเมืองท๎องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมการเมืองทอ๎งถ่ินกับพรรคการเมืองระดับชาติ  และความสัมพันธ์ระหวํางกลุํม

การเมืองท๎องถ่ินกับระบบราชการ 

 ผลการศึกษาพบวํา  การได๎มาและรักษาไว๎ซึ่งอ านาจของกลุํมการเมืองท๎องถ่ินขึ้นอยํูกับปัจจัยความสัมพันธ์เชิง

อุปถัมภ์ของสังคมไทย กับการจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกาภยในกลุํมการเมืองท๎องถ่ิน โดยหัวหน๎ากลุํมการเมือง

ท๎องถ่ินเป็นผู๎มีอ านาจเด็ดขาดในการจัดสรรผลประโยชน์ดังกลําว ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์สํวนตัว ตามลักษณะของ

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคมไทยเป็นหลัก จนเป็นท่ียอมรับแกํสมาชิกภายในกลุํมการเมืองท๎องถ่ิน ตลอดจนกลุํม

ผู๎สนับสนุนท าให๎สามารถรักษาอ านาจทางการเมืองไว๎ได๎อยํางเหนี่ยวแนํน 

 

93. สราวุธ  วรพงษ์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก้าวขึ้นสู่บุคคลช้ันน าทางการเมืองท้องถ่ินของเชียงใหม่ :  ศึกษา

เฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลเชียงใหม่ (พ.ศ.2533-2538) . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. 

 ผลการศึกษาวิจัย  พบวํา 

 1.  สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนสํวนใหญํ ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีเพียงจ านวนสํวนน๎อยเทํานั้นท่ี

ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ นายกเทศมนตรีส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน

พานิชยการในตํางประเทศ 

 2.  สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนสํวนใหญํ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้น (14 ทํานจาก 24 ทําน) ส าเร็จ

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงของเชียงใหมํ ได๎แกํ โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย , โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย , 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และอ่ืน ๆ  
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 3.  สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนคร่ึงหนึ่ง (12 ทําน จาก  24 ทําน) จะมาจากครอบครัวท่ีประสพความส าเร็จทาง

ธุรกิจ และ มีเพียง  4 ทํานมาจากครอบครัวทางธุรกิจเกําแกํท่ีมีชื่อเสียงของเชียงใหมํ ซึ่งแสดงวํา ปัจจัยหลักทางภูมิหลัง

ของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหมํท่ีมาจากครอบครัวทางธุรกิจจะประสบความส าเร็จตํอการก๎าวสูํต าแหนํงนี้ 

 4.  จากการศึกษาในด๎านจิตวิทยาการเมือง พอจะยืนยันได๎วํา สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนจะมีระดับความ

ต๎องการความส าเร็จในระดับสูง 

 5.  สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนสํวนใหญํ  (21  ทําน  จาก 24 ทําน)  จะมีกิจกรรมระหวํางท่ีศึกษาอยํูเป็นสํวน

ใหญํ ได๎แกํ เป็นหัวหน๎าชั้นเรียน, นักกีฬาของโรงเรียน หรือ นักตนตรีของโรงเรียน เป็นต๎น 

 6.  สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนกํอนท่ีจะก๎าวมาสูํต าแหนํงนี้  จะต๎องผํานองค์กรทางการเมือง องค์กรทางสังคม 

และองค์กรทางสถาบันการศึกษา อันได๎แกํ ผํานการอบรมสมาชิกไทยอาสาประชาชาติ  (ทสปช.) สมาชิกลูกเสือชาวบ๎าน 

(ลสชบ.) สมาชิกสโมสรโรตารี่ สมาชิกสโมสรไลออนท์ หรือ นายกสมาคมนักเรียน/นักศึกษา เป็นต๎น 

 

94. มนัส  ศิริมหาราช . ความสัมพันธ์เชิงทัศนคติระหว่างประชาชนกับนักการเมืองในการเลือกตั้ง  : กรณีศึกษา

เทศบาลนครเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537. 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ มุํงท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางประชาชนกับนักการเมืองวํ  แตํละฝ่ายมี

ทัศนคติตํอกันอยํางไรในการเลือกตั้งเทศบาล 

 1.  ความสัมพันธ์เชิงทัศนคติของประชาชนกับนักการเมืองท่ีสอดคล๎องกันคือ สมาชิกสภาเทศบาลฃุดปัจจุบัน

สํวนใหญํได๎รับเลือกตั้งเพราะการซื้อเสียง การแก๎ปัญหาซื้อเสียงเป็นเรื่องยากท่ีจะแก๎ไปได๎ แตํทุกฝ่ายก็ปรารถนาที่จะได๎

เห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ยุติธรรม ส าหรับผู๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํงนายกเทศมนตรี ควรมีความรู๎ไมํต่ ากวําปริญญาตรี 

นอกจากนี้ ยังเห็นวําการบริหารงานของผู๎บริหารเทศบาลชุดปัจจุบันประสบความล๎มเหลว 

 2.  ความสัมพันธ์เชิงทัศนคติของประชาชนและนักการเมืองท่ีไมํสอดคล๎องคือ กรณีผ๎ูมีสิทธ์ิจะออกมาใช๎สิทธิใน

การเลือกตั้งครั้งตํอไปฝ่ายนักการเมืองเห็นวําเทําเดิม แตํฝ่ายประชาชนเห็นวําจะออกมาใช๎สิทธิมากกวําเดิมเกือบเทําตัว 

กรณีระดับการศึกษาของสมาชิกกับเทศมนตรี ฝ่ายประชาชนเห็นวําควรจบปริญญาตรีฝ่ายนักการเมืองเห็นวําจบมัธยม

ปลายก็พอ ส าหรับการพิจารณาเลือกผู๎สมัครฝ่ายประชาชนเห็นวําจะพิจารณาเลือกรายบุคคล แตํฝ่ายนักการเมืองเห็นวํา

พิจารณาเลือกบุคคลและกลุํมการเมือง 

 

95. บรรจงศักดิ์  วงศ์รัตนวรรณ . ทัศนคติของผู้น าท้องถ่ินต่อการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่และการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การวิจัยพบวําเทศบาลนครเชียงใหมํก าลังประสบปัญหาเมืองเอกนคร ระบบบริหารปัจจุบันไมํประสบ

ความส าเร็จในการจัดการปัญหาตํางๆ  ที่เกิดข้ึน และได๎พบวําผู๎ให๎สัมภาษณ์เกือบท้ังหมด ตํางก็เห็นวําสํวนกลางต๎อง

กระจายอ านาจมาสูํท๎องถ่ินอยํางแท๎จริง และเชื่อวําการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจะเป็นทางออกในการแก๎ไขปัญหา

ตํางๆ ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากเป็นระบบท่ีจะท าให๎ได๎ผู๎บริหารท่ีมีความสามารถ และเกิดการมีสํวนรํวมในด๎านการเมืองและการ

บริหารของประชาชนในท๎องถ่ิน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เสนอตัวแบบระบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมา

ด๎วย 

 

96. ชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา . ความขัดแย้งในการเมืองท้องถ่ิน  :  ศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมํุงหมายท่ีจะศึกษาถึงความขัดแย๎งในการเมืองท๎องถ่ิน กรณีการขอขยายเขตเทศบาล

เมืองอํางทอง ซึ่งเดิมมีพี้นท่ีอยูํในความรับผิดชอบเพียงแคํ  3.27  ตารางกิโลเมตร เม่ือความเจริญของท๎องถ่ินมากข้ึน 

ประชากรเพิ่มจ านวนมากข้ึน กํอให๎เกิดความแออัดยัดเยียด และปัญหาตําง ๆ  ตามมามากมายหลายประการ เทศบาล

เมืองอํางทองพิจารณาเห็นสมควรขยายเขตเทศบาลให๎ใหญํขึ้นเพื่อแก๎ปัญหาที่เทศบาลประสบอยูํ และเพื่อขยายบริการท่ี

เทศบาลควรจะด าเนินการให๎เกิดผลดีแกํประฃาชนเพิ่มข้ึน 

 ผลของการศึกษาปรากฏวํา ความคิดในการขยายเขตเทศบาลแม๎จะเป็นหลักการท่ีดี มุํงสนองประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นท่ีตั้งก็ตาม ในการด าเนินการตามหลักการนี้ยังได๎รับการขัดขวางตํอต๎านจากบุคคลกลุํมผู๎เสียประโยชน์ทั้งใน

ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังประชาชนผู๎ไมํเข๎าใจในหลักการปกครองท๎องถ่ิน ท าให๎ด าเนินการขยายเขต

เทศบาลมีอุปสรรคปัญหาหลายประการ จนในท่ีสุดเทศบาลเมืองอํางทองเพิ่มพื้นที่ได๎อีกเพียง 2.85  ตารางกิโลเมตร

เทํานั้น  ซึ่งไมํสมเจตนาและเหตุผลท่ีเทศบาลได๎ตั้งไว๎ และปัญหากรณีการขยายเขตเทศบาลเมืองอํางทองนี้ยังอาจจะเกิด

ขึ้นกับเทศบาลอ่ืนอีกหลายเทศบาล ซึ่งควรจะได๎มีการศึกษาเรื่องนี้ให๎กว๎างขึ้น  เพื่อผลดีของการพัฒนากระบวนการ

ปกครองท๎องถ่ินในอนาคต 

 

97. สุพงศ์  ส่งถาวรทรัพย์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองอุทัยธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา  คณะกรรมการชุมชนยํอยมีสํวนรํวมทางการเมืองอยูํในระดับต่ าทั้งการมีสํวนรํวมเก่ียวกับ

การเลือกตั้ง และการของความชํวยเหลือจากเทศบาล นอกจากนี้ยังพบวํา คณะกรรมการชุมชนยํอยท่ีมีเพศ อายุ การ 

ศึกษา อาชีพ รายได๎  จ านวนสมาชิกในครอบครัวต าแหนํงในชุมชนท่ีแตกตํางกันไมํมีผลท าให๎การมีสํวนรํวมทางการเมือง

แตกตํางกัน 

 จากการศึกษาวิจัยนี้  ผู๎ศึกษาได๎เสนอแนะให๎กระทรวงมหาดไทยได๎มีการปรับปรุงอ านาจหน๎าที่ของ

คณะกรรมการชุมชนยํอยให๎สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน และให๎สะดวกแกํการปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ควรท่ี

จะได๎จัดเจ๎าหน๎าท่ีออกตรวจเยี่ยมให๎ค าแนะน าเทศบาลและชุมชนยํอยอยํางตํอเนื่อง ควรจัดให๎มีการอบรมเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกํเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูรับผิดชอบของเทศบาล  ควรจัดสรรงบประมาณแกํเทศบาลในการพัฒนา

กิจกรรมของชุมชนยํอยและควรท่ีจะได๎รํวมกับเทศบาลประชาสัมพันธ์เผยแพรํความส าคัญ และกิจกรรมของ

คณะกรรมการชุมชนยํอยให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาให๎ชุมชนยํอยได๎มีขีดความสามารถในด๎านตําง ๆ รวมท้ังการที

สํวนรํวมทาง การเมืองของคณะกรรมการชุมชนยํอย และชุมชนยํอยตํอไป 

 

98. สุรเชษฐ์  เนียมทัง . ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม่ระหว่าง พ .ศ. 

2517-2537 . วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2538. 

 จาการศึกษาพบวํา การรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุํมการเมืองท๎องถ่ินนั้น อาศัยรากฐานความสัมพันธ์สํวนตัวตามระบบ

อุถัมภ์มีพัฒนาการและการธ ารงค์รักษากลุํม  โดยอาศัยปัจจัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคมไทย  องค์ประกอบของ

กลุํมประกอบด๎วย  กลุํมพลังมวลชน กลุํมทางสังคมและกลุํมทุนท๎องถ่ิน โดยมีความสัมพันธ์โยงใยกับพรรคการเมืองและ

ระบบราชการ โครงสร๎างของกลุํมมีลักษณะการรวมตัวกันอยํางหลวม ๆ ไมํมีการจัดองค์กรอยํางเป็นทางการ ซึงผล

การศึกษาดังกลําวตรงกับข๎อสมมติฐานของผู๎เขียนเก่ียวกับลักษณะและพัฒนาการของกลุํมการเมืองท๎องถ่ินเทศบาลนคร

เชียงใหมํ 

 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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99. อิงขนิษฐ  ศิรินภาพันธ์ . แนวโน้มการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่  12  

พฤศจิกายน  2538 : ศึกษากรณีแขวงเม็งราย  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ข๎อสรุปจาการศึกษาพบวํา  

 1.  การจัดต้ังชุมชนมีอิทธิพลตํอการเลือกตั้ง 

 2.  ประชาชนในชุมชนเห็นวํานักการเมืองยังมีการซื้อเสียงอยูํ 

 3.  ผลจากการชํวยเหลือ เก้ือกูล  ความใกล๎ชิดระหวํางคนในชุมชนกับนักการเมืองท๎องถ่ินเป็นปัจจัยส าคัญตํอ

การตัดสินใจหรือจูงใจให๎ชาวชุมชนเลือกผู๎แทนของเขา 

 4.  ความด๎อยโอกาสของคนในชุมชนเป็นชํองวํางหรือชํองทางท่ีนักการเมืองจะเข๎าไปใช๎ระบบอุปถัมภ์เป็น

แนวทางในการสร๎างฐานเสียงของตนเหรือของกลุํม 

 จากประเด็นในข๎อสรุปที่ได๎ดังกลําวข๎างต๎นนั้น เป็นไปตามทฤษฎีของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่นัก

สังคมศาสตร์ ได๎แบํงนั้นได๎น ามาออกมาเก่ียวพันใน  3 ทฤษฎี ได๎แกํ 

 1.  ทฤษฎีปัจจัยตัวก าหนด (Determinative)  ได๎ระบุถึงพฤติกรรมของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถูกก าหนด

โดยปัจจัยทางสังคมอันเป็นภูมิหลังของบุคคล ดังนั้นการท่ีมีการจัดต้ังชุมชนนั้นเกิดจากสภาพของชุมชนและคนในชุมชนท่ี

มีสภาพที่ต๎องการความชํวยเหลือการดูแล จากผู๎บริหารในท๎องถ่ินเพราะสถานภาพทางสังคมของคนในชุมชนไมํวําจะเป็น

ความรู๎ สภาพความเป็นอยูํ เศรษฐกิจของบุคคลล๎วนต๎องการพึ่งพาเม่ือผู๎บริหารของเทศบาลนครเชียงใหมํได๎จัดต้ังชุมชน 

และเข๎าดูแลชุมชนนั้นการจัดต้ังชุมชนจึงมีอิทธิพลตํอการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยจากการสุํมตัวอยํางพบวํา

แนวโน๎มของการเลือกตั้งให๎แกํ ผู๎บริหารเทศบาลนครเชียงใหมํสูงและเลือก นายวรกร  ตันตรานนท์ เป็นผู๎บริหารเทศบาล

นครเชียงใหมํตํอไปเพราะ นายวรกร ตันตรานนท์ได๎เข๎าดูแลชุมชนจัดตั้งชุมชนอยํางจริงจัง 

 2.  ทฤษฎีส านึกเชิงเหตุผล (Consciously Ratinonal Theories) ซึ่งเน๎นถึงความส านึก ความตรึกตรองของผู๎ไป

ใช๎สิทธิเลือกตั้งที่มีตํอการเลือกตั้ง  โดยผ๎ูไปใช๎สิทธิเลือกตั้งมีความส านึกถึงคุณคํา ของการเลือกตั้งมากน๎อยเพียงไรวําการ

เลือกตั้งนั้นจะต๎องเป็นไปอยํางบริสุทธ์ิ ไมํมีการซื้อสิทธิ ขายเสียง และการเลือกตั้งนั้นมีอะไรท่ีเป็นแรงจูงใจให๎ไปใช๎สิทธิ

เลือกตั้ง  จากการท่ีได๎สอบถามประชาชน พบวํา ประชาชนมีความรู๎สึกวํานักการเมืองยังมีการซื้อเสียงอยูํมาก แสดงถึง

ความส านึกของประชาชนท่ีมองเห็นภาพของการเลือกตั้งไมํได๎เป็นไปอยํางบริสุทธ์ิ 

 3.  ทฤษฎีเกี่ยวกับผู๎อุปถัมภ์และผู๎รับอุปถัมภ์ (Patron-Client) ทฤษฎีได๎อธิบายถึงความชํวยเหลือเก้ือกูลกัน

ระหวํางในความสัมพันธ์ท่ีไมํเทําเทียมกัน กลําวคือ ผู๎ท่ีมีฐานะสูงกวํา กับผู๎มีฐานะต่ ากวําในทางความสัมพันธ์ระหวํางคน

ในชุมชนการชํวยเหลือเก้ือกูลความใกล๎ชิดระหวํางคนในชุมชนกับนักการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญตํอการตัดสินใจหรือจูงใจ

ให๎ชาวชุมชนเลือกผู๎แทนของตน ในการเก้ือกูลกันชํวยเหลือของผู๎บริหารเทศบาลนครเชียงใหมํตํอชาวชุมชนท่ีด๎อยโอกาส

ในสังคมนั้นจะเป็นแนวทางในการสร๎างฐานเสียงของตน ผลจากการให๎ความชํวยเหลือเก้ือกูลนึ้งมีผลตํอการเลือกตั้งที่

ประชาชนจะต๎องเลือกกลุํมอานันทภูมิอันเป็นกลุํมบริหารของเทศบาลเชียงใหมํในปัจจุบัน และมีแนวโน๎มวํา นายวรกร 

ตันตรานนท์ จะได๎รับการเลือกตั้งอีกคร้ังหนึ่ง เป็นต๎น 

 

100. กุลภา  โภคสวัสดิ์ . ประสิทธิผลของสื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ .ศ.2538 : 

ศึกษากรณี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์, 2539. 

 ผลการศึกษาปรากฏวํา  การใช๎สื่อตําง ๆ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งรวมท้ังการรณรงค์ให๎ไปใช๎สิทธ์ิในการ

เลือกตั้ง  เม่ือน ามาศึกษากรณีเปรียบเทียบ สื่อท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือ สื่อวิทยุ  รองลงมาคือสื่อประเภทแผํนป้าย

โฆษณา ล าดับสาม คือ สื่อประเภทรถประชาสัมพันธ์ สุดท๎ายคือ  สื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยหากพิจารณาภาพรวม

ของสื่อท้ังหมดนั้น พบวํามีประสิทธิผลระดับสูง 
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 ในด๎านการปรียบเทียบการใช๎สื่อของกลุํมรักอุบลและกลุํมอุบลยุคใหมํ พบวํา กลุํมรักอุบลใช๎สื่อได๎มีประสิทธิผล

สูงกวํากลุํมอุบลยุคใหมํ 

 ในด๎านปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิผลของสื่อพบวํา สื่อแตํละประเภทมีปัจจัยส าคัญที่สํงผลตํอประสิทธิผลใกล๎เคียง

กันคือ ปัจจัยด๎าน  1) ความครอบคลุมท่ัวถึง  2) ความถ่ีและตํอเนื่องของารรณรงค์ 3) ความเหมาะสมของชํวงเวลา 4)

ความรู๎ ความเข๎าใจ และดึงดูดใจของสื่อ  5) ความชัดเจนของสื่อ  และ 6) เทคนิคในการสื่อข๎อความสื่อ 

 

101. พิษณุ  วัตถุ . การแข่งขันแลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ .ศ.2528-2533 . ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539. (เอกสารวิจัย) 

 การแขํงขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปรากฎการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญในคราวการ

เลือกตั้งปี  พ .ศ. 2528  การเลือกตั้งนับตั้งแตํปี  พ .ศ. 2480 เป็นต๎นมาจนถึงคราวการเลือกตั้งปี พ .ศ.2528  การ

แขํงขันการเลอืกตั้งมักเป็ฯการตํอสู๎ระหวํางกลุํมการเมืองท๎องถ่ินหรือ “ทีม” ส าคัญ ๆ สองกลุํม ผู๎สมัครรับเลือกตั้งมัก

เป็นข๎าราชการเกษียณหรือผู๎มีอาชีพทางกฎหมายได๎แกํ ทนายความ แตํลักษณะเดํนที่ปรากฎก็คือนายกเทศมนตรีใน

ชํวงเวลานี้สามารถผูกขาดอ านาจได๎นาน ๆ นายกเทศมนตรีคนแรก และอยูํในต าแนหํงนานท่ีสุด คือ  นายบุญชํวย  อัตถา

กร ซึ่งอยูํในต าแหนํงนานถึง  22 ปี  และผู๎ท่ีด ารงต าแหนํงได๎นานถัดมา คือ นายเกียรติ นาคะพงษ์ ด ารงต าแหนํงนาน  

13 ปี 

 ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในปี  พ.ศ.2528 เนื่องจากกลุํมพํอค๎าและนักธุรกิจบริเวณตลาดเมืองมหาสารคามได๎

รวมกันตั้งกลุํมการเมืองท๎องถ่ินคือ ทีมพลังสารคาม ทีมใหมํดังกลําวน าโดยนายประพิสทองโรจน์ ได๎แขํงขันกับทีมขอบ

เรา ภายใต๎การน าของนายเกียรติ  นาคะพงษ์ จากคุณสมบัติของผู๎สมัครท้ังอายุ การศึกษา รวมท้ังฐานะทางเศรษฐกิจ

ปรากฏวําผู๎สมัครทีมพลังสารคามมีคุณสมบัติเหนือกวําทีมของเรา นอกจากนี้ทีมพลังสารคามยังใช๎ยุทธวิธีทางการเมืองท่ี

เหนือกวําทีมของเราอีกด๎วย โดยท่ัวไปท้ังสองทีมมีวิธีการในการหาเสียงท่ีคล๎ายคลึงกันกลําวคือ การใช๎โปสเตอร์ไมํอัด

ภาพสี, โปสเตอร์ขนาดเล็ก, แผํนปลิวรูป, แผํนปลิวอักษร แผํนปลิว (เถ่ือน)การปราศรัย และพฤติกรรมเบ่ียงเบนอ่ืน ๆ  

เชํน การแจกส่ิงของและเงิน โดยในการแจกสิ่งของและจ าหนํายสิ่งของราคาถูก ทีมพลังสารคามได๎รูปแบบจากพรรค

ประชากรไทย ในการเลือกตั้งปี พ .ศ.2528 ปรากฏวําทีมพลังสารคามได๎รับชัยชนะและได๎บริหารเทศบาล นับเป็นการ

หยุดการครองอ านาจนาน ๆ ของผู๎บริหารเทศบาลดังที่เคยปรากฏมา 

 ในการเลือกตั้งปี พ .ศ.2533 ทีมพลังสารคามเกิดการแตกแยก มีทีมส าคัญลงแขํงขันสามทีมคือทีมของเรา

ภายใต๎การน าของ นายเกียรติ นาคะพงษ์ ทีมประชารํวมใจซึ่งแตกมาจากทีมพลังสารคามและทีมสารคามก๎าวหน๎าน าโดย

นาจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ในการเลือกตั้งทั้งสามทีมยังคงใช๎วิธีการหาเสียงท่ีไมํแตกตํางไปจากอดีต กลําวคือการใช๎โปสเตอร์

ไม๎อัดสีโปสเตอร์ขนาดเล็ก แผํนปลิว แผํนปลิว(เถ่ือน)การปราศรัย รวมท้ังการแจกเงินซื้อเสียง โดยท่ัวไปในอัตราเสียงละ 

100 บาท ผลการเลือกตั้งปรากฏวําทีมสารคามก๎าวหน๎าซึ่งเป็นทีมใหมํได๎รับการเลือกตั้ง 

 จากการเลือกตั้งปี พ .ศ.2528  เป็นต๎นมาได๎เกิดแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหาร เทศบาลไมํใชํการ

ผูกขาดดังท่ีเคยเป็นมา นอกจากนี้กลุํมธุรกิจ และพํอค๎าบริเวณตลาดเมืองมหาสารคามไดเริ่มสนใจการเมืองท๎องถ่ิน และ

เข๎ามารับการเลือกตั้ง กลุํมคนเหลํานี้ มีทุนมากพอท่ีจะใช๎ด าเนินการในการเลือกตั้งและสามารถด ารงต าแหนํงตําง ๆ  ใน

การบริหารงานเทศบาลไว๎ได๎ 

 

102. ประพันธ์  วรรณบริรักษ์ ,พันเอก . ประสิทธิผลของการใช้หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่ของสมาคมพัฒนา

สังคมในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลปี 2538 : ศึกษาเฉพาะกรณีการรณรงค์ในเขตเทศบาลเมือง 

อุบลราชธาน.ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 จากผลการศึกษามีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
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 1. สิ่งท่ีส าคัญท่ีควรค านึงถึงตามล าดับ  ในการออกแบบ การผลิต การน าเสนอและการใช๎สื่อในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ คือ 

 2.   ควรเลือกใช๎สื่อรณรงค์ตามล าดับดังนี้ 

  อันดับแรก  การพูดประชาสัมพันธ์เป็นสื่อท่ีมีประสิทธิผลมากกวําสื่ออ่ืน ๆ ในทุกชุมชนจึงเป็นสื่อท่ีควร

น ามาใช๎ในการรณรงค์เป็นล าดับแรก 

  อันดับท่ีสอง  คัทเอ๏าท์และเทปเพลงรณรงค์เป็นสื่อท่ีมีประสิทธิผลรองลงมาจากการพูดประชาสัมพันธ์ จึง

เป็นสื่อท่ีควรเลือกใช๎ในการรณรงค์เป็นอนดับรองมา 

  อันดับสุดท๎าย ใบปลิวและสติกเกอร์เป็นสื่อท่ีควรเลือกใช๎รณงค์ในล าดับสุดท๎ายเนื่องจากมีประสิทธิผล

คํอนข๎างน๎อย จะต๎องวางแผนการใช๎ให๎รอบคอบรัดกุม 

 3.  ควรใช๎สื่อท่ีเหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ จึงท าใหสื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุผลตามความมํุง

หมาย เชํน  การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อท่ีใช๎ได๎กับทุกกลุํมเป้าหมาย สํวนเทปเพลงรณรงค์ใช๎ได๎ผลมากตํอกลุํมเป้าหมายท่ีมี

การศึกษาน๎อยและรายได๎น๎อย นอกจากนั้นการเลือกใช๎สื่อจะต๎องค านึงถึงความสนใจ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนสภาพแวดล๎อมของกลุํมเป้าหมายด๎วย เชํน รายได๎ อาชีพ เพศ อายุ และการศึกษาเป็นต๎น 

 

103. บุษบา  ด้ามพรหม . ทัศนคติของชาวเทศบาลเมืองอุบลราชธานีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

พ.ศ.2538 : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ 3 . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวําในด๎านพฤติกรรมความสนใจไปใช๎สิทธิออกเสียเลือกตั้งนั้น แม๎วําประชากรจะรับรู๎ขําวสาร

เก่ียวกับการเลือกตั้งเป็นอยํางดี แตํก็ให๎ความสนใจไปใช๎สิทธิน๎อย  โดยอ๎างเหตุผลวําติดธุระสํวนตัว ไมํวําง ไมํอยูํ เป็นต๎น 

สํวนพฤติกรรมความสนใจไปใช๎สิทธิเลือกผู๎สมัครรับเลือกตั้งนั้น ประชาชนให๎ทัศนะเหตุผลท่ีเลือกผู๎สมัครเป็นทีมท้ังหมด 

ก็เพราะเห็นเป็นคนรู๎จักชอบพอกันเป็นการสํวนตัวอีกท้ังหวังเพื่อจะให๎มาพัฒนาท๎องถ่ินให๎เจริญและหากผู๎สมัครรับ

เลือกตั้งมีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติตํอประชาชนโดยพยายามให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตํอ

ท๎องถ่ิน โดยให๎เกิดจิตส านึกในความเป็นเจ๎าของ และได๎รับประโยชน์อยํางท่ัวถึงตลอดจนให๎ความใกล๎ชิดกับประชาชน  

สร๎างความ 

เชื่อถือให๎เกิดแกํประชาชนเกิดความม่ันใจวํา ผู๎สมัครรับเลือกตั้งไมํทอดท้ิงและเอาใจใสํดูแล  ซึ่งจะสํงผลท าให๎เกิดศรัทธา

ระบบการเลือกตั้งวํา  หากประชาชนไปใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเลือก บุคคลท่ีตนเห็นวําเป็นผู๎ท่ีมีผลงานดี จริงใจในการ

พัฒนาท๎องถ่ิน เข๎าไปบริหารบ๎านเมืองและเห็นผลงานอยํางชัดเจนจะ ท าให๎ระบบการปกครองท๎องถ่ินพัฒนาไปได๎ไกล

สํงผลตํอระบบการปกครองในระดับประเทศตํอไป 

 คณะผู๎บริหารของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี  ควรให๎ความสนใจในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแผนการ

ปฏิบัติงาน  และกิจกรรมการพัฒนาตําง ๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ทั้งนี้เพื่อให๎ประชาชนรับรู๎ เข๎าใจมีสํวนรํวม 

และเสนอแนะแนวทางแก๎ไข  อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

 

104. ไพลิน  เขื่อนทา . ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถ่ินเทศบาลเมืองพะเยา ระหว่าง พ .ศ.2517-

2538 . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539 (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา การกํอก าเนิดของกลุํมการเมืองท๎องถ่ินเทศบาลเมืองพะเยา เกิดจากการรวมตัวกันของกลุํม

บุคคลผ๎ูมีความใกล๎ชิดกันเป็นสํวนตัว โดยมีผู๎น ากลุํมเป็นแกนน าส าคัญในการรวมตัว ส าหรับองค์ประกอบของกลุํม

ประกอบด๎วยสมาชิกกลุํมพลังมวลชม และกลุํมนายทุนท๎องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ์โยงใยกับพรรคการเมืองระดับชาติ สํวน

โครงสร๎างของกลุํมนั้นจะเป็นการรวมตัวกันอยํางหลวม ๆ ไมํมีการจัดองค์กรหรือแบํงหน๎าท่ีกันชัดเจน แตํในระหวํางท้ัง 3 
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กลุํมจะมีความแตกตํางกัน คือกลุํมบุญดี และสหาย กับกลุํมพะเยาก๎าวหน๎า มีการรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไปท่ี

หัวหน๎ากลุํมเพียงคนเดียว แตํในขณะที่กลุํมวุฒิชัย ตรรกบุตร ไมํมีลักษณะการรวมศูนย์ดังกลําว ส าหรับการคงอยูํของ

กลุํม พบวํา กุลํมบุญดี และสหาย และกลุํมพะเยาก๎าวหน๎า รักษาอ านาจอยํูโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ (Patron-

Clients Structure) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งในโครงสร๎างทางสังคมของคนไทย ความสัมพันธ์ภายในกลุํมไมํเทําเทียมกัน 

เพราะอยูํบนพื้นฐานของความสัมพันธ์สํวนตัว ในขณะที่กลุํมวุฒิชัย ตรรกบุตร ลักษณะของความสัมพันธ์จะเป็นแบบเทํา

เทียมกัน แตํยังคงมีลักษณะความสัมพันธ์สํวนตัวในประเด็นของกลุํมการเมืองท๎องถ่ินกับพรรคการเมืองระดับชาติ 

ส าหรับการเข๎าไปบริหารงานของเทศบาล พบวําท้ัง  3 กลุํม ไมํพบผลงานท่ีมีความแตกตํางกัน และผู๎วิจัยมีข๎อสังเกต

เก่ียวกับการรวมกลุํม 2 ประการ คือ  ประการแรกลักษณะหรือการแสดงออกของกลุํมการเมืองท่ีตํางกัน  นําจะเกิดจาก

เงื่อนไขทางด๎านสถานภาพของกลุํมและสภาพแวดล๎อมท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้น การท่ีกลุํมการเมืองหนึ่งมีสถานภาพเป็นฝ่าย

บริหารหรือฝ่ายค๎าน ในสภาเทศบาลก็จะท าให๎กลุํมการเมืองนั้นมีบทบาทหน๎าที่ อ านาจ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ตํางกัน สํงผล

ให๎การแสดงออกตํางกัน ประการท่ีสอง  สถานการณ์ทางด๎านเงื่อนเวลาที่กลุํมเข๎ามาบริหารงานของเทศบาล กลุํมบุญดี 

และสหาย และกลุํมวุฒิชัย ตรรกบุตร  เข๎ามาบริหารงานเทศบาลนั้น เป็นชํวงท่ีภาวะเศรษฐกิจอยูํในภาวะคงตัว  แตํเม่ือ

กลุํมพะเยาก๎าวหน๎าเข๎ามาบริหารงานสภาพเศรษฐกิจรวมของประเทศเติบโตกวํา ฉะนั้นจึงสํงผลให๎การพัฒนาด๎านตําง ๆ 

เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วเชํนกัน 

 

105. วันชัย  บุณยสุรัตน์ . นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐกับทิศทางการพัฒนาเทศบาล . สถาบันพระปกเกล้า , 

2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลของการวิจัยสรุปได๎วํา  ในอดีตท่ีผํานมานั้นถึงแม๎กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะได๎พยายามปรับปรุง

พัฒนารูปแบบการปกครองระบบเทศบาลให๎วิวัฒนาการเจริญก๎าวหน๎ามาตามล าดับก็ตาม แตํความเจริญก๎าวหน๎าของ

ประเทศและสังคมได๎เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์อยํางรวดเร็ว องค์กรเทศบาลมีการพัฒนาการท่ีคํอนข๎างช๎า

และหยุดชะงักในบางชํวงโดยเทศบาลต๎องประสบกับปัญหาหลายประการ คือการขาดอิสระเทําที่ควรในากรปกครอง

ตนเองเพราะกฎระเบียบหลายอยํางก าหนดให๎การตัดสินใจต๎องขึ้นอยํูท่ีสํวนกลาง , การมีรายได๎จ ากัด ท าให๎เทศบาลไมํมี

ผลประมาณเพียงพอในการพัฒนาท๎องถ่ินฐ การท่ีเทศบาลมีรูปแบบโครงสร๎างท่ีถูกก าหนดมาจากสํวนกลางเหมือนกันทุก

เทศบาล ซึ่งบางคร้ังก็ไมํเหมาะสมกับท๎องถ่ินบางแหํง นอกจากนี้รูปแบบสภาและนายกเทศมนตรีนั้นเป็นรูปแบบท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ให๎แกํฝ่ายเสียงข๎างมาก ในสํวนปัญหาองค์กรท่ีสนับสนุนงานของเทศบาลก็มีข๎อจ ากัดเพราะมีหนํวยงานท่ีรับผิด 

ชอบงานของเทศบาลโดยตรงน๎อย และไมํครอบคลุมภารกิจหน๎าท่ีของท๎องถ่ิน สํวนใหญํเป็นการเติบโตมาจากข๎าราชการ

สายภูมิภาคและข๎าราชการสํวนกลาง ซึ่งขาดความเข๎าใจในงานของท๎องถ่ิน นอกจากนั้นแล๎ว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํง

ประเทศไทย ซึ่งควรจะเป็นหนํวยงานท่ีสํงเสริมงานของเทศบาลได๎อยํางสอดคล๎องกับความต๎องการมากท่ีสุด แตํกลับไป

สามารถท าหน๎าที่ท่ีเหมาะสมได๎ 

 ดังนั้น ข๎อเสนอจากการศึกษาวิจัยนึ้จึงได๎เสนอวําการกระจายอ านาจและการปกครองท๎องถ่ินในอนาคตท่ี

เหมาะสมนั้นควรมีการด าเนินการดังนี้ คือ มีการปรับปรุงรายได๎ของสํวนท๎องถ่ินเพื่อให๎ท๎องถ่ินสามารถมีรายได๎เพิ่มขึ้น, มี

การกระจายอ านาจทางการบริหารมากข้ึน, ควรมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากผ๎ูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม, ควรมี

การปฏิรูปโครงสร๎างของหนํวยงานสํวนกลางท่ีเก่ียวข๎องโดยตรงกับการปกครองท๎องถ่ิน โดยเสนอให๎มีการตั้งกระทรวง

ท๎องถ่ินขึ้นเพื่อเป็นหนํวยงานท่ีจะชํวยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลตําง ๆ โดยตรงแทน

กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภาระกิจสูงในปัจจุบัน , ให๎มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองของเทศบาลบางแหํงเป็นรูปแบบ

พิศษเพื่อให๎สอดคล๎องกับลักษณะของท๎องถ่ินแตํละแหํง , การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู๎น าท๎องถ่ิน , ปรับเปลี่ยนบทบาทของ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย , ปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลให๎มีการบริหารงานแบบเปิดและมีการ

ประชาสัมพันธ์ พร๎อมท้ังรับฟังข๎อคิดเห็นสาธารณะของประชาชนมากข้ึน 
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106. ศุภกร  วิริยานภาภรณ์ . วัฒนธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมาชิก

สภาเทศบาลกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1.  สมาชิกสภาท๎องถ่ินท้ังสองประเภท มีคํานิยมแบบเสรีนิยมและอ านาจนิยม ในระดับปานกลางแตํเม่ือ

วิเคราะห์ความแตกตํางพบวํา สมาชิกสภาท๎องถ่ินท้ังสองประเภทมีคํานิยมแบบเสรีนิยมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 สํวนคํานิยมแบบอ านาจนิยมไมํพบความแตกตําง 

 2.  สมาชิกสภาท๎องถ่ินทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และสังกัดองค์การปกครองท๎องถ่ินทุก

ประเภท มีคะแนนเฉลี่ยของคํานิยมแบบเสรีนิยมมากกวําอ านาจนิยม 

 3.  อายุ  การศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับคํานิยมแบบเสรีนิยม และอ านาจนิยม สํวนอาขีพไมํมี

ความสัมพันธ์ทางสถิติกับคํานิยมแบบเสรีนิยม แตํมีความสัมพันธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 กับคํานิยมแบบอ านาจ

นิยม และประเภทการสังกัดองค์การปกครองท๎องถ่ิน มีความสัมพันธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 กับคํานิยมแบบเสรี

นิยม แตํไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับคํานิยมแบบอ านาจนิยม 

 

107. เฉลิม  แก้วกระจ่าง . การกระจายอ านาจของเทศบาลเชิงใหม่ในรูปแขวง  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผลการศึกษาสรุปได๎วํา การกระจายด๎านอ านาจของเทศบาลนครเชียงใหมํได๎แกํแขวงท้ัง  4 แขวงในปัจจุบันอยํู

ในระดับคํอนข๎างต่ า ไมํเหมาะสมสอดคล๎องกับความจ าเป็นในการบริหารงานของแขวงในการให๎บริการประชาชน การ

จัดตั้งแขวงท าให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกมากข้ึนแตํประชาชนยังไมํได๎รับความสะดวก รวดเร็วจากการบริการของ

แขวงเทําที่ควร นอกจากนี้ประเภทและลักษณะของงานท่ีเทศบาลนครเชียงใหมํได๎กระจายอ านาจให๎แขวงรับไปปฏิบัติ  

เพื่อบริการประชาชนยังไมํเหมาะสม จึงไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎โดยสมบูรณ์ 

 

108. นาตาชา  วศินดิลก . โครงสร้างอ านาจในชุมชนกับการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษากรณีเมืองพัทยา  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 

 การศึกษาวิจัยได๎กระท าในชํวงปี 2540-2541 โดยน าเอาทฤษฏีโครงสร๎างอ านาจชุมชน และระบบอุปถัมภ์เป็น

กรอบในการวิจัย และใช๎วิจัยการศึกษาเชิงคุณภาพ   ผลการวิจัยพบวํา มีการกระจุกตัวของอ านาจในระดับสูงโดยกลุํม

การเมืองกลุํมหนึ่งในเมืองพัทยา ซึ่งเป็นกลุํมท่ีสามารถชนะการเลือกตั้งเข๎ามาเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาสํวนใหญํ โดย

อาศัยการอุปถัมภ์จากก านันผู๎ทรงอิทธิพล และสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลํานี้เองจะเป็นกลุํมท่ีมีอิทธิพลตํอผลการตัดสินใจ

ในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นไปในทางเอ้ือประโยชน์ตํอพวกพ๎องของสมาชิกภายในกลุํม 

 ผลของการศึกษาเรื่องนี้บํงชี้ถึงแบบแผนทางการเมืองของเมืองไทยวํา ระบบอุปถัมภ์เป็นปัจจัยส าคัญใน

ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลรวมตลอดถึง ความสัมพันธ์ทางการเมืองท้ังในระดับท๎องถ่ินและระดับอ่ืน  ๆด๎วย 

 

109. สุวัฒน์  ศิริโภคาภิรมย์ . อิทธิพลของผู้น าชุมชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  : ศึกษากรณี

ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหัวหิน . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 ผลการศึกษา พบวํา ในด๎านสถานภาพสํวนบุคคลสมาชิกชุมชนบ๎านใหมํ -หัวนา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง สํวน

สมาชิกชุมชนพูลสุข สํวนใหญํเป็นเพศชาย สํวนสถานภาพสํวนบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งสองชุมชนไมํแตกตํางกัน คือ สํวนใหญํมี

อายุระหวําง 30-40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ๎าง รายได๎อยํูในระดับเดือนละ 3,000-6,000 บาท 

อาศัยอยูํในชุมชนตั้งแตํ  4 ปีขึ้นไป ส าหรับในด๎านอิทธิพลของผู๎น าชุมชนที่มีตํอการมีสํวนรํวมทางการเมืองของสมาชิกใน
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ชุมชน  การเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมืองของสมาชิกในชุมชนและการยอมรับในตัวผู๎น าชุมชน ไมํมีความแตกตํางกัน โดย

สมาชิกท้ังสองชุมชนมีความเห็นในเรื่องดังกลําวในระดับสูง นอกจานั้นผลการสัมภาษณ์ยังแสดงให๎เห็นวํา สมาชิกใน

ชุมชนมีความยอมรับในตัวผู๎น าชุมชน และผู๎น าชุมชนมีอิทธิพลตํอการชักจูง โน๎มน๎าวให๎สมาชิกในชุมชนเข๎าไปมีสํวนรํวม

ทางการเมืองด๎วย 

 

110. ฉลาด  ขามช่วง . การพัฒนาการเมืองระดับท้องถ่ิน : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด . 

สถาบันพระปกเกล้า, 2540. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัย 

 1. ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับเทศบาลแะมีการมีสํวนรํวมทางการเมือง 

 ผลการวิจัยพบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ของเทศบาล

ในระดับปานกลาง คือ ร๎อยละ 48.25  โดยทราบจากญาติมิตรเพื่อนบ๎านและผู๎น าคุ๎มเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลดังกลําว ในเรื่องการ

ออกไปใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลร๎อยเอ๏ด เม่ือปี พ.ศ.2538 พบวําไปเพราะมีความส านึกในหน๎าท่ีของ

ตนเป็นเหตุผลส าคัญที่สุดและเหตุผลมากท่ีสุดท่ีไมํสามารถไปใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได๎เพราะติดธุระส าคัญ สํวนการมี

สํวนรํวมทางการเมืองพบวํา ประชาชนจะกํอตั้งกลุํมผลประโยชน์ภายในคุ๎มของตนแตํกลุํมผลประโยชน์มีอิทธิพลการ

ด าเนินงานของเทศบาลในลักษณะการชํวยเหลือประสานงานระหวํางเทศบาลกับประชฃาชนภายในคุ๎มซึ่งก็ได๎รับการ

ชํวยเหลือจากเทศบาลเป็นบางเรื่อง แตํอยํางไรก็ตาม ประชาชนยังให๎ความรํวมมือในการพัฒนาคุ๎มของตนอยํางเต็มท่ี 

ถึงแม๎แนวคิดจะไมํสอดคล๎องกับแนวคิดของตน ส าหรับการซื้อเสียงผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นญาติมิตร หรือเพื่อนบ๎านของ

ตน จะเป็นปัจจัยชี้วัดให๎ผ๎ูสมัครรับเลือกตั้งได๎รับเลือกตั้งในคราวตํอไป 

 2.  ทัศนคติวิธีชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีทัศนคติวิถีชีวิต แบบประชาธิปไตยอยูํระดับสูงร๎อยละ 

38.11 เม่ือพิจารณาแยกในประเด็นพบวํา ประชาชนมีทัศนคติเห็นด๎วยระดับสูงร๎อยละ 38.11  เม่ือพิจารณาแยกใน

ประเด็นพบวํา ประชาชนมีทัศนคติเห็นด๎วยระดับสูงในเรื่งอความมีเหตุผลหรือการกระท าอยํางมีเหตุผล การยึดหลักสันติ

วิธีและวิธีการประนีประนอม การเคารพกฎหมายและระเบียบวินัย ตลอดจนการมีความรับผิดชอบตํอสํวนรํวม 

  

111. นิภากร   ก าจรเมนูกุล . กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล (อบต.) . วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 

 ผลการวิจัย  พบวํา 

 1.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งของสตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภา อบต . ประกอบด๎วย  3 

ปัจจัยหลักคือ แรงสนับสนุน ความต๎องการสํวนบุคคล และแรงกดดัน 

 2.  สื่อท่ีสมาชิกสภา อบต.สตรีเลือกใช๎ในการรณรงค์หาเสียงได๎แกํ สื่อบุคคล ได๎แกํ การเดินเคาะประตูบ๎าน การ

แบํงคุ๎ม(เขต)หาเสียง และวิธีการแสวงหาโอกาสที่เหมาะสม สื่อเฉพาะกิจ ได๎แกํ  แผํนป้าย ใบปลิวบัตรแข็ง รถติดเครื่อง

ขยายเสียงเคล่ือนท่ี และสื่อชุมชน ได๎แกํ หอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎าน ทั้งนี้ อบต.สตรี สํวนใหญํเลือกใช๎สื่อบุคคลเป็นสื่อ

หลักและใช๎สื่ออ่ืนๆ เป็นสื่อสนับสนุน 

 3.  กลยุทธ์การใช๎สื่อของ สมาชิกสภา อบต .สตรีประกอบด๎วย 1) กลยุทธ์การเลือกใช๎สื่อ 2) กลยุทธ์การใช๎สื่อ

มาน าเสนอ ได๎แกํ การใช๎สื่อเพื่อเปิดตัว และการใช๎สื่อเพื่อตอกย้ าสาร 

 4.   เป้าหมายการใช๎สื่อท่ีสมาชิกสภา อบต .สตรีต๎องการให๎เกิดกับผู๎รับสาร ได๎แกํ  1) ความต๎องการใหรู๎วํา

ตนเองลงสมัคร  2) ความต๎องการให๎รู๎จักตัวตนผู๎สมัครมากข้ึน  3)  ความต๎องการให๎รู๎จักความสามารถผู๎สมัคร และ 4) 

ความต๎องการให๎จดจ าชื่อและเบอร์ของผู๎สมัคร 
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 5.  อบต.สตรีมีกลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของสาร ดังตํอไปนี้ 1) กลยุทธ์การเน๎นชื่อ-เบอร์ของผู๎สมัคร 2) กล

ยุทธ์ไมํลองไมํรู๎  3) กลยุทธ์อยําผูกมัดตนเอง  4) กลยุทธ์การสร๎างภาพในอนาคต  5)กลยุทธ์การขอความเห็นใจ 6)  กล

ยุทธ์การเสนอผลงานท่ีผํานมา ส าหรับเป้าหมายการน าเสนอเนื้อหาสาร ของ อบต .สตรี ได๎แกํ 1)  เพื่อต๎องการให๎รู๎วํา

ตนเองลงสมัคร  2)  เพื่อต๎องการให๎เกิดความเห็นใจ  3)  เพื่อต๎องการให๎เห็นความสามารถของผู๎สมัคร  4)  เพื่อ

ต๎องการให๎ได๎ประเมินและตัดสินใจเองจากเหตุผลท่ีได๎รับ  5) เพื่อต๎องการให๎มีทัศนคติเห็นด๎วย 

 6.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎สื่อของ อบต .สตรี ได๎แกํ 1)  การค านึงถึงคุณสมบัติของสื่อ  2) การได๎รับ

การสนับสนุนจากบุคคลตําง  ๆ  3) การได๎รับอิทธิพลเรื่องการใช๎สื่อจากผ๎ูอ่ืน และ 4)  การได๎รับอิทธิพลจากการ

ฝึกอบรมด๎านกลยุทธ์การหาเสียง 

 

112. อินทร์ศร  พรหมมินทร์ . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่  ปี 2538 . 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา  ปัจจัยท่ีมีผลตํอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกกลุํมนวรัฐพัฒนา มีดังนี้ 

 1.  ปัจจัยด๎านเหตุการณ์ในอดีต  พบวํา ประชากรซึ่งไมํพอใจในผลงานของกลุํมอานันทภูมิจะลงคะแนนเสียง

ให๎แกํ กลุํมนวรัฐพัฒนา 

 2.  ปัจจัยลักษณะทางด๎านประชากร พบวํา เพศและอายุไมํมีความสัมพันธ์กับการลงคะแนนเสียง แตํพบวํา 

อาชีพและการศึกษามีความสัมพันธ์ 

 3.  ปัจจัยความนิยมในกลุํมการเมือง  ได๎แกํ ความนิยมในกลุํมการเมืองท๎องถ่ิน พบวํา มีความนิยมในกลุํมนว

รัฐพัฒนา มากกวํา กลุํมอ่ืน สํวนความนิยมในตัวหัวหน๎ากลุํม และตัวผู๎สมัครไมํให๎ความส าคัญมากนัก 

 4.  ปัจจัยด๎านทัศนคติท่ีสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได๎แกํ ความพอใจในนโยบายกลุํมการเมืองท๎องถ่ิน พบวํา มี

ความพอใจในนโยบายกลุํมนวรัฐพัฒนา มากกวํา กลุํมอ่ืน 

 

113. มนัส  นพรัตน์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล

ต าบลปากแพรก . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541. 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 1.  ประชาชนสํวนใหญํจะมีความรู๎ความเข๎าใจในการปกครองท๎องถ่ิน การมองเห็นประโยชน์จากการมีสํวนรํวม

ทางการเมืองและมีความคิดเห็นตํอหลักการในการปกครองท๎องถ่ินมาก แตํการรับรู๎ขําวสารจากด๎านการอํานวิเคราะห์

ขําวสารรายสัปดาห์และการฟังขําวจากเสียงตามสายของเทศบาลน๎อย 

 2.  อายุ การศึกษา รายได๎  มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมทางการเมืองในการปกครองท๎องถ่ิน 

 

114. เดชนะ  สิทธิสุทธิ์ . การสร้างฐานอ านาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีกลุ่ม “สันติธรรม” ในเทศบาลเมืองนครปฐม  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2541. 

 ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ท่ีมีบทบาทในการสร๎างฐานอ านาจทางการเมืองมากท่ีสุดคือ หัวหน๎ากลุํมโดอยอาศัย

ความสัมพันธ์สํวนตัว และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับสมาชิกภายในกลุํมและกลุํมผู๎สนับสนุนภายนอกเป็นปัจจัย

ส าคัญเพื่อให๎ตนสามารถชนะการเลือกตั้งเข๎ามาบริหารงานในท๎องถ่ิน  หลังจากนั้นการบริหารงานจะมีลักษณะท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ตํอกลุํมผู๎สนับสนุนและพวกพ๎องของตน มากกวําการท าหน๎าที่เป็นพรรคการเมืองในท๎องถ่ินอยํางแท๎จริง 

 

115. วัฒนา  ชัยสวัสดิ์ . การเมืองในกระบวนการจัดท างบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2535-2540 . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 
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 ในการศึกษามีแนวคิดวําในการจัดท างบประมาณจะมีการเมืองเข๎าไปเก่ียวข๎อง เพราะการจัดท างบประมาณเป็น

เรื่องของการเมืองมากกวําการใช๎หลักการหรือทฤษฎี มีการตํอรองและแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณเป็นเรื่องของ

การเมืองมากกวําการใช๎หลักการคุณภาพจะท าให๎การจัดท างบประมาณมีความสมบูณณ์ การศึกษาในเรื่องนี้ มีสมมติฐาน

วําฝ่ายการเมืองจะให๎ความส าคัญกับงบพัฒนา หรืองบลงทุนมากกวํางบประมาณประจ า การจัดท างบประมาณของ

เทศบาลนครเชียงใหมํสํวนใหญํจะเป็นการจัดสรรงบประมาณให๎กับโครงการใหมํท่ีเสนอโดยฝ่ายการเมืองมากกวํา การน า

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนามาด าเนินการ ความคิดเห็นที่แตกตํางกันในการจัดท างบประมาณระหวํางฝ่ายการเมือง กับ

ฝ่ายข๎าราชการประจ าของเทศบาลสํวนใหญํเกิดจากโครงการท่ีไมํปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 

 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

 1.  ฝ่ายการเมืองให๎ความส าคัญในการพัฒนาเมืองน๎อยมาก แตํกลับแสวงหาผลประโยชน์สํวนตัว 

 2.  ฝ่ายการเมืองมํุงแตํการจัดท าโครงการทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

 3.  การจัดสรรงบประมาณลงในพื้นท่ีแขวงยังไมํมีความเป็นธรรมขึ้นอยํูกับนักการเมืองท่ีมีอ านาจบารมีท่ีจะ

ผลักดันงบประมาณลงในพื้นท่ีเขตการเลือกตั้งของตนเอง 

 4.  ฝ่ายการเมืองได๎แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

 5.  คุณภาพงานการกํอสร๎างของเทศบาล ไมํมีมาตรฐาน 

 6.  สมาชิกสภาเทศบาลไมํได๎ท าหน๎าที่ตามบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการตรวจสอบการจัดท า

งบประมาณ 

 7.  ความขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดท างบประมาณ เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

  7.1  เกิดจากการแยํงชิงอ านาจ 

  7.2  เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ๎อม 

  7.3  การจัดสรรงบประมาณที่ไมํปฏิบัติตามหลักการและเหตุผลท่ีถูกต๎องกระบวนการการจัดท า

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพต๎องมาจากการเมืองท่ีดี 

 

116. กรณิศ  ดวงใบ . วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1.  พนักงานเทศบาลเมืองล าพูนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรํฟ้าผสมแบบมีสํวนรํวม ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

ทางการเมืองท่ีมีลักษณะของการมีความรู๎ความเข๎าใจทางการเมืองมากข้ึน แตํระดับพฤติกรรมการมีสํวนรํวมทางการเมือง

ยังไมํมาก 

 2.  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทพนักงาน  รายได๎  ประสบการณ์าการท างาน  ระดับของต าแหนํงงานท่ี

ตํางกันมีความสัมพันธ์ตํอความรู๎และความเข๎าใจ ทัศนคติ การมีสํวนรํวมและความคิดเห็นตํอระบบการเมืองการปกครอง

ไทยท่ีตํางกันด๎วย  ในขณะที่อายุท่ีตํางกันไมํมีความสัมพันธ์ตํอรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานเทศบาล

เมืองล าพูนท่ีตํางกันแตํอยํางใด 

 จากการวิจัยพบวํามีปัจจัยหลายอยํางท่ีสํงผลสืบเนื่องให๎เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ เชํนปัจจัยจาก

อิทธิพลของสื่อมวลชนที่ถํายทอดขําวสารทางการเมืองตําง ๆ ที่แพรํหลายมากข้ึน ความต่ืนตัวทางการเมืองโดยภาพรวม

ตําง  ๆมีมากข้ึน ประกอบกับงานในหน๎าท่ีท่ีต๎องมีสํวนใกล๎ชิดกับงานทางการเมืองตําง  ๆในการเก่ียวข๎องกับการเลือกตั้ง 

เชํน การด าเนินการเลือกตั้งท าให๎พนักงานเทศบาลเมืองล าพูน แม๎จะอยูํตามชนบทหําง ากลจากเมืองหลวงท่ีเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญและศูนย์กลางอ านาจรัฐ มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสํวนรํวมมากข้ึน ในขณะที่ก็ยังมีสํวนผสมของ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรํฟ้าอยํูด๎วยเพราะอิทธิพลของระบบการกลํอมเกลาของสังคมดั้งเดิม โดยเฉพาะสังคมใน

ชนบท อิทธิพลของกรอบโครงสร๎างวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม และด๎วยการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะแบบราชการ อัน
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ประกอบด๎วย กฎ ระเบียบ สายการบังคับบัญชาวินัยข๎าราชการ อีกท้ังอ านาจการบริหารงานของการปกครองสํวนท๎องถ่ิน

อยูํทีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง ซึ่งสามารถให๎คุณให๎โทษตํอพนักงานประจ าได๎  ท าให๎พนักงานเหลํานี้ยังมีพฤติกรรม

การมีสํวนรํวมทางการเมืองบางกิจกรรมอยูํในระดับต่ า เชํน ไมํกล๎าแสดงการตํอต๎านนโยบายของรัฐด๎วยการประท๎วง 

 ดังนั้น ผู๎วิจัยเห็นวํารัฐควรสํงเสริมให๎พนักงานสํวนท๎องถ่ินตระหนักถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวมทางการ

เมืองให๎มากข้ึน เชํน ให๎พนักงานสํวนท๎องถ่ินเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได๎ สํงเสริมและยอมรับในบทบาทของกลุํม

ผลประโยชน์ตําง ๆ ให๎มากข้ึนและในการสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นพนักงานสํวนท๎องถ่ินความรู๎ความเข๎าใจด๎าน

การเมืองการปกครอง ควรเป็นสํวนหนึ่งของการพิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานด๎วย เป็นต๎น 

 

117. ศราวุธ  ศรีประเสริฐ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย์ .ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาร ฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา ประชาชนในเทศบาลต าบลล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสํวนรํวมทางการเมืองในระดับสูง 

สํวนปัจจัยท่ีมีผลตํอากรมีสํวรํวมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลล าปลายมาศจังหวัดยุรีรัมย์ ได๎แกํ รายได๎ , 

ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาล , อาชีพ, ประโยชน์ท่ีได๎รับจากเทศบาล ปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวม

ทางการเมืองการปกครองท๎องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าปลายมาศ คือ เพศ , อายุ, ระดับการศึกษา และ

อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 

118. ฤทัยรัตน์ กากิ่ง . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน  : ศึกษาเฉพาะกรณี 

เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2543. 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 1.  ประชาชนเพศชายมีสํวนรํวมทางการเมืองในระดับท๎องถ่ินมากกวําประชาชนเพศหญิง 

 2.  อายุไมํมีความสัมพันธ์กับการไปใช๎สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ในทุก

องค์ประกอบ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3.  ระดับการศึกษาไมํมีความสัมพันธ์กับการเป็นสมาชิกกลุํมหรือพรรคการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลพระสมุทรเจดีย์ในทุกองค์ประกอบอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 4.  รายได๎มีความสัมพันธ์กับการเข๎ารํวมกิจกรรมทางการเมือง 

 5.  การมีสํวนรํวมทางการเมืองในรูปแบบของการสมัครรับเลือกตั้งหรือไมํสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลมีความสัมพันธ์กับรายได๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

119. อุทิศ  แก้วขาว . ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรี : 

กรณีศึกษา เทศบาลต าบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. (การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง) 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1)  ความคิดเห็นของผู๎มีสิทธิเลือกตั้งเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรี 

  1.1)  ลักษณะประชากร ข๎อมูลท่ัวไป มีผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น  365 ราย สํวนใหญํ

มีอายุระหวําง 18-35 ปี เป็นเพศชายใกล๎เคียงกับเพศหญิง สํวนใหญํแตํงงานแล๎ว มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มี

อาชีพท านาหรือรับจ๎าง รายได๎ต่ ากวํา 4,100 บาทตํอเดือน มีระยะเวลาการอาศัยอยูํในพื้นท่ี 21 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์
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ในการเลือกตั้งน๎อยกวํา  6 คร้ัง สํวนใหญํรู๎จักนายกเทศมนตรีแตํไมํสนิทสนม เป็นสมาชิกชุมชน ได๎รับขําวสารจากผ๎ูน า

ชุมชนหรือหัวคะแนนมากท่ีสุด และมีเครือฐาติภายในเขตเทศบาลน๎อยกวํา 6 ครอบครัว 

  1.2) ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งเห็นด๎วยท่ีนายกเทศมนตรีต๎อง

มีคุณลักษณะในสํวนของการศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม มีความขยันขันแข็ง มีกริยาทําทาง มีความ

เชื่อม่ันในตนเอง มีความเสียสละ และไมํแนํใจที่นายกเทศมนตรีต๎องมีคุณลักษณะในสํวนฐานะ และความริเริ่ม 

  1.3)  ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของนายกเทศมนตรี ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งเห็นด๎วยท่ีนายกเทศมนตรีต๎อง

เป็นผู๎มีบทบาทในการบริหาร การบริการ และการพัฒนา 

 2)  ปัจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรี 

  2.1) มีปัจจัยสํวนบุคคลบางประการ  ท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาท

บางอยํางของนายกเทศมนตรี คือ สถานภาพสมรสของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง กับความคิดเห็นเก่ียวกับฐานะและบทบาทในการ

พัฒนาของนายกเทศมนตรี ระดับการศึกษาของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง กับความคิดเห็นเก่ียวกับฐานะ การศึกษา ความขยัน

ขันแข็ง กริยาทําทาง และบทบาทในการบริหารของนายกเทศมนตรี อาชีพของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง กับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ฐานะ กริยา ทําทาง และความเสียสละของนายกเทศมนตรี รายได๎ของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง กับความคิดเห็นเก่ียวกับฐานของ

นายกเทศมนตรี ระยะเวลาอยํูในพื้นท่ีของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง กับความคิดเห็นเก่ียวกับฐานะ และกริยาทําทาง ของ

นายกเทศมนตรี ปประสบการณ์ในการเลือกตั้งของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง กับความคิดเห็นเก่ียวกับความริเริ่มของ

นายกเทศมนตรี 

  2.2) มีปัจจัยด๎านสังคมบางประการท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาท

บางอยํางของนายกเทศมนตรี คือ ความสัมพันธ์กับนายกเทศมนตรีของผู๎มีสิทธิเลือกตั้งกับความคิดเห็นเก่ียวกับความ

เชื่อม่ันในตนเอง ความริเริ่ม และบทบาทในการบริการของนายกเทศมนตรี 

 

120. อุดมศักดิ์  นวลศิริ . ความต้องการแบบผู้น าของนายกเทศมนตรีที่เปลี่ยนฐานะจากประธานกรรมการ

สุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบล ท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1)  กลุํมตัวอยํางเป็นเพศชายกับเพศหญิงในสัดสํวนท่ีเทํากัน  สํวนใหญํอายุระหวําง 36-40 ปี จบการศึกษา

สูงสุดระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได๎ตํอเดือนต่ ากวํา 2,000 บาท มีสถานภาพสมรสแล๎ว ไมํได๎เป็น

นักการเมือง และไมํมีต าแหนํงทางสังคม 

 2)  กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการแบบผู๎น าของนายกเทศมนตรีแบบปลํอยตามสบายมากท่ีสุดรองลงมาเป็นแบบ

ประชาธิปไตย และต๎องการน๎อยท่ีสุด คือ แบบเผด็จการ 

 3)  ปัจจัยด๎าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ สถานภาพสมรส สถานะทางการเมืองและต าแหนํงทางสังคม 

ไมํมีผลตํอความต๎องการแบบผู๎น าของนายกเทศมนตรีแบบประชาธิปไตย 

 4)  ปัจจัยท่ีมีผลตํอความต๎องการแบบผู๎น าของนายกเทศมนตรีแบบปลํอยตามสบาย ได๎แกํ สถานภาพสมรส 

และปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอความต๎องการแบบผู๎น าของนายกเทศมนตรีแบบปลํอยตามสบาย ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได๎ สถานะทางการเมือง และต าแหนํงทางสังคม 

 5)  ปัจจัยท่ีมีผลตํอความต๎องการแบบผู๎น าของนายกเทศมนตรีแบบเผด็จการ ได๎แกํ สถานภาพทางการเมือง 

และปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอความต๎องการแบบผู๎น าของนายกเทศมนตรีแบบเผด็จการได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ 

สถานภาพสมรส และต าแหนํงทางสังคม 
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121. สุวัสดี  โชน์พันธ์ุ . เทศบาลและผลกระทบต่ออ านาจท้องถ่ิน พ.ศ.2476-2500 .  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต(สาขาวิชาประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 

 จากการศึกษาพบวํา พัฒนาของเทศบาลสามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะก าเนิดและกํอ

ตัวของเทศบาล (พ.ศ.2476-2480) ภายใต๎แนวความคิดในการจัดการปกครองของคณะราษฎร ที่ต๎องการให๎เทศบาลมี

สํวนในการฝึกฝนราษฎรให๎เข๎าใจวิธีการปกครองแบบใหมํตามระบอบรัฐธรรมนูญ รูปแบบของเทศบาลในระยะนี้จึงมี

ลักษณะแบบ สภา -นายกเทศมนตรี ที่สภามีอ านาจเข๎มแข็ง ระยะที่สอง เป็นระยะท่ีรัฐเรํงพัฒนาเทศบาลและแก๎ปัญหา

ความอํอนแอของฝ่ายบริหาร ให๎เอ้ีอประโยชน์ตํอการบ ารุงท๎องถ่ินตามนโยบายสร๎างชาติของจอมพล ป .พิบูลสงคราม 

(พ.ศ.2481-2487) จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทศบาลเป็นแบบคณะกรรมการเพื่อให๎ฝ่ายบริหารมีอ านาจเข๎มแข็ง 

และในระยะทีสาม เป็นระยะของการชลอตัวและการเสื่อมถอยของเทศบาล ภายใต๎บรรยากาศทางการเมืองหลังการ

รัฐประหาร (พ.ศ.2490-2500) ท่ีรัฐพยายามควบคุมเทศบาล โดยการให๎ข๎าราชการประจ าเข๎ามามีบทบาทและควบคุม

การด าเนินงานภายในเทศบาลมากข้ึน ลักษณะเหลํานี้สํงผลกระทบให๎เทศบาลมีความเป็นอิสระน๎อยลง และสร๎างความ

อํอนแอให๎กับเทศบาลในการปกครองตนเอง 

 การจัดการปกครองท๎องถ่ินท่ีเกิดข้ึนได๎กํอให๎เกิดผลกระทบตํอกลุํมอ านาจท๎องถ่ินตําง ๆ ที่อยูํนอกระบบราชการ

ให๎สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดสรรทรัพยากรภายในทืองถ่ินอยํางเป็นทางการครั้งแรก ผํานกระบวนการเลือกตั้ง

และการแตํงตั้งจากรัฐบาล ซึ่งท าให๎กลุํมอ านาจท๎องถ่ินเหลํานี้กลายเป็นกลุํมอ านาจใหมํท่ีมีความส าคัญขึ้นมาควบคํูกับ

กลุํมอ านาจในระบบราชการเดิม 

 

122. คเณศ  กลิ่นสุคนธ์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชานในเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลที่

เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล พ .ศ.2542 ในจังหวัดชลบุรี  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2543. 

 ผลการวิจัย พบวํา ประชาชนในเทศบาลท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล พ .ศ.2542 ในจังหวัดชลบุรี มี

สํวนรํวมทางการเมืองในระดับมาก สํวนปัจจัยท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลท่ี

เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล พ .ศ. 2542 ในจังหวัดชลบุรีได๎แกํ อายุ  อาชีพ การเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในกลุํมทาง

สังคม ประโยชน์ท่ีได๎รับจากเทศบาล ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับเทศบาล ความสนใจทางการเมืองและความรู๎ทางการ

เมือง สํวนเพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได๎ และความส านึกทางการเมืองไมํใชํปัจจัยท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาล 

 

123. เฉลิมพล  คงจิตต์ . บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตชุมชนสันติธรรมต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การ

ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตําง ๆ ที่ได๎กํอตั้งขึ้นถือเป็นกลุํมผลประโยชน์ด๎วยกันทุกกลุํมซึ่งกลุํมผลประโยชน์

เหลํานี้มีบทบาทอยํางมากตํอการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหมํ ทั้งในแงํของการมีสํวนรํวมทางการเมืองและ

การตัดสินใจในทางการเมือง โดยการให๎การสนับสนุนเลือกกลุํมการเมืองท๎องถ่ินท่ีกลุํมตนชื่นชอบและสามารถตอบสนอง

ความต๎องการของกลุํมได๎ ภายใต๎เงื่อนไขของระบบอุปถัมภ์ที่มีให๎ตํอกันท้ังกํอนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง 
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124. ธรรมศักดิ์  สุเมตติกุล . ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองเร่ืองขยะในเทศบาลนครเชียงใหม่  . 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา ปัญหาขยะเม่ือปลายปี พ .ศ. 2541 มีสาเหตุมาจากความขัดแย๎งทางการเมืองท๎องถ่ินของ

เทศบาลนครเชียงใหมํ ได๎แกํ การจัดสรรผลประโยชน์ไมํลงตัว และการแยํงชิงต าแหนํงนายก เทศมนตรี ทั้งนี้เนื่องจาก 

เกิดความขัดแย๎งกันเองภายใน  กลุํมนวรัฐพัฒนา ซึ่งบริหารเทศบาลอยูํ โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม กลุํมฝ่ายตรงกันข๎ามได๎

ใช๎วิธีการปลุกม๏อบขึ้นมาตํอต๎าน และขับไลํไมํให๎ เทศบาลน าขยะไปท้ิงตามท่ีตําง ๆ ทั้งนี้เพื่อให๎ฝ่ายบริหารไมํสามารถ

แก๎ไขปัญหาขยะได๎  คะแนนนิยมจากประชาชนของฝ่ายบริหารจึงลดลง และกดดันจนต๎องลาออกกลุํมการเมืองฝ่ายตรง

ข๎าม จึงเสนอตัวเข๎ามาแก๎ไขปัญหาขยะ และได๎เข๎ามาบริหารงานเทศบาลนครเชียงใหมํแทน 

 

125. เกรียงศักดิ์  เรืองสังข์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลต าบล จังหวัดพัทลุง . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณพิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 

 ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1.  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมกับระดับความร๎ูเก่ียวกับการ

ปกครองท๎องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบลของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ย

ตํอเดือน สถานภาพ และระยะเวลาที่เข๎ามาอาศัยอยูํในเขตเทศบาลต าบล มีความสัมพันธ์กับความรู๎เกี่ยวกับการปกครอง

ท๎องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบล 

 2.  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลกับระดับการมีสํวนรํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนสถานภาพ และระยะเวลาที่เข๎ามาอาศัยอยูํในเขตเทศบาลต าบล มีความสัมพันธ์กับการมีสํวสน

รํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จังหวัดพัทลุง 

 

126. ยุพา  จิราวัลย์ . พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด  . ปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา พนักงานเทศบาลมีพฤติกรรมการมีสํวนรํวมทางการเมืองโดยรวมอยูํในระดับปานกลางเม่ือ

ต าแนกตามรูปแบบพบวํา มีสํวนรํวมทางการเมืองแบบถูกกฎหมายอยูํในระดับมาก มีสํวนรํวมทางการเมืองแบบอิสระ 

แบบทางตรง และแบบทางอ๎อม อยํูในระดับปานกลาง และมีสํวนรํวมทางการเมืองแบบบังคับ และแบบไมํถูกกฎหมายอยูํ

ในระดับน๎อย นอกจากนี้ยังพบวํา เพศ และระดับต าแหนํง มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมทางการเมืองของพนักงาน

เทศบาลนครปากเกร็ดอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนอายุ ระดับการศึกษา และอายุราชการ ไมํมีความสัมพันธ์กับการมี

สํวนรํวมทางการเมือง 

 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้มีข๎อเสนอแนะวํา ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎

พนักงานเทศบาลมีสํวนรํวมทางการเมืองในแบบถูกกฎหมาย แบบทางตรงแบบทางอ๎อม และแบบอิสระให๎มากข้ึน อันจะ

เป็นการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีจะต๎องมีการเริ่มต๎นจากระดับท๎องถ่ิน และพัฒนาไปสูํระดับชาติ 
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127. จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์ . พัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถ่ิน กรณีศึกษากลุ่มการเมือง “อานันทภูมิ” ในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 

 ผลการศึกษาพบวํา การกํอก าเนิดของกลุํมอานันทภูมิเกิดจากการรวมตัวกันของกลุํมบุคคลผ๎ูมีความใกล๎ชิดสนิท

สนมกันเป็นสํวนตัว โดยมีผู๎น ากลุํมเป็นแกนน าส าคัญในการรวบรวมและกํอตั้งกลุํม ส าหรับด๎านองค์ประกอบและ

โครงสร๎าง พบวํา ในด๎านองค์ประกอบ  ประกอบด๎วยสมาชิกกลุํมพลังมวลชนในท๎องถ่ินและกลุํมทุนท๎องถ่ิน โดยมี

ความสัมพันธ์กันอยูํบนพื้นฐานของความสัมพันธ์สํวนตัว ในด๎านโครงสร๎างของกลุํมอานันทภูมิ พบวํา มีการรวมศูนย์

อ านาจไว๎ท่ีหัวหน๎ากลุํม และการด าเนินของกลุํมขึ้นอยํูกับหัวหน๎ากลุํมและสมาชิกกลุํมท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงใหมํ การรวมตัวของสมาชิกกลุํมอยูํภายใต๎ความสัมพันธ์สํวนตัวตามระบบอุปถัมภ์โครงสร๎างการบริหารมีการจัดสรร

ต าแหนํงและลทบาทหน๎าที่อยํางชัดเจน รวมถึงการกระจายฐานสมาชิกของกลุํมไปยังประชาชนในพื้นท่ีตําง ๆ ในเขต

เทศบาลนครเชียงใหมํ 

 ในประเด็นการคงอยูํของกลุํมอานันทภูมิ พบวํา การคงอยูํของกลุํมอานันทภูมิอยูํภายใต๎เงื่อนไข  2 ประการคือ  

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ และการจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกภายในกลุํมอานันทภูมิ ในด๎านความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 

ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งในโครงสร๎างทางสังคมไทยความสัมพันธ์ภายใต๎กลุํมอานันทภูมิเป็นแบบไมํเทําเทียมกัน กลําวคือ 

หัวหน๎ากลุํมจะอยูํในฐานะของผู๎อุปถัมภ์ และสมาชิกกลุํมจะอยูํในฐานะของผู๎รัอุปถัมภ์ โดยท่ีผู๎อุปถัมภ์จะมีสถานภาพสูง

กวําผู๎รับอุปถัมภัทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี้ตั้งอยํูบนพื้นฐานของความสัมพันธ์สํวนตัว เชํน 

การเป็นเพื่อน การเป็นญาติ เป็นพี่-น๎อง การเป็นพรรคพวกเดียวกันเป็นหลัก ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะท าให๎เกิดการชํวยเหลือซึ่ง

กันและกันในกลุํมพวกพ๎องของตน เนื่องจากความใกล๎ชิดสนิทสนมกัน ซึ่งเกิดจากการเป็นเพื่อนรํวมงาน เพื่อนรํวมอาชีพ 

กํอให๎เกิดความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎เกิดการคงอยูํของกลุํมอานันทภูมิไว๎ได๎ 

 ในประเด็นการสูญเสียอ านาจทางการเมืองของกลุํมอานันทภูมิ จากการศึกษาพบวําปัจจัยส าคัญที่ท าให๎กลุํม

อานันทภูมิสูญเสียอ านาจทางการเมือง คือการแพ๎การเลือกตั้ง  2 สมัยติดตํอกัน ซึ่งการแพ๎ดังกลําวมีสาเหตุจาก ปัญหา

ทางด๎านการบริหารงานของกลุํมอานันทภูมิ ท่ีไมํสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ เชํน ปัญหาขยะ ปัญหาเรื่องการ

คอร์รัปชั่นของข๎าราชการประจ า และปัญหาในเรื่องของการปลูกฝังจิตส านึกทางการเมืองเพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม

ทางการเมือง ทั้งนี้รวมถึง ปัญหาในด๎านโครงสร๎างทางการบริหารของกลุํมอานันทภูมิ ท่ีมีผู๎มีอ านาจในการตัดสินใจ

ด าเนินงานของกลุํมอยูํท่ีหัวหน๎ากลุํมแตํเพียงผู๎เดียว และปัจจัยด๎านการเงิน ก็มาจากตัวหัวหน๎ากลุํมแตํเพียงผู๎เดียวเชํนกัน 

ดังนั้นเม่ือกลุํมอานันทภูมิมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน๎ากลุํมก็จะสํงผลตํอการด าเนินงานของกลุํม และสํงผลกระทบตํอ

ความสัมพันธ์ระหวํางหัวหน๎ากลุํมกับสมาชิกกลุํม และความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกกลุํมด๎วยกันเอง แม๎วํากลุํมอานันทภูมิ

จะไมํได๎เป็นฝ่ายบริหารในเทศบาลนครเชียงใหมํ และมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน๎ากลุํมไปแล๎ว แตํอยํางไรก็ดีกลุํมอานันท

ภูมิก็ยังคงมีบทบาทอยูํในสภาเทศบาลนครเชียงใหมํตามรูปแบบของการปกครองท๎องถ่ินตํอไป 

 

128. ประโภชน์  สภาวสุ . การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศไทย . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองท๎องถิ่นในเขตเทศบาลจากเดิมนายกเทศมนตรีมาจาก

การแตํงตั้งของผู๎วําราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลมาเป็นนายกเทศมนตรีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเป็นผลมาจากมาตรา 285 วรรค  3 หมวด  9 การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎

ก าหนดไว๎วําคณะผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมา

จากความเห็นชอบของสภาท๎องถิ่น ในสารนิพนธ์ชิ้นนี้ได๎ศึกษา 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองดังกลําวโดยมํุงประเด็นจากข๎อโต๎แย๎และข๎อสนับสนุนของนักการเมือง

และนักวิชาการ เชํน การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนจะสร๎างความสับสนตํอประชาชนและเป็นเหตุ
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น าไปสูํการปกครองในระบอบประธานาธิบดีในท่ีสุด ถูกครอบง าโดยอิทธิพลท๎องถ่ินได๎โดยงําย การได๎นายกฯ มาจากการ

เลือกตั้งรูปแบบนี้จะทไให๎การบริหารราชการเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎ 

การพัฒนาท๎องถ่ินภายในเขตตลอดจนการบ าบัดทุกข์เป็นเพื่อประชาชนอยํางแท๎จริง มิใชํมุํงเอาใจสมาชิกเทศบาลแตํอยําง

ใด และมีความคลํองตัวในการบริหารเป็นอยํางมากเนื่องเพราะเป็นอ านาจที่เด็ดขาดเและเด็ดเดี่ยว สามารถอยูํบริหารได๎

อยํางตํอเนื่องครบ  4 ปี 

 ในขณะท าการศึกษา (พฤศจิกายน ปี พ .ศ.2544) ได๎มีเทศบาลท่ีได๎ด าเนินการจัดให๎มีการเลือกตค้ัง

นายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนไปแล๎วท้ังหมด 6 จังหวัด อันได๎แกํ  (1)  เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี เม่ือ 2 

กันยายน 2543  (2) เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2543  (3) เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เม่ือ 5 

พฤศจิกายน 2543 (4) เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2543  (5) เมืองทําข๎าม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เม่ือ 3 กุมภาพันธ์  2544  (6) เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เม่ือ 18 สิงหาคม 2544  ผู๎ศึกษาได๎คัดเลือกเพียง  4  

จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนในแตํละภาคโดยภาคเหนือใช๎เทศํบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภาคใต๎ใช๎เทศบาลเมืองทําข๎าม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคอีสานใช๎ เทศบาลเมือง บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคกลางใช๎เทศบาลเมืองคูคต จังหวัด

ปทุมธานี เป็นสถานท่ีเพื่อท าการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบวํา 

 1.  ประชาชนโดยท่ัวไปยังไมํเข๎าใจระบบการเมืองท๎องถ่ิน และเชื่อวําการเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงจะถูกครอบง า

โดยผู๎มีอิทธิพลท๎องถ่ิน 

 2.  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงนําจะมีผลจะท าให๎เกิดการตื่นตัวทางการเมืองภายในท๎องถ่ินได๎ 

 3.  ประเด็นการตรวจสอบและควบคุมการท างานของประชาชนตํอการบริหารงานของนายกฯ พบวํามีผ๎ูเห็นด๎วย

อยํางมากวํานําจะเป็นหนทางท่ีตรวจสอบและควบคุมได๎งํายและรวดเร็วกวํารูปแบบการปกครองแบบเดิม 

 4.  ประชาชนสํวนใหญํของประเทศมีความต๎องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

 และนอกจากนั้นการศึกษาคร้ังนี้ยังได๎พบวําเกิดความขัดแย๎งอยํางรุนแรงระหวํางนายกเทศมนตรรีกับสภา

เทศบาลท่ีเทศบาลมาบตะพุด จังหวัดระยอง โดยท่ีสภาเทศบาลท้ังหมดซึ่งมีสมาชิกท้ังสิ้น  18 คนมีสมาชิกเทศบาลใน

กลุํมของนายกเทศมนตรีเพียง 3 คนเทํานั้น สํงผลให๎เกิดการตีรวนและไมํได๎รับความรํวมมือจากสมาชิกเทศบาลสํวนใหญํ

ในสภาจนนายกเทศมนตรีไมํสามารถแถลงนโยบายตํอสภาเทศบาลเพื่อน างบประมาณไปบริหารราชการเทศบาลได๎ 

 การแก๎ไขกฎหมายโดยเปิดโอกาสให๎นายกเทศมนตรีสามารถน าจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาได๎โดยไมํ

จ าเป็นต๎องผํานการแถลงนโยลบายตํอสภา หรือโดยการก าหนดบทเฉพาะกาลยกเลิกการหมดสมาชิกภาพของ

นายกเทศมนตรีท่ีจะต๎องสิ้นสุดเม่ือผู๎วําราชการจังหวัดได๎มีค าสั่งวินิจฉัยให๎ยุบสภาเทศบาลเสนอตํอรัฐมนตรีวําการ

กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยเหตุจากการบกพรํองตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล นับเป็นแนวทางการแก๎ไข

ท่ีส าคัญตํอปัญหาชํองวํางทางกฎหมายดังกลําว 

 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการได๎มาซึ่งนายกเทศมนตรีคร้ังนี้นับเป็นผลจากเจตนารมย์ท่ีส าคัญย่ิงของ

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีต๎องการให๎ประชาชนมีสํวนส าคัญในการตรวจสอบ ควบคุมและมี

สํวนรํวมในการบิหารประเทศโดยการพัฒนารูปแบบการเมืองไทยจาก “การเมืองของนักการเมือง ” ให๎เป็นการเมืองของ

พลเมือง นั่นเอง และประการท่ีส าคัญย่ิงท่ี ผู๎รํางรัฐธรรมนูญต๎องการคือเจตนารมย์การเมืองมีเสถียรภาพ และมี

ประสิทธิภาพในการแก๎ไขปัญหาบ๎านเมืองให๎มากข้ึน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
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129. ขจรศักดิ์  สิงโตกุล . ทัศนคติของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดปทุมธานี  . รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537. (ภาค

นิพนธ์) 

 การศึกษาเรื่องทัศนคติของก านัน ผู๎ใหญํบ๎านตํอการจัดต้ังองค์การบริหารสํวนต าบาล ศึกษาเฉพาะกรณีก านัน 

ผู๎ใหญํบ๎าน ในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตํอการจัดต้ังอองค์การบริหารสํวน

ต าบล และปัจจัยท่ีมีผลตํอทัศนคติในเรื่องดังกลําว ดดยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ในจังหวัด

ปทุมธานี จ านวน 227 ราย และท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

 จากผลวิเคราะห์ข๎อมูลท าให๎ทราบวําก านั้น ผู๎ใหญํบ๎านท่ีท าการศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศชายมีอายุระหวําง 45 ปี

ขึ้นไป มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 5,001.- บาท แตํไมํเกิน 

10,000.- ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สํวนใหญํมีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาการด ารงต าแหนํงต่ ากวํา 10 ปี โดยสํวนใหญํได๎รับ

ขําวสารเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การบริหารสํวนต าบลถึงร๎อยละ 96.9 แหลํงขําวสารสํวนใหญํได๎แกํวิทยุ โทรทัศน์ 

 ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ในจังหวัดปทุมธานีสํวนใหญํมัทัศนคติท่ีเห็นด๎วนตํอการจัดต้ังองค์การบริหารสํวนต าบล 

เพราะเห็นวําการจัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบลจะท าให๎ท๎องถ่ินสามารถพัฒนาตนเองได๎ดียิ่งขึ้น สํวนใหญํเห็นด๎วยกับ

อ านาจหน๎าที่ท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2537 และเห็นวําควรให๎

ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎บริการสาธารณะรํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบล อันเป็นการบริหารงานท๎องถ่ิน

เพื่อให๎บริการท่ีเพิ่มคุณภาพชีวิตแกํประชาชน 

 ส าหรับตัวแปรทางด๎าน อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน ระยะเวลา การด ารงต าแหนํง สภาพ

ความเจริญทางเศรษฐกิจ อาชีพ การรับรู๎ขําวสาร รายได๎ของท๎องถ่ินนั้น พบวําไมํมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับทัศนคติตํอการจัดต้ังองค์การบริหารสํนต าบลแตํอยํางใด 

  

130. พิศญ  วิทยาภรณ์ ,พ.ต.ต. . ความคิดเห็นของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการกระจายอ านาจการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1.  ลักษณะสํวนบุคคลของกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดนครปฐม พบวําเพศชายมีจ านวนมาก

ท่ีสุด มีอายุต่ ากวํา  40 ปี มากท่ีสุด การศึกษาอยํูในระดับต่ ากวํา  ป .6 มากท่ีสุดอาชีพท าการเกษตรมากท่ีสุด รายได๎

ระหวําง 80,001-160,000 บาท มากท่ีสุดและต าแหนํงในองค์การบริหารสํวนต าบล ผู๎ทรงคุณวุฒิมากท่ีสุด 

 2.  ลักษณะข๎อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารสํวนต าบล พบวําองค์การบริหารสํวนต าบลสวํนใหญํมีประชากรต่ า

กวํา  11,857  คน ขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีพื้นท่ีต่ ากวํา  30  ตารางกิโลเมตร งบประมาณ

พัฒนาสํวนใหญํมีจ านวนเงินต่ ากวํา 1,000,000 บาท กรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีความอิสระในการ

บริหารงานมาก และการจัดสรรงบประมาณโดยวิธีใช๎เสียงสํวนมากเป็นหลักมากท่ีสุด 

 3.  ความคิดเห็นของกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบล ตํอการกระจายอ านาจขององค์การบริหารสํวนต าบล

พบวํากรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยตํอการกระจายอ านาจขององค์การบริหารสํวนต าบล 

3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบล ตํอการกระจายอ านาจของ 

องค์การบริหารสํวนต าบลจากผลการวิจัยพบวํา เพศ อายุ อาชีพ  ต าแหนํงในองค์การบริหารสํวนต าบล และขนาดจ านวน 

ประชากรในแตํละองค์ารบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลตํอการ

กระจายอ านาจขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 

131. ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ . การกระจายอ านาจกับความมั่นคงแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  

. วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร, 2538. (เอกสารวิจัย) 
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 ผลของการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวํา การกระจายอ านาจในรูปขององค์การบริหารสํวนต าบลตามท่ีกลําวมาแล๎ว จะสํงผลกระทบ

ตํอความม่ันคงแหํงชาติโดยตรง สรุปได๎คือ 

 1)  ผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจ จะสํงผลให๎คําใช๎จํายเก่ียวกับบุคลากรในภาครัฐสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก เพราะ

จะต๎องจัดหาเจ๎าหน๎าที่ใหมํท้ังหมดในสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 6,834 แหํง และคําใช๎จํายดังกลําว

จะมีผลกระทบตํองบประมาณของหนํวยงานตําง ๆ ในด๎านการพัฒนาประเทศโดยรวม นอกจากนี้แนวทางการสํงเสริม

อาชีพและการพัฒนารายได๎ของประชาชนท่ีหนํวยงานตําง ๆ ก าหนดโครงการจะด าเนินการได๎ยากขึ้น ท้ังนี้เพราะหนํวย

การปกครองตําง ๆ ได๎กลายสภาพไปเป็นท๎องถ่ินซึ่งมีอ านาจบริหารงานของตนเอง 

 2)  ผลกระทบทางด๎านการเมืองการปกครอง  จะเกิดศูนย์อ านาจขึ้นมาใหมํในระดับต าบล  หมํูบ๎าน และมี

แนวโน๎มจะเกิดความขัดแย๎งทางด๎านความคิด และความไมํเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรอยํางรุนแรง นอกจากนี้ 

ผู๎บริหารท๎องถ่ินซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะสังกัดพรรคการเมืองตําง ๆ และเกิดความไมํเป็นกลางทางด๎านการเมือง รวม

ตลอดจนถึงความยํุงยากในการรับนโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติหากสังกัดพรรคการเมืองท่ีแตกตํางกัน 

 3)  ผลกระทบทางด๎านสังคม จะเกิดการปลูกฝังแนวความคิดความรักท๎องถ่ืนของตนเองมากกวําสํวนรวมใน

ลักษณะ “ท๎องถ่ินนิยม”  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงระบบการประนีประนอมของสังคมไปสูํระบบการตัดสินใจแบบแตกหัก 

นอกจากนี้จากปัญหาการเพิ่มจ านวนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเป็นจ านวนมาก จะกํอให๎เกิดการสํงเสริมการผูกขาดอ านาจทางสังคม

จากเจ๎าหน๎าที่ดังกลําว 

 4)  ผลกระทบด๎านอื่น ๆ จากการยกรํางพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งกระท าโดย

เรํงดํวน กํอให๎เกิดปัญหาข๎อบกพรํองในรายละเอียดในหลายประเด็นทั้งนี้ ข๎อบกพรํองดังกลําวจะปรากฏข้ึนเม่ือ

พระราชบัญญัติกลําวมีผลบังคับใช๎ รวมตลอดจนถึงปัญหาการขาดแคนผู๎มีความรู๎ความสามารถในพื้นท่ี จะสํงผลให๎การ

บริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลไมํเกิดประสิทธิภาพเทําที่ควร 

 ข๎อเสนอแนะ 

 จากผลกระทบในทุกด๎านตามท่ีกลําวมาแล๎วจะมีผลตํอความม่ันคงของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎

เสนอแนะแนวทางปฏิบัติท่ีควรจะต๎องด าเนินการคือ 

 1.  การเตรียมการลํวงหน๎าเพื่อจัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังด๎านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ การเลือกตั้ง และการจัดการตําง ๆ 

 2.  การประชาสัมพันธ์และชี้แจงแกํประชาชน ให๎มีความเข๎าใจในระบบการกระจายอ านาจที่แท๎จริง รวมตลอด

จนถึงการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎ใช๎วิธีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยและมีสํวนรํวมในทางการเมือง 

 3.  การศึกษา แก๎ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข๎อง โดยค านึงถึงแนวทางปฏิบัติและความเป็นไปได๎ของ

ท๎องถ่ิน ทั้งนี้จะต๎องปลอดจากกระแสผลักดันและการเรียกร๎อยทางด๎านการเมือง 

 4.  การเรํงกระจายความเจริญไปสูํท๎องถ่ิน เพื่อให๎เกิดความพร๎อมและเป็นการรองรับการกระจายอ านาจโดย

ก าหนดเป็นนโยบายมํุงพัฒนาในพื้นท่ีชนบท สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาตนเอง และยกระดับรายได๎

ความเป็นอยูํของประชาชน 

4. การปรับปรุงบทบาทของฝ่ายภูมิภาคในเหมาะสม เพื่อรองรับการลดบทบาทและการถอนตัวของฝ่ายภูมิ 

ภาคจากฝ่ายท๎องถ่ิน เพื่อให๎เกิดความขัดแย๎งซึ่งกันและกันในทางตรงข๎ามควรเน๎นให๎ฝ่ายภูมิภาคเป็นผู๎ดูแลและมีบทบาท 

สัมพันธ์กับท๎องถ่ินในทางท่ีเหมาะสม อันจะเป็นการลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการขัดแย๎งและสํงผลดีตํอความม่ันคง

แหํงชาติตํอไป 

 

132. ณรงค์  เช้ือบุญช่วย . วัฒนธรรมทางการเมือง  :  ศึกษาเฉพาะกรณีวัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม . บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกริก,2538. (ภาคนิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 ซึ่งประกอบไปด๎วย(ศึกษาชํวงปี 2537-2538) ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านทุกหมํูบ๎าน แพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่ง

ได๎รับเลือกตั้งจากราษฎรหมํูบ๎านละ 2 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลคัดเลือกคณะกรรมการคณะหนึ่ง

ประกอบด๎วย ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านไมํเกิน 2 คน  และสมาชิกซึ่งได๎รับเลือกตั้งไมํเกิน  4 คน ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามมี

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับคํอนข๎างสูงและมีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในระดับปานกลาง 

 จากกผลวิจัยดังกลําว ถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

เนื่องจากการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับคํอนข๎างสูงของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

เป็นปัจจัยสนับสนุนให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเจริญก๎าวหน๎าตํอไป ในทางตรงกันข๎าม การมีวัฒนธรรมทางการเมืองไทย

ในระดับปานกลางท าให๎ไมํเป็นอุปสรรคตํอากรพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลตํอไปในอนาคต จึงสรุปได๎วําสมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสงครามีความพร๎อมท่ีจะพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เจริญก๎าวหน๎า

ตํอไป 

  

133. ชาญชัย  ศรศรีวิชัย . การรับรู้บทบาทของผู้ใหญ่ตาม พ .บ.ร.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลศิลา อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  . บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกริก , 

2538 (ภาคนิพนธ์) 

  ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ใหญํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลศิลาทั้งหมด ได๎รับรู๎บทบาทของตนเอง ซึ่ง

ได๎ระบุไว๎ตาม พ.ร.บ.สภาด าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นอยํางดีทุกคน โดยผู๎ใหญํบ๎า สามารถเข๎าใจรับรู๎ได๎อยําง

ถูกต๎อง บทบาทท่ีผู๎ใหญํบ๎านรับรู๎สอดคล๎องถูกต๎องกับบทบาทตามอนุมัติในทุกประเด็น โดยการรับรู๎ของผู๎ใหญํบ๎านนั้น 

เป็นการรับรู๎ท่ีสอดคล๎องตรงกับความมํุงหมาย ในการก าหนดบทบาทตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 

พ.ศ.2537 จากการศึกษาพบวํา ปัจจัยอันเป็นสาเหตุซึ่งกํอให๎เกิดความสอดคล๎องนี้ เนื่องมาจากบทบาทซึ่งได๎ถูกก าหนด

เพิ่มเติมใหมํ ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 นั้น  สํวนใหญํจะมีลักษณะท่ีคล๎ายคลึงกับ

บทบาทเดิมซึ่งเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองตาม พ .ร.บ.ลักษณะปกครองท๎องท่ี พ .ศ.2457 สํงผลให๎ผ๎ูใหญํบ๎านสามารถรับรู๎

บทบาทใหมํ (บทบาทตาม พ.ร.บ.สภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2537) ได๎งํายและอยํางมีประสิทธิภาพ

ถูกต๎องสอดคล๎อง อยํงไรก็ตามบทบาทเดิมนั้นปฏิบัติเฉพาะในเขตพื้นท่ีเฉพาะของแตํละหมํูบ๎านแตํบทบาทใหมํตาม 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2537 ใช๎ปฏิบัติบังคับท้ังพื้นท่ีต าบล ซึ่งมากกวําเดิมมากซึ่งกลุํม

ผู๎ใหญํบ๎านทั้ง 14 คน ก็สามารถเข๎าใจได๎อยํางถูกต๎องเชํนกัน 

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ผู๎ศึกษาเห็นควรท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู๎ริเริ่มและควบคุมดูแล

รับผิดชอบในเรื่องขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยตรง จะต๎องด าเนินการจัดอบรมเก่ียวกับเนื้อหาของ อบต . แกํกลุํม

ผู๎ใหญํบ๎านเพื่อเป็นการเสริมบทบาทให๎กลํุมผู๎ใหญํบ๎าน ได๎มีความช านาญในการปฏิบัติงานตามบทบาทมากย่ิง ๆ ขึ้นไป

อีกและเห็นควรท่ีจะให๎มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องขององค์การบริหารสํวนต าบล กันตํอไปอีกในประเด็นอื่นๆ อีกเพื่อวํา

จะได๎เป็นประโยชน์แกํ อบต. ซึ่งมีอยูํท่ัวประเทศ 

 

134. ชูชาติ กีฬาแปง . ทัศนะของผู้น าท้องถ่ินต่อองค์การบริหารส่วนต าบล :  กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย . 

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. 

 ผลการศึกษาพบวํา ผู๎น าท๎องถ่ินมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ อบต . อยูํในระดับท่ีดีมาก พ๎อมกันนี้ยังมีความพึง

พอใจเป็นอยํางมากตํอเป้าหมายของ อบต . ในด๎านการเมืองและการบริหาร อยํางไรก็ตาม เม่ือน าเอาทัศนะของผู๎น า

ท๎องถ่ินมาพิจารณาตามภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจก็ยังพออีกวํา 

 ประการแรก ปรากฏวํา ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในด๎านความสัมพันธ์ระหวําง เพศ อาชีพ 

และ การด ารงต าแหนํงหน๎าท่ีของผู๎น าท๎องถ่ินกับทัศนะตํอ อบต . ซึ่งประกอบด๎วย ความร๎ู ความเข๎าใจเก่ียวกับ อบต . 

รวมท้ัง ความพึงพอใจตํอเป้าหมายของ อบต. ท้ังด๎านการเมืองและการบริหาร 
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 ประการท่ีสอง ปรากฏวํา  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในด๎านความสัมพันธ์ระหวําง ระยะเวลา

การด ารงต าแหนํงหน๎าท่ี อายุ การศึกษา และ ที่ตั้งของอบต . กลําวคือ ในสํวนของระยะเวลาการด ารงต าแหนํงหน๎าท่ีได๎

พบวํา มีความแตกตํางกัน ทั้งความพึ่งพอใจตํอเป้าหมายของ อบต. ด๎านการเมืองและการบริหาร นอกเหนือจากนี้ ในแงํ

ของการศึกษา และท่ีตั้งของ อบต . พบวํามีความแตกตํางกันในทุกด๎าน คือ ความร๎ู ความเข๎าใจเก่ียวกับ อบต . รวมท้ัง

ความพึงพอใจตํอเป้าหมายของ  อบต. ท้ังด๎านการเมืองและการบริหาร 

 อนึ่ง สิ่งท่ีเป็นปัญหา และ ข๎อขัดข๎องในการด าเนินงานของ อบต . แตํละแหํงก็มีปรากฏเกิดขึ้นหลายประการ 

เชํนกัน ซึ่งผู๎น าท๎องถ่ินดังกลําวต๎องการให๎หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องได๎พิจารณาปรับปรุงแก๎ไขให๎ดียิ่งขึ้น 

 

135. โสภณ  เนื่องจ านงค์ .   ภาวะผู้น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณี

จังหวัดฃลบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , 2539. (ภาค

นิพนธ์) 

 การศึกษาภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ก าหนดตัวชี้วัดความเป็น

ประชาธิปไตยไว๎  3 ด๎าน คือ ด๎านบุคลิกภาพ ด๎านบทบาทการน าและด๎านคุณลักษณะทางสังคม เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการ

รวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีประกอบด๎วยค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล และ

แบบวัดภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลตามการรับรู๎ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล 

 ผลการศึกษามีดังนี้ คือ 

 ภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ตามการรับรู๎ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนต าบล ในภาพรวมมีความเป็นประชาธิปไตยในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดในแตํละด๎านของ

ตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย พบวํา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีบุคลิกภาพ และบทบาทการ

น าในระดับปานกลางและคุณลักษณะทางสังคมในระดับสูง สํนปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับการรับรู๎ภาวะผู๎น าของประธาน

องค์การบริหารสํวนต าบล 9 ด๎าน คือ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ สถานะการด ารงต าแหนํงการเคยเป็นสมาชิกของ

กลุํมทางสังคมอ่ืน การไดรับข๎อมูลจากหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์เอกสารราชการ และวารสารรายสัปดาห์แสดงให๎เห็นวํา

ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยทางสังคมท่ีตํางกันไมํมีผลตํอการรับรู๎ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตํอภาวะผู๎น า

ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

 การวิจัยครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  ควรปรับปรุงให๎ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตําง  ๆ รํวมกับ

ประชาชนในหมํูบ๎าน ต าบลให๎มากข้ึนเพื่อจะได๎ทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

 2.  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ควรเสริมสร๎างบุคลิกภาพความเป็นผู๎น าให๎ดีย่ิงขึ้น ด๎วย

การแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม ติดตามรับฟังขําวสาร เพื่อให๎ทันโลกทันเหตุการณ์ สามารถวางตนได๎เหมาะสมท าให๎ผ๎ูอ่ืน

เคารพนับถือ รวมท้ังให๎ความส าคัญกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหมํ ๆ และรู๎จักใช๎ประโยชน์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบล 

 

136. เชษฐา  โมสิกรัตน์ . องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในฐานะการปกครองท้องถ่ินข้ันพ้ืนฐาน . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 งานวิจัยฉบับนี้มํุงศึกษาวิเคราห์การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลในระยะแรกของการจัดต้ังเม่ือปี 

พ.ศ.2538 ผลของการศึกษาพบวําองค์การบริหารสํวนต าบลท้ัง 3 แหํงสนมารถสนองตอบตํอความต๎องการของชุมชนใน

ท๎องถ่ินได๎ระดับหนึ่งเทํานั้ สาเหตุประการแรกคือ การขาดทรัพยากร ในการบริหารด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการขาดความร๎ู 

ความเข๎าใจในด๎านหลักการปกครองท๎องถ่ิน การจัดการและการบริหารงบประมาณของสมาชิก องค์การบริหารสํวนต าบล
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และเจ๎าหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลแล๎ว สาเหตุประการท่ีสองคือการเมืองในระดับต าบลมีลักษณะความต๎องากรท่ี

แตกตํางกันของแตํละหมํูบ๎านมากกวําจัดสรรงบประมาณที่เป็นประโยชน์รํวมกันท้ังต าบล อยํางไรก็ตาม แม๎องค์การ

บริหารสํวนต าบลท้ัง  3 แหํง มีลักษณะรํวมกันดังกลําว แตํก็มีความแตกตํางในลักษณะการบริหารและการเมือง โดย

องค์การบริหารสํวนต าบลฟ้าฮํามมีลักษณะการบริหารและการเมืองท่ีไมํซับซ๎อน เรียบงําย เนื่องจากเป็นองค์การบริหาร

สํวนต าบลขนาดเล็ก ลักษณะของต าบลมีความเป็นชนบทก่ึงเมือง ส าหรับต าบลป่าแดดมีการบริหารและการเมืองท่ีไมํ

ซับซ๎อนเชํนกันก านันจะมีบทบาทอยํางมากในฐานะประธานกรรมการบริหาร สาเหตุเนื่องมาจากต าบลป่าแดดมีลักษณะ

ของความเป็นชนบทคํอนข๎างมาก สํวนต าบลสุเทพ มีการบริหารและการเมืองคํอนข๎างซับซ๎อนกวํา เนื่องจากองค์การ

บริหารสํวนต าบลสุเทพมีขนาดใหญํ มีความแตกตํางกลากหลายในพื้นท่ีและประชากรซึ่งมีลักษณะของความเป็นเมือง

คํอนข๎างมากกวําความเป็นชนบท 

 

137. พิรุณ  เสลานนท์ . การกระจายอ านาจ  :  ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการกระจายอ านาจ

ในรูปองค์การบริหารส่วนต าบล . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการกระจายอ านาจและปัจจัยท่ีผลตํอความส าเร็จ

หรือความล๎มเหลวของการกระจายอ านาจในรูปองค์การบริหารสํวนต าบล และความส านึกรับผิดชอบของประชาชนตํอกร

ปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน๎าท่ีอันเกิดจากการกระจายอ านาจ  โดยก าหนดสมมติฐานการศึกษาวํา ความส าเร็จขององค์การ

บริหารสํวนต าบลขึ้นอยํูกับความพร๎อมของประชาชนและการคลังท๎องถ่ิน กรก าหนดสมมติฐานการศึกษาวิจัยดังกลําวได๎

น าเอาความคิดและทฤษฎีด๎านการกระจายอ านาจมาเป็นกรอบพิจารณา 

 ผลการศึกษาพบวํา องค์การบริหารสํนต าบลมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติงานและสามารเป็นหนํวยการบริหาร

ปกครอง ไมํวําจะพิจารณาโครงสร๎างหรืออ านาจหน๎าที สามารถรํวมกับหลักการกระจายอ านาจและหลักการปกครอง

ท๎องถ่ิน และปัจจัยท่ีท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลประสบผลส าเร็จคือ ความพร๎อมของประชาชนและการคลังท๎องถ่ินซึ่ง

ตรงกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว๎ 

 

138. นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ . แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล . สถาบันพระปกเกล้า, 2539. (เอกสาร

วิจัย) 

 ข๎อเสนอแนะจากการวิจัยได๎แกํ 

 1.  ในเชิงหลักการ 

  การวางแผนพัฒนา อบต. ต๎องเป็นไปอยํางมีหลักวิชาการ บนพื้นฐานแหํงความเป็นจริง (system) มีความ

ตํอเนื่อง  (Continuing) ในแบบองค์รวม (holistic) ท่ีค านึง (ธรรมชาติของ) คน (อ านาจหน๎าที่ของ )  องค์การ และ 

(สถานการณ์ของ ) ปัญหา/ความต๎องการ ของ (ประชาชนใน) ต าบล โดยด าเนินการแบบบูรณาการ (integrated) การ

พัฒนา อบต. จึงต๎องเป็นการพัฒนาให๎ครบถ๎วน รอบด๎าน ท้ัง”เนื้อหาสาระ”ท่ีต๎องรู๎และ “ความคิด” ท่ีต๎องพัฒนา ให๎เป็น

ระบบตํอเนื่อง เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือครอบคลุม ทั้งการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 

 2.  ในเชิงแนวทาง 

  (1) ราชการสํวนกลางจะต๎องท าากรศึกษาวิจัย อบต .ในทุกแงํทุกมุมท่ีเก่ียวข๎อง เชํน บทบาทและความ

คาดหวัง ศักยภาพและทรัพยากร ปัญหาและสานการณ์ ฯลฯ ท้ังนี้ เพื่อให๎เกิดความร๎ู ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการวางแผน

พัฒนา อบต. 

 

  (2) ราชการสํวนกลางจะต๎องวางแผนแมํบทในการพัฒนา อบต ,โดยใช๎ ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง และผลจากการ

ศึกษาวิจัย ตามข๎อ (1) และการวางแผนดังกลําวควรเป็นการวางแผนพัฒนาแบบองค์รวม เป็นระบบ ที่มีความตํอเนื่อง

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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  (3)  ราชการสํวนภูมิภาคจะต๎องอาศัยผลจากการวิจัยและแผนแมํบท ดังกลําวในข๎อ  (1)และ (2) เพื่อ

ศึกษาหาความจ าเป็นและวางแผนพัฒนา อบต. ในระดับปฏิบัติการ บนพื้นฐานท่ีเป็นจริงของแตํละจังหวัด 

  (4)  ราชการสํวนภูมิภาคจะต๎องจัดการฝึกอบรม อบต.ท้ังคณะ เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่

ได๎ด๎วยกลักสูตรฝึกอบรมท่ีสมบูรณ์ท่ีครอบคลุมท้ัง hardware/software  ดังกลําวมาแล๎ว รวมท้ังจัดการฝึกอบรมเฉพาะ

ด๎านที่จ าเป็น 

  (5)  ราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะต๎องรํวมกันสนับสนุนให๎ สมาชิกสภาและกรรมการบริหาร อบต , 

ในฐานะปัจเจกบุคคล ศึกษาหาความร๎ู เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอองค์การในอนาคตอันใกล๎ โดยใช๎

ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและภูมิปัญญาในท๎องถ่ิน 

  (6)  ราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะต๎องรํวมกันสํงเสริมการพัฒนา อบต . ในฐานะท่ีเป็นองค์การ ให๎

สมาชิกสภาและกรรมการบริหาร อบต . ตลอดจนพนักงานสํวนต าบลมีความสามารถพร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลงไปสูํ

ความเจริญก๎าวหน๎าของ อบต. ในอนาคต เชํน การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล เป็นต๎น 

  (7)  ราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะต๎องสนับสนุนและสํงเสริมประชาชนในท๎องถ่ินให๎มีทัศนะ ความร๎ู  

และทักษะในการมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ินของ อบต. ในวิธีทางประชาธิปไตยเชํน การจัดต้ังประชาคมต าบล เป็น

ต๎น 

 

139. สุรชาติ  ช านาญศิลป . การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่นต าบล พ .ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ .ศ.2538 และ พ .ศ.2542 . สถาบันพระปกเกล้า , 2539. 

(เอกสารวิจัย) 

 การศึกษาพบวํา ในอดีตการปกครองระดับต าบล หมูํบ๎าน มีรูปแบบการปกครองเป็น “สภาต าบล ” มี

คณะกรรมการบริหาร เรียกวํา คณะกรรมการต าบล ไมํมีฐานะเป็นนิติบุคคล และตํอมาจึงได๎มีการปรับปรุงระบบการ

บริหารสภาต าบลเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 

และแก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2542 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ในสํวนการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลนั้น พบวํา ได๎แบํงโครงสร๎างการบริหารงาน

ออกเป็น 2 สํวน คือ สภาองค์การบริหารสํวนต าบล และคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบล โดยองค์การบริหารสํวน

ต าบลนั้นมีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบลท้ังในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ส าหรับปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลท่ีผํานมานั้น พบวํามีปัญหาทั้งทางด๎านระบบงาน การ

บริหารงานบุคคล การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1.  เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูรับผิดชอบ ไมํวําจะเป็นระดับอ าเภอ จังหวัด หรือสํวนกลาง ควรจะมีการเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับ

องค์การบริหารสํวนต าบล ให๎ประชาชนได๎มีความรู๎ความเขาใจมากขึ้น 

 2.  ควรจัดการฝึกอบรมความรู๎เกี่ยวกับ อบต .ตลอดจนระเบียบ ข๎อบังคับ และแนวทางการท างานด๎านตําง ๆ 

ให๎แกํบุคลากรของ อบต. ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง 

 3.  ควรปรับปรุงระเบียบตําง ๆ ที่เก่ียวกับกาปฏิบัติงานของ อบต . ให๎มีความยึดหยํุน เพื่อให๎เหมาะสมกับ

สภาพพื้นท่ี และข๎อจ ากัดของแตํละ อบต. 

 4.  สถาบันพระปกเกล๎า ในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางวิชาการท่ีมีบทบาทหน๎าที่ส าคัญในการพัฒนา และเผยแพรํ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงควรจะมีบทบาทนการพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ ตลอดจนแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีถูกต๎องแกํองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งถือวําเป็นรากเหง๎าที่จะน าไปสูํการพัฒนาประชาธิปไตยของชาติตํอไป  
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

75 

140. สมโภชน์   ศรีมารุต . บุคลิกภาพประชาธิปไตยของสมาชิกองค์การบริหรส่วนต าบลและสภาต าบล  . สถาบัน

พระปกเกล้า, 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลของการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข๎อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

 1.  สมมุติฐานท่ีวํา “ลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตยของ สต. และสอบต. ไมํมีความแตกตํางกัน ” นั้น ผลการ

ทดสอบได๎รับการยอมรับ 

 2.  สมมุติฐานท่ีวํา “สต. และ สอบต . มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยระดับต่ า “ผลการทดสอบได๎รับการยอมรับ

สมมุติฐานี้ 

 3.  สมมุติฐานท่ีวํา “สต. และ สอบต . ท่ีมีอายุมากจะมีบุคลิกภาพ ปะชาธิปไตยน๎อยกวํา สต , และ สอบต . ท่ีมี

อายุน๎อย” การทดสอบพบวําสมมุติฐานนี้ได๎รับการยอมรับ 

 4.  สมมุติฐานท่ีวํา “สต. และ สอบต . ท่ีมาจากการเลือกตั้งจะมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยมากกวํา สต , และ

สอบต. ท่ีเป็นไปโดยต าแหนํง” เม่ือทดสอบแล๎วได๎รับการยอมรับ 

 5.  สมมุติฐานท่ีวํา “สต.และสอบต . ท่ีมีประสบการณ์ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมชุมชนจะมีบุคลิกภาพ

ประชาธิปไตยมากกวําที่ไมํมีหรือมีประสบการณ์ การมีสํวนรํวมในระดับต่ า” การทดสอบได๎รับการยอมรับ 

 6.  สมมุติฐานท่ีวํา “สต.และ สอบต. ท่ีมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง จะมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยมากกวํา สต. 

และ สอบต. ท่ีมีความตื่นตัวทางการเมืองต่ า” ผลการทดสอบสมมุติฐานข๎อนี้ได๎รับการยอมรับเชํนกัน 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1.  ควรปรับปรุงรูปแบบ โครงสร๎าง ตลอดจนองค์ประกอบขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยเน๎นท่ีการกระจาย

อ านาจอยํางแท๎จริงในทุกด๎าน 

 2.  สร๎างความพร๎อมของประชาชนในการปกครองตนเอง โดยสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ให๎ประชาชนทุกระดับใน

ท๎องถ่ินเห็นความส าคัญของรูปแบบการบริหารและปกครองตนเองของท๎องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 3.  เจ๎าหน๎าที่ท่ีจะต๎องปฏิบัติงานประจ า โดยมีส านักงานขึ้นตรงตํอองค์การบริหารสํวนต าบล จะต๎องมีการคัด

สรร (Recruitment)  บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยอยํางจริงจัง รู๎จักบทบาทหน๎าที่ของตนในองค์กรปกครองท๎องถ่ิน

อยํางถํองแท๎ 

 4.  ควรสนับสนุนให๎ผ๎ูหญิงมีโอกาสเข๎ามาสูํองค์กรระดับต าบลมากข้ึน เพื่อความเสมอภาคเทําเทียมกันระหวําง

หญิงชาย เพราะจากการศึกษาพบวํา สต. และ สอบต. เกือบท้ังหมดจะเป็นเพศชายแทบท้ังสิ้น 

 5.  การปรับเปลี่ยนโครงสร๎างอ านาจทางราชการในท๎องถ่ิน จะต๎องน ามาพิจารณาประกอบในการพัฒนาองค์กร

ปกครองท๎องถ่ินเหลํานี้ด๎วย รวมถึง จะต๎องปรับเปลี่ยนทัศนคติของราชการโโยเฉพาะในสํวนของฝ่ายปกครองมิให๎ผูกขาด

อ านาจดังเชํนท่ีเคยปฏิบัติมาด๎วย 

 6.  รัฐควรถือเป็นนโยบายเรํงดํวน ในการจัดท าโครงการพัฒนาการศึกษาให๎ผ๎ูน าท๎องถ่ินท้ังสต. และสอบต. เพื่อ

เสริมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย 

 

141. วัชรินทร์  รักชาติเจริญ . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังและ

บทบาทที่เป็นจริงในการปฎิบัติงานศึกษางานศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลช้ัน 1 กับองค์การ

บริหารส่วนต าบลช้ัน 5 . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา บทบาทท่ีคาดหวังของตนในภาพรวมท้ัง 8 ด๎าน อยูํในระดับปานกลาง สาวนบทบาที่เป็นจริง

เกือบทุกด๎าน อยูํในระดับปานกลางเชํนเดียวกัน ส าหรับภาพรวมสํวนท่ีแตกตํางระหวํางบทบาทท่ีคาดหวัง กับบทบาทท่ี

เป็นจริงท้ัง 8 ด๎าน มีระดับบรรลุผลน๎อยหนึ่งด๎าน คือ ด๎านสํงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ ระดับ
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บรรลุผลปานกลาง  5 ด๎าน คือ 1) ด๎านสาธารณูปโภค  2) ด๎านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3) ด๎านสํงเสริม

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  4) ด๎านสํงเสริมการประกอบอาชีพ และ  5) ด๎านการพาณิชย์ ระดับ บรรลุผลมาก 2  ด๎าน 

คือ  1) ด๎านสาธารณสุข และ 2) ด๎านคุ๎มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและทรัพย์สินอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผํนดิน 

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสํวนบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล๎อมท่ีมีตํอบทบาทท่ีคาดหวัง และบทบาทท่ีเป็นจริง 

พบวํา ปัจจัย สํวนบุคคลเกือบท้ังหมดไมํมีความสัมพันธ์ตํอความคิดเห็นในบทบาทท่ีคดาหวังของตน และบทบาทท่ีเป็น

จริง สํวนปัจจัยสภาพแวดล๎อมมีความสัมพันธ์ ดังนี้ 

 1.  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น  1 กับขั้น 5 มีความคิดเห็นตํอบทบาทท่ีคาดหวังของตนด๎าน

สาธารณูปโภค ด๎านสาธารณสุข และด๎านสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมํแตกตํางกัน แตํในบทบาทท่ีเป็นจริง

ในระดับสูงกวําสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 5 

 2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น  1 กับชั้น  5  มีความคิดเห็นตํอบทบาทท่ีคาดหวังของตน และ

บทบาทท่ีเป็นจริง ด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดานการพาณิชย์แตกตํางกันโดยสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบลชั้น 1 มีความคิดเห็นตํอบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริง ในระดับสูงกวําสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบลชั้น  5 

 3.  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 1 กับชั้น  5 มีความคิดเห็นตํอบทบาทท่ีคาดหวังของตน และ

บทบาทท่ีเป็นจริง ด๎านสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ และด๎านคุ๎มครองดูแล และบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดินไมํแตกตํางกัน 

 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 1 กับชั้น  5 มีความคิดเห็นตํอบทบาทท่ีคาดหวังของตนด๎าน

สํงเสริมอาชีพตํางกันโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 1 มีความคิดเห็นตํอบทบาทท่ีคาดหวังในระดับสูงกวํา

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น  5 แตํบทบาทท่ีเป็นจริงมึความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษา เห็นวํา การอบรมเพิ่มพูนความร๎ูความเข๎าใจให๎แกํสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล ยังมีความจ าเป็นและต๎องท าอยํางตํอเนื่องตํอไป ควรมีการสัมมนาปัญหาในการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ เพื่อหา

สาเหตุ แนวแก๎ไข และมีการติดตามประเมินผลโดยมีการแยกแยะตามความจ าเป็นท่ีแตกตํางกันขององค์การบริหารสํวน

ต าบล 

 

142. โกศัย  วงศ์อนันต์นนท์ . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีผลต่อระบบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํยอมรับฟังผู๎น าท๎องถ่ินข๎าราชการ รวมท้ัง เห็นประโยชน์และเข๎ารํวมกิจกรรมทาง 

สังคมเสมอ ความคิดเห็นของสมาชิกสภา อบต . ท่ีมีตํอระบบการบริหารงานซึ่งแบํงเป็นองค์ประกอบของกรบริหารงาน 

อยูํในความพร๎อมระดับปานกลางและล าดับขั้นตอนในการบริหารงานอยูํในระดับปานกลางคํอนข๎างสูง โดยมีความคิดเห็น

ตํอล าดับขั้นตอนของการบริหารมากกวําองค์ประกอบของการบริหาร 

 2.  ระดับการศึกษา , รายได๎, ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ อบต . และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของการบริหาร 

 ข๎อเสนอแนะควร 

 เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. โดยการศึกษาอบรมและดูงานรวมท้ังการเสริมสร๎างบุคลิกภาพของสมาชิก

และผู๎บริหาร อบต. และการสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับพนักงานสํวนต าบล 
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143. อังกูร  สุ่นกูล . ชนช้ันน าและโครงสร้างอ านาจชุมชุน : การศึกษาเปียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมํุงหมายในการศึกษาวํา โครงหรือกลุํมบุคคลใดเป็นชนชั้นน าที่มีอ านาจในการปกครอง 

ชุมชน แล๎วชนชั้นน านั้นมีคุณสมบัติพิเศษอะไรท่ีสํงเสริมให๎ได๎รับการยอมรับเป็นขนขั้นน า กลุํมชนชั้นน าด๎วยกันมี

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจซึ่งกันและกันอยํางไร และการศึกษายังศึกษาเปรียบเทียบวํา ลักษณะชนชั้นน าและโครงส๎างอ านาจ

ชุมชนระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น  5 และองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น  3 แตกตํางกันอยํางไร โดยศึกษาเชิง

ส ารวจโดยใช๎แบบสอบถามและศึกษาภาคสนามด๎วยวิธีการแบบผู๎มีสํวนรํวมในฐานะผู๎สังเกตศึกษา ในองค์การบริหารสํวน

ต าบล 2 แหํง คือ องค์การบริหารสํวนต าบลปากน้ าปราณ ชั้น 3 และองค์การบริหารสํวนต าบลวังก์พง (ชั้น 5) ผลของ

การศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 องค์การบริหารสํวนต าบลปาน้ าปราณและองค์การบริหารสํวนต าบลวังก์พง มีชนชั้นน าของชุมชนคือ บุคคลท่ี

ด ารงต าแหนํงท่ีส าคัญในชุมชน โดยมีคุณสมบัติส าคัญคือ มีรายได๎เฉลี่ยของครอบครัวตํอปีสูง มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมาก มี

การศึกษาสูง มีสายสัมพันธ์กับเจ๎าหน๎าที่รัฐมาก มีความเป็นผู๎น าทางความคิดเห็น และเป็นเครือญาติกับชนชั้นน าเกํา 

 ลักษณะความสัมพันธ์เขิงอ านาจของชนชั้นน า มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจเชื่อมโยงกันอยํงใกล๎ชิดโดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์ในกลุํมชนชั้นน าระดับสูง สํวนลักษณะโครงสร๎างชุมชนของท้ังสองชุมชนคล๎ายคลึงกันคือ มีลักษณะเป็นปิรา

มิด (pyramide)  โดยท่ีชนชั้นน าเป็นคนจ านวนน๎อยท่ีอยูํในต าแหนํงสูงสุดของปิรามิดสังคม และเป็นผู๎ท่ีผูกขาดการใช๎

อ านาจและการตัดสินใจของชุมชนไว๎ท้ังหมด โดยบุคคลเหลํานี้จะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสูงในองค์การบริหารสํวนต าบลท้ัง

สองแหํง 

 

144. จักรพงศ์  พันธ์เพ็ง . ผลกระทบขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 ผลการศึกษาพบวํา (1) ผลกระทบขององค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีตํอองค์การบริหารสํวนจังหวัดในการท่ีมี

พื้นท่ีการปฏิบัติงานซื้อซ๎อนกัน การได๎รับรายได๎ท่ีลดลง และ (2) ขอบเขตการปฏิบัติหน๎าที่ท่ีซ้ าซ๎อนกันจนเป็นเหตุท่ีท าให๎

หนํวยการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัดผู๎วิจัยได๎เสนอแนะวําเพื่อให๎ระบบการปกครองสํวนท๎องถ่ิน

เกิดประสิทธิภาพอยํางจริงจังควรท่ีจะยุบเลิกองค์การบริหารสํวนจังหวัดไปในท่ีสุดและ องค์การบริหารสํวนต าบลควรท่ีจะ

ได๎รับการปรับปรุงในแงํการจัดสรรงบปะมาณแทนท่ีแคํเพียงรูปแบบเดียว และประการสุดท๎ายผ๎ูวิจัยเสนอแนะวํารัฐบาล

ควรให๎ความส าคัญแกํการพัฒนาบุคคลากรรวมท้ังวิธีปฏิบัติงานในสํวนทีเก่ียวข๎อง 

 

145. นิวัฒน์  รุ่งสาคร . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล :  

ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหายัณฑิต (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2540. 

 การวิจัยนี้ใช๎ท้ังวิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยแบบส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาผลกระทบของ

ปัจจัยบางปัจจัยท่ีมีตํอพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

 1.  การตัดสินใจของประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกผู๎น า มีความสัมพันธ์กับความเป็นเครือญาติของ

ผู๎สมัครรับเลือกตั้ง 

 2.  การตัดสินใจของประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกผู๎น า มีความสัมพันธ์กับการชํวยเหลือเก้ือกูลของ

ผู๎สมัครรับเลือกตั้ง 

 3.  การตัดสินใจขอบประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกผู๎น า มีความสัมพันธ์กับความเห็นที่มีตํอความรู๎ 

ความสามารถของผู๎สมัครรับเลือกตั้ง 
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 ผลการศึกษาพบวํา สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว๎ถูกปฏิเสธท้ังหมด โดยประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสํวนใหญํมี

ความเห็นวํา ในการเลือกตั้งผู๎น านั้น เป็นหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติ และไมํมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญกับตัวแปรตําง ๆ ที่

ศึกษา 

 

146. ด ารงศักดิ์  สุริโย . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ 

 1)  คุณลักษณะท่ัวไปของผู๎มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นตัวอยําง พบวํา สํวนใหญํเป็นชายอายุระหวําง 45-54 

ปี เรียบจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได๎ต่ ากวํา 3,000 บาทตํอเดือน และอาศัยอยูํใน

หมํูบ๎าน 5 ปี ขึ้นไป และเป็นผู๎ท่ีบิดามารดาไมํมีต าแหนํงทางการเมือง  การรับรู๎ด๎านความสามารถทางการเมืองของตนเอง

อยูํในระดับปานกลาง  สํวนใหญํมีความมํุงหมายตํอผลประโยชน์สํวนรวมอยูํในระดับมากมีความมํุงหมายตํอผลประโยชน์

สํวนตัวอยํูในระดับปานกลาง สํวนมากมีประสบการณ์ทางการเมืองในระดับต าบลหมํูบ๎าน รับรู๎ขําวสารเรื่ององค์การบริหาร

สํวนต าบลในระดับปานกลาง และตัวอยํางสํวนใหญํมีความรู๎เรื่ององค์การบริหารสํวนต าบลกํอนการสมัรรรับเลือกตั้งอยํูใน

ระดับปานกลาง 

 2)  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการสมัครรับเลือกตั้ง พบวํา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ การรับรู๎ด๎าน

ความสามารถทางการเมืองของตนเอง การท่ีบิดามารดามีต าแหนํงทางการเมือง ความมํุงหมายตํอผลประโยชน์สํวนรวม 

ประสบการณ์ทางการเมืองในระดับต าบลหรือหมํูบ๎าน การรับรู๎ขําวสารเรื่ององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับ

การสมัครรับเลือกตั้ง  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สํวนปัจจัยระยะเวลาการอยูํอาศัยในหมํูบ๎าน ระดับความมํุงหมายตํอผลประโยชน์สํนตัวและความรู๎เกี่ยวกับ

องค์การบริหารสํวนต าบล ไมํมีความสัมพันธ์กับการสมัครรับเลือกตั้งอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

147. นิรันดร์  ค าเสมานันท์  . บทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารของฝ่ายนิติบัญญัติในองค์การบริหารส่วนต าบล ใน

อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 

 การศึกษาพบวําสมาชิกสภา อบต . สํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารเป็นอยํางดี 

โดยการใช๎ระเบียบตําง ๆ ของอบต . ซึ่งมีจ านวนหลายฉบับและละเอียดถ่ีถ๎วนเป็นแนวทางในการควบคุม และได๎ถือ

ปฏิบัติโดยการตั้งกระทู๎สอบถามรวมถึงการอภิปรายในญัตติท่ีส าคัญตลอดมาอยํางมีประสิทธิภาพ จากกลุํมตัวอยําง

ท้ังหมด ยังพบวํา ความรู๎ทางการศึกษาของสมาชิกสภาอบต. มีผลตํอประสิทธิภาพการควบคุมฝ่ายบริหารอยํางมีนัยส าคัญ 

คือ สมาชิก อบต. ท่ีมีการศึกษาสูงจะสามารถควบคุมฝ่ายบริหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากกวํากลุํมท่ีมีการศึกษาต่ า 

 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีความพึงพอใจตํอกฎหมายและระเบียบของอบต . ท่ีวําด๎วยการควบคุมซึ่งกันและกัน

ระหวํางฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นวํามีความรัดกุมและถือปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม ท าให๎ท้ังสองฝ่ายคาน

อ านาจซึ่งกันและกัน สํงผลให๎องค์กร อบต. สามารถบริหารงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนภายในต าบล ส าหรับ

ปัญหาอุปสรรคส าคัญท่ีท าให๎การควบคุมขาดประสิทธิภาพ คือ ระบบอุปถัมภ์ หรือิทธิพลท่ีฝ่ายบริหารมีตํอฝ่ายนิติบัญญัติ  

 

ท าให๎เกิดความเกรงใจและเกรงกลัว ไมํกล๎าควบคุมหรือตรวจสอบฝ่ายบริหารอยํางเต็มท่ี ทั้งนี้เนื่องจากจะต๎องกลับไป

อาศัยอยูํรํวมกับฝ่ายบริหารในหมํูบ๎านและต๎องพึ่งพาอาศ ยกันอีกตํอไป สํงผลให๎การควบคุมฝ่ายบริหารของฝ่ายนิติ

บัญญัติไร๎ประสิทธิภาพและขาดความจริงจัง 

 การศึกษาเพิ่มเติมพบวํา แม๎ อบต.จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ปกครองและบริหารตนเองได๎แล๎วก็ตาม หนํวยงาน

ราชการอ่ืน ๆ ยังคงมีความจ าเป็นต๎องให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือ อบต .ด๎านวิชาการอยํางใกล๎ชิด จึงจะท าให๎อบต . 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 
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สามารถปฏิบัติหน๎าที่ของตนเองอยํางมีประสิทธิภาพซึ่งผู๎ท่ีได๎รับประโยชน์โดยตรงก็คือ ประชาชนในเขตปกครองของ 

อบต. นั้น  

 

148. ยงยุทธ หงส์ลดารมภ์ . สถานภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล

เต็มพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

  ผลการศึกษาพบวํา 

 การจัดต้ังองค์การบริหารสํวนต าบลมีผลท าให๎บทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดน๎อยลงการจัดต้ังองค์การบริหาร

สํวนต าบลมีผลท าให๎บทบาทการพัฒนาชนบทขององค์การบริหารสํวนจังหวัดลดลง ประชาชนในท๎องถ่ินมีความพอใจตํอ

บทบาทการพัฒนาท๎องถ่ินขององค์การบริหารสํวนต าบลมากกวําบทบาทขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

 จากผลการศึกษาดังกลําวสามารถสรุปได๎วํา 

 1.  ทัศนคติของบุคลากรในองค์การบริหารสํวนจังหวัดทั้งที่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดและข๎าราชการประจ า พบวํา

กลุํมของสมาชิกสภาจังหวัดมีความคิดเห็นวําการจัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีผลท าให๎บทบาทการพัฒนาชนบท

ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดลดลงและไมํเห็นด๎วยกับประเด็นวําประชาชนในท๎องถ่ินมีความพอใจตํอบทบาทการพัฒนา

ท๎องถ่ินขององค์การบริหารสํวนต าบลมากกวําบทบาทขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

 2.  ทัศนคติของประชาชนตํอผลงานท่ีผํานมาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด และความคาดหวังในอนาคตตํอ

องค์การบริหารสํวนจังหวัด และองค์การบริหารสํวนต าบลพบวําประชาชนมีทัศนคติวําบทบาทการพัฒนาชนบทของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดลดลง และประชาชนในท๎องถ่ินมีความพอใจตํอบทบาทการพัฒนาท๎องถ่ินขององค์การบริหาร

สํวนต าบลมากกวําบทบาทขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

 ปัจจุบันได๎มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ .ศ. 2540 ท าให๎แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงได๎เกิดข้ึน

โดยมีการปรับโครงสร๎างหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนจังหวัดตามกฏหมายฉบับใหมํ ซึ่งท าให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด

มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขึ้น ดังนั้นผู๎ท าการศึกษาเห็นวําหากจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกลําว เห็นควรศึกษาใน

แนวทางของการศึกษาปัญหา อุปสรรคขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 อันจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติและค๎นหาจุดอํอนของระบบการปกครองท๎องถ่ินในรูปแบบองค์การ

บริหารสํวนจังหวัด อันจะเป็นแนวทางแก๎ไขให๎เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ตํอประชาชนและประเทศชาติตํอไปใน

อนาคต 

 

149. สุชาติ  โคตรทุม . ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานพัฒนาต าบล 

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น .มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 

 การศึกษาใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC  ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อหาคําสถิติท่ีเป็นร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต 

สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคําไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรและยืนยันสมมติฐานการ

วิจัย 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1.  สมาชิกสภาองค์กรบริหารสํวนต าบลมีอายุเฉลี่ย  47.26 ปี สํวนมากเป็นเพศชายมีการศึกษาอยํูในระดับ

ประถมศึกษา มีสภาพการสมรส เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลประเภทเลือกตั้งไมํเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบลมากํอนและคร้ังนี้มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบล  1 ปี ขึ้นไป 

 2.  ปัจจัยด๎านความเป็นผู๎น าของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (X=4.10) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎วปรากฏวําคุณลักษณะของผู๎น ามีมากท่ีสุด (X=4.15) รองลงมาคือคุณลักษณะลักษณะของผู๎
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ตาม (X=4.09) และคุณลักษณะจุดมํุงหมายขององค์การ (X=4.02) ตามล าดับและน๎อยท่ีสุดคือคุณลักษณะสิ่งแวดล๎อม

ภายในและภายนอกองค์การ (X=3.97) 

 3.  การมีสํวนรํวมในการบริหารงานพัฒนาต าบล ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพรวมใน

ระดับมาก (X=3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎วปรากฏวํา ด๎านการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลมีมาก

ท่ีสุด (X=4.23) รองลงมาคือการปฏิบัติตามแผนขององค์การบริหารสํวนต าบล (X=3.97) และการประเมินผลงาน

พัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล (X= 3.93) ตามล าดับและน๎อยท่ีสุดคือการได๎รับประโยชน์จากองค์การบริหารสํวน

ต าบล (X=3.57) 

 4.  ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านความเป็นผู๎น ากับการมีสํวนรํวมในการบริหารงานพัฒนาต าบลของสมาชิก

สภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกตัวแปร 

 

150. ปทุมรัตน์  ชุติมาวิทยาคม . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาการเมืองของจังหวัดเชียงราย  

. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้ สมาชิก อบต .เห็นวํา อบต . มีบทบาทดังนี้ 1) ชํวยสํงเสริมการมีสํวนรํวมใน

การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแกํประชาชนได๎อยํางดี  2 ) มีความเป็นอิสระในการบริหารงานมากกวําสภา

ต าบล ราชการจะไมํเข๎ามาควบคุมการท างานจนขาดความอิสระ 3) บริหารการเงินการคลัง สามารถจัดเก็บรายได๎ตาม

เป้าหมาย ทุกฝ่ายมีความรู๎ความเข๎าใจการงบประมาณและมีความโปรํงใสในการบริหารงบประมาณ  4) การประสานงาน

และการควบคุม สภา และคณะกรรมการบริหาร อบต. ตลอดจนหนํวยงานอ่ืนได๎ให๎ความรํวมมือกันเป็นอยํางดี อีกท้ังเห็น

ด๎วยผู๎วําราชการจังหวัดอาจมีอ านาจยุบ อบต.ท่ีมีปัญหา 5) โครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ ในปัจจุบันเหมาะสมดี  ฝ่ายท่ีมา

จากเลือกตั้งและโดยต าแหนํงปฏิบัติงานรํวมกันได๎และ 6) ระเบียบข๎อบังคับ ไมํแนํใจวําจะเอ้ือตํอการปฏิบัติงาน แตํทุก

ฝ่ายพยายามเรียนรู๎ ท าความเขัาใจ  7) ข๎อบังคับท่ีก าหนดโดย อบต. มีความสอดคล๎องกับการพัฒนาท๎องถ่ิน  8)  อบต.

สามารถพัฒนาความพร๎อมในด๎านตําง ๆ เพื่อรองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได๎ 

 

151. นคร  สุวานิช . บทบาททางการเมืองและการบริหารการพัฒนา ของผู้น าท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์

บริหารส่วนต าบล 16 แห่งของอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา

รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541. 

 ตัวแปรท่ีใช๎ในการศึกษาข๎อ  1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม  2. ปัจจัยทางสภาวะความเป็นผู๎น า  

3. ปัจจัยทางการติตดํอสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกหมํูบ๎านโดยใข๎แบบสอบถามถามความคิดเห็นของผู๎น า

ท๎องถ่ินดังกลําวจ านวน 131 คนตํอปัจจัยท้ัง 3 ประการ รวมท้ังการแสดงความเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ท ากาประมวลและวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 

(Statistical Package for Social Science) รวมท้ังคําความถ่ี (frequency) และคําร๎อยละ (percentage) ส าหรับอธิบาย

ลักษณะข๎อมูลผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

 1.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อันประกอบด๎วยรายได๎ตํอเดือนของผู๎น าท๎องถ่ิน มีความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาท

ทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 2.  ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคมอันปะกอบด๎วย อายุ ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง ไมํมี ความสัมพันธ์กับ

การแสดงบทบาททางการเมืองและการบริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 3.  ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคม อันประกอบด๎วยกาศึกษา มีความ สัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการเมือง

ของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 
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 4.  ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคมอันประกอบด๎วยการศึกษา ไมํมี ความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการ

บริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 5.  ปัจจัยทางภาวะความเป็นผู๎น า มีความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการเมืองและการบริหารการพัฒนา

ของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 6.  ปัจจัยทางการติดตํอสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกหมํูบ๎าน  มีความสัมพันธ์ตํอการแสดงบทบาททาง

การเมืองของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 7.  ปัจจัยทางการติดตํอสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกหมํูบ๎าน ไมํมีความสัมพันธ์ตํอการแสดงบทบาท

บริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 จากการศึกษาและอุปสรรคตํอการแสดงบทบาทของผู๎น าท๎องถ่ินตอบวํา ปัญหาการไมํได๎รับความรํวมมือจาก

ประชาชนเข๎าใจวําการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎น าท๎องถ่ินมีผลประโยชน์แอบแฝง ปัญหาเรื่องงบประมาณในการด าเนินการ

ภายในหมํูบ๎าน ปัญหาในเรื่องผู๎น าท๎องถ่ินเองขาดความร๎ูความเข๎าใจในการแสดงบทบาทหน๎าที่ของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 

เนื่องจากตนเองมีภาระกิจที่ต๎องปฏิบัติอยํางกว๎างขวาง 

 

152. ชนิดา  อาคมวัฒนะ . ผลกระทบของการกระจายอ านาจที่มีต่อโครงสร้างอ านาจท้องถ่ิน : ศึกษาเปรียบเทียบ

องค์การบริหารส่วนต าบล . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 

 การวิจัยครั้งนี้ได๎ท าการศึกษาถึงการกระจายอ านาจที่เกิดข้ึนในองค์การบริหารสํวนต าบลโดยท าการศึกษา

เปรียบเทียบองค์การบริหารสํวนต าบลสองแหํงท่ีมีความแตกตํางทางด๎านฐานะและศักยภาพในการจัดเก็บรายได๎ รวมถึง

ศึกษาโครงสร๎างอ านาจท๎องถ่ินภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสอง เพื่อท่ีจะศึกษาวําผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

กระจายอ านาจสูํองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํงนั้นมีความเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร 

 จากการศึกษาพบวําผลกระทบจากการกระจายอ านาจที่เกิดข้ึนตํอองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํงนั้นมี

ลักษณะท่ีคล๎ายคลึงกัน โดยพบวําการกระจายอ านาจที่เกิดข้ึน ผู๎ท่ีมีอ านาจและมีอิทธิพลเดิมอยูํในท๎องถ่ินหรือบุคคลท่ี

ด ารงต าแหนํงส าคัญในชุมชน เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตลอดจนชนชั้นน าทางการเมือง ตํางยังด ารงอ านาจอยํูในการเมือง

และการบริหารท๎องถ่ิน ดังนั้นบุคคลเหลํานี้จึงได๎อาศัยอ านาจทางการเมืองจากต าแหนํงหน๎าท่ี ที่พวกตนมีเพื่อท่ีจะ

แสวงหาผลประโยชน์สํวนตัว แตํมักจะท าให๎เกิดความเสียหายแกํผลประโยชน์ของสาธารณะท่ีมีอยูํในท๎องถ่ิน 

 

153. วรุตม์  เจติย์ภัทรนาท . ความเกี่ยวข้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกับพรรคการเมือง  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 

 การศึกษาความเก่ียวข๎องของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกับพรรคการเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

บทบาทและความเคล่ือนไหวของพรรคการเมืองในการขยายฐานของพรรคลงสูํองค์การบริหารสํวนต าบล ความสัมพันธ์

ระหวํางสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกับพรรคการเมืองและผลกระทบอันเกิดจากความสัมพันธ์ดังกลําว 

 ผลการศึกษาพบวําพรรคการเมืองได๎เข๎าไปเก่ียวข๎องกับกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลท้ังอยํางเป็น

ทางการและไมํเป็นทางการ แตํสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํกลับไมํอยากให๎พรรคการเมืองมีสํวนรํวมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลและไมํเห็นด๎วยท่ีจะสังกัดพรรคการเมืองเพราะเกรงจะเกิดความขัดแย๎งความ

แตกแยก ความสัมพันธ์ระหวํางพรรคการเมืองกับสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นแบบผู๎อุปถัมภ์กับผู๎ได๎อุปถัมภ์

ในเชิง 

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แตํพรรคการเมืองไมํมีอิทธิพลใด ๆ ในการปฏิบัติหน๎าที่ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบล และผลกระทบของความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวก 
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154. อัครพันธ์ุ พูลศิริ . วัฒนธรรมทางการเมือง กับประสิทธิภาพการให้บริการ สาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต าบล : ศึกษาเปรียบเทียบ อบต . บ้านมะเกลือ อ .เมือง และ อบต . หนองโพ อ .ตาคลี จ.นครสวรรค์  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 

 งานวิจัยฉบับนี้  ต๎องการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนตํอการ

ให๎บริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนต าบลวํา องค์การบริหารสํวนต าบลท่ีประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมือง 

ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการเลือกตั้ง การมีสํวนรํวมในกิจกรรม และการมีสํวนรํวมในการบริหารแผนงานของ  อบต . มาก 

จะท าให๎การให๎บริการของ อบต . มีประสิทธิภาพมากข้ึนด๎วย  โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมทางการเมือง 

ระหวํางประชาชนต าบลบ๎านมะเกลือ อ .เมือง และต าบลหนองโพ อ .ตาคลี จ .นครสวรรค์ กับประสิทธิภาพในการ

ให๎บริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํงโดยใช๎แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ใน

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 ผลการศึกษาพบวํา องค์การบริหารสํวนต าบลล๎านมะเกลือ มิประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมืองท้ัง 3 ด๎าน

มากกวําองค์การบริหารสํวนต าบลหนองโพ และด๎านการให๎บริการสาธารณะขององค์การบริการสํวนต าบลบ๎านมะเกลือจะ

มีประสิทธิภาพมากกวําองค์การบริหารสํวนต าบลหนองโพ เนื่องตฃจากการเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนใน

องค์การบริหารสํวนต าบลล๎านมะเกลือจะสํงผลให๎เกิดการตรวจสอบและลดการผูกขาดอ านาจในการบริหารงานของผู๎น า

ชุมชน รวมท้ังการก าหนดปัญหาเพื่อการวางแผนพัฒนาต าบลจากประชาชนจะท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถ

แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม ในขณะที่การมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารสํวนต าบล

หนองโพมีอยูํน๎อย เนื่องจากสภาพพื้นท่ีของต าบลหนองโพมีลักษณะกระจายตัว  ท าให๎การติดตํอสื่อสารและการสร๎าง

ความสัมพันธ์ระหวํางหมํูบ๎าน และอบต . เป็นไปได๎ยากจึงท าให๎การเข๎าไปมีสํวนรํวมของประชาชน เป็นไปได๎ยากด๎วย 

สํงผลให๎ขาดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต .ท าให๎การบริหารงาน และประสิทธิภาพการให๎บริการ

สาธารณะมีน๎อยลงตามไปด๎วย 

 

155. วีรัตน์  พุ่มพวง . ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์, 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 จากผลการศึกษาวิจัยพบวํา 

 1.  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน

ระดับปานกลาง 

 2.  ตัวแปรในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ รายได๎ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหนํง การรับฟังสื่อสารมวลชนประเภทตําง ๆ 

(โทรทัศน์ วิทยุ การอํานหนังสือพิมพ์และนิตยสารตําง ๆ ) ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 

 3.  ตัวแปรในเรื่องระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 

 

156. วิชาญ  เสนขวัญแก้ว . ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกรเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล  : ศึกษากรณีอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541. 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1.  ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น าของคณะกรรมการบริหารองค์ การบริหารสํวนต าบลในเขต

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชอยูํในระดับปานกลาง 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

83 

 2.  ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับความความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น า

ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในประเด็นยํอย ๆ ดังนี้ 

  2.1  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีเพศแตกตํางกันมีคําเฉลี่ยของความรู๎ความเข๎าใจ

เก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น าของตนเองแตกตํางกัน 

  2.2  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีอายุแตกตํางกันมีคําเฉลี่ยของความรู๎ความเข๎าใจ

เก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น าของตนเองไมํแตกตํางกัน 

  2.3  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีการศึกษาแตกตํางกัน มีคําเฉลี่ยของความรู๎ความ

เข๎าใจเก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น าของตนเองแตกตํางกัน  

  2.4  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีรายได๎แตกตํางกัน มีคําเฉลี่ยของความรู๎ความ

เข๎าใจเก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น าของตนเองไมํแตกตํางกัน 

  2.5  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีประสบการณ์แตกตํางกัน มีคําเฉลี่ยของความรู๎

ความเข๎าใจ เก่ียวกับบทบาทการเป็นผู๎น าของตนเองไมํแตกตํางกัน 

 

157. ด ารงศักดิ์  สุริโย . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. (โครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 1)  คุณลักษณะท่ัวไปของผู๎มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นตัวอยําง พบวํา สํวนใหญํเป็นชายอายุอยูํระหวําง 45-

54 ปี เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได๎ต่ ากวํา 3,000 บาทตํอเดือน และอาศัยอยูํใน

หมํูบ๎าน 5 ปี ขึ้นไป และเป็นผู๎ท่ีบิดามารดาไมํมีต าแหนํงทางการเมือง การรับรู๎ด๎านความสามารถทางการเมืองของตนเอง

อยูํในระดับปานกลาง สํวนใหญํมีความมํุงหมายตํอผลประโยชน์สํวนรวมอยูํในระดับมากมีความมํุงหมายตํอผลประโยชน์

สํวนตัวอยํูในระดับปานกลาง สํวนมากมีประสบการณ์ทางการเมืองในระดับด าบลหมํูบ๎าน รับรู๎ขําวสารเรื่ององค์การบริหาร

สํวนต าบลในระดับปานกลาง และตัวอยํางสํวนใหญํมีความรู๎เรื่ององค์การบริหารสํวนต าบลกํอนการสมัครรับเลือกตั้งอยํู

ในระดับปานกลาง 

 2)  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการสมัครรับเลือกตั้ง พบวํา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ การรับรู๎ด๎าน

ความสามารถทางการเมืองของตนเอง การท่ีบิดามารดามีต าแหนํงทางการเมืองความมํุงหมายตํอผลประโยชน์สํวนรวม 

ประสบการณ์ทางการเมืองในระดับต าบลหรือหมํูบ๎าน การรับรู๎ขําวสารเรื่ององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับ

การสมัครรับเลือกตั้ง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สํวนปัจจัยระยะเวลาการอยูํอาศัยในหมํูบ๎าน ระดับความมํุงหมายตํอผลประโยชน์สํวนตัวและความรู๎เกี่ยวกับ

องค์การบริหารสํวนต าบล ไมํมีความสัมพันธ์กับการสมัครรับเลือกตั้งอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

158. จรัมพร  ประถมบูรณ์ . ทัศนคติของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการปฏิบัติงานของผุ้น า

อาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา

สตร, 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังนี้ คือ ทัศนคติของคณะกรรมการบริหาร อบต .ท่ีมีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนา

ชุมชน ในภาพรวมอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างดี เม่ือพิจารณาทัศนคติตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนใน

รายละเอียดคือในด๎านตําง ๆ พบวําคณะกรรมการบริหาร อบต . มีทัศนคติท่ีดีมากท่ีสุด ในด๎านการเป็นผู๎น าในกาจัด

กิจกรรม แก๎ไขปัญหาของชุมชน (มีคําเฉลี่ยสูงสุด) รองลงไปคือด๎านการส ารวจปัญหาและจัดท าข๎อมูลพัฒนาชนบทระดับ

ต าบล ด๎านการ 
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ประสานงานกับ อบต . ภาคราชการ /เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุน และค๎านการประชุมรํวมกับกม . กสต. อบต. 

และคปต. (มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด) ตามล าดับ 

 ส าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของคณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสา

พัฒนาชุมชนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษาความสนใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชน 

ความรู๎ความเข๎าใจในงานพัฒนาชุมชนระดับต าบล และประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบทซึ่งความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไป

ในทางบวก กลําวคือ คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีการศึกษาสูง (สูงกวําภาคบังคับ ) มีทัศนคติท่ีดีตํอการปฏิบัติงาน

ของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวําคณะกรรมการฯที่มีการศึกษาต่ า  (ภาคบังคับ ป.4-ป.6) คณะกรรมการบริหาร อบต . 

ท่ีมีความสนใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวํา มีทัศนคติท่ีดีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนา

ชุมชนมากกวํา คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีความสนใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนน๎อยกวํา

คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจในงานพัฒนาชุมชนระดับต าบลท่ีมากกวํามีทัศนคติท่ีดีตํอการ

ปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวําคณะกรรมการท่ีมีความรู๎ความเขัาใจน๎อยกวํา และคณะกรรมการบริหาร 

อบต. ท่ีมีประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบทมากกวํามีทัศนคติท่ีดีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวํา

คณะกรรมการบริหารอบต. ท่ีมีประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบทน๎อยกวํา 

 จากค าถามปลายเปิด คณะกรรมการบริหาร อบต . สํวนใหญํได๎รายงานถึงปัญหาในการท างานรํวมกับผู๎น า อช . 

วําผู๎น า อช . ไมํสานงานกับ อบต . กิจกรรมท่ีผู๎น า อช .จัดขึ้นไมํมีงบประมาณสนับสนุ และผู๎น า อช . ไมํเข๎ารํวมประชุมกับ 

อบต. 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให๎ทราบถึงทัศนคติของคณะกรรมการบริหารอบต . และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

กดดังกลําวสามารถใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับการ

ด าเนินงานของ อบต. โดยควรปรับภาคกิจของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนแนแตํละปีให๎มีขอบเขตจ ากัดชัดเจนและสอดคล๎อง

กับแผนพัฒนาต าบลของ อบต . พร๎อมท้ังสนับสนุนเคร่ืองมือและงบประมาณในการท างาน และจัดสวัสดิการหรือรางวัล

ให๎แกํ ผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเดํน รวมท้ังจัดการฝึกอบรมหรือการปฐมนิเทศคณะกรรมการบริหารอบต . 

เพื่อให๎เกิดความสนใจและมีความร๎ูความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของผู๎น าอช.ดีย่ิงขึ้นและสามารถวางแผนประสานกิจกรรม

การพัฒนาต าบลรํวมกันได๎ด๎วยดี อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาด าบลและสังคมโดยสํวนรวมย่ิงขึ้นตํอไป 

 

159. สุขุม  ศิวะพิรุฬห์เทพ . ทัศนคติของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทในคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดสระแก้ว  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาาสตร์) สาขารัฐศสตร์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของก านัน ผู๎ใหญํบ๎านในจังหวัดสระแก๎วท่ีมีตํอบทบาทและหน๎าท่ี

ในคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล และศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอทัศนคติดังกลําว  ซึ่งใช๎

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ส าหรับสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน

เบ่ียงเบน มาตรฐานคํา t-test และคํา F-test ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยวํา ก านัน 

ผู๎ใหญํบ๎านในจังหวัดสรแก๎วมีทัศนคติในเชิงบวกตํอบทบาทในคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลอยูํใน

ระดับสูง  โดยปัจจัยด๎านความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลตํอทัศนคติดังกลําว

ของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 

 

160. นคร  สุวานิช . บทบาททางการเมืองและการบริหารการพัฒนา ของผู้น าท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์

บริหารส่วนต าบล 16 แห่ง ของอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐศาสคร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541. 
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 ตัวแปรท่ีใช๎ในการศึกษาคือ  1.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม 2.  ปัจจัยทางสภาวะความเป็น

ผู๎น า  3.  ปัจจับทางการติดตํอสื่อสารกับบุคคลหรือองค์การภายนอกหมํูบ๎านโดยใช๎แบบสอบถามถามความคิดเห็นของ

ผู๎น า 

ท๎องถ่ินดังกลําวจ านวน 131 คนตํอปัจจัยท้ัง 3 ประการ รวมท้ังการแสดงความเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎น าท๎องถ่ิน  

 ผลการศึกษามีดังนี้ 

 1.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  อันประกอบด๎วยรายได๎ตํอเดือนของผู๎น าท๎องถ่ิน มีความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาท

ทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 2.  ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคมอันประกอบด๎วย อายุ ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง ไมํมี ความสัมพันธ์กับ

การแสดงบทบาททางการเมืองและการบริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล  

 3.  ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคม อันประกอบด๎วยการศึกษา มี ความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททาง

การเมืองของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 4.  ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคมอันปะรกอบด๎วยการศึกษา ไมํมี ความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการ

บริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ินในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 5.  ปัจจัยทางภาวะความเป็นผู๎น า มี ความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการเมืองและากรบริหารการพัฒนา

ของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 6.  ปัจจัยทางการติดตํอสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกหมํูบ๎าน มี ความสัมพันธ์ตํอการแสดงบทบาททาง

การเมืองของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 7.  ปัจจัยทางการติดตํอสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกหมํูบ๎าน ไมํมีความสัมพันธ์ตํอการแสดงบทบาท

ทางการบริหารการพัฒนาของผู๎น าท๎องถ่ิน 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคตํอการแสดงบทบาทของผู๎น าท๎องถ่ินตอบวํา ปัญหาการไมํได๎รับความรํวมมือ

จากประชาชนโดยประชาชนโดยประชาชนเข๎าใจวําการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎น าท๎องถ่ินมีผลประโยชน์แอบแฝง ปัญหาเรื่อง

งบประมาณในการด าเนินการภายในหมํูบ๎าน ปัญหาในเรื่องผู๎น าท๎องถ่ินเองขาดความร๎ูความเข๎าใจในการแสดงบทบาท

หน๎าท่ีของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน เนื่องจากตนเองมีภาระกิจที่ต๎องปฏิบัติอยํางกว๎างขวาง 

 

161. อธิสรรค์  อินทร์ตรา . การประเมินผลนโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2542. 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลตํอการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอ านาจสูํ

ท๎องถ่ิน จ าแนกตามปัจจัยด๎านองค์กร พบวําปัจจัยด๎านองค์กรได๎แกํ องค์การบริหารสํวนต าบลท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินท้ังหมด นอกจากนั้นยังมีผลตํอการเป็นสถาบันฝึกฝนและเรียนรู๎

ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การท างานเป็นกลุํม การสนองตอบความต๎องการของประชาชนในทุกด๎าน  การ

ประเมินผลรวมของการสนองตอบความต๎องการของประชาชนตลอดจนความสามารถในการจัดเก็บภาษีอากร แตํไมํมีผล

ตํอการรู๎จักการเลือกตั้งของประชาชน 

 2.  ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลตํอการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอ านาจสูํ

ท๎องถ่ิน จ าแนกตามปัจจัยด๎านประชาชน พบวําปัจจัยท่ีมีผลตํอการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจาย

อ านาจสูํท๎องถ่ินท้ังหมด ได๎แกํ ระดับการศึกษาและอาชีพ หมายความวําประชาชนท่ีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตําง



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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กันจะมีความคิดเห็นตํอการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินแตกตํางกัน สํวนปะชาชนท่ีมีเพศ และ

อายุท่ีแตกตํางกัน จะมีความคิดเห็นตํอการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ิน ไมํแตกตํางกัน 

 

162. พสันต์  ลิมปดาพันธ์ . ภาวะผู้น าของประธานกรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนต าบลตามการรับรู้ ของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษาภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํนต าบลได๎ก าหนดตัวชี้วัดการรับรู๎ของ

คณะกรรมการบริหารออกเป็น 2 ด๎าน คือ ด๎านลักษณะผู๎น าและด๎านภาวะผู๎น า  เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีประกอบด๎วยค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล และแบบวัด

ลักษณะผู๎น าแลภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลตามการรับรู๎ของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล 

 ผลการศึกษา ลักษณะผู๎น าของประธานกรรมการบริหรองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา พฤติกรรมการบริหาร

ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนใหญํมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 

 ผลการศึกษา ภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ตามการรับรู๎ของคณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎รับการยอมรับในเรื่องภาวะผู๎น าจากกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวน

ต าบลในระดับสูง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับการรับรู๎ภาวะผู๎น าของประโานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล  10 ด๎าน คือ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได๎ สถานะการด ารง

ต าแหนํง ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และการได๎รับข๎อมูลขําวสาร แตํพบวํา

กรรมการบริหาร อบต.ท่ีมีการรับรู๎ลักษณะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีแตกตํางกัน มีการ

รับรู๎ ภาวะผู๎น าของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

163. ปรีชา  ประสิทธิ . ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 

 วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาวํา กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดปทุมธานีมีความรู๎เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยมากน๎อยเพียงใด นอกจากนี้ ต๎องการจะทราบวํา อายุรายได๎  การศึกษา การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม 

ความรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎าง และหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนต าบล และความเห็นด๎วยกับการด าเนินงานขององค์การ

บริหารสํวนต าบล มีความสัมพันธ์กับความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยของกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล อยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติหรือไมํ อยํางไร 

 ผลการวิจัย พบวํา กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลทุกคนมีความร๎ูเก่ียวกับประชาธิปไตยตั้งแตํระดับ

ปานกลางจนถึงมาก และตัวแปรทุกตัวดังกลําวข๎างต๎น ใมํมีความสัมพันธ์กับความรู๎เกียวกับประชาธิปไตยของ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติแตํอยํางใด 

 

164. สิริลักษณ์   เจริญสลุง . ปัญหาของนโยบายกระจายอ านาจการปกครอง  : ศึกษากรณีการผ่านร่าง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2542. 

 การศึกษานี้มีสมมติฐานวํา การผํานรํางพระราชบัญญ ติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นผลมาจาก 

 1.  ปัจจัยด๎านการผลักดันจากวุฒิสมาชิกท่ีได๎รับอิทธิพลจากข๎าราชการและผู๎มีบทบาทในกระทรวงมหาดไทย 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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 2.  ปัจจัยด๎านความขัดแย๎งทางการเมือง  ระหวํางพรรครํวมรัฐบาลโดยท่ีตํางฝ่ายตํางต๎องการได๎มาและคงไว๎ซึ่ง

อ านาจทางการเมือง 

 ผลการศึกษาพบวําวุฒิสมาชิกกลุํมหนึ่งเป็นผู๎ผลักดันให๎ผํานรํางพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

สํวนต าบลโดยได๎รับอิทธิพลจากข๎าราชการกระทรวงมหาดไทย และความขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึนระหวํางพรรครํวมรัฐบาลเป็น 

เพียงความเห็นท่ีแตกตํางกัน ในตัวเนื้อหาสาระของรํางพระราชบัญญัติเทํานั้น มิได๎เกิดจากความต๎องการชํวงชิงอ านาจทาง

การเมืองแตํอยํางใด 

 

165. สิทธิกร  ขวัญดี . การกระจายอ านาจกับระบบอุปถัมภ์  : การศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎ท าการศึกษาถึงการการกระจายอ านาจที่เกิดข้ึนในองค์การบริหารสํวนต าบลโดย

ท าการศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํงท่ีมีพื้นท่ีปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที ที่แตกตํางกัน และ

สภาพชีวิตความเป็นอยูํการประกอบอาชีพของคนในชุมชนแตกตํางกัน รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในชุมชน

ท้ังสองแหํง เพื่อท่ีจะศึกษาวํา การกระจายอ านาจในรูปองค์การบริหารสํวนต าบลท าให๎ระบบอุปถัมภ์ในชุมชนเปลี่ยนแปลง

หรือไมํ และเปลี่ยนไปอยํางไร 

 จากการศึกษาพบวํา การกระจายอ านาจในรูปองค์การบริหารสํวนต าบลมีผลกระทบตํอระบบอุปถัมภ์ในชุมชนท้ัง

สองท่ีท าการศึกษาการกระจายอ านาจที่เกิดข้ึนท าให๎ระบบอุปถัมภ์เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีการยึดถือเรื่องผลประโยชน์

มากข้ึน ทั้งผู๎อุปถัมภ์และผู๎รับการอุปถัมภ์ไมํค านึงเรื่องบุญคุณและความยืนนานของความสัมพันธ์มํุงแตํแสวงหา

ผลประโยชน์ การกระจายอ านาจลดทอนการอุปถัมภ์ท าให๎ระบบอุปถัมภ์คลายตัวลงแม๎จะมีความพยายามสร๎าง

ความสัมพันธ์แตํจะถูกตํอต๎านโดยผ๎ูท่ีเห็นความส าคัญของผลประโยชน์สํวนรวมโดยมีการโต๎แย๎ง ไมํเห็นด๎วย และแสดง

ความสงสัยโดยไมํเกรงใจ 

 

166. ถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประฃาธิปไตยของไทยใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยกระบวนการ 

“ประชาคม” . สถาบันพระปกเกล้า, 2542. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวําประชาชนยังมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบ อบต . ในระดับปานกลาง และ

ชํองทางการมีสํวนรํวมท้ังการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบเสนอแนะ ก ากับดูแล ยังไมํชัดเจน ประกอบกับวัฒนธรรมทาง

การเมืองในการมีสํวนรํวมของคนไทยยังไมํเอ้ืออ านวยตํอพฤติกรรมการมีสํวนรํวม จึงเสนอทางออกเป็นแนวทางปฏิบัติ

ตามกระบวนการ “ประชาคม ” เพื่อใช๎กระตุ๎นและดึงดูดคนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมมากข้ึนในอนาคต  รวมท้ังเป็นการ

แก๎ปัญหาที่ท าให๎เกิด “การพัฒนาที่ย่ังยืน” ได๎โดยท๎องถ่ิน เปรียบได๎กับจุดรากฐานของการปลูกฝังประชาธิปไตยถึงระดับ

รากหญ๎า (Grass root) อันจะสํงเสริมการพัฒนาทั้งการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศ ตามครรลองของระบอบ

ประชาธิปไตยอยํางแท๎จริงได๎อยํางเป็นรูปธรรมในระยะยาว 

 

167. เอกชัย  เจริญฉ่ า ,ว่าที่ร้อยตรี . บทบาทผู้น าท้องถ่ินในกระบวนการก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล มีทัศนะและความเห็นวําในการก าหนดนโยบายขององค์การบริหารสํวน

ต าบล สมาชิกได๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกันอยํางกว๎างขวาง กํอนท่ีจะมีการตัดสินใจในนโยบาย 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 
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 2.  กลุํมผู๎น าองค์กรท่ีไมํเป็นทางการในชุมชน เห็นวํา ได๎มีโอกาสให๎ค าปรึกษา และค าแนะน า ตลอดจน

เสนอแนะวิธีการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ โดยทางอ๎อม เพื่อให๎การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารสํวนต าบล สอดคล๎องกับ

ความต๎องการของประชาชน และสามารถแก๎ไขปัญหาของท๎องถ่ินได๎อยํางแท๎จริง 

3. ข๎าราชการระดับบริหารในท๎องถ่ินสํวนใหญํมีความเห็นวํา ในปัจจุบันยังมีความจ าเป็นท่ีจะต๎องให๎หนํวยงาน 

ราชการ ในสํวนภูมิภาคท่ีเก่ียวข๎อง เข๎าไปมีสํวนรํวมในการก ากับ ดูแลให๎ค าปรึกษา และค าแนะน า ตลอดจนสนับสนุนใน 

การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยเฉพาะอยํางยิ่งในกระบวนการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนพัฒนา

ต าบล การจัดท าโครงการตําง ๆ และการจัดท าข๎อบังคับงบประมาณ เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินงาน

ให๎เป็นไป อยํางมีประสิทธิภาพ ถูกต๎องตามกฎหมาย และมีความเข็มแข็งยิ่งขึ้น เนื่องจากบุคลากรในองค์การบริหารสํวน

ต าบล ยังใหมํตํอการปฏิบัติหน๎าที่ และยังขาดความร๎ู และความเข๎าใจในระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานของ

องค์การบริหารสํวนต าบล 

 4.  จากการท่ีกฎหมายมิได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชน หรือผู๎น าท๎องถ่ินท่ีไมํเป็นทางการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการ

ก าหนดนโยบายขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยตรง ท าให๎การเข๎าไปมีสํวนรํวมเป็นไปอยํางไมํเต็มท่ี ถึงแม๎วําบุคคล

เหลํานี้จะได๎รับการยอมรับจากท๎องถ่ิน และรู๎ปัญหาของท๎องถ่ินมากท่ีสุด 

 5.  สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ยังไมํเข๎าใจบทบาท อ านาจ และหน๎าท่ีตามกฎหมายเทําที่ควร โดยเฉพาะ

ยังคุ๎นเคยกับการได๎รับการก ากับดูแลอยํางใกล๎ชิดของทางราชการ ในโครงสร๎างของหนํวยการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบเดิม 

ๆ ในอดีต ท าให๎การแสดงบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ยังไมํมี

ประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง  

 

168. สยามรัฐ  เรืองนาม . ความรู้ทางการเมืองและการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง กับ ความส านึกเชิงสังคม ของ

ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล จ. กาญจนบุรี . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2542. 

 ผลการศึกษาพบวํา กลุํมของผู๎น าชุมชน เป็นกลุํมท่ีมีการรับรู๎ขําวสารทางการเมือง มีความสนใจขําวสารทาง

การเมืองและมีความรู๎ทางการเมือง มากกวํากลุํมของประชาชนใน อบต. ประกอบกับกลุํมของผู๎น าชุมชนยังไมํได๎ท าหน๎าที่

ในการกระจายขําวสารทางการเมืองไปสูํกลุํมของประชาชนมากนักด๎วยเหตุนี้จึงท าให๎มีความแตกตํางของความรู๎ทาง

การเมืองระหวํางคนทั้งสองกลุํม นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกวําความรู๎ทางการเมืองมีความสัมพันธ์ด๎านบวก กับ การ

เข๎าถึงอ านาจทางการเมืองและความส านึกเชิงสังคม ดังนั้นตัวแปรหลักเหลํานี้ จึงมีความส าคัญอยํางยิ่งที่สํวนกลางจะต๎อง

สํงเสริมให๎ความร๎ูทางการเมือง รวมท้ังการกระจายขําวสารทางการเมืองสูํประชาชนใน อบต . อยํางท่ัวถึง โดยการก าหนด

เป็นแผนงานและวิธีการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุดควบคูํไปกับการกระจายอ านาจ เพื่อให๎ประชาชนสํวนใหญํได๎มีความรู๎ความ

เข๎าใจในทางการเมืองมากข้ึน ซึ่งเทํากับเป็นการเพิ่มการเข๎าถึงประโยชน์สาธารณะได๎อยํงเทําเทียมกัน รวมท้ังผลพลอยได๎

ในเรื่องของความส านึกเชิงสังคมของคนใน อบต . ท่ีจะเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะท าให๎การพัฒนาท๎องถ่ินของไทยเป็นไอยํางมี

ประสิทธิภาพ 

 

169. สุวรรณา  มานะโรจนานนท์ . ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสตรี พ้ืนที่จังหวัดเขตปริมณฑล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. 

 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะข๎อมูลท่ัวไปด๎านบุคคลของสมาชิกสภา อบต . สตรี พบวํ สมาชิกสภา อบต . 

สตรีมีอายุเฉลี่ย 42 ปี สถานภาพสํวนใหญํสมรสแล๎ว ร๎อยละ 79.2 ระดับการศึกษาอยํูในระดับชั้น ป .4-7 หรือ ป.4-6  

มากท่ีสุด ร๎อยละ  43.1  สํวนใหญํเป็นผู๎ท่ีมีภูมิล าเนาเกิดในพื้นท่ีต าบลท่ีปฏิบัติงาน ร๎อยละ 78.5 มีระยะเวลาในการ

ด ารงต าแหนํง 3 ปีมากท่ีสุด  ร๎อยละ 53.8  เคยมีประสบการณ์การเป็นผู๎น าโดยด ารงต าแหนํงเป็นประธานรองประธาน 

หรือกรรมการกลุํม/องค์กร ตั้งแตํ  1 ถึง 6 กลุํม โดยเฉลี่ย 2 กลุํม เคยเป็นสมาชิกกลุํม/องค์กรตําง ๆ ในหมํูบ๎าน/ต าบล 
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ตั้งแตํ  1 ถึง  6 กลุํม โดยเฉลี่ย  2 กลุํม เคยได๎รับการฝึกอบรม /สัมมนาตั้งแตํ  1 ถึง 6 คั้ง โดยเฉลี่ย 2 คร้ัง และเคย

ได๎รับการสนับสนุนโดยการได๎รับค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่ในการปฏิบัติงาน ตั้งแตํ 1 ถึง 15 คร้ังตํอปี โดยเฉลี่ย  5 คร้ังตํอ

ปี นอกจากนั้น พบวํา สมาชิกสภา อบต. สตรีมีความรู๎ความเข๎าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อบต . อยูํในระดับต่ า

มากท่ีสุด ร๎อยละ 53  ซึ่งสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจถูกต๎องในประเด็นองค์ประกอบของสมาชิกสภา อบต. ร๎อยละ  

92.3 ส าหรับภูมิหลังการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสภา อบต .สตรี พบวํา สตรีสํวนใหญํต๎องการมีสํวนรํวมในการพัฒนา

ท๎องถ่ิน ร๎อยละ 76.2 

 จากการศึกษาระดับความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต .สตรี พบวํา สมาชิกสภา 

อบต. สตรีมีความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง และม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นราย

ประเด็นยํอยของระดับความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงาน ปรากฏวํา สมาชิกสภา อบต. สตรีความสามารถในการมี

สํวนรํวมปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลาง ใน 4 ประเด็น โดยเรียงล าดับได๎ดังนี้ (1) การมีอิสระในการตัดสินใจ  (2) การ

มีสํวนรํวมในการพัฒนาต าบล  (3)  การปฏิบัติงานไมํได๎ตามเป้าหมาย และ (4) ขาดโอกาสและการสนับสนุนให๎เป็น

ผู๎บริหารงาน อบต. 

 ส าหรับข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  ได๎เสนอแนะให๎หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องกับ อบต .และการพัฒนาสตรีควรมี

การรณรงค์โดยฝึกอบรม /สัมมนา และเผยแพรํความรู๎แกํสตรีในประเด็นเก่ียวกับโครงสร๎างองค์ประกอบและภารกิจ

หน๎าท่ีของ อบต. และสมาชิกสภา อบต.กฎหมายตําง ๆ ท่ีเก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรมีการฝึกทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นต๎นวํา ทักษะในการติดตํอประสานงานหรือประสานความรํวมมือ ทักษะในการอภิปรายการน าเสนอ

ผลงาน ตลอดจนควรสํงเสริมการมีสํวนรํวมของสตรีใน อบต . โดยการสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎สตรีได๎แสดง

ความสามารถในการบริหารงาน อบต. ให๎มากข้ึน 

 

170. มานะ  อ่อนท้วม . การรับรู้ในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณีสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดอุบลราชธานี .  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัดอุบลราชธานีมีการรับรู๎ในบทบาทในระดับสูง 

สํวนปัจจับท่ีมีผลตํอการรับรู๎ในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัดอุบลราชธานี ได๎แกํ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และการได๎รับการฝึกอบรม สํวนเพศ อายุ รายได๎ ประเภทของการเข๎าเป็นสมาชิกสภาองค์กรบริหารสํวน

ต าบล และประสบการณ์ในการด ารงต าแหนํง ไมํใชํปัจจัยท่ีมีผลตํอการรับรู๎ในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล 

 

171. พิพัฒน์  วงศาโรจน์ . การปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วน จังหวัด  

: สถานภาพ ความสัมพันธ์และผลกระทบทางการเมืองระดับท้องถ่ิน  . วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  2543. 

(เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัย 

 1.  รูปแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

  1.1  เกิดสภาพซ้ าซ๎อนในเรืองของอ านาจหน๎าที่และรายได๎ โดยท่ัวไปเม่ือมีการจัดต้ังทอ๎งถ่ินให๎มีพื้นท่ีซ๎อน

กันแล๎วจะต๎องมีการแจกแจงอ านาจหน๎าที่และรายได๎ให๎แตกตํางเพื่อป้องกันความขัดแย๎งที่เกิดข้ึนระหวํางท๎องถ่ิน หรือ

อยํางน๎อยจะต๎องระบุถึงวิธีการแก๎ไขปัญหาหากเกิดความขัดแย๎งดังกลําวขั้น โดยมีรูปของคณะกรรมการรํวมกัน เป็นต๎น 

  1.2  การก าหนดท่ีมาของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เข๎ามาแล๎วด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ใน

พื้นท่ีท่ีซ๎อนกับเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารสํวนต าบล (หรือเมืองพัทยา กรณีในจังหวัดชลบุรี) โดยประชาชนซึ่งอยูํ

ในพื้นท่ี (เทศบาลสุขาภิบาล องค์การบริหารสํวนต าบล) เป็นผู๎เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดด๎วยกํอให๎เกิด
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ปัญหาการแบํงเป้น 2 ฝ่ายใหญํ ๆ คือ ฝ่ายท่ีหนึ่ง ฝ่ายองค์การบริหารสํวนจังหวัดและฝ่ายท่ีสอน คือ เทศบาล สุขาภิบาล 

และองค์การบริหารสํวนต าบล 

1.3 การเป็นสมาชิกสภาของสมาชิกองค์การบริหารสํวนจังหวัดในปัจจุบันเป็นการเคล่ือนตัวของสมาชิกสภา 

จังหวัดเดิม เข๎าสูํต าแหนํงสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด โดยมิได๎มีการเลือกตั้งกันใหมํเป็นผลให๎ภาพลักษณ์ของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดชุดปัจจุบันนี้ยังอยํูในภาพลักษณ์ “สภาผู๎รับเหมา” อยูํเชํนเดิม       แตํเม่ือพ๎นวันท่ี  

23 ธันวาคม 2542  ซึ่งเป็นวันหมดวาระของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดชุดนี้แล๎ว จะต๎องมีการเลือกตั้งกันใหมํ

ท่ัวประเทศ  ก็จะเป็นหน๎าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดชุดตํอไปท่ีจะพิสูจน์ภาพลักษณ์ดังกลําวตํอไป 

  1.4  โครงสร๎างทางการบริหารขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ยังยึดโครงสร๎างของสภาจังหวัดซึ่งเป็น

กฎหมายเดิมไว๎ โดยเฉพาะโตรงสร๎างต าแหนํงของข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัด ซึ่งเน๎นหนักไปท่ีการเงิน การ

บัญชี เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ ชํางโยธา ซึ่งจุดเหลําน๎ไมํใชํจุดเน๎นขององค์การบริหารสํวนจังหวัดในรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งท่ี

ควรจะเน๎น คือ เจ๎าหน๎ามี่ท่ีมีความรู๎เรื่องการวางแผน การประสานงานเป็นหลัก 

 2.  รูปแบบองค์การบริหารสํวนต าบล 

  2.1  การเกิดข้ึนขององค์การบริหารสํวนต าบล เม่ือปี พ .ศ. 2537 เป็นการกระจายอ านาจ ท่ีรัฐบาลได๎ดึง

อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ให๎แกํ องค์การบริหารสํวนต าบลโดยท่ีอ านาจของราชการสํวนกลางและภูมิ

ภารมิได๎ลดลงเลย จนถึงขั้นมีแนวความคิดเสนอให๎ยุบองค์การบริหารสํวนจังหวัดเสีย 

  2.2  การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลท่ีผํานมา จากข๎อเท็จจริงพบวําสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนต าบลได๎ใช๎อ านาจไปในทางท่ีมิชอบ โดยกระท าการทุจริตหรือมีพฤติกรรมเป็นผู๎รับเหมางานขององค์กรตนเอง 

  2.3  เกิดความขัดแย๎งในต าบล หมูํบ๎าน อยํางกว๎างขว๎าง โดยมีสาเหตุจากผลประโยชน์ แย๎งชิงอ านาจใน

ต าบล 

  2.4  การก ากับดูแลองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งนายอ าเภอมีบทบาทก ากับดูแลในเบ้ืองต๎น สิ่งท่ีพบเห็น

คือ การปฏิบัติหน๎าที่ของนายอ าเภอมักขาดความ “พอดี” กลําวคือบางทํานควบคุมอยํางใกล๎ชิดไมํเปิดโอกาสให๎องค์การ

บริหารสํวนต าบลได๎ตัดสินใจใช๎อ านาจของตนได๎ บางทํานกลับละเลยไมํเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนชํวยแก๎ปัญหา 

 

ข๎อเสนอแนะ 

 1.  การสืบสานภาคกิจการกระจายอ านาจโดยเน๎นท่ีการถํายโอนอ านาจ และภารกิจรัฐควรมีนโยบาย ขั้นตอน

และวิธีการท่ีชัดเจนวําจะกระจํายอ านาจใดให๎ท๎องถ่ิน ซึ่งอาจมีวิธีการอยํางน๎อย  3 วิธี คือ 

  1.1  ถํายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรท้ังหมดให๎ท๎องถ่ินรูปใดรูปหนึ่งด าเนินการ แล๎วยุบเลิก

หนํวยงานท่ีมีภารกิจซ้ าซ๎อนกันนั้นเสีย 

  1.2  ถํายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรบางสําวนท่ีท๎องถ่ินประสงค์จะด าเนินกรและศักยภาพท่ีจะ

ด าเนินาการได๎ 

  1.3  สํวนราชการยังปฏิบัติภารกิจเดิมอยูํ  และได๎ขอให๎ท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในฐานะเป็นกรรมการ (Board) 

เพื่อควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ  

 2.  แก๎ไขกฎกระทรวง และก าหนดนโยบายตํอองค์การบริหารสวํนจังหวัดให๎ชัดเจนโดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่อง

อ านาจหน๎าที่โดยก าหนดภารกิจการประสานงาน การประสานแผนและหากจะต๎องด าเนินกิจกรรมก็ให๎เป็นกิจกรรมท่ีเป็น

ภาพรวมในพื้นท่ีและมีผลกระทบตํอท๎องถ่ินหลายแหํง เชํน การก าจัดขยะรวม การสร๎างอํางเก็บน้ าขนาดใหญํ การสํงเสริม

การทํองเท่ียวเป็นต๎น การก าหนดภารกิจเป็นการจ าเพราะนี้จะเป็นการสร๎างเอกลักษณ์และแก๎ไขปัญหาความซับซ๎อนและ

ขัดแย๎งกับองค์กรบริหารสํวนต าบลได๎ ส าหรับการด าเนินการดังกลําวให๎สัมฤทธ์ิผลจะต๎องมีการด าเนินการใน  2 ด๎านคือ 

  2.1  ปรับปรุงข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัดให๎เข๎าใจภารกิจท่ีแท๎จริงขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

และปรับปรุงองค์กรให๎มีหนํวยงานปละข๎าราชการท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับแผนงานและการประสานงานมากข้ึน 
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  2.2  ปรับปรุงให๎ผ๎ูบริหารของท๎องถ่ินในจังหวัด ได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางภารกิจขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดด๎วย โดยตั้งในรูปของคณะกรรมการด าหนดนโยบายท๎องถ่ินท่ีสามารถก าหนดนโยบายของท๎องถ่ินทุก

รูปแบบ รวมท้ังองค์การบริหารสํวนจังหวัดด๎วย 

2. ในสํวนขององค์การบริหารสํวนต าบล การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในโครงสร๎างตามบทบัญญัติของรัฐธรรม 

นูญท าให๎กระบวนการมีสํวนรํวมและการตรวจสอบของประชาชนมีบทบาทมากข้ึน อยํางไรก็ตามในสํวนท่ีนําพิจารณาเก่ียว 

กับภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลควรเน๎นภารกิจด๎านสังคม และการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนเป็นด๎านหลัก 

เชํน การพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน คนพิการ ผู๎สูงอายุ การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น สํวน

การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (ถนน น้ า)ควรถือเป็นด๎านรอง 

 4.  ปรับปรุงโครงสร๎างในสํวนท่ีมาของสมาชิกสภางอค์การบริหารสํวนจังหวัดโดยให๎แบํงเป็น 2 สํวน สํวนท่ีหนึ่ง 

สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและสํวนท่ีสองสมาชิกซึ่งมาจากท๎องถ่ินรูปอื่นๆ ในจังหวัดนั้นเพื่อเข๎ามา

หลํอหลมอพัฒนาท๎องถ่ินทุกรูปแบบและเป็นตัวแทนของประชาชนในรูปแบบสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เพื่อก ากับ

นโยบายกรพัฒนาครอบคลุมท้ังจังหวัด 

 

172. ศิริพงษ์  เศรษฐสนิท . การเมืองกับการก าหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถ่ิน :  กรณีศึกษา องค์การ

บริหารส่วนต าบลสบเดี๊ยะ อ าเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 

 การศึกษาวิจัยนี้ได๎ท าการเก็บข๎อมูลภาคสนามซึ่งใช๎กระบวนการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล และปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 

รวมถึงการเข๎ารํวมฟังและถอดเทปการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล โดยใช๎รายงานการประชุมเปรียบเทียบและ

ชํวยในการวิเคราห์ข๎อมูล ในสํวนของการศึกษาถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะในระดับท๎องถ่ิน และใช๎

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในสํวนของการศึกษาการมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบาย

สาธารณะในระดับท๎องถ่ิน และทัศนคติในเชิงอุปถัมภ์ ของประชาชนในพื้นท่ีกรณีศึกษา โดยใช๎แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จ านวน 400 ชุด 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 ในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะในระดับท๎องถ่ินของพื้นท่ีกรณีศึกษามีลักษณะเป็นความรํวมมือกันท้ัง

ทางฝ่ายประชาชนและกลุํมผู๎น าที่ท าหน๎าที่ในการก าหนดนโยบายโดยท่ีกลุํมผู๎ท าหน๎าที่ในการก าหนดนโยบายจะเป็นผู๎ติด

และเสนอทางเลือกให๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจ การเข๎าไปมีสํวนรํวมของประชชนจะกระท าโดยผํานตัวแทนท่ีเป็นกรรมการ

หมํูบ๎านซึ่งจะท าหน๎าที่รวบรวมผลประโยชน์หรือความต๎องการของประชาชนเข๎าสูํกระบวนการก าหนดนโยบาย แตํด๎วย

วัฒนธรรมแบบถ๎อยทีถ๎อยอาศัยและหลีกเลี่ยงความขัดแย๎งท าให๎มีแนวโน๎มท่ีจะถูกชี้น าจากกลุํมชนชั้นน าในท๎องถ่ินอยูํสูง 

 จึงพอสรุปได๎วําในการก าหนดนโยบายสาธาณะในระดับท๎องถ่ินมีมีแนวโน๎มท่ีจะเป็นการช๎น าหรือตํอรองทาง

การเมืองระหวํางชนชั้นน าและกลุํมผู๎มีอิทธิพบในสังคมท๎องถ่ิน แตํมิได๎มีลักษณะการชี้น าอยํางเบ็ดเสร็จแตํอยูํภายใต๎

กรอบความเห็นชอบของประชาชน 

 

173. ภาวิณี  โพธิ์มั่น . รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีต าบลขุนดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ

การปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 

 ผลการศึกษาพบวํา ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองในรูปแบบท่ีแตกตํางกันโดยประชาชนเข๎ามีสํวนรํวม

ทางการเมืองแบบเป็นทางการมากกวําการมีสํวนรํวมทางการเมืองแบบไมํเป็นทางการ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง

ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ การด ารงต าแหนํงท่ีส าคัญหรือการเป็นคณะกรรมการหมํูบ๎าน การเข๎าเป็น
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สมาชิกในองค์กรหรือกลุํมจัดตั้งในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน โดยมีความ

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมืองในองค์การบริหารสํวนต าบลในระดับต่ าเม่ือเป

รีบเทียบกับการมีสํวนรํวมในกิจกรรมชุมชนของประชาชน 

 จากการวิจัยครั้งนี้ พบวํา องค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งเป็นการปกครองท๎องถ่ินท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการ

กระจายอ านาจของรัฐบาล ยังขาดความพร๎อมในด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็นในเรื่องของความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนท่ีมี 

ตํอการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารสํวนต าบล การมีสํวนรํวมของประชาชน ดังนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับหลักการ

ปกครองท๎องถ่ินท่ีถือวําเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน ผู๎วิจัยได๎เสนอแนะวําควรสร๎างความเข๎าใจในเรื่อง

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบ

องค์การบริหารสํวนต าบล และต๎องสนับสนุนให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองกับองค์การบริหารสํวน

ต าบลเพิ่มมากข้ึน 

 

174. ชัยวัฒน์  พรหมสุข , พ.ต.ท. . บทบาททางการเมืองของก านันในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพ้นจากต าแหน่ง

ตามพระราชบัญญัติสภาต าลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา ก านันท่ีพ๎นจากต าแหนํงแล๎วยังมีอ านาจและอิทธิพลในการชี้น าทางการเมืองกับชาวบ๎านอยูํ 

กลําวคือประชากรกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นวําก านันเป็นผู๎ท่ีอยูํใกล๎ชิดกับชาวบ๎านมาเป็นเวลายาวนาน จึงมีความศรัทธา 

เชื่อถือ ตํอก านัน และเชื่อวําก านันยังเป็นบุคคลส าคัญในต าบลสามารถชี้น าราษฎรได๎ ในเรื่องตําง ๆ ดังนี้ 

 1.  ชี้น าราษฎรในการเลือกตั้งระดับตําง  ๆ 

 2.  เป็นผู๎น าในการชุมนุมเรียกร๎องในเรื่องตําง ๆ  

 3.  ให๎ค าแนะน าชาวบ๎านในเรื่องท่ัวไป 

 4.  ก านันท่ีเคยด ารงต าแหนํงก านันมานานปีมีแนวโน๎มท่ีจะมีบทบาททางการเมืองมากกวํา 

 ในสํวนท่ีเก่ียวข๎องกับองค์การบริหารสํวนต าบล มองวําก านันไมํควรเข๎าไปยุํงเก่ียวในลักษณะของการเข๎าควบคุม

สั่งการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง แตํควรเข๎าไปเก่ียวข๎องในฐานะท่ีปรึกษา ให๎ค าแนะน า เพราะ

ก านันจะเป็นผู๎ท่ีรู๎ปัญหาของต าบลดีท่ีสุด เพื่อชํวยกันพัฒนาต าบลให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป 

 เก่ียวกับก านันท่ีพ๎นจากต าแหนํงตามพะราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537 แล๎ว

และได๎กลับเข๎าสูํต าแหนํงคาดวํานําจะมีน๎อยมาก จะเห็นได๎วําจากผลการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมํ พบวําไมํมีก านันท่ี

พ๎นจากต าแหนํงตามพระราชบัญญ ติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 แล๎วกลับเข๎าสูํต าแหนํงใด ๆ 

ในองค์การบริหารสํวนต าบลเลย ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีอายุมากและด ารงต าแหนํงมานาน ประกอบกับต าแหนํงก านันเป็น

ต าแหนํงท่ีส าคัญท่ีสุดในต าบลอยูํแล๎ว จึงไมํมีความจ าเป็นต๎องด ารงต าแหนํงใด ๆ ในต าบลอีกตํอไป 

 

175. ปทุมรัตน์  ชุติมาวิทยาคม ,ร้อยต ารวจเอก หญิง . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา

การเมืองของจังหวัดเชียงราย . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้ สมาชิก อบต. เห็นวํา อบต . มีบทบาทดังนี้  1) ชํวยสํงเสริมการมีสํวนรํวมใน

การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแกํประชาชนได๎อยํางดี  2) มีความเป็นอิสระในการบริหารงานมากกวําสภา

ต าบล ราชการจะไมํเข๎ามาควบคุมท างานจนขาดความอิสระ 3) บริหารการเงินการคลัง สามารถจัดเก็บรายได๎ตาม

เป้าหมาย ทุกฝ่ายมีความรู๎ความเข๎าใจการงบประมาณและมีความโปรํางใสในการบริหารงบประมาณ 4) การประสานงาน

และการควบคุม สภา และคณะกรรมการบริหาร อบต. ตลอดจนหนํวยงานอ่ืนได๎ให๎ความรํวมมือกันเป็นอยํางดี อีกท้ังเห็น
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ด๎วยผู๎วํารชการจังหวัดอาจมีอ านาจยุบ อบต .ท่ีมีปัญหา 5) โครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ ในปัจจุบันเหมาะสมดี ฝ่ายท่ีมา

จากเลือกตั้งและโดยต าแหนํงปฏิบัติงานรํวมกันได๎และ  6) ระเบียบข๎อบังคับ ไมํแนํใจวําจะเอ้ือตํอการปฏิบัติงาน แตํทุก

ฝ่ายพยายามเรียนรู๎ ท าความเข๎าใจ  7) ข๎อบังคับท่ีก าหนดโดย อบต . มีความสอดคล๎องกับการพัฒนาท๎องถ่ิน 8) อบต. 

สามารถพัฒนาความพร๎อมในด๎านตําง ๆ เพื่อรองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได๎ 

 

 

176. ลักขณา ฤาชา . ภาวะผู้น าของก านันและผู้ใหญ่บ้านต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกรณีศึกษาอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  .วิทยานิพนธ์รัฐศาตรืมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ

ปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 

 ได๎ต้ังสมมติฐานวํา “ปัจจัยพื้นฐานภาวะผู๎น าของก านันและผู๎ใหญํบ๎านมีผลท าให๎การบริหารงานขององค์การ

บริหารสํวนต าบลมีประสิทธิภาพมาก” โดยปัจจัยพื้นฐานท่ีศึกษาได๎แกํ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได๎ 

 ผลการประมวลข๎อมูลพบวํา 

 1. โดยภาพรวมแล๎วทัศนคติของผู๎ใหญํบ๎านตํอภาวะผู๎น าของตนเองในภาพรวมเป็นผู๎มีภาวะผู๎น าในระดับสูง 

 2. โดยภาพรวมแล๎วทัศนคติขอประชาชนมีความพึงพอใจในระดับสูงตํอประสิทธิภาพการบริหาร อบต . อัน

เนื่องมาจากการบริหารงานของก านันและผู๎ใหญํบ๎าน 

 3.  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได๎ มิใชํปัจจัยท่ีมีผลตํอภาวะผู๎น าของก านันและผู๎ใหญํบ๎าน 

  4. การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีตํอทัศนคติของก านันและผู๎ใหญํบ๎านในการป้องกันและแก๎ไขประนีประนอมข๎อพิพาท

ยามเม่ือลูกบ๎านเกิดความขัดแย๎ง     

 5. อาชีพเป็นปัจจัยท่ีมีผลตํอทัศนคติของก านันและผู๎ใหญํบ๎านในเรื่องการเป็นผู๎มีอ านาจและหน๎าที่ในการพัฒนา

ต าบลท้ังในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 6.  รายได๎เป็นปจจัยท่ีมีผลตํอทัศนคติของก านันและผู๎ใหญํบ๎านในเรื่องการไมํแสดงความคิดเห็นขัดแย๎งกับกลุํม 

 7.  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต . 

กลําวคือ กลุํมการศึกษาระดับประถมศึษามีความพึงพอใจตํอประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต . มากกวํา กลุํมการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษากลุํมการศึกษาระดับอนุปริญญาและกลุํมการศึกษาระดับปริญญาตรรีขึ้นไปตามล าดับ 

 8.  อาชีพเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต . 

กลําวคือ กลุํมเกษตรมีความพึงพอใจตํอประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต . มากกวํากลุํมประกอบธุรกิจสํวนตัวและกลุํม

อาชีพอื่น ๆ ตามล าดับ 

 

177. ไพฑูรย์ คล้ายมั่ง . การจัดการความขัดแย้งขององค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษากรณีอ าเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , 2543. (ภาค

นิพนธ์) 

 1. บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลตามระเบียบกฏหมายมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพการ

ปฏิบัติงานและสังคม รวมท้ังได๎รับการยอมรับวํามีประโยชน์ตํอสังคมชุมชนมาก โดยให๎ความส าคัญกับปัญหาและความ

ต๎องการของประชาชนมากท่ีสุด 

 2. การจัดการความขัดแย๎งขององค์การบริหารสํวนต าบล พบวําสาเหตุความขัดแย๎งขององค์การบริหารสํวน

ต าบลสํวนมาก คือ ความต๎องการมีอ านาจหน๎าที่ มีบทบาท มีต าแหนํงเพื่อบริหารงานใน อบต. โดยมีผลประโยชน์สํวนตัว

เป็นสาเหตุรองลงมา ลักษณะความขัดแย๎งแบํงออกเป็นสองกลุํมสองฝ่าย มีระดับความรุนแรงด๎วยการใช๎วาจาพอสมควร 

ด๎านวิธีการจัดการความขัดแย๎ง อบต . ให๎ความส าคัญกับวิธีประนีประนอมมากท่ีสุดโดยใช๎วิธีการประสานผลประโยชน์

ตอบแทนเพื่อให๎ได๎ข๎อยุติท่ีเร็วขึ้นรองลงมา ประธานกรรมการบริหรอบต.เป็นผู๎มีบทบาทหลักในการจัดการความขัดแย๎ง 
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 3.  ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการจัดการความขัดแย๎ง คือ ลักษณะความแตกตํางของแตํละบุคคล ในด๎าน 

การศึกษาต่ า ไมํมีประสบการณ์ พูดจาไมํคํอยสุภาพ ก๎าวร๎าว เห็นแกํประโยชน์สํวนตัวเป็นใหญํ ประกอบกับระบบการ

ติดตํอสื่อสารท่ีไมํทันสมัยท าให๎การด าเนินการจัดการความขัดแย๎งลําช๎าไมํทันการณ์ แนวโน๎มความขัดแย๎งในอบต . ใน

อนาคตไมํนําจะรุนแรงและวิธีการจัดการทีเหมาะสมท่ีสุดตามความเห็นของผู๎ให๎ข๎อมูล คือ การประนีประนอม 

 ข๎อเสนอแนะ ที่ได๎จากการวิจัย คือ ควรใช๎ระบบการศึกษาเป็นแนวทางหลักในการแก๎ไขปัญหาในด๎านความร๎ู

ความสามารถของสมาชิกสภา อบต . และอบต.ควรเน๎นการแก๎ปัญหาทางสังคมความยากจน การอนามัย การศึกษา และ

สิ่งแวดล๎อมมากกวําการแก๎ปัญหาในด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

 

178. วิทยา  เกษตรพรหม, ส.ต.ท. . ระบบอุปถัมภ์ในสังคมชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ไผ่  อ าเภอหัวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543. 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  การเปลี่ยนแปลงทางการปกครองสํวนภูมิภาคจากต าบลวังไผํไปสูํการปกครองท๎องถ่ินในรูปองค์การบริหาร

สํวนต าบลวังไผํได๎สํงผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจคือ วัตถุประสงค์ในการผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนไปเป็นการ

ผลิตเพื่อการค๎ามากขึ้น มีการใช๎เทคโนโลยีเก่ียวกับปุ๋ยเคมีและยาฆําแมลงเพิ่มข้ึน ในด๎านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม เกษตรกรให๎ความส าคัญตํอการศึกษาของบุตรหลานเพิ่มมากข้ึน การชํวยเหลือวัดและโรงเรียนเป็นการ

ชํวยเหลือด๎วยเงินมากกวําแรงงาน 

 2.  รูปแบบของระบบอุปถัมภ์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ จากผ๎ูอุปถัมภ์ที่เป็นญาติพี่น๎องมาเป็นพํอค๎า 

คหบดี หรือผู๎อ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์ทางด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนจากการชํวยเหลือด๎วยแรงงานเป็น

การชํวยเหลือด๎วยทุนทรัพย์ เงินทอง 

 3.  การได๎รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ในรูปของความ

เป็นฐาติ พี่น๎อง เพื่อน ผู๎อาวุโส ผู๎มีพระคุณตลอดจนผู๎มีอ านาจหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมือง 

 4.  บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบของต าแหนํงบริหารใน

องค์การบริหารสํวนต าบลและยังสัมพันธ์กับผู๎มีอ านาจหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมืองในระดับด าบลอ าเภอ 

 

179. สุภัทร์  จงใจ . ปัจจัยจูงใจในการเข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี

การเลือกตั้งของอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2542 . วิทยานิพนธ์   ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. 

 ผู๎วิจัยได๎ท าการวิจัยด๎านเอกสาร (Documentary Research)  การวิจัยสนาม (Field Research) และการ

สัมภาษณ์บุคคล  (Focus Interview) การวิจัยพบวํา ปัจจัยจูงใจในการเข๎าด ารงต าแหนํงสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล ของเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งท่ีเป็นปัจจัยจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของสมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบล ประชาชน และพนักงานสํวนต าบล สามารถแบํงปัจจัยจูงใจเป็น  4 ด๎านที่ส าคัญ คือ 

 1. ปัจจัยจูงใจด๎านการได๎ชํวยเหลือประชาชนในท๎องถ่ิน 

 2. ปัจจัยจูงใจด๎านการเป็นท่ียอมรับนับถือและมีเกียรติ 

 3. ปัจจัยจูงใจด๎านความก๎าวหน๎าและการแสวงหาอ านาจ 

 4. ปัจจัยจูงใจด๎านคําตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

 ปัจจัยจูงใจทั้ง 4 ด๎านเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญ ที่ผ๎ูวิจัยพบวําสามารถเทียบเคียงและพิจารณาได๎วํามีความ

สอดคล๎องกับหลักทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการหลายทํานดังเชํน ทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดการมีสํวนรํวมทางเมือง 

แนวคิดเรื่องสถานภาพและบทบาทของบุคคล ซึ่งผู๎วิจัยก็ได๎อาศัยหลักทฤษฎีท่ีกลําวนี้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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180. ทิฆัมพร  คุ้มวงศ์ . การรับรู้และแสดงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองการปกครอง . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวําผู๎ให๎ข๎อมูลท่ีส าคัญสํวนใหญํรับรู๎ถึงการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศทางการเมืองการปกครอง

ตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และสามารถแสดงบทบาทหน๎าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดได๎  

นอกจากนี้ยังพบวําเจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํนต าบลและผู๎น าชุมชนบางคนยังแสดงบทบาทหน๎าที่ไมํชัดเจนจนเป็นผลให๎

เกิดผลให๎เกิดความขัดแย๎งในบทบาทระหวํางกลุํมคนทั้งสอง สํวนการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล

นั้นไมํมีผลกระทบตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํนต าบลเพราะเหตุผลวํากฎหมายได๎ก าหนดให๎

ท๎องถ่ินแตํละประเภทปฏิบัติหน๎าที่และพื้นท่ีความรับผิดขอบไว๎ชัดเจนแล๎ว 

 ส าหรับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีผํานมาตามอ านาจหน๎าที่ พบวํามีปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานท่ีผํานมาตามอ านาจหน๎าที่ พบวํามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ เชํน งบประมาณที่ได๎รับมี

จ านวนจ ากัด ความลําช๎าของงบประมาณที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นท่ีไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํนต าบล

สํวนความคาดหวังในการแสดงบทบาทของเจ๎าหน๎าที่องค์การบริาหรสํวนต าบลนั้น ต๎องการให๎เพิ่มงบประมาณให๎มากข้ึน 

ต๎องการให๎มีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่แกํประชาชนและสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล และให๎มีการ

จัดท าประชาคมขึ้นในชุมชน 

 

181. ฉลอง  เรี่ยวแรง . ทัศนคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินภายใต้

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1.  สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีทัศนคติตํอการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินภายใต๎รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

2540 ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง และหากพิจารณารายด๎าน พบวํา มีทัศนคติระดับปานกลาง 3 ด๎าน ได๎แกํ  1) 

ความเป็นอิสระด๎านการวางนโยบาย/แผน 2) ความเป็นอิสระด๎านการบริหารงาน และ 3) ความเป็นอิสระด๎านการเงิน – 

การคลัง และมีทัศนคติระดับต่ า  1 ด๎าน คือ ความเป็นอิสระด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

 2.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวําปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินภายใต๎

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แกํ เพศ อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกองค์การ

บริหารสํวนต าบล ประสบการณ์ในการ อบรมเก่ียวกับการกระจายอ านาจ ระดับชั้นอบต . สมรรถนะในการให๎บริการ

สาธารณะ รูปแบบความสัมพันธ์กับหนํวยงานภาครัฐ สํวนปัจจัยท่ีมีความวัมพันธ์กับทัศนคติตํอการกระจายอ านาจสูํ

ท๎องถ่ินภายใต๎รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล มี  6 ปัจจัยได๎แกํ  1) ระดับ

การศึกษา  2) อาชีพ 3) ต าแหนํงในองค์การบริหารสํวนต าบล 4) ระดับการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 5) 

ระดับความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับการกระจายอ านาจและ  6) ระดับการมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1.  หนํวยงานภาครัฐ เชํน จังหวัด อ าเภอ ควรสํงเสริมให๎ อบต. ได๎วางกรอบการพัฒนาของตนเอง โดยเป็นผู๎ให๎

การอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให๎อบต.สามารถคัดเลือก /แตํงตั้ง/โยกย๎าย พนักงานสํวนต าบลของตนเอง โดย

จัดตั้งเป็นคณะกรรมการรํวมในการบริหารงานบุคคล และเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐควรลดบทบาทผ๎ูสนับสนุน /สํงเสริม/กระตุ๎น

เตือน 

 2.  อบต. ควรมีการประสานงานกับหนํวยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบข๎อมูลขององค์กร จัดหาบุคลากรท่ีมี

ความรู๎ความสามารถทางด๎านการเงิน -การคลังเข๎ามาปฏิบัติงานการทบทวนกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่อาจเป็น

อุปสรรคของในการบริหารการเงิน-การคลังและวางแผนการพัฒนาเพื่อให๎บริการสาธารณะรํวมกัน 
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 3.  อบต.ควรมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษาในท๎องถ่ินเพื่อจัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับความรู๎และทักษะใน

การบริหารองค์กรสาธารณะ 

 ผลการศึกษาพบวํา ประชาชนท้ัง 3 พื้นท่ีมีสํวนรํวมทางการเมืองในระดับท๎องถ่ินอยูํในระดับต่ า ซึ่งการมีสํวน

รํวมทางกรเมืองของประชาชนจะมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับระดับความเป็นชุมชนเมืองของพื้นท่ีองค์การบริหารสํวน

ต าบล โดยประชาชนท่ีอยูํในเขตพื้นท่ีอบต .ท่ีมีระดับความเป็นชุมชนเมืองต่ า จะมีระดับของการเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการ

เมืองสูงกวําประชาชนท่ีอยูํในเขตพื้นท่ีอบต.ท่ีมีระดับความเป็นชุมชนเมืองปานกลางและสูงตามล าดับ แตํเมื่อพิจารณาถึง

ลักษณะการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในแตํละพื้นท่ี พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันสํวนใหญํแล๎วประชาชนจะให ๎

ความสนใจตํอกิจกรรมการมีสํวนรํวมตําง ๆ ท่ีเก่ียวข๎องการเลือกตั้งสมาชิกอบต . แตํภายหลังจากการเลือกตั้ง ประชาชน

จะขาดการมีสํวนรํวมในการบริหารท๎องถ่ินในด๎านอื่น ๆ อาทิเชํน การให๎ข๎อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ การเข๎ารํวมฟังการ

ประชุม การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินและการติดตามตรวจสอบการท างานของอบต. ในสํวนของการศึกษาถึงปัจจัยท่ีสํงผล

ตํอการมีสํวนรํวมทางการเมือง พบวํา การกลํอมเกลาทางการเมืองและทัศนคติของประชาชนท่ีมีตํออบต . เป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีสํงผลตํอการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในทุกพื้นท่ี โดยพบข๎อสังเกตวําถ๎าชุมชนมีการพัฒนาไปสูํความ

เป็นเมืองมากข้ึนจ านวนของปัจจัยสถานภาพสํวนบุคคลและปัจจัยตําง ๆที่เก่ียวข๎องท่ีมีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมทางการ

เมืองของประชาชนในพื้นท่ีนั้นก็จะมีมากข้ึน 

 นอกจากนี้ยังพบวํา สาเหตุท่ีประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมืองอยูํในระดับต่ า อาจจะเกิดข้ึนจากปัจจัยตําง ๆ ที่

เก่ียวข๎อง อาทิเชํน ประชาชนไมํมีความสนใจที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมทางการเมืองในด๎านอื่น ๆ นอกจากการไปใช๎สิทธิ

เลือกตั้ง ปัญหาการขาดความร๎ูความเข๎าใจในกระบวนการท างานขององค์การบริหารสํวนต าบล การขาดความร๎ูความเขัาใจ

ในสิทธิการมีสํวนรํวมในด๎านตําง ๆ ที่สามารถกระท าได๎ภายใต๎ขอบเขตของกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจเกิดข้ึนจากความไมํ

เชื่อถือในความสามารถและความซื่อสัตย์ในการท างานภายในองค์การบริหารสํวนต าบล ความเบ่ือหนํายตํอปัญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่นและการจัดสรรงบประมาณที่ไมํเป็นธรรม แนวทางการแก๎ไขปัญหาในขั้นต๎นท่ีอาจจะท าได๎ก็คือ การเพิ่ม

ชํองทางในการสื่อสารติดตํอกับประชาชนให๎มากกวําเดิม นอกจากจะท าให๎เกิดการรับรู๎ขําวสารตําง ๆ เพื่อชี้แจงท าความ

เข๎าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกันได๎มากข้ึนแล๎ว ประโยชน์โดยอ๎อมก็จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการ

ปกครองท๎องถ่ินและประชาชนให๎มีใกล๎ชิดกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน

ได๎ในอีกทางหนึ่ง 

 

182. กิตติศักดิ์ เมฆขจร . บทบาทของผุ้น ากลุ่มแม่บ้านในการมีส่วนร่วมทางการเมืองศึกษาเฉพาะกรณึการ

เลือกตั้ง อบต. ในเขตอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษา พบวําเลือกตั้งสมาชิก อบต . เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม  2540 ภาพรวมได๎รับการยอมรับจาก

ประชาชน อยํางดี โดยเฉพาะด๎านความสามารถด๎านการรวมพลังให๎เป็นปึกแผํนและสามารถสร๎างพลังตํอรองทางการเมือง 

และการวางตนเป็นกลางทางการเมือง แตํบทบาทและพฤติกรรมเก่ียวกับการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับผู๎สมัครรับ

เลือกตั้งให๎ประชาชนได๎ทราบได๎รับการยอมรับน๎อยกวําการมีสํวนรํวมทางการเมืองงในรูปแบบอ่ืน 

 ประชาชนให๎การยอมรับบทบาท ความรู๎ ความสามารถของผู๎น ากลุํมแมํบ๎านในทุก ๆ ด๎าน เว๎นแตํความสามารถ

ในการจัดหางบประมาณเพื่อน ามาพัฒนาท๎องถ่ิน สํวนปัญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมของผู๎น า

กลุํมแมํบ๎านท่ีมีสํวนท าให๎ได๎รับการยอมรับต่ า เกิดข้ึนจากผ๎ูน ากลุํมแมํบ๎านมีการศึกษาต่ า มีความอํอนแอ ขาดความ

เชื่อม่ันในตนเอง ปรับตัวได๎ลําช๎า และมีภาระแมํบ๎าน อยํางไรก็ตามประชาชนเห็นวําเพศหญิงไมํใชํปัญหาและอุปสรรคสน

การเป็นผู๎น าทางการเมือง 
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183. เกียรติศักดิ์  หนูกลาง . แรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1.  แรงจูงใจหรือมูลเหตุจูงใจที่ท าให๎สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้ 

 1.1  ต๎องการมีบทบาทเป็นผู๎น าชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถน าชาวบ๎านพัฒนาหมูํบ๎านให๎เจริญก๎าวหน๎า 

 1.2  ต๎องการมีชื่อเสียง เกียรติยศ เป็นท่ีรู๎จักของคนทั่วไปในสังคม 

 1.3  ต๎องการมีรายไดเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก 

 1.4  มีกลุํมนายทุน หรือผู๎น าท๎องถ่ินให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 2.  จากการวิเคราะห์แรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถจ าแนกได๎เป็น 3 ประเภท 

มีดังนี้ 

 2.1  เป็นแรงจูงใจที่ท าเพื่อตนเอง 

 2.2  เป็นแรงจูงใจที่ท าเพื่อสํวนรวม 

 2.3  มีผู๎สนับสนุนและชํวยเหลือในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 3.  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางสภาพภูมิหลัง กับแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล โดยใช๎คําไคสแควร์ (Chi-Square) พบวําสภาพภูมิหลัง ได๎แกํ  เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ระยะเวลาประสบการณ์

ท างาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่ศึกษา อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

184. มนตรี  เบ้าทอง . ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดแบบอนุรักษ์นิยมกับระบบอุปถัมภ์และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย : ศึกษาจากทัศนคติของประธานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง  . ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 

2544. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของประธานองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีตํอระบบอุปถัมภ์ในระบบการ

เมืองไทย และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติดังกลําว กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ศึกษาคือ ประธานองค์การบริหารสํวนต าบลใน

เขตภาคกลาง จ านวน 231 คน ใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPAA/PC สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส๎นอยํางงําย และการวิเคราะห์ถอยพหุ 

 ผลการวิจัย พบวํา ประธานองค์การบริหารสํวนต าบลภาคกลางมีทัศนคติระดับปานกลางคํอนข๎างไปทางต่ าตํอ

ความคิดแบบอนุรักษ์นิยมและระบบอุปถัมภ์ และมีทัศนคติระดับปานกลางคํอนข๎างไปทางสูงตํอระบอบประชาธิปไตย 

โดยท่ีทัศนคติตํอความคิดแบบอนุรักษ์นิยมและระบบอุปถัมภ์ มีความสัมพันธ์เชิงลบตํอทัศนคติตํอระบอบประชาธิปไตย 

 

185. ไพฑูรย์  ทองพิทักษ์ . การน านโยบายการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ  : ศึกษาเฉพาะ

กรณี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวงอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  . สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ

เศรษฐศาสตร์/ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริก, 2544. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอการน านโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสํวนท๎องถ่ินไปปฏิบัติ คือ

สมรรถนะของผู๎น า การสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและสื่อมวลชน การรับรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชน นั้น สมาชิก 

อบต.มีความเห็นร๎อยละ 50.0 วําปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัยนั้นอยูํในเกณฑ์ดี สํวนปัจจัยสมรรถนะขององค์การ สมาชิก อบต.เพียง

ร๎อยละ 40.17 ท่ีเห็นวําอยํูในเกณฑ์ดี ซึ่งมีคําเฉลี่ยต่ ากวําปัจจัยตัวอื่น ๆ เนื่องจากมี  1ประเด็นที่ท าให๎สมรรถนะของ
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

98 

องค์การไมํดีเทําท่ีควร คือ เรื่องงบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา สมาชิก อบต .สํวนใหญํร๎อยละ 62.5 เห็นวํา อบต .

ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาปานกลาง  

 ในสํวนของประชาชน สํวนใหญํร๎อยละ 55.0 มีความพึงพอใจในผลงานของ อบต.มากและร๎อยละ 49.44 ได๎เข๎า

มามีสํวนรํวมในกิจกรรม อบต. 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการน านโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสํวน

ท๎องถ่ินไปปฏิบัตินั้น ควรจัดให๎มีการพัฒนาบุคลากรด๎วยการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการบริหารราชการ การพัฒนาท๎องถ่ิน 

ให๎มีความเข๎าใจและการปฏิบัติท่ีถูกต๎อง อบต .ควรพัฒนาการจัดหารายได๎เข๎ามาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท๎องถ่ินอีกทาง

หนึ่งด๎วย 

    

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

186. ยง  ภักดี  . สภาต าบลกับความมั่นคงของขาติ  . วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2526-2527. (เอกสาร

วิจัย) 

 1.  ความมํุงหมายของการศึกษา 

 เนื่องจากสภาต าบลเป็นเรื่องท่ีมีผู๎ให๎ความสนใจมากท้ังในด๎านเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ สถาบันการศึกษา พรรค

การเมือง และประชาชนท่ัวไป จึงได๎มีผู๎ท าการศึกษาถึงเรื่องตําง ๆ เก่ียวกับสภาต าบลไว๎มากมาย ทั้งในรูปหนังสือทาง

วิชาการ บทความและการวิจัยตําง ๆ ซึ่งในแตํละเรื่องก็มีวัตถุประสงค์ตรงกัน ส าหรับการศึกษาวิจัยฉบับนี้มีความมํุง

หมายท่ีจะศึกษาดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาทบทวนถึงการจัดรูปการปกครองของไทยในอดีต ซึ่งมีผลเชื่อมโยงและมีผลระทบตํอการ

พัฒนาการปกครองของไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะอยํางยิ่งการปกครองในระดับต าบลหมํูบ๎านซึ่งมีสภาต าบลเป็นองค์การ

หลัก 

 2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของสภาต าบลในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติวําเป็นอยํางไร 

จะค๎นหาถึงปัญหาอุปสรรข๎อขัดข๎องในการด าเนินงานของสภาต าบลวํามีอะไรบ๎าง 

 3.  เพื่อศึกษาหาแนวทางหรือข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาต าบลให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

 เพื่อให๎การศึกษาเรื่องนี้ด าเนินการไปอยํางมีหลักการเกณฑ์ ผู๎เขียนได๎ต้ังสมมุติฐานวํา “สภาต าบลจ าเป็นต๎อง

ได๎รับการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพในอันท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคมในระดับ

ต าบลหมํูบ๎าน เพื่อเสริมสร๎างความม่ันคงของชาติ 

 การเสนอรายงานผลการวิจัย 

 บทท่ี 1   เป็นบทท่ีเก่ียวกับความส าเร็จของเรื่องท่ีผู๎เขียนเห็นวําสภาต าบลเป็นองค์การปกครองขั้นพื้นฐานท่ี

ส าคัญ เป็นกลไลของรัฐในการปกครองการพัฒนาชนบทในระดับต าบลหมํูบ๎านท่ีสมควรจะได๎รับการปรับปรุงให๎เข๎มแข๎ง

ยิ่งขึ้นเพื่อความม่ันคงในชนบท ซึ่งจะเป็นรากฐานของความม่ันคงชองชาติในท่ีสุด พร๎อมกับแสดงความมํุงหมาย ขอบเขต

การศึกษา วิธีการศึกษา และการเสนอเรื่องให๎เห็นเค๎าโครงของเรื่องท้ังหมด 

 บทท่ี 2  เป็นการปูพื้นฐานให๎เข๎าใจถึงประวัติความเป็นมาของการปกครองของไทยในระดับต าบลหมํูบ๎านใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน การบริหารราชการระดบต าบลหมํบ๎านเป็นการชี้ให๎เห็นถึงวิวัฒนาการการปกครองและการบริหาร

ราชการของไทยในอดีต ซึ่งมีผลกระทบตํอการปกครองระดับต าบลและหมํูบ๎าน โดยจะเน๎นให๎เห็นถึงบทบาทอ านาจหน๎าที่

ของก านันผู๎ใหญํบ๎าน และการจัดระบบการปกครองต าบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องท่ี พ .ศ.2457 เป็นต๎น
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มา ตลอดจนการจัดต้ังสภาต าบลและการวิวัฒนาการวิธีการศึกษาจะใช๎การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 

Analysis) ท่ีมํุงหวังให๎ผ๎ูศึกษาได๎ทราบถึงแนวโน๎มของการเป็นองค์กรในการเสริมสร๎างให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ

ปกครองตนเองของสภาต าบล รูปแบบและโครงสร๎างทางการบริหารท่ีเป็นท้ังปัจจัยเกื้อหนุนการปกครองในสํวนภูมิภาค 

และารเตรียมการให๎ประชาชนรู๎จักการปกครองตนเอง 

 บทท่ี 3  วําด๎วยลักษณะโครงสร๎างของสภาต าบลในปัจจุบันวําเป็นวําเป็นอยํางไร มีอ านาจหน๎าที่เป็นประการใด 

การบริหารงานของสภาต าบลเป็นประการใด ท้ังได๎ชี้ให๎เห็นถึงรายได๎ของสภาต าบล การคลังและงบประมาณวํามีอยํางใด

ท๎ายสุดเป็นเรื่องการควบคุมการปฏิบัติหน๎าที่ของสภาต าบล 

 บทท่ี 4 ได๎วิเคราะห์บทบาทของสภาต าบลในทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและการ

เสริมสร๎างความม่ันคงในระดับต าบลหมํูบ๎านวําเป็นอยํางใดโดยเฉพาะได๎ชี้ให๎เห็นถึงความเก่ียวพันบทบาทของสภาต าบล

กับความม่ันคงของชาติ หากด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพแล๎วยํอมสํงผลเก้ือกูลเสริมสร๎างความม่ันคงของชาติใน

ท๎ายสุด 

 

 บทท่ี 5  ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของสภาต าบล โดยวิเคราะห์แบํงกลุํมปัญหาและอุปสรรค

ออกเป็น 4 ลักษณะคือ ปัญหาเก่ียวกับโครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ของสภาต าบล  ปัญหาด๎านบุคคล ปัญหาเรื่อง

งบประมาณ และปัญหาด๎านการจัดระเบียบบริหารราชการการก าหนดตัวบทกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎อง

กับสภาต าบล รวมท้ังได๎เสนอแนวความคิดในการปรับปรุงสภาต าบลให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานในการรักษาความ

ม่ันคงของชาติตํอไป 

 บทท่ี 6 บทสรุปได๎เน๎นถึงวิวัฒนาการของสภาต าบล เน๎นบทบาทสภาต าบลท่ีมีผลตํอการพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีสํวนเก้ือกูลในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชนบท และสรุปข๎อเสนอ

แนวทางในการปรับปรุงสภาต าบลให๎มีประสิทธิภาพ 

 

187. เจน  รัตนพิเชฎฐชัย . ความรู้ของกรรมการสภาต าบลเกี่ยวกับประชาธิปไตย :  ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538. 

 1. ผลการศึกษาพบวํา 

 1.1  ลักษณะข๎อมูลท่ัวไปของกรรมการสภาต าบล 

    จากผลการศึกษาพบวํากรรมการสภาต าบลเกือบท้ังหมดเป็นเพศชาย  สํวนใหญํมีอายุตั้งแตํ 50 ปีขึ้นไป มี

การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีระยะเวลาอยํูในต าแหนํงตั้งแตํ 5 ปี ขึ้นไปมากท่ีสุด สํวนใหญํมีรายได๎ไมํเกิน 15,000 

บาท/คน/ปี  มีท่ีดินถือครองไมํเกิน 20 ไรํและกรรมการสภาต าบลเกือบท้ังหมดเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม 

 1.2  ความรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎างหน๎าท่ีของสภาต าบล 

    จากผลการศึกษา พบวํากรรมการสภาต าบลมีความรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎างหน๎าท่ีของสภาต าบลมากคิดเป็นร๎อย

ละ 53.5  รองลงมาคือมีความรู๎ปานกลางและน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 35.9 และ 10.6 ตามล าดับ 

 1.3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานชองของสภาต าบล 

    จากผลการศึกษา พบวํากรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของสภาต าบล

ปานกลางและมากใกล๎เคียงกัน คิดเป็นร๎อยละ 44.6 และ 43.4 ตามล าดับสํวนท่ีมีความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของ

สภาต าบลอยูํในระดับน๎อยมีเพียงร๎อยละ 11.6 

 1.4  ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยของกรรมการสภาต าบล 

    จากผลการศึกษา พบวํากรรมการสภาต าบลมีความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยปานกลางคิดเป็นร๎อยละ 42.9  

รองลงมาคือมีความรู๎มาก และมีความรู๎น๎อย คิดเป็นร๎อยละ 36.4 และ 20.7  ตามล าดับ 

 1.5  ปัจจัยท่ีมีความสัพมันธ์กับความรู๎เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของกรรมการสภาต าบล 
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 จากผลการศึกษาพบวํามี 2 ปัจจัยคือด๎านการศึกษา และปัจจัยด๎านความรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎างหน๎าท่ีของสภา

ต าบล 

 

188. พูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล . การปกครองท้องถ่ินและพ้ืนฐานการพัฒนาประชาธิปไตย  : กรณีศึกษาสภาต าบล

ม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  . สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ มุํงท่ีจะศึกษาถึงความเหมาะสมของสภาต าบล ในอันท่ีจะพัฒนาให๎เป็นองค์กรปกครองท๎องถ่ิน 

เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับลํางท้ังนี้เป็นการศึกษาถึงความร๎ูความสามารถของคณะกรรมการสภา

ต าบลตลอดจนทัศนคติ พฤติกรรมทางการเมือง และแนวโน๎มการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองในระดับท่ีสูงขึ้น โดยศึกษา

เฉพาะกรณีสภาต าบลมํวง อ าเภอบ๎านมํวง จังหวัดสกลนคร 

 ผลการศึกษาพบวํา คณะกรรมการสภาต าบลมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับสภาต าบลพอสมควร โดยเฉพาะใน

เรื่องของอัตราการแบํงภาษีบ ารุงท๎องท่ีท่ีจัดเก็บได๎ และเรื่องการด ารงต าแหนํงของกรรมการสภาต าบลผ๎ูทรงคุณวุฒิสํวน 

 

เรื่องระยะเวลาการจัดท างบประมาณและการด าเนินงานหลังจากท่ีนายอ าเภอแก๎ไขงบประมาณ กรรมการสภาต าบลยังไมํ

เข๎าใจเทําที่ควร 

 และจากการหาความสัมพันธ์ระหวํางอายุ การศึกษาและระยเวลาในการด ารงต าแนหํงกับความรู๎ความเข๎าใจของ

กรรมการสภาต าบล พบวํามีเพียงตัวแปรด๎านการศึกษาเทํานั้นท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความร๎ูความเข๎าใจของกรรมการ

สภาต าบล สํวนตัวแปรด๎านอ่ืน ๆ คือ อายุ และระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง ไมํมีความสัมพันธ์กับความรู๎ความเข๎าใจ

ของกรรมการสภาต าบลแตํอยํางใด 

 สํวนการศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของกรรมการสภาต าบลในด๎านตําง ๆ สรุปได๎วํากรรมการสภาต าบล

สํวนใหญํเห็นวําประชาชนท่ัวไปมีความเข๎าใจและรู๎จักสภาต าบลพอสมควรและกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํคิดวําปัญหาที่

สภาต าบลประสบมากท่ีสุดคือ เรื่องงบประมาณไมํเพียงพอ ส าหรับเรื่องกรณีเกิดปัญหาขัดแย๎งกรรมการสภาต าบลสํวน

ใหญํเห็นวําการเกิดข๎อขัดแย๎งจะท าให๎เกิดแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ดีท่ีสุด 

 ซึ่งเม่ือมองถึงพฤติกรรมทางการเมืองของกรรมการสภาต าบลมํวงแล๎ว เห็นไดวําเกือบทุกคนเคยใช๎สิทธิเลือกตั้ง

ท้ังการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร บางคนเคยเลือกมาหลายครั้ง และนอกจากนี้ยังมีสํวน

รํวมในการรณรงค์ให๎ประชาชนไปฟังการหาเสียงและใช๎สิทธิเลือกตั้งอีกด๎วย เก่ียวกับภาพพจน์ของสมาชิกสภาผ๎ูแทน

ราษฎรนั้น กรรมการสภาต าบลเกือบท้ังหมดเห็นวําสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดีเหมาะสมกับต าแหนํง 

 เม่ือพิจารณาถึงแนวโน๎มของการท่ีจะให๎สภาต าบลพัฒนาเป็นองค์กรปกครองท๎องถ่ินแล๎วจะเห็นได๎วํายังต๎อง

ปรับปรุงอีกในหลาย ๆ ด๎าน โดยเฉพาะในเรื่องประสิทธิภาพของคณะกรรมการสภาต าบลและเรื่องของรายได๎ท่ีมีอยุํ ซึ่ง

หมายถึงวําการปกครองสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะต๎องลดบทบาทลง โดยกระจายอ านาจหน๎าที่และการจัดเก็บรายได๎ไป

ยังท๎องถ่ินให๎มากท่ีสุด แตํการท่ีจะให๎องค์ประกอบดังกลําวอยูํในภาวะท่ีเหมาะสมในระดับใดนั้น เป็นเรื่องท่ีจะต๎องใช๎ดุลย

พินิจอยํางถ่ีถ๎วนจากหลายฝ่ายและใช๎ระยะเวลาพอสมควรท่ีเดียว 

 

189. ชัยยงค์  วุฒิมานานนท์ . ปัญหาการกระจายอ านาจในท้องถ่ินศึกษากรณีรูปแบบสภาต าบล  . วิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมชาติ, 2534. 

 องค์การบริหรสํวนจังหวัดจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2498 เพื่อแก๎ปัญหาการปกครองในเขตจังหวัด นอกเขตเทศบาล

และสุขาภิบาล เพื่อให๎การบริหารงานเป็นไปด๎วยความรวดเร็วไมํต๎องรอการตัดสินใจจากสํวนกลาง ดังนั้นจึงมีความ

จ าเป็นต๎องใช๎กลไกการบริหารงานของรัฐผนึกก าลังเข๎าไปด าเนินงานในพื้นท่ีนี้ องค์การบริหารสํวนจังหวัดจึงมีลักษณะ

พิเศษกลําวคือ ก าหนดให๎ประชาชนเลือกสมาชิกสภาจังหวัดเข๎าไปท าหน๎าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและก าหนดให๎ผ๎ูวํา



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ราชการจังหวัดเป็นหัวหน๎าฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎วําราชการจังหวัดในฐานะตัวแทนของราชการบริหารสํวนกลางและ

เป็นผู๎บังคับบัญชาในราชการสํวนภูมิภาค ได๎ท าหน๎าที่ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารสํวนจังหวัดอีกต าแหนํงหนึ่ง เพื่อให๎

ผู๎วําราชการจังหวัดได๎เป็นผู๎ประสานการปฏิบัติโดยใช๎ทรัพยากรของท๎องถ่ินภายใต๎การควบคุมดูแลของสภาจังหวัด แตํใน

พื้นท่ีขององค์การบริหารสํวนจังหวัดมีการปกครองรูปสภาต าบลมาเสริมในสํวนยํอยระดับต าบลเข๎าอีกด๎วย 

 กรณีสภาต าบลซึ่งมีพื้นท่ีและรายได๎ซ๎อนอยูํกับอวค์การบริหารสํวนจังหัด ได๎มีวิวัฒนาการมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2499 

จนถึงปัจจะบัน เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 ในอดีตสภาต าบลได๎เคยถูก

ยกฐานะเป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ิน โดยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสํวนต าบล พ .ศ. 2499 แตํ

ประสบความล๎มเหลว จึงถูกยกเลิกไปสภาต าบลในปัจจุบันมุํงเน๎นการจัดระเบียบการบริหารงานของต าบล อันเป็นหนํวย

การปกครองพื้นฐานของการปกครองสํวนภูมิภาคให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นสภาต าบลจึงไมํมีฐานะเป็นราชการบริหาร

สํวนท๎องถ่ิน แตํเป็นกลไลในการบริหารงาานของต าบล รัฐบาลที่ผํานมาได๎ยกรํางพระราชบัญญัติสภาต าบลให๎มีฐานะเป็น

หนํวยการปกครองท๎องถ่ิน รวมท้ังกฎหมายของพรรคการเมืองได๎สนับสนุนแนวความคิดดังกลําวหลายฉบับ แตํกฎหมาย

สภาต าบลได๎ค๎างการพิจารณาอยํูในสภาผู๎แทนราษฎรมาตลอด 

 ปัญหาการปกครองท๎องถ่ินของประเทศไทยกรณีสภาต าบลจึงมีอยูํวําการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางให๎แกํ

สภาต าบลนั้น รัฐบาลกลางมีหน๎าท่ีพิจารณาวําสภาต าบลท่ีมีความสามารถสูงพอท่ีจะบริหารงานและให๎บริการแกํประชาชน

ได๎เพิ่มขึ้น รัฐบาลก็จะกระจายอ านาจให๎เพิ่มข้ึนตามความสามารถ รวมท้ังให๎เงินอุดหนุนเพื่อชํวยเหลือให๎สภาต าบลนั้น

สามารถพัฒนาจขึ้นจนถึงขั้นพึ่งตนเองได๎ 

 โดยท่ีสภาต าบลได๎มีการพัฒนาตัวเองในอดีตท่ีผํานมา  2 ลักษณะ ประการแรกประวัติศาสตร์ของสภาต าบลได๎

ชี้ให๎เห็นวําคร้ังหนึ่งรูปแบบของสภาต าบลได๎ถูกเปลี่ยนฐานะจากการเป็นสาขาของหนํวยการปกครองสํวนภูมิภาคมาเป็น

หนํวยการปกครองท๎องถ่ิน โดยการประกาศใช๎พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสํวนต าบล พ.ศ.2499 ซึ่งก าหนดให๎

สภาต าบลมีอ านาจหน๎าที่คล๎ายกับการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ มีรายได๎และการจัดท างบประมาณเป็นของตนเอง 

สํวนองค์การบริหารงานได๎แบํงสภาต าบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แตํปรากฏวําการด าเนินงานล๎มเหลว

เนื่องจากเป็นหนํวยการกครองท่ีประชาชนยังไมํพร๎อม อีกท้ังมีปัญหาเรื่องรายได๎จึงต๎องถูกยกเลิกไปในท่ีสุด ประการท่ี

สองสภาต าบลไเปลี่ยนแปลงบทบาทและตื่นตัวขึ้นมากดังเห็นได๎จากรัฐบาลที่ผํานมาได๎ใช๎สภาต าบลเป็นกลไกในการ

พัฒนาท๎องถ่ินและให๎เป็นหนํวยพื้นฐานของประชาธิปไตย ซึ่งแสดงออกอยํางชัดเจนโดยเฉพาะ โครงการเงินผันที่รัฐบาล

จัดสรรให๎สภาต าบลน าไปพัฒนาท๎องถ่ิน นโยบายดังกลําวท าให๎สภาต าบลเป็นท่ีรู๎จักของประชาชนมากข้ึนตํอมาโครงการ

เงินผันได๎เปลี่ยนรูปมาเป็นโครงการสร๎างงานในชนบทในปัจจุบัน 

 เม่ือพิจารณาถึงวิวัฒนาการของสภาต าบลท่ีผํานมา ซึ่งได๎ผํานประสบการณ์มีการพัฒนาบทบาทของตนเอง อีกท้ัง

จุดอํอนขององค์การบริหารสํวนจังหวัดในแงํที่ยังไมํสามารถเป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ินท่ีสมบูรณ์ได๎ เพราะบทบาทของ

สภาจังหวัดยังไมํเป็นฝ่ายนิติบญญัติที่แท๎จริงยังมีภาพพจน์ของสภาผู๎รับเหมาที่หวังผลประโยชน์ รวมท้ังท่ีให๎ผ๎ูวําราชการ

จังหวัดยังเป็นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ท าให๎แยกภาพระหวํางภูมิภาคกับท๎องถ่ินท่ีไมํชัดเจนและปัญหา

พื้นท่ีขององค์การบริหารสาาวนจังหวัดที่มีขนาดกว๎างขวาง ท าให๎ประชาชนมีสํวนรํวมน๎อย จึงเป็นเหตุผลท่ีส าคัญในการ

พัฒนาสภาต าบลให๎เป็นรูปการปกครองท๎องถ่ินท่ีสมบูรณ์ได๎ดีกวําองค์การบริหารสํวนจังหวัด ซึ่งจะต๎องหมดสิ้นไป เหตุผล

ในการสนับสนุนสภาต าบลอีกประการหนึ่งคือ สภาต าบลมีขนาดเล็กประฃาชนสามารถเข๎ารํวมได๎เป็นอยํางดี รวมท้ังเป็น

รูปการปกครองท่ีสอดคล๎องกับหลักการกระจายอ านาจมากกวํารูปแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัดจึงได๎มีการรํางกฎหมาย

ท่ีเปิดโอกาสให๎สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถ่ินตามสภาพความพ๎อมของสภาต าบล ซึ่ง

ความพ๎อมดังกลําวพิจารณาจากข๎อแรกความพร๎อมของประชาชนในท๎องถ่ินและความพร๎อมในเรื่องการจัดกิจกรรมตําง ๆ 

ของสภาต าบลท่ีผํานมาและทรัพยากรในท๎องถ่ิน โดยให๎ยกฐานะสภาต าบลท่ีมีอยูํในปัจจุบันเป็นนิติบุคคลตามสภาพความ

พร๎อมของแตํละต าบล สํวนสภาต าบลท่ียังไมํพร๎อมให๎คงสภาพเดิมไปกํอน แตํมีการปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารใหมํให๎

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยโครงสร๎างใหมํนี้เป็นรูปแบบท่ีแยกระหวํางฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาออกจากกัน ซึ่งเป็นไปตาม



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

102 

หลักการกระจายอ านาจ อีกท้ังได๎ก าหนดให๎มีการเลือกตั้งประชาชนและคัดเลือกผู๎น าตามธรรมชาติมาเป็นคณะกรรมการ

สภาต าบล ท าให๎เกิดการบริหารงานของสภาต าบลท่ีมาจากความต๎องการของประชาชนในระดับต าบลอยํางแท๎จิงอีกด๎วย 

 สภาต าบลรูปใหมํนี้จักเป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ินท่ีพัฒนาขึ้นแทนท่ีองค์การบริหารสํวนจังหวัดในท่ีสุด และ

สามารถพัฒนาไปสูํรูปแบบเทศบาลตํอไปเม่ือมีความเจริญของชุมชนพื้นท่ีและรายได๎สูงพอเลี้ยงตนเองได๎เข๎าหลักเกณฑ์

ของเทศบาลตํอไป 

 

190. วิเชียร  เปาอินทร์ . สภาต าบล :  รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย . วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

, 2536. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัย 

 ในรูปแบบของการปกครองโดยท่ัวไปแล๎ว การปกครองท๎องถ่ินยึดหลักการกระจายอ านาจเพื่อให๎ประชาชนใน

ท๎องถ่ินมีบทบาท และเข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองตนเองนับวําเป็นสิ่งท่ีสอดคล๎องกับการพัฒนาประชาธิปไตยอยําง

เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด และหากได๎ขยายไปสูํในระดับพื้นฐานแล๎ว แงค์กรท่ีมองเห็นได๎อยํางชัดเจนวํา นําจะมีบทบาทและ 

สามารถพัฒนาให๎มารองรับแนวความคิดข๎างต๎นก็คือ “สภาต าบล ” สภาต าบลนั้นนับตั้งแตํได๎มีการจัดต้ังขึ้นตั้งแตํปี 

พ.ศ.2499 จนถึงปัจจุบัน ได๎มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายรูปแบบด๎วยกัน แม๎จะมีการตระหนักถึงความส าคัญในแงํตําง 

ๆ เชํนเป็นหนํวยงานท่ีใกล๎ชิดประชาชนมากท่ีสุด เป็นสถาบันที่มีบทบาทตํอการพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาท๎องถ่ิน 

และการอ านวยการบริการประชาชนให๎บังเกิดความผาสุกและความอยูํดีกินดี เพื่อความอยูํรอดปลอดภัยของชาติ แตํไมํวํา

จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยํางไรก็ตามยังไมํมีสภาต าบลรูปใดด าเนินการปกครองตนเองได๎ สภาต าบลเทําที่เคยมีมามีอยูํ

ด๎วยกัน 4 รูปแบบ คือ 

 1. สภาต าบลตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 222/2499 

 2. สภาต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสํวนต าบล พ.ศ.2499 

 3. สภาต าบลตามค าสั่งมหาดไทย ที่ 275/2509 

 4. สภาต าบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326/2515 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสภาต าบลในด๎านตําง ๆ พอจะแยกออกเป็นปัญหาใหญํ ๆ ได๎แกํ 

ปัญหาทางด๎านการสนองตอบและบรรลุเจตนารมณ์ของกรปกครองตนเองโดยกระบวนการกระจายอ านาจปกครองซึ่ง

สํงผลมาในรูปของโครงสร๎าง นโยบายของรัฐบาล การผํอนคลายบทบาท อีกปัญหาหนึ่ง คือปัญหาในด๎านประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานซึ่งเป็นผลมาจากการด๎อยคุณภาพ ความรู๎ ความเข๎าใจ ทั้งในสํวนกรรมการสภาต าบล และประชาชนเอง 

ขาดการมีสํวนรํวมสนับสนุน รวมท้ังเป็นเพราะสภาพที่แท๎จริงของลักษณะต าบลประกอบด๎วย 

 แนวทางแก๎ไขปัญหาดังกลําว จึงมํุงไปท่ีการกระจายอ านาจโดยสํงเสริมให๎เป็นองค์การปกครองท๎องถ่ินให๎ จัดตั้ง

เป็นนิติบุคคล มีงบประมาณและรายได๎เป็นของตนเอง และสํงเสริมคุณภาพให๎ความร๎ู จัดฝึกอบรม เพิ่มสมรรถภาพ และ

สํงเสริมให๎มีความเป็นประชาธิปไตย สํงเสริมการมีสํวนรํวมทางการเมืองระดับท๎องถ่ินซึ่งสอดคล๎องกับแนวควมคิดท่ีวํา 

ต าบลเป็นหนํวยการปกครองพื้นฐานท่ีสุด จึงสมควรสนับสนุนให๎ต าบลเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาไมํวําจะเป็นด๎าน

การเมืองการปกครอง การบริหารหรือการพัฒนาชนบทก็ตาม งท่ีกลําวมาก็หมายรวมถึงสภาต าบล ซึ่งมีอยูํเดิมแล๎วไมํ

จ าเป็นต๎องจัดตั้งสภาขึ้นใหมํ เพียงแตํปรับปรุงให๎สภาต าบลมีความเหมาะสมก็เพียงพอ 

 สรุป 

 การท่ีสภาต าบลจะเป็นองค์การพื้นฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ

ปกครองตนเองในระดับใดนั้น นโยบายของรัฐมีวามส าคัญมาก รัฐมีแนวทางในการหระจายอ านาจในการปกครองเก่ียวกับ

สภาต าบลมากน๎อยแคํไหน หรือจะให๎เป็นเพียงแตํ “สัญลักษณ์ของประชาธิปไตย ” มากกวําจะมีองค์ประกอบท่ีเป็น

ประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง 
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 การด าเนินงานในแงํของการบริหารการพัฒนาของสภาต าบลมีอยํางตํอเนื่องมาตลอดประมาณทศวรรษ ได๎ท าให๎

เกิดการมีสํวนรํวมในาภรกจที่เกี่ยวกับสภาต าบลของประชาชนขึ้นมาในระดับหนึ่ง ในแนวความคิดด๎านการพัฒนา

ประชาธิปไตย นักวิชาการมํุงประเด็นไปท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน กลําวคือ เม่ือประชาชนยังไมํอยูํในสภาพพออยูํพอ

กินแล๎ว ความคิดท่ีจะเกิดการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ก็ไมํเกิดข้ึน ความพยายามให๎โครงการสร๎างงานในชนบท

ประสบความส าเร็จยํอมเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะท าให๎ประชาชนในชนบทมีชีวิตความเป็นอยูํท่ีดีข้ึนมีความผูกพันกับถ่ินท่ีอยูํ 

และหากสภาต าบลบางแหํงมีรายได๎มาเพียงพอ ก็สามารถจัดหาพนักงานต าบล ผู๎จัดการต าบล ซึ่งท าให๎มีข๎อพิจารณา

เพิ่มข้ึนในการกระจายอ านาจในการปกครอง และเป็นองค์การปกครองท๎องถ่ินตํอไป 

 

191. รัตนะ ทองงาม . ความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองท้องถ่ินและสภาต าบล และทัศนคติทางการเมืองของ

คณะกรรมการสภาต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2537. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา 

1. ภูมิหลัง ทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ และสถานภาพสํวนบุคคล ซึ่งได๎แกํ ตัวแปรทางด๎านศึกษา มีความ 

สัมพันธ์กับระดับความร๎ู ความเข๎าใจ ตํอการปกครองท๎องถ่ินและสภาต าบลของคณะกรรมการสภาต าบล สํวนตัวแปร

ทางด๎านอายุ รายได๎ การด ารงต าแหนํงอ่ืน อาชีพ และการถือครองท่ีดินไมํมีความสัมพันธ์กับระดับความร๎ู ความเขัาใจ ตํอ

การปกครองท๎องถ่ิน และสภาต าบล ของคณะกรรมกาสภาต าบล 

 2.  ภูมิหลังทางสังคม  เศรษฐกิจ และสถานภาพสํวนบุคคล ซึ่งได๎แกํ ตัวแปรทางด๎านการศึกษา มีความสัมพันธ์

กับระดับทัศนคติทางการเมือง แบบประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภาต าบล สํวนตัวแปรทางด๎าน อายุ รายได๎ การ

ด ารงต าแหนํงอ่ืน อาชีพ และการถือครองท่ีดินไมํมี ความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

คณะกรรมการสภาต่ าบล 

 3.  มีความสัมพันธ์ ระหวํางความรู๎ความเข๎าใจตํอการปกครองท๎องถ่ินกับความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับสภาต าบล

ชองคณะกรรมการสภาต าบล 

 4.  ระดับความร๎ู ความเข๎าใจ ตํอการปกครองท๎องถ่ิน มีความสัมพันธ์กับระดบทัศนคติทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภาต าบล 

 5.  ระดับ ความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับสภาต าบล มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภาต าบล 

 6.  ระดับความร๎ู ความเขัาใจเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ินและสภาต าบล มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภาต าบล 

 ผลท่ีได๎รับจากการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให๎ทราบถึงระดับความร๎ูความเข๎าใจตํอการปกครองท๎องถ่ิน และสภาต าบล

ของคณะกรรมการสภาต าบลวําสํวนใหญํอยูํในระดับปานกลางและระดับสูงสํวนทัศนคติทางการเมืองของคณะกรรมการ

สภาต าบลนั้นสํวนใหญํอยูํในระดับกลางและระดับสูงเชํนกัน และผลการวิจัยยังยืนยันถึงความส าคัญของปัจจัยทางด๎าน

ความรู๎ ความเข๎าใจตํอการปกครองท๎องถ่ินและสภาต าบล ที่มีตํอทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1.  ควรจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู๎  ความเข๎าใจให๎คณะกรรมการสภาต าบล อยํางตํอเนื่อง ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 2.  ควรมีนโยบาย ในการกระจายอ านาจไปสูํสภาต าบลและควรก าหนดรูปแบบท่ีชัดเจนของสภาต าบล 

 3.  เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารงานของสภาต าบลเพิ่มข้ึน 

 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

104 

192. จีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของสภาต าบลในการปกครองตนเองในฐานะองค์กร

ท้องถ่ิน . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. 

 ผลสรุปของการศึกษาวิจัยจะเห็นได๎วํา ยังควรจะต๎องมีการปรับปรุงในด๎านประสิทธิภาพของผู๎น าท๎องถ่ิน ซึ่งจะข๎า

มามีบทบาทรับผิดชอบในการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลและเรื่องของรายได๎ของท๎องถ่ินให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับ

ภาระหน๎าท่ี โดยสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะต๎องลดบทบาทในการควบคุมให๎เหลือเทําที่จ าเป็นและกระจายอ านาจหน๎าที่

การจัดเก็บรายได๎ และงบประมาณของสํวนกลางไปยังท๎องถ่ิน 

 

193. อังกูร  จ าเริญสาร . ทัศนคติของกรรมการสภาต าบลต่อการกระจายอ านาจการปกครองท้องถ่ิน (สภาต าบล) 

: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538. 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

1. ลักษณะสํวนบุคคลของกรรมการสภาต าบลในจังหวัดขอนแกํน พบวํา มีอายุอยูํระหวําง 41-50 ปี มากท่ี 

สุด คิดเป็นร๎อยละ 47.6 การศึกษาอยํูในระดับ ป .4-ป.6 มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 83.7 อาชีพท าการเกษตรมากท่ีสุด 

คิดเป็นร๎อยละ 90.4 มีรายได๎ระหวําง 15,001-50,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 48.0 ต าแหนํงในสภาต าบลชุด

ปัจจุบันด ารงต าแหนํงผู๎ใหญํบ๎านและผู๎ทรงคุณวุฒิเทํากันมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 44.9 ระยะเวลาด ารงต าแหนํงกรรมการ 

 

สภาต าบลชุดปัจจุบันอยํูในชํวง 1-2 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 38.8 การด ารงต าแหนํงกรรมการสภาต าบลในอดีต 

พบวํา ไมํเคยด ารงต าแหนํงกรรมการสภาต าบลมากํอนมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 86.7 และไมํเคยท างานนอกหมํูบ๎าน

ในชํวง 3 ปีท่ีแล๎ว มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 95.9 

 2.  ลักษณะของสภาต าบลในจังหวัดขอนแกํน พบวํา สภาต าบลมีขนาดเล็ก คือ มีหมํูบ๎านต่ ากวํา  8 หมํูบ๎าน 

มากท่ีสุด คิดเป็น 38.8 ประชากรในต าบลมีจ านวนขนาดกลาง คือตั้งแตํ 5,001-8,000  คน มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 

42.2 ขนาดพื้นที่ต าบลมีขนาดกลาง คือ 35.01-45.00 ตรารางกิโลเมตร มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 44.9 และภาษีที่

จัดเก็บได๎ในต าบลปี  2535 มีขนาดน๎อยคือ 20,000-50,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 49.0 เงินภาษีที่รัฐจัด

สํงคืนให๎สภาต าบลปี 2535 มีขนาดมาก คือ 50,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 38.8 งบประมาณพัฒนาแตํละ

ต าบลปี 2535 มีขนาดมาก คือ 1,000,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 39.5 กรรมการสภาต าบลมีความเป็น

อิสระในการบริหารงานมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 53.1 และการพิจารณางบประมาณของสภาต าบลใช๎เสียงข๎างมากเป็น

หลักมากท่ีสุดคือเป็นร๎อยละ 60.9 

 3.  ทัศนคติของกรรมการสภาต าบลตํอการกระจายอ านาจของสภาต าบล พบวํา กรรมการสภาต าบลมีทีศนคติ

ตํอการกระจายอ านาจของสภาต าบลอยูํในระดับปานกลางมากทีสุด คิดเป็นร๎อยละ 39.8 รองลงมาคือ ระดับต่ า คิดเป็น

ร๎อยละ 36.1 และระดับสูง คิดเป็นร๎อยละ 24.1 ตามล าดับ 

 4.  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศคติของกรรมการสภาต าบลตํอการกระจายอ านาจของสภาต าบล ได๎แกํ รายได๎ 

การท างานนอกหมํูบ๎านในชํวง 3 ปีท่ีแล๎วขนาดประชากร ขนาดสภาต าบล ขนาดพื้นท่ีและภาษีที่จัดเก็บได๎ในแตํละต าบลปี 

2535 

 

194. เผชิญ  อินทรจันทร์  ,ว่าที่ร้อยตรี . ทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบลต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

จังหวัดอ านาจเจิรญ : ศึกษากรณีอ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 คณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีอายุอยูํในชํวงระหวําง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ด ารง

ต าแหนํงกรรมการสภาต าบลในชํวงระยะเวลา 1-5 ปี เป็นกรรมการสภาต าบลโดยต าแหนํง มีรายได๎ตํอปีต่ ากวํา 15,000 
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บาท ไมํมีความสัมพันธ์เก่ียวข๎องกับสมาชิกสภาจังหวัดคือ ไมํเคยสมัครและไมํเคยเป็น และไมํมีญาติหรือบุคคลใกล๎ชิด

เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 

 เม่ือพิจารณาโดยสํวนรวมพบวํา คณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีทัศนคติตํอการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

จังหวัดอยํูในระดับปานกลาง และแยกพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ท้ังในด๎านนิติบัญญ ติและด๎านบริหารสํวนใหญํมี

ทัศนคติอยูํในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยด๎านอายุและระยเวลาที่ด ารงต าแหนํงกรรมการสภาต าบลมีอิทธิพลตํอ

ทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบลตํอการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาจังหวัดอ านาจเจริญ ทั้งในด๎านนิติบัญญัติและการ

บริหาร สํวนปัจจัยด๎านการศึกษา ต าแหนํง รายได๎และความสัมพันธ์เก่ียวข๎องกับสมาชิกสภาจังหวัดไมํมีอิทธิพลตํอ

ทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบลตํอการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาจังหวัด 

 

195. จักร์พงษ์  เปี่ยมเมตตา . การพัฒนาสถาบันสภาต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบล จังหวัดสุพรรณบุรี . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 ผู๎ศึกษาวิจัยได๎ท าการศึกษาโดยน ากรอบแนวความคิดของ  Samual P.Huntington มาก าหนดเป็นแนวทางศึกษา 

โดยวัดความเป็นสถาบันของสภาต าบลจากปัจจัย 4 ประการ คือ ความสามารถในกรปรับตัว ความซับซ๎อน การมีอ านาจ

เป็นของตนเอง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสภาต าบล จากการศึกษาพบวําสภาต าบลในเขตอ าเภอเมือง 

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับของความเป็นสถาบันปานกลางคํอนข๎างต่ า อยํางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยค้ังนี้ได๎

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีสํงผลตํอระดับความเป็นสถาบันของสภาต าบล โดยก าหนดตัวแปรท่ีท าการศึกษา 4 ตัวแปรคือ 

 การมีสํวนรํวมของประชาชน 

 นโยบายของรัฐ 

 สภาพแวดล๎อมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

 ภาวะผู๎น าของชุมชน 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วําปัจจัยท้ัง  4 ประการมีผลตํอระดับการพัฒนาการความเป็นสถาบันของสภา

ต าบลคํอนข๎างมาก ยกเว๎นแตํในด๎านปัจจัยนโยบายของรัฐท่ีมีผลคํอนข๎างน๎อย อยํางไรก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้ยังไมํ

ครอบคลุมสภาต าบลท่ัวประเทศไทย และบทบาทของสภาต าบลได๎เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประชาชนยัง

ขาดวามเข๎าใจ ซึ่งมีผลตํอทิศทางในอนาคต ผู๎ศึกษาวิจัยหวังวําการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นกรณีตัวอยํางให๎มีการศึกษาใน

ระดับลึกตํอไปให๎ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 

196. ปริญญา  จรูญโรจน์ . วัฒนธรรมทางการเมืองของคณะกรรมการสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2538. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและเพื่อราบถึงปัจจัยท่ี

มีผลตํอการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภาต าบลในเขตอ าเภอเสาไห๎ จังหวัดสระบุรี 

โดยศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมบางประการได๎แกํ อายุ ประเภทของคณะกรรมการสภาต าบล ระยะเวลาการด ารง

ต าแหนํง การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมและการรับทราบขําวสารทางการเมือง 

 ผลการวิจัยพบวํา คณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยระดับปานกลาง 

และผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช๎ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวํา ตัวแปรตําง ๆ อันได๎แกํอายุ ประเภท

ของคณะกรรมการสภาต าบล การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และการรับทราบขําวสารทางการเมืองท่ีแตกตํงกันไมํมีผลตํอ

ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สํวนระยะเวลาการด ารงต าแหนํงท่ีแตกตํางกันมีผลตํอระดับวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

106 

 

197. อ าไพวรรณ พลเสน . สภาต าบล องค์กรส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน กรณีศึกษาอ าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการศึกษาพบวํา สภาต าบลนิติบุคคล เป็นการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินเนื่องจาก สามารถมีทรัพย์สินเป็นของ

ตนเองได๎  สามารถฟ้องร๎องและถูกฟ้องร๎องได๎ และมีผ๎ูแทนนิติบุคคลในการท าสัญญา มีความพร๎อมในด๎านการบริหาร 

การคลังและในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีและงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม สามารถจ๎างลูกจ๎างเพื่อชํวยงานของ

สภาต าบล นอกจากนี้ยังเป้นสถาบันในการศึกษาและฝึกสอนเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกํประชาชน 

เพราะสมาชิกสภาต าบลนั้นมาจากบุคคลท่ีประชาชนเลือกตั้งเข๎ามา ท าหน๎าที่บริหารงานของสภาต าบล อันเป็นการฝึกฝน

ประชาธิปไตยระดับหมํูบ๎าน ด าบล เป็นการฝึกให๎ประชาชนรู๎จักปกครองตนเองและสามารถพัฒนาท๎องถ่ินให๎เจริญได๎ตรง

ตามเป้าหมาย 

 กลําวโดยสรุป จากการท่ีรัฐบาลได๎ออกพรราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 เป็น

ผลให๎สภาต าบลท่ัวประเทศเป็นนิติบุคคล เป็นการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ิน มีรายได๎เป็นของตนเอง สามารถบริหารงานได๎

ด๎วยตนเอง แตํอยํางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในหลักข๎อเท็จจริงแล๎ว พบวําการปฏิบัติงานของสภาต าบลยังมีปัญหาตําง  ๆ 

พอสมควรเก่ียวกับความรู๎ความเขัาใจในบทบาท หน๎าท่ี การปรับปรุงและการให๎ความชํวยเหลือเกียวกับการฝึกอบรม เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนคูํมือ เอกสารการปฏิบัติงานแกํสมาชิกสภาต าบลทุกคน เพื่อจะท าให๎ 

สมาชิกได๎รับรู๎บทบาทและหน๎าท่ีของตนเป็นอยํางดี ทางด๎านนโยบาย รัฐจะต๎องมีนโยบายท่ีแนํนอน การจัดสรร

งบประมาณแตํและปีจะต๎องก าหนดให๎ชัดเจนและควรแจ๎งให๎สภาต าบลรู๎ลํวงหน๎าแตํละปีวําจะได๎รับงบประมาณเทําใด 

เพื่อท่ีสภาต าบลจะได๎วางแผนและจัดท าได๎ถูกต๎อง  

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

198. อัคนีวุธ  ศรีสวัสดิ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถ่ินสุขาภิบาล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. 

 การวิจัยนี้มีจุดมํุงหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในการ

ปกครองท๎องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล  โดยศึษาเขิงเปรียบเทียบถึงการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนท่ีอยูํในเขตสุขา

ภิบาทท่ีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งและประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการแตํงจั้ง 

 ผลการวิจับพวํามูลเหตุท่ีประชาชนไมํได๎เข๎ามีสํวนรํวมในการปกครองนั้น เนื่องมาจากความไมํร๎ูไมํเข๎าใจ และ

ความไมํสนใจตํอกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเป็นประการส าคัญ สํวนเรื่องรูปแบบนั้นมิใชํสาเหตุส าคัญแตํประการ

ใด การศึกษานี้สรุปได๎วํา 1.  ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจทางการเมืองการปกครองอยูํในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะสิทธิ

หน๎าท่ีการเป็นประชาชนในเขตสุขาภิบาลซึ่งท้ัง 2 กลุํมไมํมีความแตกตํางกันคําไคสแควร์เกิดจากระดับ  .05  2.  

ประชาชนให๎ความส าคัญในการไปใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรมากกวําการไปใช๎สิทธิเลือกตั้งกรรมการ

สุขาภิบาล เหตุผลท่ีไปเลืกอกตั้งเพราะถือวําเป็นหน๎าท่ีและเห็นคุณคําของการเลือกตั้ง โดยความเห็นของประชากรท้ัง 2 

กลุํม มีความแตกตํางของคําไคสแควร์มีนัยส าคัญท่ี .05  3.  การบริหารงานวุขาภิบาลให๎ไปสูํความส าเร็จสมควรมีการ

พัฒนาทั้งรูปแบบและองค์กรให๎เหมาะสม ประชาชนสํวนใหญํเห็นด๎วย โดยพบวําทั้ง 2 กลุํม แตกตํางกันมีนัยส าคัญท่ี .00 

4.  ความรํวมมือของคณะกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งและกรรมการสุขาภิบาลโดยต าแหนํงนั้นประชาชนสํวน

ใหญํเห็นวําความรํวมมืออยูํในระดับต่ า ท าให๎งานสุขาภิบาลขาดประสิทธิภาพ ปัญหาที่ต๎องแก๎ไขอยูํท่ีก าพัฒนาความรู๎

ความเข๎าใจทางด๎านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให๎เกิดข้ึนแกํประชาชนกํอนและหามาตรการท าให๎ประชาชนสนใจ 

เลื่อมใส ศรัทธา ในกิจการสุขาภิบาลแล๎วจึงพิจารณาแก๎ไขรูปแบบให๎สอดคล๎องหรือเหมาะสมกับความต๎องการของ

ประชาชน 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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199. เฉลิมพล  มิ่งเมือง . การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล :  

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2539. 

 วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม และระดับการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในเขต

สุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง กับสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาโดยต าแหนํง 

และศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนท่ีอยูํในเขตสุขาภิบาลทั้ง 2 รูปแบบ โดยเลือกศึกษา

สุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี มีสุขาภิบาลบางศรีเมืองอ าเภอเมืองนนทบุรี เป็นสุขาภิบาลที่ประธานคณะกรรมการ

สุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง และสุขาภิบาลปลายบาง อ าเภอบางกรวย เป็นสุขาภิบาลที่ประธานคณะกรรมการสุขาภิบาล

มาโดยต าแหนํง 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา การมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองแหํงอยํูในระดับน๎อย

ถึงปานกลาง และมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยประชาชนในเขตสุขาภิบาลที่ประธานคณะกรรมการมา

จาการเลือกตั้ง จะมีแนวโน๎มการมีสํวนรํวมทางการเมืองมากกวําส าหรับปัจจัยท่ีผลตํอระดับการมีสํวนรํวมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองรูปแบบ อยํางมีนัยส าค ยทางสถิติ ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎การเป็นสมาชิกกลุํม

หรือองค์กร ความคาดหวังตํอประโยชน์ของการปกครองท๎องถ่ินหรือสุขาภิบาลและอุดมการณ์ประชาธิปไตย สํวนปัจจัยท่ี

ไมํมีผลตํอประโยชน์ของการปกครองท๎องถ่ินหรือสุขาภิบาลและอุดมการณ์ประชาธิปไตย สํวนปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอระดับการ

มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครองอยํางมันัยส าคัญทางสถิติ ได๎แกํ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อยูํในเขตสุขาภิบาล  

ควรปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานของสุขาภิบาล ให๎มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 

โดยให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารงานของสุขาภิบาลมากขึ้น 

 

200. เสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ์ . การเมืองและการบริหารในสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานด้วย

ตนเองของจังหวัดเชียงใหม่  : ศึกษาเฉพาะกรณีงานด้านพัฒนาชุมชน . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538. 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับสถานภาพ เชํน ระดับการศึกษา อายุ วํามีความสัมพันธ์อยํางไร

ตํอการเมืองและการบริหารของคณะกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งในสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะ

บริหารงานด๎วยตนเองของจังหวัดเชียงใหมํ กลุํมประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ คือบุคคลท่ีด ารงต าแหนํงคณะกรรมการ

สุขาภิบาลโดยการเลือกตั้งของสุขาภิบาลท้ัง  6 แหํง  ๆ ละ 9 คน รวม 54 คน และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราห์ ได๎ท า

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลอ่ืน คือ ปลัดสุขาภิบาลในฐานะกรรมการโดยการแตํงตั้ง นายอ าเภอแหํงท๎องท่ีในฐานะท่ี

ปรึกษาคณะกรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล และก านัน-ผู๎ใหญํบ๎านแหํงท๎องท่ีนั้น จากการศึกษาปรากฏผล ดังนี้ 

 1.  กรรมการสุขภาบาลที่มาจากการเลือกตั้งเกือบท้ังหมด มีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเลํนพรรคเลํนพวก 

โดยเฉพาะโครงการพัฒนาชุมชน กรรมการสุขาภิบาลจะรับเหมาเอง หรือให๎พรรคพวกเป็นผู๎รับเหมา และจะเน๎นในพื้นท่ี

ท่ีตนเองจะได๎รับประโยชน์ จะมีเพียงสํวนน๎อยเทํานั้นท่ีมีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีกระท าเพื่อชุมชนสํวนรวม ส าหรับ

ปัจจัยท่ีเก่ียวข๎อให๎เกิดพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเลํนพรรคเลํนพวก คือ อายุ และระดับการศึกษา 

 2.  กรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีความร๎ูเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของตนเองเป็นอยํางดี 

 

201. สานิตย์  ปั้นสังข์ . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี

สุขาภิบาลศรีดอนไผ่ อ .ด าเนินสะดวก จ .ราชบุรี . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2539. 

 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 
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 1.  เพื่อต๎องการทราบแบบแผนของพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตชนบท 

 2.  เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนในเขตชนบท 

 3.  เพื่อศึกษาถึงความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนในด๎านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกครอง

ท๎องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลที่มีประธานกรรมการสถขาภิบาลจากการเลือกตั้ง 

 4.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลตํอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 ผลการวิจัยปรากฏผลสรุปได๎ ดังนี้ 

 1.  แบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตชนบท พบวํา ประชาชนสํนใหยํไปใช๎

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยมีเหตุผล คือ ไปด๎วยความส านึกของตนเองโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองเป็นส าคัญ

เกณฑ์ส าคัญในการเลือกผู๎สมัคร ส าหรับการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลคือ ค านึงถึงตัวผู๎สมัครและกลุํมผู๎สมัครพอ ๆ กัน 

และส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส. คือ ค านึงถึงตัวผู๎สมัครเป็นเกณฑ์ส าคัญ ส าหรับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกผู๎สมัครกลุํม

ตัวอยํางจะตัดสินใจเร็วหรือเลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งไว๎ลํวงหน๎า 

 2.  การมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน พบวํา การมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชานในเชตสุขาภิบาล

ศรีดอนไผํอยูํในเกณฑ์ระดับปานกลางและไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน การพัฒนาท๎องถ่ิน และบริการ

ด๎านตําง ๆ ของสุขาภิบาล วํา พอใจตํอการบริหารงานฯของสุขาภิบาล 

 3.  ความรู๎วามเข๎าใจของประชาชนในด๎านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมี

ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลที่มีประธาน

กรรมการฯ มาจากการเลือกตั้งในระดับปานกลาง 

 4.  อิทธิพลของปัจจัยด๎านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตํอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวํา 

 

 4.1  ปัจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู๎ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไมํมีความสัมพันธ์กับเหตุผลของการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 4.2  ประเภทหรือระดับของการเลือกตั้ง (กรรมการสุขาภิบาลหรือ ส .ส.) มีผลกระทบตํอเหตุผลของการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยคําเฉลียของเหตุผลการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรมการสุขาภิบาล มีความแตกตําง

กับคําเฉลี่ยของเหตุผลของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส .ส. นั่นคือผู๎ลงคะแนนเสียงด๎วยความส านึกของตนเอง

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ตนเอง ในการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลมากกวํา ผู๎ลงคะแนนเสียงด๎วยความส านึกของตนเอง

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ตนเองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 

 4.3  ปัจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู๎ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไมํมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์การ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 

 4.4  ประเภทหรือระดับของการเลือกตั้ง (กรรมการสุขาภิบาลหรือ ส .ส.) มีผลกระทบตํอเกณฑ์การตัดสินใจ

เลือกพรรคหรือบุคคล ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยคําเฉลี่ยของเกณฑ์กาตัดสินใจเลือกพรรคหรือบุคคลในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส .ส. นั่นคือ ผู๎ลงคะแนนเสียง มีแนวโน๎มจะตัดสินใจเลือกกลุํม /พรรคการเมือง ในการเลือกตั้ง

กรรมการสุขาภิบาล มากกวําผู๎ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 

 4.5  ปัจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู๎ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ

ตัดสินใจเลือกผู๎สมัคร โดยผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีการศึกษาและรายได๎สูง มีแนวโน๎มจะตัดสินใจเลือกผู๎สมัครเร็วกวําผู๎มีสิทธิ

เลือกตั้งที่มีการศึกษาและรายได๎ต่ า 

 

202. จรัญ  วงศ์สวัสดิ์ . แบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ

สุขาภิบาล ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในเขตสุขาภิบาลที่ประธานคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง และ



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 
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ประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2532. 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมํุงหมายเพื่อส ารวจพฤติกรรมการเข๎ามีสํวนรํวทางการเมองของประชาชนในเขตสุขาภิบาล

โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรด๎านสถานภาพสํวนบุคคล สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ ความรู๎และทัศนคติ

ทางการเมืองกับการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมือง จึงจ าแนกออกเป็น 7 กลุํมของกิจกรรม ได๎แกํ การประท๎วงการมีบทบาท

ในชุมชน การรณรงค์หาเสียงและการท างานให๎พรรค การสือขําวทางการเมือง การลงคะแนนเสียงการสนับสนุน การ

ติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามซึ่งสร๎างโดยผู๎วิจัย ปะกอบด๎วยข๎อมูลสํวนบุคคลค าถามวัดความร๎ูทางด๎าน

การเมือง แบบส ารวจทัศนคติทางการเมืองแบบ  Liken และระดับความมากน๎อยในการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม

การเมือง เปรียบเทียบกับกลุํมตัวอยํางตํอประชาชนในเขตสุขาภิบาลที่ประธานคณะกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง

และโดยต าแหนํงของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการท่ีเลือกโดยวิธีสุํมแบบมีระบบ (Systematic System) 

จ านวน 284 คน ข๎อมูลน าเสนอในสํวนของการเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางกลุํมโดยใช๎ T-Test และหาความ

เข๎มข๎นของความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรโดยใช๎ Chi-square  และร๎อยละในการวิเคราห์ข๎อมูลทางสถิติ 

 การศึกษาวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

 1.  พบวําไมํมีความแตกตํางท่ีเป็นนัยส าคัญทางสถิติในการมีสํวนรํวมทางการเมืองและประชาชนในเขต

สุขาภิบาลทั้งสองรูปแบบ (ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ) นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวําประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองรูปแบบ

มีสํวนรํวมทางการเมืองแตํละกิจกรรมอยูํระดับปานกลางคํอนข๎างต่ า 

 2.  พบวําปัจจัยเพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษารายได๎และการเป็นสมาชิกกลุํมหรือองค์การ มีผลตํอการมีสํวน

รํวมทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลตํอองค์การเมืองการปกครอง สํวนปัจจัยด๎านระยะเวลาที่อาศัยอยูํในเขต

สุขาภิบาล และมีปัจจัยทางทัศนคติทางการเมือง ความร๎ูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของประชาชน กลุํมตัวอยํางท่ี

ศึกษาอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สุดท๎าย สรุปได๎วํา แบบแผนการมีสํวนรํวมทางการเมืองท่ีได๎ศึกษาคร้ังนี้มีสภาพแตกตํางจากแบบแผนการมีสํวน

รํวมทางการเมืองของประเทศตะวันตก 

 

203. ภิรมย์ สุทา . บทบาทผู้น าต่อการพัฒนาท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . 

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 สุขาภิบาล นับเป็นการปกครองสํวนท๎องถ่ินรูปแบบหนึ่งของการปกครองสํวนท๎องถ่ินของประเทศไทย แตํดังเดิม

สุขาภิบาลได๎จัดให๎มีการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลเพื่อท าหน๎าที่ในสุขาภิบาลลักษณะของมหาดไทยก าหนดให๎สุขาภิบาล

ท่ีมีรายได๎ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยให๎ประธานสุขาภิบาลต๎องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้สุขาภิบาลทั่วปะ

เทศมีประธานสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้งจ านวนมาก มีเพียงบางสุขาภิบาลเทํานั้นท่ียังมีประธานสุขาภิบาลที่มาจากการ

แตํงตั้ง 

 ปัญหาในการศึกษา ผู๎ศึกษาต๎องการศึกษาวําการท่ีสุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางการบริหารโดยเฉพาะ

อยํางยิ่งเปลี่ยนแปลงประธานสุขาภิบาลจากเดิมมาจากการเตํงตั้ง (นายอ าเภอ) มาเป็นประธานท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนวําประชาชนรู๎สึกหรือมีทัศนคติเรื่องนี้อยํงไร และต๎องการศึกษาเปรียบเทียบระหวํางประธานท่ีมาจากการ

เลือกตั้งกับท่ีมาจากการแตํงตั้ง ใครจะเป็นผู๎ทีประชาชน ให๎การยอมรับในด๎านการบริหารมากกวําหรือมีลักษณะการ

ท างานท่ีเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร 

 การศึกษาพบวําประชานต๎องการให๎ประธานสุขาภิบาลต๎องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งสรุปวําประธานท่ีมาจากการ

เลือกตั้งมีความร๎ูความสามารถไมํด๎อยไปกวําประธานท่ีมาจากการแตํงตั้ง และประธานท่ีมาจากการเลือกตั้งเห็น

ความส าคัญของปัญหาและประชาชนมากกวําประธานท่ีมาจากการแตํงตั้ง 
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 ส าหรับการแขํงขันทางการเมือง พบวํามีการแขํงขันในบรรดาผ๎ูสมัครรับเลือกตั้งสูงมาก ท้ังนี้ผู๎สมัครยังใช๎เงินใน

การซื้อเสียงมากวําจะใช๎ความรู๎ความสามารถ ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นข๎อตํอรองในการเลือกตั้ง เป็นท่ีนําสังเกต

วําแมําประชาชนจะต๎องการให๎ประธานสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้งอยํางมากก็ตาม แตํการมีสํวนรํวมทางกรเมืองโดยการ

ไปเลือกตั้งยังมีสถิติท่ีต่ าอยูํจ าเป็นต๎องแก๎ไขในเรื่องนี้ 

 

204. สมชาติ  ฤทธิรุตม์ . แรงสนับสนุนทางสังคมต่อผู้น าชุมชนในการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น  : ศึกษาเฉพาะ

สุขาภิบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมตํอผู๎น าชุมชน 2) เพื่อ

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ท่ีกํอให๎เกิดแรงสนับสนุนทางสังคมตํอผู๎น าชุมชน และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการ

กํอให๎เกิดแรงสนับสนุนทางสังคม 

 ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีวิจัยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ศึกษาจากผู๎ให๎ข๎อมูลท่ีส าคัญ 18 คน 

ได๎แกํ  กรรมการสุขาภิบาลและผู๎น าท๎องถ่ินอ่ืน ๆ  ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  มีการสนับสนุนในลักษณะเครือญาติและเพื่อฝูง มากกวําการใช๎เงินหรือสิ่งของ ในการก๎าวเข๎าสูํต าแหนํงของ

ผู๎น า ชํวงปฏิบัติงาน รูปแบบการสนับสนุนมีท้ังทางด๎านการเงิน การให๎ก าลังใจ การให๎ความคิดเห็น การให๎วัตถุสิ่งของและ

อสังหาริมทรัพย์ เชํน ที่ดินจากประชาชนในเขตสุขาภิบาล 

2. รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีกํอให๎เกิดแงสนับสนุนทางสังคมตํอผู๎น าชุมชนที่พบท้ังหมดเป็นแบบความสัมพันธ์ 

ในแนวนอน ได๎แกํ 1) ความสัมพันธ์ผํานเครือขํายทางสังคมคือ ผํานกลุํมเครือญาติ กลุํมเพื่อนฝูงและเพื่อนรํวมงาน 2) 

ความสัมพันธ์ผํานทางเครือขํายและวัฒนธรรมคือ กลุํมผู๎ประกอบศาสนกิจ 3) ความสัมพันธ์ท่ีผํานกลุํมการปกครองคือ 

องค์กรท๎องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในรูปการบริหารท่ีดีในการแก๎ปัญหาที่มีประชาชนมาขอรับการชํวยเหลือและ 4) การใช๎มนุษย

สัมพันธ์ท่ีดีตํอผู๎เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงาน         ไมํวําจะเป็นประชาชนหรือหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องล๎วนแตํกํอให๎เกิดความ 

สัมพันธ์ท่ีน ามาซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากกลุํมตําง ๆ  เชํน กลุํมสตรี กลุํมแมํบ๎าน สมาคม กลุํมลูกเสื่อชาวบ๎าน กลุํม

ข๎าราชการ กลุํมพํอค๎าและกลุํมเยาวชนกลุํมกีฬา 

 3.  ปัญหาอุปสรรคส าคัญได๎แกํ  ปัญหาผู๎มีอิทธิพลในท๎องถ่ินใช๎อ านาจเงินตราและสิ่งของในการขึ้นสูํต าแหนํง

ผู๎น าทางการเมือง ปัญหาด๎านกฎหมายท่ีไมํเอ้ืออ านวยตํอการปฏิบัติงานและปัญหาการ๎องขชอจากเครือญาติในสิ่งท่ีขัดตํอ

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 4.  ข๎อเสนอแนะท่ีส าคัญคือ 

  1.  ทางราชการควรให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแกํประชาชน และการคัดเลือก

ผู๎น าที่มีคุณภาพเข๎ามารับใช๎ประชาชนและสังคมให๎มากย่ิงขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช๎อิทธิพล  อ านาจเงินตราและสิ่งของ หา

เสียงในการเลือกตั้งเพื่อก๎าวเข๎าสูํต าแหนํงผู๎น า 

  2.  ควรมีการปรับปรุง แก๎ไขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให๎องค์กรการปกครองสํวนท๎องถ่ินให๎สามารถ

บริหารงานเป็นประโยชน์ตํอท๎องถ่ินมากย่ิงขึ้น เนื่องจากเป็นรูปแบบการปกครองท่ีอยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

 

205. อ านวย  เขียวประชุม . ความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานีต่อการปกครองท้องถ่ิน

แบบสุขาภิบาล . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการศึกษา 

 1.  ลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานี พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชายมากกวํา

เพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 57.8 มีอายุอยูํในชํวงกลุํมอายุ  30-39 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.1 สํวนใหญํประกอบอาชีพร๎บจ๎าง 

คิดเป็นร๎อยละ 27.7 โดยสํวนใหญํจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 34.6 มีรายได๎อยูํในกลุํม 2,501-
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5,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 35.9 ด๎านการเป็นสมาชิกกลุํมหรือองค์การ สํวนใหญํไมํได๎เป็นสมาชิกกลุํมหรือ

องค์การ คิดเป็นร๎อยละ 50.2 ด๎านประสบการณ์ท่ีเก่ียวข๎องกับการบริหารงานหรือ กิจกรรมของสุขาภิบาลสํวนใหญํไมํได๎

เป็นกรรมการสุขาภิบาล คิดเป็นร๎อยละ 96.7 สํวนใหญํ ไมํได๎เป็นเจ๎าหน๎าที่ของสุขาภิบาล คิดเป็นร๎อยละ 89.1 สํวนใหญํ

ในชํวง 5 ปีท่ีผํานมาไมํเคยเป็นกรรมการสุขาภิบาล คิดเป็นร๎อยละ 95.2 สํวนใหญํไมํเคยเป็นกรรมการประจ าหนํวย

เลือกตั้งในการเลือกตั้งตําง ๆ ในชํวง 5 ปี ที่ผํานมา คิดเป็นร๎อยละ 81.3 สํวนใหญํเคยเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสุขาภิบาลจัด

ใหมํขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 61.4  ในด๎านการมีสํวนในการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลคร้ังลําสุดท่ีผํานมา สํวนใหญํให๎ความ

สนใจบ๎าง คิดเป็นร๎อยละ 47.0 ด๎านการมีสํวนรํวมในการเลือกตั้งและติดตามการท างานของสุขาภิบาล ระดับการมีสํวน

รํวมและติดตามการท างานของสุขาภิบาล สํวนใหญํอยูํในเขตสูง คิดเป็นร๎อยละ 49.0 

 2.  ความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานีตํอการปกครองท๎องถ่ินแบบ

สุขาภิบาล พบวํามีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง 

 3.   ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานีตํอ

การปกครองท๎องถ่ินแบบสุขาภิบาล ระหวํางสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้งกับสุขาภิบาลที่

นายอ าเภอเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยต าแหนํงเม่ือทดสอบด๎วยคํา T – Test พบวํามีความแตกตํางกันใน

ความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้ง 2 แบบตํอการปกครองท๎องถ่ินแบบสุขาภิบาล 

 4.  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานีตํอ

การปกครองท๎องถ่ินแบบสุขาภิบาลเม่ือทดสอบด๎วยคําไคสแควร์ พบวําปัจจัย รายได๎ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข๎องกับการ

บริหารงานหรือกิจกรรมของสุขาภิบาล และการมีสํวนรํวมในการเลือกตั้งและติดตามการท างานของสุขาภิบาล และการมี

สํวนรํวมในการเลือกตั้งและติดตามการท างานของสุขาภิบาล มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน

ในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอุดรธานีตํอการปกครองท๎องถ่ินแบบสุขาภิบาล 

 

 

 

206. จันทนา  สุทธิจารี . องค์การปกครองท้องถ่ินระดับสุขาภิบาล : บทวิเคราห์เชิงรัฐศาสตร์  . ดุษฎีนิพนธ์ ศิลป

ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543. 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง องค์การปกครองท๎องถ่ินระดับสุขาภิบาล : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเก่ียวกับโครงสร๎าง อ านาจ บทบาทหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องกับการพัฒนาชนบทของ

สุขาภิบาล กระบวนการด าเนินงาน ฐานะการเงินการคลัง การบริหารบุคลากรการมีสํวนรํวมของประชาชน และทัศนคติ

ของประชาชนตํอหนํวยการปกครองสุขาภิบาล 

 2.  เพื่อศึกษาข๎อดี และปัญหาของสุขาภิบาล วิเคราห์สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก๎ไขปัญหาขององค์การ

ปกครองท๎องถ่ินระดับสุขาภิบาล 

 3.  สังเคราะห์เพื่อน าเสนอแนวคิดพึงประสงค์ขององค์การปกครองท๎องถ่ินท่ีจะมาแทนสุขาภิบาลเดิมท่ี

เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและแนวทางการพัฒนาท๎องถ่ินในอนาคต 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 สุขาภิบาล กํอนท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเทศบาลต าบล เม่ือเดือนพฤษภาคม 2542 นั้น เป็นองค์การปกครอง

ท๎องถ่ินขนาดเล็กท่ีสุดท่ีผูกพันกับกระทรวงมหาดไทยและราชการสํวนภูมิภาคอยํางใกล๎ชิดในลักษณะความสัมพันธ์แนวตั้ง 

ด๎วยบทบาทการควบคุม สั่งการ ก ากับ ดูแลและอุดหนุน ในรูปแบบคณะกรรมการท่ีใช๎ระบบคานอ านาจระวหํางกรรมการ

จากการแตํงตั้งจากข๎าราชการสํวนภูมิภาคกับกรรมการจากการเลือกตั้ง ต าแหนํงสูงสุดของฝ่ายบริหารบางแหํงท่ีรายได๎ถึง

เกณฑ์มาจากการเลือกตั้งโดยอ๎อม และบางแหํงท่ีรายได๎ไมํถึงเกณฑ์ เป็นโดยต าแหนํงข๎าราชการประจ าในสํวนภูมิภาค บุ

คลการประเภทพนักงานสุขาภิบาล ไมํมีระเบียบรองรับชัดเจนต๎องให๎ข๎าราชการประจ ามาชํวยเหลือปฏิบัติงาน 
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กระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎พิจารณาก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเป็นลักษณะผสมระหวํางชุมชนเมืองกับชนบท ที่มาของแหลํง

รายได๎จ ากัดอยูํในก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย บทบาทในการพัฒนาชนบทเป็นด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ความสะอาด ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และสาธารณสุขเป็นหลัก เป็นหน๎าท่ีท่ีตายตัว ไมํมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท

แวดล๎อมของสังคม การมีสํวนรํวมของประชาชนจ ากัดเฉพาะการมีสิทธิเลือกตัวแทนเข๎าไปเป็นกรรมการเทํานั้น 

 ทัศนคติของประชาชนตํอสุขาภิบาล พบวํา ประชาชนสํวนใหญํยังคุ๎นเคยกับภาพของสุขาภิบาลท่ีเป็นสํวนหนึ่ง

ของกลไกของราชการมาโดยตลอด กรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมิได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชน

เทําที่ควรในบทบาทหน๎าที่ ผู๎ไปใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลยังอยํูในระดับน๎อย ในสํวนของกรรมการโดย

การแตํงตั้งหรือโดยต าแหนํงก็มีภาพลักษณ์ของ “ ผู๎ปกครอง” มากกวําผู๎ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ประชาชนประเมินวํา

บทบาทหน๎าที่ของสุขาภิบาล คือบทบาทในการดูแลกิจการสาธารณะ อันเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชน โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งการรักษาความสะอาด 

 ข๎อดีของสุขาภิบาลในแงํมุมของรัฐ สุขาภิบาลเป็นหนํวยการปกครองท๎องถ่ินขนาดเล็กท่ีใหล๎ชิดกับประชาชนใน

ท๎องถ่ินมากท่ีสุด และมีความส าคัญในการท างานพัฒนาชนบทในด๎านการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ในแงํมุมของประชาชนพอใจ

ท่ีจะให๎มีหนํวนการปกครองระดับสุขาภิบาลอยํูตํอไปเพื่อให๎มีบทบาทหลักในการดูแลทุกข์สุขด๎านบริการสาธารณะตําง ๆ 

ในท๎องถ่ินสํวนท่ีประชาชนระบุชัดเจนวําเป็นข๎อดีคือ รูปแบบคณะกรรมการและขนาดของหนํวยการปกครองรวมท้ัง

บทบาทหน๎าที่ ที่เหมาะสมกับพื้นท่ีผสมผสานระหวํางการเริ่มต๎นความเป็นเมืองกับความเป็นชนบท 

 สุขาภิบาลมีปัญหาที่ส าคัญคือ การขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นท่ี จึงขาดความเข๎มแข็งในฐานะหนํวย

การปกครองท๎องถ่ินท่ีแท๎จริง ประชาชนมองภาพบทบาทฐานะของสุขาภิบาลเป็นหนํวยงานของราชการสํวนภูมิภาค

มากกวําสํวนท๎องถ่ิน เพราะการครอบง าโดยบทบาทของราชการสํวนภูมิภาค ประชาชนไมํได๎คาดหวังบทบาทท่ีเป็น

นามธรรม คือการพัฒนาจิตส านึก กระบวนการเรียนรู๎ทางการเมือง 

 ส าหรับแนวคิดของหนํวยการปกครองท๎องถ่ินระดับสุขาภิบาลที่เหมาสมในอนาคตแรากฎผลดังนี้  สุขาภิบาล

ควรมีความสัมพันธ์กับราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคในความสัมพันธ์แบบแนวนอน ในลักษณะการประสานงาน รํวม

ด าเนินกิจกรรมบางประการเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ิน โครงสร๎างเป็นรูปแบบกรรมการเชํนเดิม แตํผ๎ูบริหารต๎องมาจากการ 

เลือกตั้งทั้งหมดต าแหนํงสูงสุดของผู๎บริหารต๎องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใช๎ระบบการคานอ านาจโดยบทบาทของประ

ชานโดยตรงผํานสภาประชาชนในการรํวมก าหนดนโยบาย ท ากิจกรรมและตรวจสอบถอดถอนผู๎บริหารหนํวยการปกครอง

ท๎องถ่ินได๎ มีอ านาจคัดเลือกสรรหาพนักงานสุขาภิบาลของตนเองตามระบบคุณธรรม รับผิดชอบในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะ

ผสมผสานระหวํางเมืองกับชนบทโดยเฉพาะอยํางแท๎จริง มีอ านาจในการหารายได๎กว๎างขวางมากข้ึนในกรอบของการ

พึ่งตนเอง  เพิ่มอ านาจในการตัดสินใจใช๎งบประมาณเพื่อพัฒนาท๎องถ่ิน บทบาทในการพัฒนาท๎องถ่ินท่ีควรเพิ่มเติมคือ

เพิ่มหน๎าที่ทางสังคม ตราข๎อบังคับได๎มากประเภทข้ึนตามลักษณะของปัญหาและความต๎องการของท๎องถ่ิน เน๎นการสร๎าง

คุณภาพชีวิตกํประชาชนท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ มีหน๎าท่ีดูแลจัดการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรในท๎องถ่ิน รวมท้ังบทบาท

หน๎าท่ีในการพัฒนาท๎องถ่ินสามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับสภาพบริบทแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ไมํ

ก าหนดไว๎ตายตัว 

 ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะวํา การน าแนวคิดใหมํมาใช๎ให๎มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มต๎นที่การ รณรงค์ปลูกจิตส านึก

ทางการเมือง สร๎างความเข๎มแข็งของการเป็นองค์การชุมชนทางการเมืองแกํประชาชนในพื้นท่ีปกครองกํอน เพื่อเป็นพลัง

ส าคัญขององค์กรปกครองท๎องถ่ินตามแนวคิดท่ีน าเสนอ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 
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207. สุรพล  สายพันธ์ . การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเฉพาะกรณี

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518) . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2519. 

 การปกครองกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองท๎องถ่ินรูปพิเศษท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัย และข๎อเสนอแนะของ

นักวิชาการท่ีพยายามจะแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีท่ีประสบอยูํ โดยเห็นวําจังหวัดทั้งสองมี

ความเก่ียวข๎องกันจนเปรียบเหมือนเมืองเดียวกัน แนวทางแก๎ไขก็คือยุบหนํวยการปกครองตําง ๆ ที่มีอยูํในท้ังสองจังหวัด

ให๎อยูํภายใต๎องค์กรปกครองเพียงองค์กรเดียว ระดับเดียวที่ท าหน๎าที่เป็นการปกครองสํวนท๎องถ่ินและปฏิบัติราชการสํวน

ภูมิภาคด๎วย จึงมีการจัดต้ังกรุงเทพมหานครขึ้น  

 พัฒนาการของกรุงเทพมหานคร เริ่มจากการรวมจังหวัดทั้งสองเข๎าด๎วยกันกํอนเมือง พ .ศ. 2515 และการ

จัดตั้ง ”กรุงเทพมหานคร ” ในพ .ศ.2516 แตํรัฐบาลยังควบคุมกลไกท้ังด๎านบริหารและสภา เพราะเห็นวํา

กรุงเทพมหานครมีความส าคัญตํอสถานะของรัฐบาล จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 

2516 ประชาชนตื่นตัวในประชาธิปไตยและการปกครองตนเองมากข้ึน สภาพนิติบัญญัติแหํงชาติชุดใหมํท่ีได๎รับเลือกจาก

สมาชิกสมัชชาแหํงชาติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตํงตั้งจากบุคคลหลายวงการ ได๎เสนอกฎหมายใหมํยกเลิกประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับท่ี 335 เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างของกรุงเทพมหานครให๎มีอิสระจากรัฐบาลและให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน

การปกครองท๎องถ่ินมากข้ึน และแก๎ไขข๎อบกพรํองจากการปกครองท๎องถ่ินท่ีผํานมาโดยเฉพาะปัญหาหารขาดเสถียรภาพ

ของฝ่ายบริหารและการควบคุมจากรัฐบาล 

 รูปการปกครองกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2518 จึง

ก าหนดให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ควบคุมโดยตรง ให๎ผ๎ูวําราชการ รองผู๎วําราชการและสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

 หลักการและวิธีการเลือกตั้งผู๎วําราชการ รองผู๎วําราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2518 นี้เป็นผล

จากพัฒนาการของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร โดยแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ อาทิ บัตรเลือกตั้ง การกา

เคร่ืองหมาย การจัดหนํวยเลือกตั้ง น าเอากระบวนการเลือกตั้งผู๎แทนราษฎรมาใช๎อนุโลม นอกจากนั้นก็น าเอาหลักการ

ของการเลือกตั้งผู๎วําราชการ ของผู๎วําราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีเป็นการเฉพาะมาใช๎ในเรื่องคุณสมบัติของ

ผู๎เลือกตั้ง และผู๎สมัครเข๎ารับการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้ง และการนับคะแนน ฯลฯ 

 จากการศึกษาพบวํา การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการและวิธีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชน

สามารถใช๎สิทธิของตนได๎อยํางเต็มท่ี ประชาชนสามารถเข๎ามีสํวนรํวมโดยทางตรงและทางอ๎อม การสมัครเข๎ารับการเลือก 

ตั้งปรากฏวําสนใจสมัครมาก ผู๎สมัครมีนโยบายเข๎ามาแก๎ไขปัญหาตําง ๆของท๎องถ่ิน แตํประชาชนกลับมาใช๎สิทธิเพียง

เล็กน๎อย 

 เหตุผลท่ีประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้งน๎อยมาก เนื่องจากโครงสร๎างทางสังคมของกรุงเทพ ที่ขาดความสัมพันธ์

ระหวํางกันและขาดความผูกพันตํอท๎องถ่ิน ประกอบกับความเคยชินกับการถูกปกครอง การเป็นเมืองธุรกิจท าให๎มีภาระ

ในการอาชีพมากกวําจะเห็นความส าคัญของการมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครเองก็ขาดการประชาสัมพันธ์เทําที่ควร

ท่ีจะกระตุ๎นให๎ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้นภาพพจน์ของนักการเมืองท่ีมํุงแสวงหาประโยชน์ตนท าให๎

ประชาชนขาดศรัทธาตํอการเมือง 

 อยํางไรก็ตาม การท่ีประชาชนกรุงเทพมหานครได๎ใช๎สิทธิเลือกพรรคมากกวําเลือกบุคคล ท าให๎การปกครอง

ท๎องถ่ินมีระเบียบมากข้ึน นับเป็นสิ่งเดียวท่ีผู๎ศึกษาวิจัยเห็นเป็นข๎อดีจากการเลือกตั้งครั้งนี้ 

 ลูํทางการแก๎ไข ระยะสั้นได๎แกํ การประชาสัมพันธ์ให๎มากขึ้นของกรุงเทพมหานคร ให๎ประชาชนได๎รับทราบ

ความส าคัญของการเลือกตั้งและบทบาทของกรุงเทพมหานคร 
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 ระยะยาว จะต๎องให๎มีการศึกษาทางการเมืองกระตุ๎นให๎ประชาชนสนใจที่จะเข๎ามีสํวนรํวมในการปกครองพร๎อม

กันนั้นกรุงเทพมหานครจะต๎องสร๎างศรัทธาแกํประชาชนด๎วยงานดังกลําวจะต๎องอาศัยความรํวมมือท้ังรัฐบาล

กรุงเทพมหานครและประชาชนเองท่ีจะเข๎ารํวมในการปกครองตนเอง 

  

208. จุฑาทิพย์  สุขรังสรรค์ . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528. 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุํงท่ีจะศึกษาถึงแบบแผน พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการเลือกตั้งในระดับท๎องถ่ินวํามีรูปแบบท่ีเหมือนกันหรือแตกตํางกันในปะการใดบ๎างกับการ

เลือกตั้งในระดับชาติ คือการเลือกตั้งผุ๎แทนราษฎร ทั้งนี้เนื่องจากการปกครองท๎องถ่ินถือเป็นการปกครองท่ีมีความส าคัญ

อยํางยิ่ง เพราะเป็นการปกครองในระดับพื้นฐานและเป็นแมํบทของการปกครองประเทศ เพื่อจะได๎ข๎อสรุปวําแบบแผน

พฤติกรรมของคนไทยสํวนใหญํในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเชํนไร ไมํวําจะเป็นการเลือกตั้งในระดับชาติหรือระดับ

ท๎องถ่ิน รวมท้ังยังจะได๎ศึกษาถึงปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม อันได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได๎

ตลอดจนทัศนคติหรือความรู๎สึกของผู๎มีสิทธิเลือกตั้งที่มีตํอบุคลิกภาพ ชื่อเสียง  นโยบายของผู๎สมัคร ชื่อเสียงและนโยบาย

ของพรรคการเมือง ลักษณะต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการรณรงค์หาเสียง วํามีอิทธิพลตํอการแสดง

พฤติกรรมในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีปัจจัย และทัศนคติดังกลําวแตกตํางกันหรือไมํอยํางไรโดยท าการศึกษา

เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสิทธิไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2526 ซึ่งได๎จากการสุํมตัวอยํางจ านวน  400 คน 

 ผลการศึกษาในสํวนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อันได๎แกํ เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได๎ ซึ่งถือเป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามคือ พฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู๎วํา

ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในท่ีนี้คือการไปหรือไมํไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด๎วยความ

ส านึกของตัวเองหรือด๎วยการถูกระดม ชํวงระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกผู๎สมัคร ตลอดจนเกณฑ์ในการเลือกวําเลือก

พรรคการเมืองหรือเลือกตัวบุคคล พบวําปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม อันได๎แกํ  เพศ อายุ การศึกษา รายได๎และ

อาชีพ มีความสัมพันธ์กับแบบแผนกับพฤติกรรม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลําวคือผู๎ท่ีมีฐานะทางด๎านเศรษฐกิจและ

สังคมปานกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูง อายุอยูํในชํวงวัยหนุํมสาว (20-30 ปี) จนถึงวัยกลางคน (31-40 ปี) มีแนวโน๎มไป

ลงคะแนนเสียงโดยความส านึกองตัวเองมากกวําการถูกระดม แตํในการตัดสินใจเลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งในการ

ลงคะแนนกลับตัดสินใจได๎ลําช๎า และมีความแนํนอนในการตัดสินใจน๎อยกวําผู๎ท่ีมีวัยสูงอายุ สํวนผู๎ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมต่ า มีการศึกษาต่ ามักจะไปลงคะแนนเสียงโดยการชักจูงจากผ๎ูอ่ืนมากกวําผู๎ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง 

ตัดในใจวําจะเลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งได๎ช๎าและมีความเป็นตัวอขงตัวเองในการตัดสินใจน๎อยกวํา 

 ในการเเลือกตั้งคราวนี้ปรากฎวําผู๎ไปใช๎สิทธิเลือกตั้งไมํวําจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา 

หรืออายุแตกตํางกันอยํางไร ตํางก็มีแนวโน๎มท่ีจะเลือกตัวผู๎สมัครมากกวําพรรคการเมือง โดยให๎ความส าคัญกับนโยบาย

ของผู๎สมัครมากกวําเหตุผลประการอ่ืน แตํท้ังนี้ผู๎ท่ีมีการศึกษาสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง และมีอายุอยูํในชํวงวัย

หนุํมสาวตอนปลาย (26-30 ปี) ก็ยังคงเลือกโดยค านึงถึงพรรคมากกวําผู๎ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า และมี

การศึกษาต่ า 

 ส าหรับการศึกษาในสํวนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหวํางมัศนคติหรือความรู๎สึกท่ีมีตํอบุคลิกภาพชื่อเสียง

นโยบายของผู๎สมัคร ชื่อเสียงและนโยบายของพรรคการเมือง ตลอดจนลักษณะต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 

และการรณรงค์หาเสียงกับแบบแผนพฤติกรรมการและคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวําผู๎ท่ีให๎ความส าคัญกับบุคลิกภาพ 

ชื่อเสียง นโยบายของผู๎สมัคร ลักษณะต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนชื่อเสียงของพรรคการเมือง จะไปใช๎

สิทธิเลือกตั้งสูงกวําผู๎ท่ีไมํใช๎ความส าคัญในประเด็นเหลํานี้ 
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 ในการตัดสินใจเลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งนั้น ปรากฏวําผู๎ท่ีให๎ความส าคัญในชื่อเสียงของพรรค ความนิยม

หัวหน๎าพรรค จะท าการตัดสินใจเลือกผู๎สมัครได๎เร็วกวําผู๎ท่ีให๎ความสนใจในประเด็นอื่น สํวนผู๎ท่ีมีความนิยมในบุคลิกภาพ

ชื่อเสียงของผู๎สมัคร ชื่อเสียงและความสามารถของพรรคจะมีความเป็นตัวของตัวเอง และความแนํนอนในการตัดสินใจ

มากกวําผู๎ท่ีให๎ความส าคัญกับนโยบายของผู๎สมัคร ลักษณะต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายของพรรค

การเมือง ตลอดจนการรณรงค์หาเสียง 

 แบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอขงประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในคร้ังนี้ สํวนใหญํจะเป็นไป

ในท านองเดียวกันกับแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผุ๎แทนราษฎรในระดับชาติ กลําวคือผุ๎ท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมปานกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูงในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด๎วยความส านึก

ของตัวเองสูง ตัดสินใจวําจะเลือกใครได๎รวดเร็วและแนํนอนกวําผู๎ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการศึกษาต่ า 

 สํวนแบบแผนของการตัดสินใจเลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งโดยค านึงพรรคหรือตัวผู๎สมัครนั้น ปรากฏวําได๎มี

แนวโน๎มเปลี่ยนไปจากเดิม จากท่ีประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเคยเลือกโดยค านึงถึงพรรค และนโยบายของพรรค

มากกวําตัวผู๎สมัครมากกวําพรรค โดยยังคงให๎ความส าคัญกับนโยบายอยุํถึงแม๎จะเป็นนโยบายของผู๎สมัครก็ตาม ทั้งนี้ผู๎ท่ี

มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการศึกษาสูงยังคงตัดสินใจเลือกโดยค านึงถึงพรรคการเมืองในอัตราที่สูงกวําผู๎ท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการศึกษาต่ า 

  บุคลิกภาพ ชื่อเสียง และนโยบายของผู๎สมัครนับเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญที่จูงใจให๎ประชาชนไปใช๎สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอัตราสูงกวําปัจจัยอ่ืน ๆ และตัดสินใจวําจะเลือกผู๎สมัครคนใดได๎ในระยะเวลาอันรวดเร็วและมี

ความแนํนอนสูงกวํา ในขณะที่ชื่อเสียงและนโยบายของพรรคการเมืองเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญรองลงมา สํวนการรณรงค์

หาเสียงนั้นมีสํวนในการจูงใจให๎ประชาชนไปใช๎สิทธิลงคะแนนเสียงและตัดสินใจเลือกผู๎สมัครคนใดคนหนึ่งในการเลือกตั้ง

คราวนี้ไมํมากนัก 

 

209. วรานนท์ วงษ์พันธ์สิงห์ . ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร อันมี

ผลกระทบต่อการเมืองและการบริหารของกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2530. 

 ผลการวิจัย พบวํา ความสัมพันธ์ระหวํางฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะท่ีฝ่าย

บริหารมีอ านาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งสาเหตุเกิดจาก การท่ีกฎหมายก าหนดบทบาทและอ านาจหน๎าที่ให๎ฝ่ายบริหารมี

ความเข๎มแข็ง และไมํได๎มีมาตรการให๎ฝ่ายนิติบัญญัติถํวงรั้งได๎อยํางเพียงพอประกอบกับการท่ีฝ่ายบริหารได๎รับชัยชนะ

จากการเลือกตั้งด๎วยคะแนนเสียงทํวมท๎น จนท าให๎สามารถอ๎างคะแนนนิยมมาเป็นเสียงสนับสนุนในการด าเนินนโยบาย

ของตนได๎ และฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีเสียงข๎างมากในสภา ได๎รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนสังกัดพรรคการเมืองคนละฝ่าย

กับฝ่ายบริหารจึงท าให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางท้ัง 2 ฝ่ายข้ึน ซึ่งผลกระทบความขัดแย๎งกํอให๎เกิดผลเสียทางการเมือง คือ 

เกิดการแตกแยกเป็นกลุํม/พรรคการเมือง แบํงเป็นฝ่ายบริหารกับไมํใชํฝ่ายบริหารมีการหาเสียงให๎กับตนเองและโจมตี 

ฝ่ายตรงข๎ามทางสื่อมวลชนอยํูตลอดเวลา สํวนผลเสียทางการบริหารนั้น กํอให๎เกิดการบริหารงานท่ีลําช๎า ท าให๎

กรุงเทพมหานครไมํพัฒนาไปเทําที่ควร 

 ผู๎วิจัยได๎เสนอแนะวิธีการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง ด๎วยการให๎มีการปรับปรุงกฎหมายในบางมาตรา ให๎ท้ัง 2 

ฝ่ายศึกษาบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของกันและกันให๎เข๎าใจอยํางแจํมชัดเพื่อจะได๎ไมํก๎าวกํายหน๎าที่ซึ่งกันและกัน และให๎

จัดตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อท าหน๎าที่ในการประสานงานท้ังในด๎านความคิดเห็นและวิธีการปฏิบัติ เพื่อท้ัง 2 ฝ่ายจะได๎มีความ

เข๎าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติท่ีตรงกัน 

 



โครงการศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  และสถาบันทางวิชาการ 

 

ตระกูล  มีชัย   ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

116 

210. นฤพนธ์ เศรษฐสุวรรณ . บทบาทการส ารวจประชามติในฐานะข่าวสารการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ .ศ. 2533 . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. 

 ในการศึกษาพบวํา โดยท่ัวไป ลักษณะทางประขากร ซึ่งได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และความถ่ีใน

การเปิดรับขําวสารการเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู๎ การส ารวจประชามติของคนไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัจจัย

ทางด๎านระดับการศึกษาและความถ่ีในการเปิดรับขําวสารการเมืองของบุคคล จะมีความเก่ียวข๎องหรือมีผลกระทบตํอการ

รับรู๎การส ารวจประชามติสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวําระดับการรับรู๎การส ารวจประชามติ มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวม

ทางการเมืองในกรณีการไปใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสูงขึ้นด๎วย 

 โดยสรุป บทบาทการส ารวจประชามติในฐานะท่ีเป็นขําวสารทางการเมืองรูปแบบหนึ่งมีสํวนส าคัญในการกระตุ๎น

ให๎ประชาชนเกิดความสนใจ และมีความตื่นตัวในการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมือง โดยการไปใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งมากข้ึน กลําวอีกนัยหนึ่งคือ บทบาทประชามติดังกลําว อาจจะชํวยระดมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

211. กานต์  น่ิมอนันตกุล . วัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาเขต  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณพิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2536. 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาเขต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรมทาง

การเมืองของสมาชิกสภาเขตวํามีความโน๎มเอียงไปในทางประชาธิปไตยมาก -น๎อยเพียงใด และเพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะ

ทางสังคมของสมาชิกสภาเขตท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ศาสนาที่นับถือ พรรคการเมืองท่ีสังกัด 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํงและการเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมหรือมูลนิธิทางสังคมท่ีแตกตํางกันจะมีระดับ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกตํางกันหรือไมํ ทั้งนี้ หวังวําจะได๎ประโยชน์จากการวิจัยมาชํวยอธิบาย

วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอีกกลุํมหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองระดับท๎องถ่ินท่ีอายก๎าวขื้นสูํการเมืองระดับชาติตํอไป

วําจะมีจิตในท่ีเอ้ืออ านวยตํอการสํงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติเพียงใด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ตัวแปรด๎านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง 

และการเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมหรือมูลนิธิทางสังคม ไมํมีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของสมาชิกสภาเขต มีเพียงตัวแปรด๎านการสังคมพรรคการเมืองเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของสมาชิกสภาเขต โดยพบวํา สมาชิกสภาเขตท่ีสังกัดพรรคพลังธรรมมี

ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกวําสมาชิกสภาเขตท่ีสังกัดพรรคการเมืองอ่ืน สํวนตัวแปรด๎านเพศ

และศาสนาท่ีนับถือนั้น ผู๎วิจัยได๎ตัดออกไมํท าการทดสอบสมมติฐานเนื่องจากการกระจายของข๎อมูลท่ีเก็บได๎มีความ

แตกตํางกันมาก กลําวคือ มีสมาชิกสภาเขตหญิงเพียงร๎อยละ 13.6 ในขณะที่เพศชายทีถึงร๎อยละ 86.4 สํวนสมาชิกสภา

เขตท่ีนับถือศาสนาพุทธมีถึงร๎อยละ 88.9 ในขณะที่ผู๎นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามเพียงร๎อยละ 0.9 และ 10.2 

ตามล าดับเทํานั้น ส าหรับภาพรวมของผลการวิจัย พบวําสมาชิกสภาเขตสํวนใหญํมีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 

 อาจสรุปผลการวิจัยในคร้ังนี้ได๎วํา การท่ีพบวําสมาชิกสภาเขตสังกัดพรรคพลังธรรมมีระดับวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกวําสมาชิกสภาเขตท่ีสังกัดพรรคการเมืองอ่ืน เนื่องจากการท่ีพรรคพลังธรรมมีระบบการ

สรรหาบุคลกรได๎ดีเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอ่ืน  ๆ รวมท้ังคงมีสาเหตุมาจากการเรียกร๎องประชาธิปไตยเม่ือเดือน

พฤษภาคม 2535 ซึ่งพรรคพลังธรรมเป็นแกนน าการประท๎วง และผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลในระยะนั้นพอดี สํวนการท่ี

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีพบวํา ตัวแปรหลายตัวไมํมีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของสมาชิกสภาเขตนั้น อาจเกิดจากความบกพรํองของแบบสอบถามได๎ จึงท าให๎เกิดความสับสนแกํผ๎ูตอบ ผลการวิจัยจึง

มีความคลาดเคลื่อน 
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212. สันชัย  เจนประวิทย์ . บทบาทรัฐต่อพัฒนาการการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2536. 

 การศึกษาเรื่องบทบาทรัฐตํอพัฒนาการการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พัฒนาการการบริหารการปกครองกรงเทพมหานคร แนวความคิดบองรัฐในการจัดการบริหารการปกครอง

กรุงเทพมหานครและความสัมพันธ์ระหวํางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาถึงหลักการบริหารการปกครอง

ท๎องถ่ินตามหลักสากลนิยม ขอบเขตของการศึกษามุํงศึกษาการเปลี่ยนแปลงในแตํละชํวงเวลาโดยแบํงเป็น 4 ชํวงเริ่ม

ตั้งแตํชํวงท่ี  1 การจัดต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพฯ พ .ศ.2440 ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ พ .ศ.2475 ชํวงท่ี 2 

การบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร ตั้งแตํ พ .ศ.2476 ในรูปแบบ จังหวัด อ าเภอ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การ

บริหารสํวนจังหวัดเทศบาลนครหลวง และ “กรุงเทพมหานคร” ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 พ.ศ.2515 

ชํวงท่ี 3 การบริหารการปกครองกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2518 ชํวงท่ี 4 การบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ .ศ.2528  การศึกษาใช๎วิธีการพรรณาวิเคราห์ วิพากย์ ข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาถึง

แนวความคิด กฎหมายและโครงสร๎างการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพบวํา บทบาทรัฐตํอพัฒนาการการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานครตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รัฐได๎พัฒนารูปแบบการบริหารการปกครองตามหลักสากลนิยมของการบริหารการปกครองท๎องถ่ิน แตํพัฒนาการไปอยําง

เชื่องช๎าและล๎มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด เนื่องจากอุปสรรคท่ีส าคัญประการหนึ่งของการบริหารการปกครอง

กรุงเทพมหานคร คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับชาติ ซึ่งเป็นเหตุให๎รัฐบาลบริหารประเทศแบบเผด็จการทหาร 

และแนวความคิดของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลกระทบดั่งกลําวเป็น

สาเหตุท่ีท าให๎พัฒนาการการบริหารการปกครองท๎องถ่ินไทยในรูปแบบกรุงเทพมหานคร ไมํสามารถพัฒนาการไปตาม

แนวความคิดท่ีสมบูรณ์ได๎ 

 

213. อัศวิน  ตีระวัฒนพงษ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครในกรณีที่มา

จากพรรคเดียวกัน . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมํุงหมายท่ีจะศึกษาวําความสัมพันธ์ระหวํางฝ่ายบริหารกับเสียงข๎างมากของฝ่ายนิติบัญญัติของ

กรุงเทพมหานคร เม่ือมาจากพรรคการเมืองพรรคเดียวกัน ได๎กํอให๎เกิดผลอยํางไรบ๎างตํอการบริหารงานของ

กรุงเทพมหานคร และมีการตรวจสอบถํวงดุลย์กันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไมํ 

 ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกลําวท าให๎การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด๎วยความ

คลํองตัว และไมํปรากฏความขัดแย๎งที่รุนแรงระหวํางกัน แตํลักษณะของความสัมพันธ์ดังกลําวท าให๎การตรวจสอบ

ถํวงดุลย์เป็นไปอยํางเบาบาง และเกิดการผูกขาดทางอ านาจโดยอาศัยระบบพรรคการเมือง ซึ่งทีเป็นเชํนนี้ก็เพราะวําพรรค

การเมืองท่ีเข๎ามาบริหารงานของกรุงเทพมหานครในขณะนั้นมีวินัยพรรคท่ีสูงมากพรรคหนึ่ง จึงท าให๎พรรคการเมือง

ดังกลําว 

 

สามารถริเริ่มโครงการใหญํ ๆ เพื่อสนองตอบความต๎องการของประชาชนและสร๎างสรรผลงานให๎กับพรรคของตนได๎อยําง

มาก 
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214. รวงทอง   พฤกษะวัน . ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้เลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มํุงศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู๎เลือกตั้งในการเลือกตั้งผู๎วํา

ราชการกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี  2 มิถุนายน 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีคนกรุงเทพฯ เลือกบุคคล

โดยลักษณะใด และเหตุปัจจัยท่ีคนกรุงเทพฯ ให๎ความส าคัญกับตัวบุคคลมากกวําระบบพรรคการเมือง โดยการศึกษาวิจัย

นี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช๎แบบสอบถาม ประชากรวิจัย ได๎แกํ ผู๎ไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งในเขตพญาไท 

จ านวน 812 ตัวอยําง 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา สถานการณ์การเมืองในชํวงเวลานั้น มีผลตํอความได๎เปรียบเสียเปรียบตํอคะแนนนิยม

ของผู๎สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนเขตพญาไทเกิดความเบื่อหนํายตํอระบบพรรคการเมืองในระดับชาติ และหันมาให๎ความ

นิยมตํอผู๎สมัครอิสระ ประชาชนเขตพญาไทเกิดความเบื่อหนํายตํอผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเดิม ๆ และต๎องการเปิด

โอกาสให๎ผ๎ูอ่ืนได๎มีโอกาสเข๎ามาบริหารกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหมํ รูปแบบและวิธีการหาเสียงของผู๎สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ที่ประชาชนน าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกตั้งครั้งนี้ ชาวเขตพญาไทสํวนมากยืนยันตาม

ความคิดและการตัดสินใจเดิมของตนในการเลือกตั้ง นอกจากนั้นผลของประชาพิจารณ์การหย่ังเสียงคะแนนนิยมในตัว

ผู๎สมัครรับเลือกตั้ง มีผลตํอการตัดสินใจเลือกตั้งของชาวเขตพญาไทอยูํบ๎าง 

 

215. เบญจวรรณ  เลิศเขื่อนขันธ์ . วิเคราะห์ข่าวสารเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร : เน้นเกมการแข่งขัน หรือ

เน้นสาระ  . วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 การศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ขําวสารเลือกตั้งผู๎วําฯ กรุงเทพมหานคร : เน๎นเกมการแขํงขันหรือเน๎นสาระนี้มี

จุดมํุงหมายเพื่อต๎องการทราบทิศทางและปริมาณการน าเสนอขําวสารเลือกตั้งที่เก่ียวเนื่องกับ ประเด็นเน๎นเกมการแขํงขัน 

หรือ ประเด็นเน๎นสาระในหนังสือพิมพ์ รายวันภาษาไทย โดยผู๎วิจัยเลือกศึกษา ไทยรัฐ และสยามรัฐเนื่องจากท้ัง 2 ฉบับ

เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุยาวนานซึ่งมีการน าเสนอเนื้อหาขําวสารเลือกตั้งตั้งแตํการเลืกตั้งผู๎วําฯ กทม . ตั้งแตํครั้งที่  1 ปี 

พ.ศ.2518 

 ในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยมีข๎อสันนิษฐานเบ้ืองต๎น  1.  ชํวงเวลาในการรณรงค์เลือกตั้งมีผลตํอการน าเสนอขําวสารโดย

ยิ่งใกล๎วันเลือกตั้งมากเทําใดหนังสือพิมพ์จะน าเสนอเป็นประเด็นเน๎นเกมการแขํงขันสูงขึ้นประเด็นเน๎นสาระลดลง 2. 

แหลํงขําว และ สถานการณ์แวดล๎อม ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ท้ัง 2 ฉบับ ไมํมีผลตํอการน าเสนอเป็นขําวสารเลือกตั้งใน

ประเด็นเน๎นเกมการแขํงขัน หรือประเด็นเน๎นสาระ 

 การวิเคราะห์เนื้อหาพิจารณาดังนี้คือ ศึกษาทิศทางจากประเด็นที่ปรากฏในเนื้อหาขําวสารเลือกตั้งโดยใช๎แนวคิด

หลัก และจ านวนราเรื่องเป็นหนํวยวิเคราะห์  และศึกษาปริมาณพื้นท่ี พิจารณาโดยการวัดเป็นหนํวยบีเอสยู (Basic Space 

Unit) และ ความถ่ี เป็นหนํวยในการลงรหัส ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐจ านวน 626  ฉบับ โดย

ศึกษาขําวสารเลือกตั้งทั้งในรูปแบบขําวและบทความเก่ียวกับการเลือกตั้งผู๎วําฯกทม . ตั้งแตํครั้งที่ 1-5 โดยในแตํละคร้ัง

ศึกษาเป็นชํวงเวลา 60 วันแบํงเป็น 3 ชํวงคือชํวงเปิดตัว ชํวงรณรงค์ และชํวงโค๎งสุดท๎าย นอกจากนั้นได๎สัมภาษณ์เชิงลึก

จากบรรณาธการขําวและคอลัมนิสต์จากหนังสือพิมพ์ท้ัง 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงปริมาณใช๎คําร๎อยละ และ

ความถ่ีของประเด็น สํวนสถานการณ์แวดล๎อมเป็นการวิเคราะห์ข๎อมุลเชิงคุณภาพควบคํูกับข๎อมูลเชิงปริมาณ 

 ผลการวิจับพบวํา โดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และสยามรัฐ น าเสนอเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันคือ

ขําวสารท่ีปรากฏเป็นประเด็นเน๎นเกมการแขํงขันมากกวําประเด็นเน๎นสาระ ประเด็นชํวงเวลาการรณรงค์เลือกตั้งมีผลเพียง

เล็กน๎อยตํอการน าเสนอประเด็นตํางๆ กลําวคือในรูปแบบขําวประเด็นเน๎นเกมการแขํงขันสูงสุดในชํวงเปิดตัวสํวนใน

รูปแบบบทความประเด็นเน๎นเกมการแขํงขันสูงสุดในชํวงรณรงค์ นอกจากนั้น ในสํวนท่ีเก่ียวกับตัวแปรแหลํงขําว 

สถานการณ์แวด 
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ล๎อมท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์ท้ัง 2 ฉบับตํางสํงผลตํอการน าเสนอเนื้อหาขําวสารเลือกตั้งเป็นไปตามข๎อสันนิษฐานเบ้ืองต๎น

ซึ่งเป็นประเด็นเน๎นเกมการแขํงขันสูงสุด รองลงมาคือประเด็นเน๎นสาระ 

 

216. นฤมล  รัตนาภิบาล . บทบาทสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีอ านาจหน๎าที่ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ท าหน๎าที่พิจารณารํางข๎อบัญญัติ พิจารณาอนุมัติ

งบประมาณรายจํายประจ าปี และควบคุมตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารสอดคล๎องกับแนวความคิดการกระจาย

อ านาจ ท่ีเน๎นถึงการปกครองท๎องถ่ินและการมีสํวนรํวมของประชาชน ตามกลไกของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

บทบาทของสมาชิกกรุงเทพมหานครจึงมีความส าคัญตํอการพัฒนาทางการเมืองการปกครองท๎องถ่ิน 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีเป้าหมายวิเคราะห์บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนาการปกครองท๎องถ่ิน 

โดยศึกษาระดับความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องบทบาทอ านาจหน๎าที่แสดงออกตํอการพัฒนาการปกครองท๎องถ่ิน ศึกษา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ ระดับการศึกษา กับความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องบทบาทอ านาจหน๎าที่ และวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ความเข๎าใจกับการแสดงบทบาทจริงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบวํา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสํวนใหญํตอบแบบสอบถามในเรื่องความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ

บทบาท านาจหน๎าท่ีการพัฒนากรปกครองท๎องถ่ินในระดับปานกลาง แตํมีบทบาทในด๎านความสัมพันธ์กับประชาชนใน

ฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคํอนข๎างสูง เป็นบทบาทท่ีเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมทางการเมืองได๎ อาทิ การ

ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน การรับทราบปัญหาความต๎องการของประชาชน การให๎ความชํวยเหลือท้ังสํวนตัวและสํวน

รํวม ซึ่งนับได๎วําการแสดงบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีสํวนชํวยพัฒนาการปกครองท๎องถ่ิน และการมีสํวน

รํวมทางการเมืองของประชาชนในท๎องถ่ินได๎ในระดับหนึ่ง 

 

217. จิรายุ ทรัพย์สิน . ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี

นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวํา นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็นตํอ

การเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลตํอความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎แกํ อายุ และชั้นปีการศึกษา สํวนปัจจัยด๎าน เพศ ภูมิล าเนาเดิม สาขาวิชาที่

ศึกษา การเข๎ารํวมกิจกรรมการเลี้ยงดุจากครอบครัว รายได๎ของครอบครัว และความสนใจขําวสารทางการเมืองการ

ปกครองไมํมีผลตํอความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 

 

218. จิตติมา  เจริญสุข . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 26 เมษายน 

2541  : ศึกษากรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 เขตจตุจักร  . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคมบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกริก, 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษารั้งนี้พบวํา 

 ประชาชนสํวนใหญํไปใช๎สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับต่ า คือ ร๎อยละ 35 ตัดสินใจเลือกผู๎สมัครเร็ว (1 

สัปดาห์กํอนการเลือกตั้ง) สํวนใหญํเลือกผู๎สมัครโดยพิจารณาพรรคเป็นหลัก สํวนใหญํเลือก พ.อ.พิบูลย์ศักด์ิ  นาคีรักษ์ 

 เพศ, อายุ, อาชีพ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้ง สํวนระดับการศึกษา , รายได๎/เดือน มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้ง คือผู๎ท่ีมีการศึกษา, รายได/๎เดือนสูง จะไปใช๎สิทธิสูงกวําผู๎ท่ีมีการศึกษา , รายได๎/

เดือนต่ า 
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 ในด๎านความร๎ูสึกทางกรเมืองกับพฤติกรรม พบวําผู๎ท่ีมีความพอใจในผลการปฏิบัติหน๎าที่ , พอใจในนโยบาย

พรรคหรือของผู๎สมัคร, พอใจในตัวผู๎สมัคร จะมีพฤติกรรมการเลือกตั้งที่สอดคล๎องกับหลักการประชาธิปไตยสูงกวํา นั่น

คือจะไปเลือกตั้งโดยตัดสินใจเลือกผู๎สมัครได๎เร็วกวําและเลือกพรรคเป็นหลัก 

 

219. ภิมุข  สมรโรจน์ . การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินกับการพัฒนาทักษะ กรณีศึกษาเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.

เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญํเม่ือพิจารณาตามจ านวนประชากรและมีลักษณะเป็นเมืองโตเดี่ยว 

(Primate City) โดยการท่ีประชาชนในกรุเทพมหานครอาศัยอยูํอยําหนาแนํน สํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ มากมาย ปัญหา

ชมชนเป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งท่ีสะท๎อนความไมํสมบูรณ์ทางกายภาพของท่ีอยูํอาศัยและเป็นปัญหาในเชิงโครงสร๎างใน

การพัฒนาและข๎อจ ากัดอ่ืน ๆ อีกด๎วย เอกสารการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร๎างการบริหารในรูปแบบ

กรุงเทพมหานครและผู๎มีหน๎าท่ีท่ีเก่ียวข๎องวําสามารถท างานแห๎ปัญหาที่ชาวชุมชนประสบอยูํได๎หรือไมํ และมีการสํงเสริม

ให๎ประชาขนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเพียงไร ในการด าเนินการวิจัยได๎สัมภาษณ์บุคคลตําง ๆ ทั้งเจ๎าหน๎าที่ราชการและ

ประชาชนจ านวนมาก เพื่อน าข๎อคิดเห็นเหลํานั้นมาศึกษาควบคูํกับทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข๎องเพื่อท าการวิเคราะห์เชิง

คุณภาพ 

 ผลการวิจัยสรุปได๎วําการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินในรูปแบบกรุงทเพมหานครนั้นมีความเหมาะสมอยูํแล๎ว 

ประชาชนมีความพอใจที่มีโอกาสเลือกผู๎น าที่จะมาบริหารเมืองของตนเอง แตํการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเองยังมี

การรวมอ านาจสูํสํวนกลางอยูํพอสมควร ท าให๎การตัดสินใจและกระบวนการพัฒนาชุมชนของส านักงานเขตท าได๎อยําง

ลําช๎า อีกท้ังประชาชนเองยังขาดความเข๎าใจในเรื่องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเนื่องจากการรณรงค์ใน

เรื่องดังกลําวยังไมํเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีขบวนการทางการเมืองเข๎ามาเก่ียวข๎องกับกระบวนการพัฒนาอีกด๎วย สํงผลให๎

ประชาชนสับสนและเข๎าใจผิดในขั้นตอนการพัฒนาที่ถูกต๎อง โดยการพัฒนาดังกลําวจะเน๎นไปท่ีการสร๎างวัตถุถาวรมากกก

วําการพัฒนาจิตส านึกของประชาชนเพื่อให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งและสามารถดูแลตนเองได๎ 

 ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรจะมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานมากกวําที่เป็นอยูํ โดยให๎ประชาชนใน

ท๎องถ่ินมีโอกาสเลือกผู๎อ านายการเขตและทีมผู๎บริหารของตนเอง โดยกรุงเทพมหานครจะจัดงบประมาณให๎ในระดับหนึ่ง

และคํอย ๆ ลดบทบาทของข๎าราชการลงเป็นเพียงที่ปรึกษาและเป็นผู๎ก าหนดนโยบายเทํานั้น ซึ่งจะสํงผลให๎ท๎องถ่ิน

สามารถบริหารงานเพื่อตอบสนองความต๎องการของตนเองมากข้ึนและแก๎ปัญหาได๎ตรวจุด อีกท้ังสามารถปฏิบัติงานได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันต๎องสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในงานพัฒนาชุมชนในทุกกระบวนการ 

นอกจากนี้นักการเมืองท๎องถ่ินต๎องมํุงม่ันท่ีจะแก๎ปัญหาและบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นหลัก โดยสํงเสริม

ระบบท่ีถูกต๎องในการจัดสรรงบประมาณและพิจารณาความเป็นไปได๎ของโครงการพัฒนาแตํละโครงการในแงํผลผลิตและ

ผลลัพธ์ท่ีได๎ในระยะยาวเป็นหลัก 

 

220. จิราภรณ์  พีรทรัพย์ . นักการเมืองท้องถ่ินที่ดีในทัศนคติของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  . ปริญญาศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติตํอนักการเมืองท๎องถ่ินท่ีดี ในระดับสูง ตัวแปรด๎าน 

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ รายได๎ ทัศนคติท่ีมีตํอระบอบประชาธิปไตย และทัศนคติท่ีมีตํอการท า

ความดีในสังคมไทย มีผลตํอทัศนคติท่ีมีตํอนักการเมืองท๎องถ่ินท่ีดี สํวนตัวแปรด๎าน เพศ สถานภาพการสมรส สาขาวิชาที่

ศึกษาและระดับต าแหนํง ไมํมีผลตํอทัศนคติท่ีมีตํอนักการเมืองท๎องถ่ินท่ีดี 
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221. เกรียงไกร  ตระกูลก าเหนิดเหมาะ . โพลกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษา

กรณีการเลือกตั้ง วันที่  23 กรกฎาคม 2543 . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงการเปิดรับโพลและน าการายงานผลของโพลมาใช๎ในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัพมันธ์กับการน าการรายงานผล

ของโพลมาใช๎ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติในทางลบตํอโพล และโพลไมํมีผลตํอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ผ๎ูวํา

ราชการกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา การเปิดรับโพลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอโพลการเลือกตั้งผุ๎

วําราชการกรุงเทพมหานคร แตํทัศนคติตํอโพลไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงคุแนนเสียงเลือกตั้งผู๎วําราชการ

กรุงเทพมหานครสํนปัจจัยสํวนบุคคลไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอโพลและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู๎วํา

ราชการกรุงเทพมหานครอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

222. มณฑิรา  โสภณ . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี

พ้ืนที่เขตบางซื่อ . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา ประชาชนในเขตบางซื่อมีทัศนคติตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครในระดับปาน

กลาง ปัจจัยท่ีมีผลบท าให๎ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครแตกตํางกัน อยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติ คืออาชีพ ความรู๎เกี่ยวกับการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร และความรู๎เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สํวนปัจจัยท่ีไมํมีผลท าให๎ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตํอการเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ คือเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได๎ 

 

223. ศรีจันทร์ เสริมเลิศอารีย์ . การโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : 

ศึกษากรณีการเลือกตั้ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2543 . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ในการโฆษณาหาเสียงของผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู๎วําราชการ

กรุงเทพมหานคร และศึกษาวําปัจจัยทางด๎านเพศและการสังกัดพรรคการเมืองมีผลตํอการโฆษณาหาเสียงของผู๎สมัครรับ

เลือกตั้งเป็นผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครหรือไมํ อยํางไร 

 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สมัครแตํละคนมีรูปแบบและเนื้อหาสาระของการโฆษณาหาเสียงท่ีเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

ของแตํละคนแทรกอยูํ ในภาพรวมของการโฆษณาหาเสียงและความแตกตํางในด๎านเพศของผู๎สมัครไมํมีผลตํอการ

เลือกใช๎รูปแบบการหาเสียงเนื่องจากผ๎ูสมัครแตํละคนจะเลือกใช๎รูปแบบการโฆษณาหาเสียงแตํละประเภท มาปรับใช๎ให๎

เข๎ากับสถานการณ์แตํละชํวงเวลาในการหาเสียงของตน ในขณะที่การสังกัดพรรคการเมืองมีผลเล็กน๎อยตํอากรน าเสนอ

ขําวสารการเลือกตั้งของผู๎สมัคร โดยท่ีผู๎สมัครแตํละคนจะน าเอาภารกิจหน๎าที่และปัญหาของกรุงเทพมหานครมาก าหนด

เป็นกรอบในการโฆษณาหาเสียง โดยน าเอาแนวทางการท างานของตนหรือนโยบายของพรรคท่ีสังกัดมาประยุกต์รํวมกัน

เป้นนโยบายในการหาเสียงของตน 

 

หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ที่ไม่พบต้นฉบับ 
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(1) ประจัญ  ปัญญาแก้ว, ร.ต.อ. . ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มนวรัฐพัฒนาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงใหม่แบบยกทีมปี 2538. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539.(การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

(2) ภคกุล  ศิริพยัคฆ์. การใช้สื่อมวลชนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร .  บัณฑิต

วิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(3) สุกานดา  วรพันธ์ุพงศ์. หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอเนื้อหาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2533.บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. (วิทยานิพนธ์) 

(4) ประจญ  ชุมวรชาติ . การใช้สิทธิ์ของสภาเทศบาลในการควบคุมคณะเทศมนตรีของเทศบาลนครกรุงเทพ . 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.  

(5) เจริญศุข  ศิลาพันธุ.์ บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ . วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร, 2522. 

(6) ประธาน  วิจารณ์ปรีชา . การขยายเขตสุขาภิบาลเต็มพ้ืนที่อ าเภอกับการปรับปรุงการปกครองตนเอง

กรุงเทพฯ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512. 

(7) โกวิทย์  พวงงาม. บุคคลิกภาพประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภาต าบลในเขตพ้ืนที่ยากจน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีอ าเภอฉวางและอ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2528.(

วิทยานิพนธ์) 

(8) ประภัสสร์  มัณฑุสินธุ.์ สมาคมเทศบาล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505. (วิทยานิพนธ์) 

(9) ประจญ  ชุมวรชาต . การใช้สิทธิ์ของสภาเทศบาลในการควบคุมคณะเทศมนตรีของเทศบาลนครกรุงเทพ . 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512. 

(10) นภดล  เฮงเจริญ . การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานของ

กระทรวงมหาดไทย ปี 2517. คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517. (วิทยานิพนธ์) 

(11) เบ็ญจา  สวัสดิโอ . บทบาทในทางการเมืองของผู้น าท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527. 

(12) สมศักดิ์  พัวพันธ์ุ .  ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณะ

เทศมนตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531. (วิทยานิพนธ์) 

(13) ไชยพร  ตัณฑ์จิตานนท์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินในรูปเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนคร

เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(14) เดช  อิงคสิทธิ.์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล

นครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยเกริก, 2542. (วิทยานิพนธ์) 

(15) ประทวน  กิตติรัต .  การกระจายอ านาจการปกครองและบริหารของรัฐสู่ท้องถ่ิน .วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร, 2523. 

(16) เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์ .  การจัดตั้งองคืกรปกครองพ้ืนฐานในระดับต าบล. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 

2522. 

(17) คมเนตร  ญาณโสภณ .  อ านาจท้องถ่ินแบบจารีตและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถ่ินใน

ยุคเทศาภิบาล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534. (วิทยานิพนธ์) 

(18) นฤมล  วัฒนพานิช .  ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจมณฑลพิษณุโลก (พ.ศ. 2473-

2476). มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. (วิทยานิพนธ์) 

(19) ปกรณ์  สิวรรณ .  การหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติ /ท้องถ่ิน 

กับประชาชน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. (วิทยานิพนธ์) 
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กฎหมายการปกครองท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

224. โกสินทร์  เกษทอง . ข้อโต้เถียงในร่างพระราชบัญญัติสภาต าบล พ .ศ. …. . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. 

 การศึกษาเรื่องข้อโต้เถียงในการร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในสมัยรัฐบาลนาย

ชวน หลีกภัย ครั้งนี้ ต้องการศึกษาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลของ

คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อโต้เถียงในการร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว โดยการศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงเนื้อหาสาระ (content analysis) ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยน าแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการปกครองและแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งมาเป็นแนวทางในการศึกษาและใน

การศึกษาและในการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดสมมติฐานเป็นแนวทางในการศึกษาว่า รูปแบบสภาต าบลท่ีมีข้อโต้เถียงของ

คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถ่ินต่อร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้น อาจไม่ได้มีแนวโน้มเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนในการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีกระจาย

อ านาจให้ประชาชนตัดสินปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 

 ผลการศึกษาพบว่า ข้อโต้เถียงในร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวโน้มต่อ

ประชาชนในการพัฒนาการปกครองตามระบบประชาธิปไตยท่ีจะกระจายอ านาจให้ประชาชนตัดสินปัญหาและพัฒนาของ

ตนเอง จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามในการกระจายอ านาจดังกล่าว มีการพิจารณาถึงความ

พร้อมด้านต่าง ๆ ของประชาชนท่ีจะมีความพร้อมและศักยภาพในการปกครองตนเองด้วย 

 

225. อยุทธ์  จามิกรณ์ . แนวทางในการก่อตั้ง ถือหุ้น และด าเนินงานบริษัทจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการก่อตั้ง ถือหุ้น และด าเนินงานบริษัทจ ากัดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยมีการก่อตั้งหรือ

ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดเพื่อประกอบกิจการค้าขายต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย และบริษัทจ ากัดท่ีก่อตั้งขึ้นนั้นมีการด าเนินงานท่ี

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่นิยมท่ีจะก่อตั้งหรือถือหุ้นใน

บริษัทจ ากัด และบริษัทจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้เคยก่อตั้งขึ้นนั้นไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนิน

กิจการเท่าที่ควร เกิดข้ึนเนื่องจากปัญหาที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ปัญหาเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ

ปัญหาทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลายเพื่อให้เอ้ืออ านวย

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการก่อตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดมากย่ิงขึ้น และบัญญัติกฎหมายใหม่ข้ึนเพื่อก าหนด

ถึงมาตรการในการควบคุมก ากับการบริหารและด าเนินงานของบริษัทจ ากัดจากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการก่อตั้งบริษัทจ ากัด ทั้งนี้เพื่อให้การ

ก่อตั้ง ถือหุ้น และด าเนินงานบริษัทจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง

แท้จริง 
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226. สมภพ  ธาตรีนรานนท์ . สัญญาร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ แต่ถึงกระนั้นจ าเป็นท่ี

จะต้องมีระบบการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสมแก่ท้องถ่ินซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่างกัน และการกระท าดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการจัดท าสัญญาร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน

การจัดท าบริการสาธารณะ 

 อนึ่ง สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีหลักการพื้นฐานอันเก่ียวด้วยนิติกรรมและสัญญาทางแพ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักความเสมอภาคของคู่สัญญา และนอกจากนั้น ยังได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัญญาทางปกครองท่ีวางอยู่บนพื้นฐานของ

การใช้อ านาจรัฐ (นิติกรรมทางปกครอง ) ภายใต้ความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนารวมท้ังหลักความเสมอภาคของคู่สัญญามา

พิจารณารูปแบบของสัญญาร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการตกลงร่วมมือระหว่าง

ท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนการจัดท าข้อตกลงกันในเรื่องการ

ใช้อ านาจรัฐ ดังนั้น การจัดท าสัญญาร่วมมือในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดท าบริการสาธารณะในประเทศไทยย่อมจะอ านวย

ประโยชน์ต่อการบริหารท้องถ่ินเป็นอย่างมาก จึงสมควรพิจารณาก าหนดบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ในกฎหมายว่าด้วย

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

227. อุมาพร  คัฒทะจันทร์ . การวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  . วิทยานิพนธ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึง (1) ประวัติความเป็นมาของต าแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัด ตลอดจนบทบาทและอ านาจหน้าที่ (2) แนวคิดเก่ียวกับการเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (3) 

ผลกระทบในทางกฎหมาย วิธีด าเนินการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสาร โดยเน้นกฎหมายส าคัญ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน และยังได้เปรียบเทียบต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกับต่างประเทศในด้านประวัติความ

เป็นมา ท่ีมาและอ านาจหน้าที่อีกด้วย 

 ผลการศึกษาได้ความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีลักษณะเป็นสถาบันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตามระบอบศักดิ

นา เรียกว่า ผู้ว่าราชการเมืองและวิวัฒนาการมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือชื่อท่ีเรียกกัน

เป็นอย่างอ่ืนในต่างประเทศอาจมาจากการแต่งตั้งบ้าง มาจากการเลือกตั้ง มีบทบาทอ านาจหน้าที่ท่ีแตกต่างกันออกไป 

ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางประวัติศาสตร์ เหตุผลทางการเมืองการปกครองของประเทศนั้น ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยมี

ฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นหัวหน้า

ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค จากการท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมากท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับท่ีมาของต าแหน่ง

ดังกล่าวอย่างหลากหลาย แนวคิดท่ีน่าสนใจคือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยยกเลิกภูมิภาค ซึ่งผู้วิจัยไม่เห็นด้วย

เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารราชการ ทั้งยังส่งผลกระทบในทาง

กฎหมายหลายประการ เช่นจะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติจ านวนมาก เพื่อรองรับปัญหาการขาดเอกภาพในการบังคับ

บัญชาจากรัฐบาล ปัญหาเรื่องสถานะภาพของข้าราชการในจังหวัดนั้น ๆ ปัญหาความม่ันคงภายใน 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่ารัฐควรกระจายอ านาจด้านการตัดสินใจเรื่องการปกครองตนเอง การจัดหา

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน ด้านการศึกษา การให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจให้มากขึ้น และผู้ว่าราชการจังหวัดควร

ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเสียใหม่จากนักปกครองมาเป็นนักบริหาร จากนักสั่งการมาเป็นนักจัดการ เป็นผู้อ านวยการ

มากกว่าผู้ควบคุมเป็นผู้ประสานมากกว่าเป็นผู้ก ากับ และการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
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228. ตรีรัตน์  จุ๋ยมณี . มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 มาตรา 286 . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประเด็นการศึกษาว่า ประเทศไทยควรมีมาตรการในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ในลักษณะใดจึงเหมาะสม วิธีการศึกษาเพื่อหาค าตอบข้างต้น 

กระท าโดยศึกษาวิธีการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินท่ีต่างประเทศใช้กันอยู่ ได้แก่ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดา 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดามีพระราชบัญญัติเรียกว่า “Recall and Initiative Act” เป็นการ

ถอดถอนผู้แทนออกจากต าแหน่งได้คนเดียว ไม่ใช่ถอดถอนท้ังสภา รวมท้ังของประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวกับกระบวนการ

ถอดถอนก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 14 (6) 

 ผลการศึกษาพบว่าในต่างประเทศที่น ารูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงมาใช้โดยให้สิทธิราษฎรสามารถถอดถอน

ผู้แทนออกจากต าแหน่งได้ ได้แก่ รัฐ (Canton) บางรัฐของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีวิธีการอย่างหนึ่งท่ีเรียกว่า 

“Aberrufungsrecht” คือการถอดถอนผู้แทนหรือสมาชิกสภาท้องสภาออกจากต าแหน่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาน าระบบ

ดังกล่าวมาใช้ เรียกว่า “Recall” ซึ่งใช้ในรัฐต่าง ๆ ประมาณ 14 มลรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดา

เป็นการถอดถอนผู้แทนออกจากต าแหน่งได้คนเดียวไม่ใช่ถอดถอนท้ังสภา และสะดวกในการน าไปปฏิบัติ ส าหรับ

ประเทศไทยควรใช้มาตรการในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท่ีเหมาะสมดังต่อไปนี้ ภายหลังการด ารง

ต าแหน่งครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันของสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง

ท้องถ่ินใด เห็นว่าพฤติการณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ได้แก่ การ

กระท าฝูาฝืนกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือจารีตประเพณี หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ หรือหย่อนสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้มีการเข้าชื่อจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินคร้ังล่าสุด โดยท าเป็นค าร้องขอเพื่อจัดให้มีการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่งเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ โดยยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดใน

ท้องท่ีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินด ารงต าแหน่งอยู่ และต้องปฏิบัติตามวิธีการเก่ียวกับการเข้าชื่อตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการไต่สวนมูลเหตุในการ

ร้องขอโดยรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ สรุปเปรียบเทียบเพื่อให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกอบการตัดสินใจในการ

ลงคะแนนเสียง 

 การลงคะแนนเสียงถอดถอนจะจัดขึ้นหลังจากการด าเนินการไต่สวนเสร็จสิ้น โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้อง

ยืนยันให้มีการจัดให้ลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่ง

คร้ังใด ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมด ให้การเข้าชื่อคร้ังนั้นตกไป 

 หากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมด และมีคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  ให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับ

แต่วันลงคะแนนเสียง 

 

229. นเรศ  อยู่สนิท . มาตรการทางกฎหมายในการให้สิทธิประชาชนเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 มาตรา 287 . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2543. 

 ประเทศไทยได้มีมาตรการทางกฎหมายในการให้สิทธิประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินได้

โดยตรงต่อสภาท้องถ่ินของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และจากการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้น ไม่ได ้



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

125 

 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการทางกฎหมาย และวิธีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีชัดเจน ท าให้การเสนอร่างข้อบัญญัติ

ท้องถ่ินไม่ประสบความส าเร็จตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และมีปัญหาว่า สภาท้องถ่ินแต่ละองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีอ านาจโดยตรงในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามข้อบังคับการประชุมสภาของท้องถ่ิน

นั้น ๆ โดยประชาชนในท้องถ่ินไม่มีสิทธิใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรงในการออกเสียงประชามติ ดังนั้น มีประเด็นการศึกษา

ว่า ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมาย ในการให้สิทธิประชาชนในท้องถ่ินเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินในลักษณะใด

จึงเหมาะสม วิธีการเพื่อหาค าตอบข้างต้น กระท าโดยศึกษาหาวิธีการการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินและการออกเสียง

ประชามติ โดยประชาชนในท้องถ่ินของต่างประเทศที่ใช้กันอยู่ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุูน และประเทศ

แคนาดา 

 ผลการศึกษาพบว่าในต่างประเทศที่น ารูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงมาใช้โดยให้สิทธิประชาชนในการเสนอ

กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน และการออกเสียงประชามติ ได้แก่ Broward County ของมลรัฐฟลอริดา มลรัฐฟลอริดา 

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐอริโซน่า มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุูน นอกจากนั้นจังหวัดบริติช 

โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ก็ให้สิทธิประชาชนในเขตเลือกตั้งจังหวัดเสนอกฎหมายได้โดยตรงเช่นกัน แต่ไม่ได้ก าหนด

รูปแบบการออกเสียงประชามติในการรับรองกฎหมายไว้ ดังนั้นประเทศไทยควรใช้มาตรการในการเข้าชื่อเสนอร่าง

ข้อบัญญัติท้องถ่ินและการออกเสียงประชามติท่ีเหมาะสมดังต่อไปนี้ คือ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ .ศ. 2542 โดยบัญญัติให้มีรูปแบบการยื่นค าร้อง วิธีการด าเนินการ และวิธีการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติท้องถ่ินของสภาท้องถ่ินนั้น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ควรก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินของสภา

ท้องถ่ิน โดยบรรจุให้เป็นวาระด่วน และให้มีการออกเสียงประชามติรับรองร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีเสนอโดยประชาชน ซึ่ง

ไม่ผ่านการพิจารณาของสภาท้องถ่ิน 

 

230. อิทธิพล  ทัศนา . อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542. 

 อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นอ านาจในการออกกฎเพื่อใช้บังคับ

ภายในเขตท้องถ่ินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับมอบอ านาจนี้มาจากรัฐเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจัดท าบริการ

สาธารณะ เป็นการแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนกลางเพื่อสนองตอบประโยชน์ส่วนรวมเฉพาะของท้องถ่ินหนึ่ง ๆ 

ท้ังนี้เหตุผลเนื่องจากรัฐมีภาระหนักในการจัดท าบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบประโยชน์ส่วนรวมของคนทั้งประเทศ 

ประกอบกับมีกิจการบางอย่างเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องเฉพาะในท้องถ่ินหนึ่ง ๆ เท่านั้น ซึ่งเป็นกรณีสมควรท่ีท้องถ่ินควรจะท า

เองได้เพราะคนในท้องถ่ินย่อมรู้ถึงความต้องการของท้องถ่ินท่ีแท้จริงดีกว่าคนอื่น ๆ อีกท้ังกิจการท่ีจะด าเนินการนั้นอยู่ใน

วิสัยทัศน์ท่ีองค์กรส่วนท้องถ่ินจะกระท าเองได้ไม่ล าบากแต่อย่างไรโดยรัฐให้ความเป็นอิสระในการกระท าดังกล่าวตาม

สมควร 

 วิธีการมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกกฎดังกล่าวกระท าโดยกฎหมายโดยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 

ประเภท อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันเป็นเรื่องการ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่กับปฏิบัติการท่ัว ๆ ไปท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นข้อบัญญัติท้องถ่ิน และ

อ านาจในการออกกฎหมายท้องถ่ินในกรณีกฎหมายเฉพาะเรื่องให้อ านาจออกเป็นกรณี ๆ ไป ข้อบัญญัติท้องถ่ินจึงมีฐานะ

เป็นกฎหมายล าดับรองประเภทหนึ่งและถือว่าเป็นการกระท าทางปกครองประการหนึ่งท่ีจะต้องตกอยู่ภายใต้หลัก

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองซึ่งจะต้องถูกควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าโดย

องค์กรท่ีเก่ียวข้องคือ องค์กรผู้ใช้อ านาจในการก ากับดูแล องค์กรตุลาการ และองค์กรพิเศษท่ีจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

 จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินมีปัญหา 3 ประการคือ ปัญหาแรกเรื่องการใช้อ านาจ

ของผู้มีอ านาจก ากับดูแลแทรกแซงเข้าไปในอ านาจอิสระในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ปัญหาที่สองเรื่องบทบัญญัติของ

กฎหมายเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนกลางมอบหมายภาระหน้าท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มเติมท าให้ขอบ 
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อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินจึงมีความไม่แน่นอน และปัญหาสุดท้ายคือปัญการประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถ่ิน

ซึ่งไม่เป็นท่ีทราบกันแพร่หลายท่ัวไป 

 ต่อปัญหาดังกล่าวผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังนี้ ปัญหาแรกโดยการจ ากัดบทบาทในการใช้อ านาจ

ก ากับดูแลจากการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถ่ินเป็นเพียงการให้รับทราบการออกข้อบัญญัติและหากเห็นว่า

ข้อบัญญัติท้องถ่ินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้มีอ านาจฟฺองต่อศาลปกครองให้มีค าสั่งเพิกถอนได้ ทั้งนี้อาจเริ่มจาก

การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในบางประเภทก่อน ปัญหาที่สองควรจ ากัดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนกลางในการ

มอบหมายภาระหน้าท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหาสุดท้ายควรมีกฎหมายกลางส าหรับก าหนดวิธีการขั้นตอนใน

การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ินและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรรวบรวมบทบัญญัติทั้งหลายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินแต่ละประเภทท่ีกระจายอยู่ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลายแต่มีลักษณะร่วมกันอยู่

พิจารณาจัดท าเป็นประมวลกฎหมายท้องถ่ินต่อไป 

 

231. อภิวัฒน์  คุณารักษ์ . รูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  . วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. 

 การศึกษาเรื่อง รูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา 2 ประการ คือ 1) ศึกษารูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 2) 

วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยได้ท าการศึกษาใน

พื้นท่ีจังหวัดล าปาง ข้อมูลรวบรวมได้จากผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น

ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นแกน

น ากลุ่ม เพื่อหารูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษานี้ใช้วิธีการเชิงพรรณา และการ

วิเคราะห์เนื้อหาเป็นส าคัญ 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดล าปางได้รวมตัวกัน 3 กลุ่ม เพื่อร่วมมือ

กันจัดการมูลฝอย โดยการก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดล าปาง 3 ศูนย์ ลักษณะงานด้านการจัดการภายใน

ศูนย์ ได้ก าหนดงานด้านเทคนิค และงานด้านการรณรงค์สร้างจิตส านึกในเรื่องการจัดการมูลฝอยเชิงพานิชย์ในครัวเรือน

ให้กับประชาชน งานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับชุมชนเรื่องการด าเนินงานของศูนย์ เนื่องจากท้องถ่ินไม่

มีศักยภาพทางการเงิน จึงมีความจ าเป็นต้องของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อด าเนินการก่อสร้างศูนย์ และค่าใช้จ่ายในการ

จัดการภายในศูนย์ท้องถ่ินท้ัง 3 กลุ่ม สามารถบริหารจัดการได้ การบริหารจัดการศูนย์ท้องถ่ินท้ัง 3 กลุ่มจะเสนอผู้แทน

เข้าร่วมบริหารจัดการ และการด าเนินงานได้ด าเนินการ 2 ลักษณะ คือ แกนน ากลุ่มด าเนินการเอง และจัดจ้างเอกชน

ด าเนินการ รูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกันท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอ คือ รวมตัวกัน 3 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม

การศึกษานี้ ได้วิเคราะห์ถึงสภาพ พื้นท่ีและศักยภาพท้ัง 3 กลุ่ม เห็นว่าควรมี 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ด าเนินการบริเวณ

ตอนกลางของจังหวัดล าปาง และควรมีการลงทุนและด าเนินการโดยเอกชน กลุ่มท่ี 2 ด าเนินการบริเวณด้านใต้ของจังกวัด

ล าปาง ซึ่งรัฐควรเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการ 

 ข้อเสนอแนะอันเป็นผลมาจากการศึกษาคร้ังนี้คือ รูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ควรเตรียมการให้ท้องถ่ินมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน กล่าวคือ ควรร่วมมืออย่างยั่งยืน การประชาสัมพันธ์

และท าความเข้าใจกับชุมชนควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดการด้านเทคนิคให้ผู้ท่ีมีความช านาญและมีความ

รับผิดชอบมาด าเนินการ มาตรการในการให้ชุมชนลดปริมาณมูลฝอยและมาตรการในการปฺองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ความพร้อมดังกล่าวจะท าให้ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขและปฺองกันปัญหา

มูลฝอยได้อย่างแท้จริง 
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232. ปิยะนารถ  โป๊ะบุญช่ืน . เปรียบเทียบการรับรู้บทบาทผู้ใหญ่บ้านกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบาลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  . สาขาวิชา

บริหารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริก , 2545. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความเข้าใจ และการรับรู้ในบทบาท หน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีต าบล

เกาะเกร็ด และเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเกาะเกร็ดกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใหญ่บ้านพื้นท่ีต าบลเกาะเกร็ด มี

ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 

เนื่องจากบทบาทท่ีได้ก าหนดเพิ่มเติมใหม่ท้ัง 19 บทบาทนั้น ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับบทบาทเดิมท่ีปฏิบัติมาช้านาน และ

เป็นสิ่งท่ีรับรู้ถึงขอบเขตการท างานว่าสามารถท่ีจะปฏิบัติบทบาทดังกล่าวได้เป็นอย่างดีท าให้บทบาทดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับ

บทบาทท่ีตนปฏิบัติอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 จะปฏิบัติบทบาทดังกล่าว

ได้เป็นอย่างดีท าให้บทบาทดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับบทบาทท่ีตนปฏิบัติอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

 จากการศึกษาในข้างต้นผู้ศึกษาเกิดข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาบทบาทผู้ใหญ่บ้านในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 

2537 คือ การส่งเสริมจัดอบรมเนื้อหาของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านเพราะกลุ่มผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีการศึกษาไม่สูงนักซึ่งเป็นอุปสรรคในการ

บริหารงาน ด้านความรู้ และความเข้าใจบางประเด็น และควรให้การสนับสนุนทางด้านขวัญก าลังใจ รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และเพื่อให้การแสดงบทบาทของผู้ใหญ่บ้านเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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233. โสภณ  สุวรรณรัตน์ . ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สมาชิกสภาจังหวัดมีความพึงพอใจในบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 

ุ. เนื่องจากเป็นการเพิ่มอ านาจหน้าที่และพื้นท่ีรับผิดชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลไม่พอใจ เนื่องจากกลัวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ามาแทรกแซงอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

 2. สมาชิกสภาท้องถ่ินท้ังสองฝูายมีความเห็นเหมือนกันว่า หากร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ุ. มีผลบังคับใช้แล้วจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

และสมาชิกสภาท้องถ่ินท้ังสองฝูาย มีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีจะเกิดข้ึนแตกต่างกัน คือ

สมาชิกสภาจังหวัดเสนอให้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับองค์การ

บริหารส่วนต าบล ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอให้มีการยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ และพื้นท่ีรับผิดชอบซ้ าซ้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบลและราชการบริหาร

ส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

234. เอกชัย  เหลื่อมไพศาล . กฎหมายว่าด้วยบริหารราชการเมืองพัทยา  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ. 2521 พร้อมท้ังกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและ

ประกาศท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งใช้เป็นระเบียบบริหารงานเมืองพัทยาตามรูปแบบผู้จัดการเทศบาล (City manager plan) เป็นแห่ง

แรกและแห่งเดียวของไทย ได้บังคับใช้มาเป็นเวลาถึง 4 ปีเศษ สมควรท่ีศึกษาว่ากฎหมายยังเหมาะสมกับเมืองพัทยา

หรือไม่ อย่างไร ส าหรับการศึกษานี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายโดยใช้วิธีการศึกษา 2 แบบ คือ ศึกษาและค้นคว้า

จากข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) และจากการสัมภาษณ์  (Field Research) เพื่อเสริมข้อมูลเอกสารให้

สมบูรณ์ข้ึน 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่า การปกครองท้องถ่ินรูปเมืองพัทยาเป็นการปกครองท้องถ่ินรูปที่ 5 และ

ล่าสุดของไทย เกิดจากแนวความคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปกครองท้องถ่ินรูปอื่น ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด , สุขาภิบาล, เทศบาลและกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่

เหมาะสม ประกอบกับได้รับแนวความคิดและรูปแบบโครงสร้างการปกครองท้องถ่ินรูปแบบผู้จัดการเทศบาลมาจาก

สหรัฐอเมริกา จึงเกิดรูปการปกครองท้องถ่ินเมืองพัทยาขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบผู้จัดการเทศบาลเมืองพัทยาไม่

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพลักษณะและความต้องการของเมืองพัทยาหลายประการ อันท าให้การบริหารงานเมืองพัทยา

ขาดความคล่องตัว ปัญหาดังกล่าวท่ีส าคัญ ๆ ได้แก่ ด้านการจัดองค์การปลัดเมืองพัทยามีอัตราเงินเดือนไม่เหมาะสมกับ

ต าแหน่ง และไม่มีความม่ันคงในอาชีพ จึงไม่เป็นท่ีจูงใจให้นักบริหารอาชีพที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาด ารง

ต าแหน่ง ด้านการจัดระเบียบราชการ การจัดให้ส านักปลัดเมืองพัทยามีฐานะเท่าเทียบกับกองงานต่าง ๆ ของเมืองพัทยา

ท าให้การบริหารงานของปลัดเมืองพัทยาขาดการกลั่นกรองจากพนักงานประจ าระดับสูง และโดยเฉพาะการบริหารงาน

บุคคลของเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยามีอ านาจบังคับบัญชาแต่งตั้ง ให้คุณให้โทษได้เฉพาะพนักงานตั้งแต่ระดับ 4 ลงมา

เท่านั้น จึงท าให้ขาดความร่วมมือในการท างานจากพนักงานในระดับสูงกว่านั้น ปัญหาอ านาจหน้าท่ีเมืองพัทยาปรากฏว่า 

เมืองพัทยาไม่มีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดต่อข้อบัญญัติทั้งที่มีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดต่อข้อบัญญัติอยู่แล้ว ท า

ให้ขาดความคล่องตัว ปัญหาการออกข้อบัญญัติ เมืองพัทยาไม่มีอ านาจออกข้อบัญญัติตามความต้องการในกรณีจ าเป็น 

โดยเฉพาะอ านาจในการก าหนดโทษ และปัญหาด้านรายได้รายจ่าย เมืองพัทยาขาดเงินรายได้มาพัฒนาอย่างมาก 

ตลอดจนด้านการควบคุมเมืองพัทยา การบริหารงานเมืองพัทยาก็ถูกควบคุมมากเกินไปด้วย 

 จากปัญหาดังกล่าว สมควรท่ีจะได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงานเมืองพัทยาตามลักษณะและความต้องการของเมืองพัทยาใน

ขณะนี้และในอนาคตอันใกล้ ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านคือ ด้านการจัดองค์การ สมควรเพิ่มอัตรา

เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่ารับรองตามความเหมาะสม และเพิ่มความจูงใจให้นักบริหารอาชีพจากภาครัฐบาลเข้ามาด ารง

ต าแหน่งมากข้ึน เช่น ให้โอกาสข้าราชการกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งในราชการเดิม เม่ือเข้ามาเป็นปลัดเมืองพัทยาและพ้น

จากต าแหน่งปลัดเมืองพัทยาแล้ว เป็นต้น ด้านการจัดระเบียบราชการ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลให้ปลัดเมืองพัทยา

มีอ านาจบังคับบัญชา แต่งตั้ง ถอดถอน ให้คุณให้โทษกับพนักงานทุกระดับอย่างสมบูรณ์ ด้านอ านาจหน้าที่ของเมือง

พัทยาก็สมควรเพิ่มอ านาจหน้าที่จับกุมผู้กระท าผิดต่อข้อบัญญัติ ด้านการออกข้อบัญญัติ ให้เมืองพัทยามีอ านาจก าหนด

อัตราโทษกับผู้กระท าผิดต่อข้อบัญญัติได้ตามความต้องการของตน แต่ต้องไม่เกินอ านาจก าหนดโทษที่เมืองพัทยามีอยู่ 

คือ อัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท และด้านรายได้รายจ่ายควรเพิ่มฐานหรือประเภทภาษี 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตบางประเภทให้สูงขึ้น รวมท้ังเพิ่มอัตราในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวด้วย 
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235. จ ารัส  สังขวิเชียร . ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าเทศบัญญัติเรื่องการบ าบัดน้ าเสียมาบังคับใช้ ในเขต

เทศบาลเมืองสมุทรปราการ  . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) สาขาวิชาเอกบริหาร

กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.9 ช่วงอายุท่ีพบมากท่ีสุดอยู่

ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.2 สถานภาพสมรส เป็นโสดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.1 การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 25.2 จ านวนสมาชิกเฉลี่ย 146 คนต่อสถานประกอบการ มีรายได้เฉลี่ย 

46,846 บาทต่อสถานประกอบการต่อเดือน แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียท่ีได้รับส่วนใหญ่ได้จากทางโทรทัศน์

คิดเป็นร้อยละ 80.9 ส่วนแหล่งข่าวสารมลพิษทางน้ าส่วนใหญ่ได้จากทางวิทยุและโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 83.6 ส่วนใหญ่

ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารนาน ๆ ครั้ง และมีความรู้พื้นฐานในเรื่องมลพิษทางน้ ายังอยู่ในระดับต่ า ส าหรับกลุ่มครัวเรือน

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.5 ช่วงอายุท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.9 

สถานภาพสมรสคู่คิดเป็นร้อยละ 45.6 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.5 จ านวนสมาชิก

ในครัวเรือน เฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 6,643 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ

การบ าบัดน้ าเสียทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 82.4 ส่วนแหล่งข่าวสาร เรื่องมลพิษทางน้ าได้จากหนังสือพิมพ์คิดเป็นร้อย

ละ 67.1 มีการติดตามข่าวสารนาน ๆ ครั้งและมีความรู้พื้นฐานเรื่องมลพิษทางน้ าค่อนข้างต่ าเช่นเดียวกัน 

 กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มครัวเรือนท่ัวไป มีความคิดเห็นท่ีดีต่อการน าเทศบัญญัติ เรื่องการบ าบัดน้ าเสีย มา

บังคับใช้ร้อยละ 95.3 และ 63.8 ตามล าดับ โดยท่ีระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อของกลุ่มตัวอย่างท้ังสอง ไม่มีความ

แตกต่างกันและเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและครัวเรือนท่ัวไป พบว่าในกลุ่ม

เพศหญิงท่ีมีสถานภาพสมรสโสดและมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 5 –10 คนและมีรายได้ระหว่าง 5,001 – 

10,000 บาทต่อเดือน มีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดเห็น ส าหรับความสัมพันธ์พบว่า ความรู้เรื่องการบ าบัดน้ าเสีย

ของผู้ประกอบการ และสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ การติดตามข่าวสารมลพิษทางน้ า ความรู้เรื่องมลพิษทาง

น้ าของกลุ่มครัวเรือนท่ัวไปมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) นอกจากนี้ยัง พบว่า

อัตราค่าบ าบัดน้ าเสีย ที่สามารถจ่ายได้ของผู้ประกอบการประมาณ 81 บาทต่อเดือน กลุ่มครัวเรือนประมาณ 37 บาทต่อ

เดือน และวิธีการเก็บเห็นควรออกเทศบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ 47.6 และ 49.2 ตามล าดับ 

 ส่วนเหตุผลของการออกเทศบัญญัติส่วนใหญ่ ต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน ส าหรับเหตุผลของผู้ไม่เห็นด้วยคือ 

เกรงว่าจะใช้ไม่ได้ผลและเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน 

 

236. อรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา . การใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมแผงลอยจ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมแผงลอยจ าหน่ายอาหารปัจจุบันจัดอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยกิจกรรมท่ีมีผลส าเร็จค่อนข้างสูงได้แก่การออกเทศบัญญัติเพื่อรองรับการใช้กฎหมายตามพระราชบัญยัติ

การสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ส่วนกิจกรรมท่ียังมีระดับความส าเร็จค่อนข้างต่ าเป็นกิจกรรมด้านการน ามาตรการทาง

กฎหมายไปบังคับใช้ได้แก่การออกใบอนุญาต การพกพาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

 การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีก าหนดตามสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านผู้บริหารได้แก่ นายกเทศมนตรีท้ัง 

2 ปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จในการใช้มาตรการทางกฎหมาย ส่วนปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติ ได้แก่ หัวหน้า

งานสุขาภิบาลอาหาร เทศบาล ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างมี

นัยส าคัญ ได้แก่ ความชัดเจนในการวางแผนและควบคุมงาน และสมรรถนะขององค์กร และยังพบว่า ปัจจัยด้านความรู้



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

130 

เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการยอมรับการใช้มาตรการทางกฎหมาย

ของผู ้

 

 

ปฏิบัติงาน ซึ่งการยอมรับการใช้กฎหมายและสภาพสมรรถนะขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความชัดเจนในการวางแผน

และควบคุมงานอย่างมีนัยส าคัญด้วย 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ด้านผู้ก าหนดนโยบายคือกรมอนามัย ควรจัดแผนการให้ความรู้เก่ียวกับ

รายละเอียดของพระราชบัญญัติ ฯ ที่ชัดเจนต่อผู้รับนโยบาย โดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างระดับการยอมรับการ

ใช้มาตรการทางกฎหมาย อันจะส่งผลต่อความชัดเจนในการวางแผนและควบคุมงานต่อไป พร้อมกันนั้นท้ังผู้ก าหนด

นโยบายและองค์กรผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค์กรท้ังด้านจ านวนบุคลากร 

งบประมาณ และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรองรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนตามกฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และควรให้ผู้ประสานนโยบายระดับศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขตและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพิ่ม

บทบาทในการนิเทศและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลให้มากข้ึนด้วย 

 

237. วิรงรอง  สุนทรภัค . แนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาลโดยผ่าน

ตลาดทุนในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร . นิติศาสต

รมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 การจัดสร้างบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถ่ินอันเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของเทศบาลตามท่ีมี

กฎหมายก าหนดไว้ จ าเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก การออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาลอาจจะเป็น

ทางเลือกหนึ่งท่ีท าให้เทศบาลมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะจัดสร้างบริการสาธารณะดังกล่าวได้ 

 ตามกฎหมายเทศบาลของไทยก าหนดให้มีการออกพันธบัตรเทศบาลได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีกฎหมาย

ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้กฎหมายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้บัญญัติรองรับ

ถึงการระดมทุนของเทศบาลในตลาดทุนไว้ จึงท าให้การออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาลไม่อาจเป็นไปได้ในปัจจุบัน 

 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังเหตุผลและประโยชน์ท่ีได้รับใน

การออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาลต่อประชาชน ตลอดจนแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินการดังกล่าว โดยผู้เขียน

ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

 1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่เพื่อรองรับการออกและเสนอ

ขายพันธบัตรเทศบาล 

 2. ก าหนดแนวทางการควบคุมโดยให้เทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในเรื่อง

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อปฺองกันมิให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจากการออกและเสนอขายพันธบัตรเทศบาล 

 

238. พิสิทธิ์ชัย  ศรีบุญเรือง . การใช้กฎหมายและเทศบัญญัติในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

, 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่พบว่า กลุ่มประชากรท้ังหมดเห็นด้วยกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ที่ควรกระท าทั้งในสภาพบังคับใช้

ท่ัวไปในเชิงปฺองกัน เชิงควบคุม และในเชิงการลงโทษทางปกครองควบคู่กันไป รวมท้ังกลุ่มประชากรต้องมีความเข้มงวด

กวดขันอย่างเคร่งครัด และยังเห็นด้วยกับการใช้มาตรการท่ีก าหนดให้ประชาชนมีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าก าจัดขยะ 
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 2. กลุ่มประชากรมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและเทศบัญญัติ เก่ียวกับการรักษาความสะอาดของ

บ้านเมือง และ 

 3. มีความเห็นว่า ประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและเทศ

บัญญัติมากขึ้น 

  

 ข้อเสนอแนะ  : เพื่อให้การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่เทศบาลควรใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและเทศบัญญัติ ทั้งเชิงปฺองกัน เชิงบังคับ และเชิง

ควบคุมในลักษณะผสมผสานกัน ควรประสานความร่วมมือให้สอดคล้องกันทุกฝูาย เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนของงาน 

ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตส านึก และความตระหนักในการรักษาความสะอาด ควบคู่ไปกับการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในเขตเทศบาล จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อท าหน้าที่รักษาความ

สะอาดร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่  และควรปรับปรุงแก้ไขบทลงโทษในเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ ให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน 

 

239. อุลิศ  สุจิรสกุล . ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล

ต าบลที่เปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล  : ศึกษากรณีจังหวัดจันทบุรี  . ภาควิชารัฐศาสตร์ (สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา , 2543. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลมีความรู้เรื่องกฎหมายและ

ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลอยู่ในระดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 0.51) โดยแยกเป็นมีความรู้เรื่องกฎหมายด้านการ

บริหารงานอยู่ในระดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 0.51) มีความรู้เรื่องกฎหมายในด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 

0.51) มีความรู้เรื่องกฎหมายด้านการบริหารงานคลังอยู่ในระดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 0.50) ส าหรับในช่วงของข้เสนอแนะใน

การสร้างความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ผู้บริหารส่วนใหญ่มีข้อเสนอว่า ควรจัดให้มี

การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารเทศบาลอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 

 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินหรือมีหน้าท่ีในการ

ส่งเสริมการด าเนินงานของการปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรจะรีบด าเนินการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารของเทศบาล 

โดยการจัดการศึกษาให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงหรือแก้ไข

กฎหมายระเบียบต่าง ๆ โดยลดความซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดต้ังองค์กร

หรือคณะที่ปรึกษาแนะน ากับผู้บริหารเทศบาล และท่ีส าค ยรัฐบาลควรก าหนดมาตรการและนโยบายท่ีชัดเจนต่อการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมด เพื่อให้องค์กรเหล่านี้สามารถปกครองและด าเนินกิจการได้ด้วยตนเองตาม

เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน 

 

240. วิฑูลรย์  ศิริวิโรจน์ . ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีของเทศบาล  . วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. 

 ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีของเทศบาลมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งไม่เอ้ืออ านวยต่อ

การบริหารจัดเก็บ และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการตีความแห่งบทบัญญัติกฎหมาย และปัญหาการบริหารจัดเก็บภาษีของ

เทศบาล จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเกิดจากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ ความบกพร่องของ

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการปฏิบัติท่ีต่างกันของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเทศบาลผู้ใช้บังคับกฎหมาย 

 โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์การ

บริหารภาษีที่ดี และหลักการกระจายอ านาจการปกครองให้กับท้องถ่ิน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัญหาความบกพร่องแห่ง

บทบัญญัติกฎหมายในกรณีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ควรกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

132 

ยกเว้นภาษีจากเดิมท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีให้มี

ความชัดเจน และแก้ไขอัตราภาษีให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องส่วนควบ ในกรณีของภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ควรก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดราคาปานกลางท่ีดินและเพดานภาษีให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และในกรณีของ

ภาษีปฺาย ควรเพิ่มการประสานงานและเชื่อมโยงทางข้อมูลกับฝูายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อควบคุมการติดตั้งปฺายตามท่ี 

 

กฎหมายก าหนด และควรมีการแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยีมากย่ิงขึ้น และส าหรับ

ปัญหาการปฏิบัติท่ีต่างกันของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเทศบาลผู้ใช้บังคับกฎหมายนั้น เป็นเรื่องเก่ียวกับความ

คิดเห็นและความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีใช้บังคับแตกต่างกัน จึงควรท่ีจะก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการใช้

บังคับกฎหมายให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น และควรเพิ่มความรู้ความช านาญให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการอบรม

ตลอดจนจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีละเอียดและชัดเจน 

 

241. ทวี  ชิณรงค์ . ปัจจัยการตัดสินใจที่มีส่วนสัมพันธ์กับการจัดท างบประมาณของผู้บริหารเทศบาลต าบลใน

จังหวัดกาฬสินธุ ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2544. (การศึกษาอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ปัจจัยการตัดสินใจในการจัดท างบประมาณของคณะผู้บริหารเทศบาล 

  1.1 ปัจจัยดึงดูด ประกอบด้วยตัวแปร เปฺาประสงค์ และความเชื่อ ที่มีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ 

ด้านเปฺาประสงค์ รองลงมาคือ เรื่องความเชื่อ 

  1.2 ปัจจัยผลักด้น ประกอบด้วยตัวแปร ความคาดหวัง ข้อผูกพัน และข้อบังคับท่ีมีระดับการตัดสินใจ

มากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องความคาดหวัง รองลงมาได้แก่ เรื่องข้อบังคับ 

  1.3 ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วยตัวแปรโอกาส และความสามารถท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด 

ได้แก่ เรื่องโอกาส รองลงมาได้แก่ ตัวแปรเรื่องความสามารถ 

 2. พฤติกรรมในการจัดท างบประมาณของผู้บริหารเทศบาลต าบลท้ังในด้านการทบทวนแผน 5 ปี แผน

ประจ าปี การก าหนดนโยบายและแนวทางงบประมาณ การประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่าย การรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอร่างงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับการ

ปฏิบัติในการจัดท างบประมาณมากท่ีสุด คือ ด้านการเสนอร่างงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการก าหนดนโยบายและ

แนวทางงบประมาณ และด้านการประมาณการรายรับมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 3. ปัจจัยการตัดสินใจ ปัจจัยดึงดูด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดท างบประมาณ ในด้านการทบทวน

แผนงาน 5 ปี แผนประจ าปี ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า กับการก าหนดนโยบายและแนวทาง

งบประมาณ การประมาณการรายจ่าย การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอร่างงบประมาณ ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการจัดท างบประมาณด้านการประมาณการรายรับไม่มีความสัมพันธ์ 

 4. ปัจจัยการตัดสินใจ ปัจจัยผลักดัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดท างบประมาณของผู้บริหารเทศบาล

ต าบลด้านการทบทวนแผนงาน 5 ปี แผนประจ าปี การก าหนดนโยบายและแนวทางงบประมาณในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ ากับการจัดท างบประมาณในด้านการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่าย การรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณ และการเสนอร่างงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 5. ปัจจัยการตัดสินใจ ปัจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดท างบประมาณของผู้บริหารเทศบาล

ต าบลในด้านการทบทวนแผนงาน 5 ปี แผนประจ าปี การก าหนดนโยบายและแนวทางงบประมาณในระดับปานกลาง และ

มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า กับการจัดท างบประมาณในด้านการประมาณการรายจ่าย การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

งบประมาณ อย่างมีน้ยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการจัดท างบประมาณด้านการประมาณการรายรับและการเสนอ

ร่างบประมาณไม่มีความสัมพันธ์ 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

242. ชูชีพ  พงษ์ไชย . บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ .ศ. 2457 กับ

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การก าหนดบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ท่ีมีบทบาทอยู่ท้ังในการปกครอง

ท้องถ่ินและการปกครองท้องท่ี แม้จะมีความสัมพันธ์และเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาต าบลในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณา

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและลักษณะการแสดงบทบาทหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถตระหนักและแสดงบทบาทตาม

สถานภาพการเป็นนักปกครองท้องท่ีได้ชัดเจน แต่มีระดับความเข้าใจรับรู้น้อยในส่วนท่ีเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ในฐานะ

สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ความไม่สามารถในการแยกแยะและระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ เป็นผลให้

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มากจะแสดงบทบาทความเป็นผู้น าตามธรรมชาติ ในฐานะการเป็นนักปกครองท้องท่ีในการบริหารและ

ปฏิบัติงานซึ่งส่งผลกระทบในด้านความข้ดแย้งกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหารส่วน

ต าบลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 

243. พินิจ  ราชวัฒน์ . ความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดระยองที่มีต่อพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาต าบล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 ผลการศึกษาพบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดระยอง ส่วนมากเห็นว่าพระราชบัญญัติต าบาลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ต าบลมีความ

เจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ส าหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับความ

คิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาต าบล พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งด้านระดับการศึกษา อาชีพรายได้ ต าแหน่งหน้าท่ี

ในองคืการบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล อายุการด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล และอายุ

การด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้านต่อพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาต าบล อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษายัง

พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางด้านเพศ ต าแหน่ง และสถานภาพสมรส  ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความคิดเห็นของก านันและผู้ใหญ่บ้านต่อพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ในส่วนท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาสภาต าบล 

 

244. ประเวส  สิงห์ภูกัน . ปัญหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ประสบความส าเร็จคือ 

หลักเกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อบกพร่อง ส่งผลให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการ

ด าเนินการ ซึ่งอาจสรุปข้อบกพร่องดังกล่าวได้ 3 ประการ คือ 
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 ประการแรก หลักเกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันไม่อาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี

ขนาดพื้นที่ จ านวนประชากรและรายได้ท่ีเหมาะสมและใกล้เคียงกันได้ มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก 

 

จ านวนมาก ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ไม่ท่ังถึง 

การควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเป็นไปได้ยาก ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการประสานงานและการ

วางแผนพัฒนาหรือแผนการคมนาคมร่วมกัน 

 ประการท่ีสอง บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  (Political Participation) และก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

ชนบท 

 ประการท่ีสาม บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2476 

 จากข้อบกพร่องดังกล่าวผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในประเด็นต่อไปนี้ 

 1. ควรมีการก าหนดเขตพื้นท่ีการปกครอง จ านวนประชากรและรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ โดย

ก าหนดเขตพื้นท่ีการปกครองในทางท่ีสามารถจะช่วยให้ประชาชนท่ัวไปและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี

จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อต าบลโดยรวม มิใช่ยึดติดกับหมู่บ้านของตนเองเท่านั้น บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัย

เก้ือกูลกันระหว่างเมืองชนบท มีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะจัดหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่าย แต่ไม่ใหญ่เกินไปจนไม่อาจดูแลได้

อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ซึ่งน่าจะมีขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร 

  ส่วนจ านวนประชากร ควรก าหนดจ านวนประชากรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล

ให้มีจ านวนมากพอสมควรแต่ไม่มากจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร และจะต้องไม่ก าหนดเป็นเกณฑ์ตายตัว

เกินไป ควรยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสมของของลักษณะชุมชน โดยควรก าหนดประมาณ 3,200 คนเป็นอย่างน้อย 

 2. เม่ือจัดตั้งสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ห้ามมิให้น ากฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี

ในส่วนท่ีบัญญัติถึงการจัดตั้งหมู่บ้าน และการแต่งตั้งก านัน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน มาใช้ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 3. ควรก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามสัดส่วนจ านวนประชากร 

 4. ควรให้มีการจัดต้ังเทศบาลต าบลได้เฉพาะกรณีท่ียกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มพื้นท่ีหรือ

หลายแห่งรวมกัน ไม่ควรให้มีการแยกพื้นท่ีชุมชนเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีความเจริญ

จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล 

 

245. สมพร  ถาวรวิริยะนันท์ . ปัญหากฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  . 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนโดยผลแห่งกฎหมาย 

กล่าวคือกฎหมายก าหนดเฉพาะหลักเกณฑ์รายได้ของสภาต าบลเป็นส าคัญ มิได้ค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท าให้เกิด

ปัญหาในการบริหารงานตลอดมา วิธีการแก้ปัญหาควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะต้อง

ก าหนดรายได้ พื้นท่ี จ านวนประชากรให้เหมาะสม และประการส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถ่ินนั้น 

2. เจ้าพนักงานของรัฐ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสารวัตรก านันได้ประโยชน์ 
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จากมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 เนื่องจากในระยะ 4 

ปีแรกนับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ได้โดยไม่ต้องลาออกจากต าแหน่ง      เป็นการขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่องหลักของความเสมอภาคซึ่งก าหนดให้ 

 

 

บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การแก้ไขปัญหาสามารถ

กระท าได้โดยการยกเลิกบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว 

 3. ประชาชนยังเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น มีเพียงการเลือกตั้งผู้แทนท้องถ่ินเท่านั้น ส่วนการมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจะให้ฝูายบริหารด าเนินการตาม

ความร้องการของประชาชนในท้องถ่ินนั้นพบว่า ประชาชนยังไม่มีโอกาสเข้าร่วมตัดสินใจ ยังคงเป็นดุลพินิจของฝูายบริหาร

อย่างกว้างขวางท่ีจะด าเนินการได้ตามอ าเภอใจ ส่งผลให้เกิดการทุจริต ใช้เงินผิดประเภท การแก้ไขปัญหาสามารถท าได้

โดยการจัดท าประชาพิจารณ์ และการลงประชามติ ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในแต่ละคร้ัง เนื่องจากการปกครองใน

รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องค านึงถึงส่วนรวมเป็น

หลัก 

 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินพบว่า รัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ก าหนดจ านวนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถ่ินเพื่อจัดให้มีการถอดถอนเป็นจ านวนเท่าใด 

เนื่องจากถ้าก าหนดไม่เหมาะสม จะท าให้การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ินเกิดข้ึนบ่อยครั้ง หรือ

ประชาชนไม่อาจจะใช้สิทธิดังกล่าว วิธีการแก้ไขควรก าหนดจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินนั้นให้เหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ใช้หลักเกณฑ์ 1 ใน 4 

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส าหรับกรุงเทพมหานครใช้หลักเกณฑ์จ านวน 10,000 คน ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินพบว่า รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานสภาท้องถ่ินเพื่อให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเป็นจ านวนท่ีมากเกินไป จนแทบจะไม่มีทางเป็นไป

ได้ส าหรับองค์กรปกครองท้องถ่ินบางรูปแบบ วิธีการแก้ไขควรลดจ านวนการเข้าชื่อให้น้อยลงเหลือ 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเสนอกฎหมายและน ากฎหมายนั้นมาใช้บังคับในท้องถ่ินได้ เพื่อให้เป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ 

 

246. อารยา  สอนใจ . มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  . 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 ผลการศึกษาปรากฏว่ามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝูายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มี

องค์กรท่ีมีอ านาจควบคุม ได้แก่ ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สภาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรประชาชนและ

องค์กรอ่ืน ๆ 

 การควบคุมของราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคกระท าผ่านองค์กรคือ กระทรวงมหาดไทย โดยมาตรการด้าน

การจัดต้ังหรือยุบเลิกองค์การบริหารส่วนต าบล การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดสรรเงินอุดหนุนและการ

ตรวจสอบทางการเงิน ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ มีอ านาจควบคุมองค์กรและตัวบุคคล โดยการให้ความ

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร การถอดถอนคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารออกจากต าแหน่ง การ

เรียกกรรมการบริหารมาชี้แจงหรือสอบสวน การยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลการควบคุมการกระท าโดยการให้ความ

เห็นชอบข้อบัญญัติทั่วไปและข้อบัญญัติงบประมาณ 

 ส าหรับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรการในการควบคุมโดยมีอ านาจในการถอดถอนคณะ

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารออกจากต าแหน่ง ควบคุมการกระท าโดยมาตรการตั้งกระทู้ถาม การยื่นญัตติ การ
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ให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาต าบล ข้อบัญญัติท้องถ่ิน และข้อบัญญัติงบประมาณ โดยเฉพาะหากสภาไม่ให้ความเห็น

ชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว จะมีผลท าให้คณะกรรมการฝูายบริหารต้องพ้นจากต าแหน่งโดยทันที 

 ในด้านประชาชน รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้อ านาจประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเข้าชื่อร้องขอให้มีการ

ถอดถอนฝูายบริหารออกจากต าแหน่ง  และให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ ในขณะที่องค์กรอ่ืน ๆ    ท่ีจัดตั้งขึ้นตามรัฐ 

 

ธรรมนูญก็มีอ านาจควบคุมฝูายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะท่ี

ให้อ านาจ 

 สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝูายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็คือมี

การควบคุมของรัฐอย่างเข้มงวด ไม่สอดคล้องกับหลักการความเป็นอิสระของท้องถ่ิน ในขณะที่ระบบการควบคุมของสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ให้อ านาจแก่สภาในการควบคุมฝูายบริหารมาก จนไม่มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างองค์กร 

ขณะเดียวกันอ านาจการควบคุมของประชาชนและองค์กรอ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในการก าหนดมาตรการควบคุมฝูายบริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ตลอดจน

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดแนวทางการปรับปรุงเป็นสอง

ขั้นตอน โดยข้ันตอนแรกยังคงมีการควบคุมตัวบุคคลและการกระท า แต่จะลดความเข้มงวดและเงื่อนไขในลักษณะท่ีให้

ความเป็นอิสระมากกว่าเดิม ขั้นตอนต่อไปให้รัฐยกเลิกการควบคุมองค์กรและตัวบุคคล จะก ากับดูแลได้เฉพาะการกระท า

เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ปรับปรุงมาตรการควบคุมฝูายบริหารของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีระบบความสัมพันธ์ท่ี

ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมโดยประชาชนและองค์กรอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ควบคุมโดยศาลปกครอง ซึ่งมาตรการควบคุมดังกล่าวจะเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการกระท า

ของฝูายบริหาร และในขณะเดียวกันก็จะท าให้การปฏิบัติงานของฝูายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเป็นอิสระ 

มีประสิทธิภาพ ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

247. วรเกียรติ   สมสร้อย . ปัญหาและทางเลือกในการปรับปรุงสภาต าบล  . สารนิพนธ์รัฐศาสตร์   มหาบัณฑิต 

สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. 

 จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าสภาต าบลยังไม่พัฒนาตามท่ีหลายฝูายท่ีเก่ียวข้องคาดหวัง เนื่องจากมีปัญหา

ส าคัญ 2 ด้าน คือ 

 1. ด้านโครงสร้าง มีปัญหาเรื่องความมีอิสระในการปกครองตนเองมักถูกควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของการการ

ปกครองภูมิภาค มีรายได้ไม่เพียงพอ การยอมรับความเป็นสถาบันของประชาชน และท่ีมาของกรรมการโดยต าแหน่งท า

ให้มองว่าอยู่ในลักษณะผูกขาดการบริหาร 

 2. ด้านพฤติกรรมของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ฯ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความตั้งใจ บริหารงานขาด

ความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น และไม่ค านึงถึงเหตุผลมากนัก ถูกชักจูงได้ง่ายและบางแห่งประธานมักใช้อ านาจ

ในการตัดสินปัญหา 

 จากปัญหาที่พบ สมควรท่ีจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าให้เป็นการปกครองท้องถ่ินโดยแท้จริง ซึ่งเป็นทางเลือก

ท่ีจะท าให้สภาต าบลมีอิสระในการบริหารงานมากข้ึน คลายจากการครอบง าของการปกครองภูมิภาค เม่ือโครงสร้างดีก็จะ

ส่งผลให้พฤติกรรมของคณะกรรมการปรับตัวดีขึ้นไปด้วย แต่มีข้อสังเกตว่าการท่ีจะเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ถึงผลกระทบ เช่น อ านาจเดิมของกระทรวงมหาดไทย หรือความม่ันคงของท้องถ่ิน ดังนั้น จึงน่าจะปรับปรุงแบบค่อยเป็น

ค่อยไป ตามสภาวะความพร้อมของแต่ละสภาต าบลมิใช่ปรับพร้อมกันท่ัวประเทศ 
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248. สวัสดิ์  ศรีสุวรรณดี . การยกฐานะสภาต าบลเป็นนิติบุคคล : ศึกษาอ าเภอเมืองเชียงใหม่  . รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2536. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรท่ีผู้วิจัยท าการศึกษาให้ความเห็นว่ารูปแบบของสภาต าบลท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่าการ

กระจายอ านาจมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นอย่างมาก และเห็นด้วยกับ

การยกฐานะสภาต าบลให้เป็นนิติบุคคล ซึ่งสามารถสรุปผลจากข้อสมมติฐานท่ีตั้งไว้ได้ดังนี้ 

 1. การกระจายอ านาจการปกครองท้องถ่ินมีความจ าเป็นมากต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบล

นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และ 

 2. กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานของสภาต าบลท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการสภาต าบลท่ีจะเป็นนิติบุคคลได้ ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากรเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ซึ่งประชากรท่ีศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมมาบ้าง แต่หากท าการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในเขตพื้นท่ีอ่ืนอาจได้

ค าตอบท่ีแตกต่างจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะส าหรับผู้สนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมว่า ควรจะ

ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบโดยศึกษาจากกลุ่มประชากรในชุมชนอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลแล้ว

น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในคร้ังนี้ ก็น่าจะได้ผลสรุปท่ีเป็นข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น 

 

249. อาคม  สุขพันธ์ . ทัศนคติของกรรมการสภาต าบลที่มีต่อต าแหน่งเลขานุการสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2537. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การศึกษาสรุปว่า 

 1. ต าแหน่งเลขานุการสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคล แต่งตั้งจากข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในต าบล รู้บทบาท หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ ได้ดีกว่าเลขานุการสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลมาจากกรรมการสภาต าบลหรือจากบุคคลอ่ืน 

 2. ต าแหน่งเลขานุการสภาต าบล มีบทบาทท่ีส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติ

บุคคล 

 

250. รณภพ  เหลืองไพโรจน์ . ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาต าบลต่อการเป็นนิติบุคคลของสภาต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 ผลสรุปของการศึกษาวิจัยจะเห็นได้ว่า โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความเป็นนิติบุคคลของสภาต าบลตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ท าให้สภาต าบลมีอิสระ และความสามารถเพิ่มข้ึน

จากเดิมเป็นอย่างมาก สมาชิกสภาต าบลมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อฐานะความเป็นนิติบุคคลของสภา

ต าบล สภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกท้ังเป็นเวทีประชาธิปไตยท่ีประชาชนสามารถแสดงบทบาทในกิจกรรมการเลือกตั้ง และเสนอปัญหาความต้องการของ

ตนได้เป็นอย่างดี 
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251. ประทีป  กีรติเรขา . ขีดความสามารถของคณะกรรมการสภาต าบลต่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติ

บุคคล : ศึกษากรณีอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  . พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 

 

 

 ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการสภาต าบลมีความรู้ในบทบาทหน้าที่และมีความรู้ในหลักการบริหาร โดย

เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันพบว่า

คณะกรรมการสภาต าบล ต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการติดตาม 

 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการสภาต าบล โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 

รวมท้ังสนับสนุนให้ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ และการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภาต าบล 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่น อาทิ การมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ความพึงพอใจของ

ประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบล ตลอดจนศึกษาการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ซึ่งเป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบใหม่ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

252. วัจนาถ  วังตาล . วิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถ่ินไทยในรูปแบบสุขาภิบาล  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536. 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 สุขาภิบาลถูกจัดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน

รูปแบบหนึ่ง ประเด็นที่วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์ คือ โดยแท้จริงแล้วสุขาภิบาลเป็นองค์การปกครองท้องถ่ิน ตาม

หลักการกระจายอ านาจหรือไม่ และการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลนั้นประสบปัญหาประการใดบ้าง ท้ังนี้เนื่องจาก

สุขาภิบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถ่ินท่ีจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและจิตส านึกของประชาชน ให้พร้อมท่ีจะ

ปกครองตนเองในรูปแบบของเทศบาลต่อไป 

 ในการวิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลนั้นผู้เขียนวิเคราะห์พระราชบัญญัติสุขาภิบาล 

พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องขอบอ านาจของสุขาภิบาลและ

พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 ซึ่งบัญญัติแก้ไขโครงสร้างการจัดองค์การของสุขาภิบาลว่ากฎเหล่านี้

ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และขัดกับหลักการกระจายอ านาจอันเป็นหลักในการจัดระเบียบราชการบริหารของ

รัฐเสรีประชาธิปไตย หรือไม่ ทั้งนี้โดยน าสาระส าคัญของการปกครองท้องถ่ินตามหลักการกระจายอ านาจคือ การมีอิสระ

ในการปกครองตนเองและการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลางเป็นหลักในการวิเคราะห์ 

 สาระส าคัญในเรื่องอิสระในการปกครองตนเอง แสดงออกโดย มีการจัดต้ังองค์การซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมี

ขอบอ านาจหน้าที่ในกิจการของท้องถ่ิน มีองค์กรเจ้าหน้าที่ของตนเองและประชาชน ในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

องค์การโดยการเลือกตั้งองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร นอกจากนั้นองค์การปกครองท้องถ่ินต้องมีอิสระในการก าหนดนโยบาย

และการวินิจฉัยส่ังการ ตลอดจนมีอิสระในทางกาคลังคือมีงบประมาณของตนเองแยกต่างหากจากส่วนกลาง 

 สาระส าคัญอีกประการคือ องค์การปกครองท้องถ่ินอยู่ภายใต้อ านาจก ากับดูและของส่วนกลาง กล่าวคือ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับองค์การปกครองท้องถ่ินจึงมิใช่เรื่องของการบังคับบัญชา 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลพบว่าการจัดต้ังสุขาภิบาลเกิดจากการ

ริเริ่มของส่วนกลาง ปัญหาส าคัญของสุขาภิบาลคือการมีรายได้ไม่สมดุลกับอ านาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่กว้างขวางใกล้เคียงกับ
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อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเป็นเปฺาหมายการพัฒนาของสุขาภิบาล ดังนั้นจึง

ควรท่ีจะทบทวนก าหนดขอบอ านาจหน้าที่ของสุขาภิบาลเสียใหม่ให้สมดุลย์กับรายได้ซึ่งมีอยู่น้อย 

 ปัญหาส าคัญอีกประการคือเรื่องการจัดองค์การของสุขาภิบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ. 2495 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ. 2528 ก าหนดการจัดองค์การของสุขาภิบาลเป็น 2 ระดับ คือ 

สุขาภิบาลที่มีฐานะทางการคลังไม่เพียงพอท่ีจะบริหารงานประจ าของสุขาภิบาล ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจ ากิ่ง 

 

อ าเภอแห่งท้องท่ีท่ีสุขาภิบาลตั้งอยู่แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยต าแหน่ง การจัดองค์การเช่นนี้ไม่มี

ลักษณะเป็นองค์การปกครองท้องถ่ินตามหลักการกระจายอ านาจ แต่เป็นเพียงองค์การปกครองท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่

ใต้การควบคุมของส่วนกลาง ดังนั้นจึงไม่ควรเรียกองค์การปกครองเช่นนี้ว่าเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 

 ส่วน สุขาภิบาลท่ีมีฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจ าของสุขาภิบาล คือมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด คือตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป ให้นายอ าเภอพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาลและให้

เลือกกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เข้าด ารงต าแหน่งประธานสุขาภิบาลนั้น นับได้ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การบริหารกิจการสุขาภิบาลมากขึ้น การจัดองค์กรเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินแต่จะเป็นการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากแยกองค์กรบริหารสุขาภิบาลเป็น 2 องค์กร คือ สภา ซึ่งมีหน้าท่ีในทางนิติบัญญัติ และฝูายบริหาร

ท่ีชัดเจนเพื่อถ่วงดุลอ านาจกันในการบริหาร 

 รูปแบบ สุขาภิบาลนั้น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเสมือนโรงเรียนฝึกฝนประชาชนให้ได้เรียนรู้การปกครองตนเอง เพื่อ

เสริมสร้างส านึกในทางการเมืองของประชาชน และพัฒนาท้องถ่ินให้พร้อมท่ีจะปกครองตนเองในรูปแบบเทศบาลต่อไป 

แต่ปรากฏว่าอัตราการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลมีน้อยมาก ท้ังนี้เพราะสุขาภิบาลส่วนใหญ่ยังมีฐานะการคลังไม่

เพียงพอท่ีจะได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล คือมีรายได้ไม่ถึง 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นเกณฑ์รายได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีสุขาภิบาลบางแห่งท่ีมีรายได้มากกว่า 12 ล้านบาท และมีประชากรถึงเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนดแล้ว แต่ยังไม่ยกฐานะเป็นเทศบาล ทั้งนี้เพราะมีปัญหาในเรื่องความเห็นชอบของราษฎรใน

ท้องถ่ิน 

 แม้การวิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลจะพบว่า สุขาภิบาลมิใช่รูปแบบการปกครอง

ท้องถ่ินตามหลักการกระจายอ านาจที่แท้จริง แต่ตามสภาพความจริงของชุมชนท้องถ่ินไทยท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งจ าเป็นต้อง

ให้องค์กรเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางคือนายอ าเภอบริหารองค์การนั้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้น โดย

เนื้อหาไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถ่ินตามถ้อยค าในบทบัญญัติกฎหมาย ส่วนสุขาภิบาลที่รายได้เพียงพอท่ีจะบริหาร

กิจการนั้นจัดได้ว่าเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ซึ่งส่วนกลางไม่มีอ านาจบังคับบัญชาแต่มีอ านาจก ากับดูแลในเรื่องคาม

ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ส่วนกลางจึงควรปล่อยให้สุขาภิบาลประเภทนี้มีอิสระในการปกครองตนเองเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

และส านึกในทางการเมืองของประชาชนอันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

253. ธนูชัย  หุ่นนิวัฒน์ . อ านาจในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536. 

 ลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีตรา

ขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง กับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีตราขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งท่ีส าคัญได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีตราขึ้นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจ

หน้าท่ีตามมาตรา 97 (1) โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีตราขึ้นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 

97 (1) ดังกล่าวนี้นับเป็นเรื่องซึ่งผู้เขียนได้ให้ความส าคัญในการศึกษาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกฎหมายล าดับรองท่ี
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กรุงเทพมหานครอาจตราขึ้นได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายเฉพาะเรื่องให้อ านาจไว้ โดยขอบเขตของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ประเภทนี้เก่ียวพันโดยตรงกับขอบอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเรื่องข้อความคิดท่ัวไปเก่ียวกับ

อ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในบทท่ี 2 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วอาจแบ่งภารกิจหน้าท่ี

ของรัฐออกได้เป็นสามประเภท คือ กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขององค์การปกครองส่วนกลาง กิจการท่ีเป็น

อ านาจหน้าที่โดยเฉพาะของท้องถ่ิน และกิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ร่วมกันขององค์การปกครองส่วนกลางและองค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

 

 กิจการท้ังสามประเภทดังกล่าวมีลักษณะท่ัวไปท่ีแตกต่างกัน คือ เรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนกลาง โดยแท้

นั้นเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับความคงอยู่ของรัฐเก่ียวกับอ านาจอธิปไตยของรัฐ บูรณภาพทางดินแดน และความ

เป็นพลเมืองหรือประชากรของรัฐ หรือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ ตัวอย่างกิจการ

ประเภทนี้ เช่น เรื่องการมีก าลังทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเงินตรา หรือนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

ฯลฯ 

 ส่วนกิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ินโดยแท้นั้นจะเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการด าเนินชีวิตประชจ าวันของคนใน

ท้องถ่ิน ซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ในท้องถ่ิน เช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง การศึกษาภาคบังคับ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฯลฯ ขณะที่กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่

ร่วมกันขององค์การปกครองส่วนกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นจะเป็นกิจการในส่วนท่ีเหลืออยู่ของกิจการท้ัง

สองประเภทข้างต้น 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในกิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ินโดย

แท้นั้น จะเป็นขอบเขตท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอาจด าเนินการโดยอิสระตามสมควร เป็นขอบเขตท่ีองค์การปกครอง

ส่วนกลางไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปได้ ขณะท่ีกิจการท่ีเป็นอ านาจร่วมกันนั้น องค์การปกครองส่วนกลางอาจตรากฎหมาย

เฉพาะเรื่องตัดอ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้อ านาจของ

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ท าให้ในขอบเขตนี้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีเพียงอ านาจในส่วนท่ีเหลืออยู่จาก

การใช้อ านาจขององค์การปกครองส่วนกลางเท่านั้น หรือกล่าวได้ว่าองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้อ านาจหน้าที่ในเรื่อง

นี้ได้ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ” ส่วนกิจการประเภทสุดท้าย คือ กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่โดยแท้ขององค์การ

ปกครองส่วนกลางนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่ได้เฉพาะก็ต่อเม่ือองค์การปกครองส่วนกลางได้ตรา

กฎหมายมอบหมายในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกระท าการแทน 

แต่จากการศึกษา พบว่ากฎหมายท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร คือ มาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ไม่ได้บัญญัติโดยการแยกประเภทภารกิจตามข้อความคิดดังกล่าว แต่

บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ” ท าให้มีการตีความว่ากรุงเทพมหานครมี

อ านาจหน้าที่ท่ีเป็นอ านาจในส่วนท่ีเหลืออยู่จากการใช้อ านาจขององค์การปกครองส่วนกลางในทุกกิจการท่ีระบุไว้ตาม

มาตรา 89 เท่านั้น ท าให้ขอบอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครไม่แน่นอน เนื่องจากอาจมีการตรากฎหมายตัดอ านาจ

ของกรุงเทพมหานครในเรื่องใดก็ได้ แม้โดยลักษณะของกิจการนั้นจะถือเป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยแท้ก็

ตาม 

 การควบคุมการใช้อ านาจตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นการควบคุมโดยองค์การปกครองส่วนกลาง

และการควบคุมโดยศาล โดยในส่วนการควบคุมโดยองค์การปกครองส่วนกลางนั้นอาจแบ่งการใช้อ านาจควบคุมได้ตาม

ท่ีมาของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ในการควบคุมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีตราขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ

เรื่อง ซึ่งอาจเป็นกฎหมายท่ีก าหนดกิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ร่วมกันหรือกิจการท่ีองค์การปกครองส่วนกลางมอบหมายให้

กรุงเทพมหานครกระท าการแทนก็ตาม องค์การปกครองส่วนกลางอาจใช้อ านาจบังคับบัญชาควบคุมดุลพินิจของ

กรุงเทพมหานครในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากถือว่าในกิจการท่ีมีกฎหมายเฉพาะเรื่องบัญญัติไว้นี้ กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการ
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ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปกครองส่วนกลาง ส่วนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีตราขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 จะมีหลักเกณฑ์ท่ีต่างกันออกไป โดยท่ีการด าเนินการตามอ านาจ

หน้าท่ีในกิจการท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ซึ่งไม่มีกฎหมายเฉพาะ

เรื่องบัญญัติไว้หรือในกิจการท่ีเป็นของกรุงเทพมหานครโดยแท้ก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการในฐานะเป็นองค์การ

ปกครองตนเองตามหลักการกระจายอ านาจ องค์การปกครองส่วนกลางจึงไม่อาจใช้บังคับบัญชาควบคุมข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครประเภทหลังนี้ได้ องค์การปกครองส่วนกลางจะมีเพียงอ านาจก ากับดูแลตามหลักการกระจายอ านาจที่จะ 

 

ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประเภทนี้เท่านั้น ไม่อาจคลุมถึงดุลพินิจของ

กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด 

 การควบคุมโดยศาลนั้น โดยหลักแล้วการควบคุมตรวจสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครควรเป็นเขตอ านาจของ

ศาลปกครอง ซึ่งมีความช านาญในกฎหมายปกครองเช่นเดียวกับระบบในประเทศยุโรปในภาคพื้นทวีป แต่ประเทศไทยยัง

ไม่ได้จัดต้ังสถาบันศาลปกครองขึ้น แต่ด าเนินการตามหลักของประเทศอังกฤษที่ให้ศาลยุติธรรมควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยการควบคุมของศาลไทยจะเป็นการควบคุมทางอ้อมเท่านั้น กล่าวคือ เอกชน

ไม่อาจฟฺองต่อศาลให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายได้โดยตรง แต่ศาลจะวินิจฉัยความ

สมบูรณ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ก็ต่อเม่ือมีการพิจารณาคดีในศาลในคดีท่ีเก่ียวข้องกับข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครนั้น และศาลเห็นความหยิบยกเรื่องความสมบูรณ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นพิจารณาก่อน โดย

ศาลอาจหยิบยกขึ้นพิจารณาได้เอง เพราะถือเป็นเรื่องเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และผล

ของค าวินิจฉัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น 

 ข้อเสนอแนะสามประการ คือ 

 1. ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจนแน่นอน เพื่อเป็น

หลักประกันความเป็นอิสระของกรุงเทพมหานคร 

 2. ควรมีการจัดต้ังสถาบันศาลปกครองขึ้นในไทย เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถ่ินไทย และขณะเดียวกันก็จะสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ด้วย 

 3. อาจมีการแก้ไขบทบัญญัติที่ก าหนดข้ันตอนการจัดท าร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้เป็นกระบวนเปิดต่อ

การรับรู้และแสดงความคิดเห็นของสาธารณชน 

 

254. จินดา  ยิ้มพร . บทบาทของนายทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2528 . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2541. 

 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของนายทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2528 มีดังนี้ 

 1. นายทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา ร่วมกับนายแพทย์เฉก  ธนะศิริ เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 จนกระทั่งได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายของกรุงเทพมหานครโดยมีแนวคิดการ

กระจายอ านาจในรูปการปกครองส่วนท้องถ่ินและมีผลเชื่อมโยงในการปรับปรุงแก้ไขใช้เป็นพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน 

 2. ทราบถึงกรอบแนวความคิดส าคัญของนายทองต่อ ฯ ในรูปการปกครองแบบการกระจาย 

(decentralization) คือให้ประชาชนของกรุงเทพมหานครได้มีส่วนเข้ามารับผิดชอบในการบริหารกรุงเทพมหานคร

โดยตรง เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้ภารกิจการปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นการปกครองโดยประชาชนของท้องถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้เป็น

สาระส าคัญในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 
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 3. ลักษณะความเป็นผู้น า (leadership) และความมีบุคลิกภาพ (personality) รวมท้ังลักษณะการด ารง

ต าแหน่งฐานะผู้น า (leadership) ของนายทองต่อ ฯ ซึ่งประกอบด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้มีวาทศิลป์ 

อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเป็นปัจจัยในการผลักดันให้ร่างกฎหมายของกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้เป็น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518 และทราบถึงกระแสความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ 

รวมท้ังสื่อมวลชนช่วยท าให้ได้กฎหมายกรุงเทพมหานครมาใช้ปกครองจนถึงปัจจุบัน 

 

 

255. สมยศ  โกเมนธรรมโสภณ . มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขอ านาจของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะ

กรณีการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2540. 

 การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการแก้ไขอ านาจของกรุงเทพมหานครเฉพาะกรณีการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

การจราจรภายใต้กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่า เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีเหตุผลและ

หลักการท่ีดี เพื่อให้การบริราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังนี้ก็เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่อิสระที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ จึง

เห็นว่าเป็นนโยบายท่ีถูกต้อง ปัญหาของกรุงเทพมหานครมีสาเหตุในท านองเดียวกับมหานครใหญ่ ๆ ของโลก ซึ่งมี

ลักษณะเป็นศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคมและเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์เป็นเหตุให้เกิดกระแสไหลบ่าของประชาชนจากชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

อย่างมากมาย ท าให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาอาชญากรรมท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาจราจรอยู่ในขั้นวิกฤต 

และปัญหาอาคารสูงอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดก าลังก่อให้เกิดปัญหาการปฺองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงที่ท้าทาย

การหามาตรการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ เหล่านี้เป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครเผชิญอยู่และต้องเข้าไปมีบทบาทรับผิดชอบและ

หาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตาม จากการท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วปรากฏว่า บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 บางส่วนไม่สามารถน าไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การดับเพลิงและการจราจร ทั้งเพราะมีปัญหาในเรื่องเก่ียวกับตัวบุคคลบ้าง เก่ียวกับระบบการก ากับดูแลบ้าง 

เก่ียวกับการบริหารจัดการบ้าง และเก่ียวกับตัวบทกฎหมายท่ียังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนตามเจตนารมณ์บ้าง 

กล่าวคือในด้านอ านาจรักษาความสงบเรียบร้อยโดยท่ัวไป จากการวิจัยพบว่ากรุงเทพมหานครขาดระบบกลไกเก่ียวกับ

ต ารวจในระบบกระบวนการยุติธรรมระดับท้องถ่ินมาดูแลเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

และเชื่อมโยงกับระบบกระบวนการยุติธรรมของรัฐ แม้จะมีกฎหมายบางฉบับก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในบางเรื่อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด เป็นต้น ก็ตาม 

แต่ก็เป็นการให้อ านาจดูและเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง และคงจ ากัดบทบาทของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเพียงแค่เจ้า

พนักงานฝูายปกครองซึ่งมีอ านาจเพียงสืบสวนจับกุม แต่ไม่มีอ านาจสอบสวนฟฺองร้องหรือเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากมี

ปัญหาด้านบุคลากรของกรุงเทพมหานครขาดคุณสมบัติท่ีจะเป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ส าหรับปัญหาด้านการดับเพลิงนั้น จากการวิจัยพบว่า แม้กฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจะก าหนด

อ านาจหน้าที่ไว้กว้าง ๆ ว่าให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการปฺองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ตาม แต่ในทาง

ปฏิบัติพบว่าพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 มาตรา 6 ข้อ 9 (ก) ได้

บัญญัติให้อ านาจในการปฺองกันและระงับอัคคีภัยเป็นอ านาจของกองบัญชาการต ารวจนครบาล หาใช่อ านาจของ

กรุงเทพมหานครไม่ ประกอบกับบุคลากรฝูายบริหารของกรุงเทพมหานครมิได้เป็นพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจชั้น

ผู้ใหญ่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่อาจสั่งใช้กลไกของกรุงเทพมหานครในการปฺองกันและระงับอัคคีภัย

อันมีมาโดยฉุกเฉินได้ ท าให้กรุงเทพมหานครไม่อาจก าหนดมาตรการในการปฺองกันและระงับอัคคีภัยในระดับผู้บริหาร 
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โดยเฉพาะอัคคีภัยในอาคารสูงซึ่งเป็นปัญหาในขณะนี้ได้ ในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจร

ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบันนั้น จากการวิจัยพบว่า กฎหมายให้อ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร

เพียงงานด้านวิศวกรรมจราจรเท่านั้น แต่อ านาจในการอ านวยการแก้ไขปัญหาจราจรและบังคับใช้กฎหมายจราจรเป็น

อ านาจของกองบัญชาการต ารวจนครบาล จึงท าให้กรุงเทพมหานครขาดกลไกของต ารวจยุติธรรมในท้องถ่ินในการแก้ไข

ปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะ

ชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง เพราะในบางคร้ังท าให้เกิดมีข้อสังเกตหรือความเข้าใจของประชาชนว่า

กรุงเทพมหานครปล่อยปละละเลยหรือไม่รับผิด 

 

ชอบในการแก้ปัญหาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของประชาชนท่ีใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้ามา ซึ่งจะท าให้

ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการปกครองส่วนท้องถ่ินตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหาเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงทั้งระบบ กฎเกณฑ์ วิธีการปกครอง ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทุกฝูายมีโอกาสหันหน้าเข้าหา

กัน ช่วยกันแน่วแน่แก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่อิสระและสามารถสนองเจตนารมณ์ของประชาชนตาม

หลักการกระจายอ านาจซึ่งเป็นนิตินโยบายของรัฐธรรมนูญต่อไปอย่างแท้จริง 

 แนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกรณีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

การจราจร มีสาระส าคัญท่ีจะกล่าว ณ ท่ีนี้คือ (1) บางกรณีกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่กระจ่าง จึงมีความ

จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้อง ให้ชัดเจนขึ้น (2) นโยบายการบริหารกฎหมายและการจัดการเก่ียวกับเรื่อง

นี้ ฝูายบริหารควรหันหน้าเข้าหากัน เสนอข้อแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตัดโอนกองบัญชาการต ารวจ

นครบาลมาข้ึนโดยตรงเป็นต ารวจท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกลไกในการรักษาความสงบเรียบร้อย การ

ดับเพลิง และการจราจรของกรุงเทพมหานคร (3) ฝูายบริหารควรเสนอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหาร จัดการ ก ากับดูแลต ารวจนครบาลที่โอนมาให้ด าเนินกิจการตามข้อ  (2) ให้

เป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพในท านองเดียวกับการท่ีกระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลกรมต ารวจ (4) กระบวนการ

กลั่นกรองร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การร่างกฎหมายอันเก่ียวด้วยรูปแบบและวิธีการกระจาย

อ านาจควรค านึงถึงการเงินและงบประมาณในระดับท้องถ่ิน ซึ่งจะต้องน ามาศึกษาวิจัยและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในอนาคตต่อไป 

 

256. สุภาภรณ์  ภู่สุวรรณ์ . ความคิดเห็นของพนักงานกรุงเทพมหานครต่อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

อาหารริมบาทวิถี  . บัณฑิตวิทยาลัย (บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าพนักงานกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความคิดเห็นและการน าไปปฏิบัติงานต่อมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุมอาหารริมบาทวิถีอยู่ในระดับสูง และสามารถน ามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติงานได้ในระดับสูง โดย

พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับระดับการศึกษาและต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นและการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน

กรุงเทพมหานครต่อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาหารริมบาทวิถีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.05) ปัญหา

และอุปสรรคท่ีส าคัญพบว่า บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานในการควบคุมอาหารริมบาทวิถี ร้อยละ 64.2 

ผู้ประกอบการค้าอาหารรู้จักผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 62.0 วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะไม่เพียงพอ ร้อยละ 61.0 

 โดยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนอัตราก าลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ และเตรียมความพร้อมด้านผู้ประกอบการ สถานที่ด าเนินการ ตลอดจนสาธารณูปโภค ให้แก่ผู้ประกอบการ

ค้าอาหาร รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าและประชาชนเข้าใจตามโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหาร

ริมบาทวิถ ี
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257. นฤชา  สุวรรณลาภา . พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 กับการแก้ไข

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2542. 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 

2528 กับการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปรับปรุง

พระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ทั้งการบริหารและอ านาจหน้าที่ 

โครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้างทางภูมิรัฐศาสตร์ 

  

 

 กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษและมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมาจากแนวคิดในการ

กระจายอ านาจที่เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและด าเนินกิจการในบางเรื่องท่ีเก่ียวกับท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานครจึงมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งที่มีอ านาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้อีก 4 คน มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากการเลือกตั้ง เพื่อท าหน้าที่ฝูายนิติบัญญัติออกข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ใน

การบริหารราชการ จัดการและควบคุมปัญหา มีสมาชิกสภาเขตมาจากการเลือกตั้งท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการ

เขต ในโครงสร้างดังกล่าวนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจยุบสภากรุงเทพมหานคร ตามข้อเสนอของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครได้ แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องพ้นจากต าแหน่งด้วย 

 ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ยังไม่เหมาะสมและ

เอ้ืออ านวยต่อการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาท้องถ่ินในกรุงเทพมหานครได้

กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องอาศัยกลไกของรัฐบาลเข้ามาแก้ไข อาทิ ปัญหาขยะ มลพิษ และการจราจร ฯลฯ จึงเห็น

ได้ว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครนั้นมีมากเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะสามารถแก้ไขได้ 

ดังนั้น รูปแบบการปกครองในปัจจุบันนี้จึงไม่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและมีโครงสร้างการบริหารท่ีใหญ่เกินไป ไม่มี

การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถ่ินโดยตรง นอกจากนั้นอ านาจหน้าที่ในปัจจุบันมีถึง 27 ประการ ตามมาตร 89 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ซึ่งมีมากเกินกว่าจะกระท าการส าเร็จได้ตาม

วัตถุประสงค์ด้วยเพียงองค์กรปกครองท้องถ่ินเดียวเท่านั้น 

 ดังนั้น จึงต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินมากข้ึน 

และจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถ่ินย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาได้ผลดีและรวดเร็ว นอกจากนี้อ านาจหน้าที่ท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ต้องโอนให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงรับไปด าเนินการ ส่วนกิจการบางอย่างควรให้เอกชนด าเนินการในเชิง

พาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อให้ภาระหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับสภาพที่แท้จริง ทั้งในส่วนโครงสร้างมหานคร

เอง และองค์กรปกครองท้องถ่ินย่อยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังสอดคล้องกับโครงสร้างของกรุงเทพมหานครท่ีน าเสนอ

ในคร้ังนี้ มิฉะนั้นไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยมาตรการทางกฎหมายได้ดีเพียงใด แต่เม่ือมีอ านาจหน้าที่ท่ีไม่

เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ก็จะท าให้ปัญหายังคงสะสมต่อไปอย่างไม่จบสิ้น 

 

258. บวรวิทย์  เปร่ืองวงศ์ . อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ .ศ. 2522 : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2543. 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้พบว่า แม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ส าหรับในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสามารถในการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่ได้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล 

และบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกับกฎหมายอ่ืนท่ี

ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นฝูายปกครอง

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าวอยู่เป็นประจ า ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ที่มักพบได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับบทบัญญัติของ

กฎหมาย แม้บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับ

ประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีอ านาจในการสอบสวนและบทบัญญัติกฎหมายท่ีไม่ชัดเจน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ี การขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติดังกล่าว การยึดกับพื้นท่ีการขาดอัตราก าลัง การรับสินบนหรือการ

ทุจริตต่อหน้าท่ี ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากผู้ฝูาฝืนการกระท าความผิด มักจะไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้กระท าความผิดต่อ

กฎหมาย หรือไม่ทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด ทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 

 ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ที่ได้

เกิดข้ึน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ี

ได้ก าหนดไว้ 

 

259. มานิตย์  ภักดิ์สอน . ปัญหากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ในการปฺองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 มาตรา 89 (3) และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

กรุงเทพมหานคร แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรุงเทพมหานครในทุกวันนี้ กลับไม่ประสบความส าเร็จ และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เนื่องจากต้องประสบกับปัญหา

และอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่หลายประการ 

 ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า การท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการปฺองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความคุ้มครองปฺองกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีความปลอดภัยได้

อย่างเต็มท่ีนั้น เป็นเพราะมีหลายหน่วยงานด าเนินการเกิดความซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการ

กระจายอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมดังเช่นนานาประเทศ ท่ีก าหนดให้กิจการด้านการปฺองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจของท้องถ่ิน เพราะส่วนกลางยังคงมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการอยู่ในเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นผล

ท าให้กรุงเทพมหานครมีแต่เพียงหน้าที่ แต่ไม่มีอ านาจที่จะด าเนินการ เป็นเพราะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดขอบเขตของ

อ านาจและหน้าที่ไว้ไม่ชัดเจน มีข้อบกพร่องในตัวเอง และเป็นเพราะโครงสร้างของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าท่ี

รับผิดชอบในเรื่องนี้ ยังไม่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ รวมท้ังการบริหารจัดการท่ีต้องอยู่ภายใต้

ข้อจ ากัดในเรื่องของทรัพยากร 

 จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการปฺองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ของกรุงเทพมหานคร จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข การกระจายอ านาจหน้าที่ในการปฺองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิด

ภัย และภายหลังเกิดภัย ตามหลักสากล แก้ไขกฎหมายท่ีใช้บังคับการในการปฺองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้

กรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าที่โดยตรงในการอ านวยการ บังคับบัญชา และสั่งการ รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้าง

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฺองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นระดับ “กอง” 

จัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับ “ส านัก” เรียกว่า “ส านักปฺองกันและบรรเทาสาธารณภัย” โดยรวมเอาโครงสร้าง อัตราก าลัง 

ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบและระบบงานของกองบังคับการต ารวจดับเพลิง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองปฺองกัน

ภัยฝูายพลเรือนกรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าด้วยกัน เม่ือได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว จะท าให้

กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากข้ึน และสามารถเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างดี 
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260. สบโชค  ณ ศรีโต . ปัญหาการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวเน่ืองกับผิวการจราจรของ

เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ ปัญหาในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับงานท่ีเก่ียวเนื่องกับผิว

การจราจรของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัญหาที่ส าคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ คือ หน่วยงานท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกันโดยตรง ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยสถานีต ารวจนครบาลในพื้นท่ีเขตนั้น ๆ ซึ่งจะต้อง

ปฏิบัติงานอยู่บนผิวการจราจรเช่นเดียวกันและอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่

เก่ียวกับการด าเนินการ จัดการเก่ียวกับผิวการจราจร และผู้ฝูาฝืนบนผิวการจราจรเช่นเดียวกัน ท าให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้ง

ระหว่าง ผู้ 

 

ปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังสองประกอบกับกรุงเทพมหานคร ขาดความเป็นเอกภาพในการตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหา

ท่ีเก่ียวเนื่องกับผิวจราจร ส่งผลท าให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าหน่วยงานใดมีอ านาจหน้าที่ท่ีแท้จริงในการแก้ไขปัญหา

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจบนผิวการจราจร มี 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้การด าเนินการบนผิวการจราจรของ

กรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรซึ่งท าให้กรุงเทพมหานคร ขาดเอกภาพในการ

ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบและครบวงจร ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีบทบัญญัติไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุมถึง การจัดการบนผิวการจราจรท้ังหมดและจะต้องอยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ในการน ากฎหมายมาบังคับใช้ 

 นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีความส าคัญรองลงมา ได้แก่ โครงสร้างในการ

บริหารงานของกรุงเทพมหานคร การก าหนดนโยบาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครท่ีเป็นฝูายการเมืองซึ่งเกรงจะเสีย

คะแนนเสียง ปัญหาการได้รับการสนับสนุนและต่อต้านจากประชาชนและผู้ค้า ปัญหาความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่ และ

การประสานงานจากหน่วยงานอ่ืน และการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

 เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังหมด โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพบนผิวการจราจร และโอน

หน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับผิวการจราจรมาขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานคร และควรมี

มาตรการในการเร่งรัด กวดขัน ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ

ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาบนผิวการจราจร เพื่อเป็น

แนวทางให้การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจบนผิวการจราจรให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้นต่อไป 

 

261. เฉลิมพงษ์  จินารัตน์ . ปัญหาด้านกฎหมายของการบริหารงานในระดับเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี

บทบาทอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 . วิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานส านักงานเขตขึ้น 

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของส่วนกลาง โดยการแบ่งอ านาจหน้าที่และจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้กับส านักงาน

เขตรับภาระไปด าเนินการบ้าง คือหน้าท่ีทางด้านการปกครองท้องท่ีและด้านการให้บริการสาธารณะอันได้แก่ งานพัฒนา

ชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ งานทะเบียน งานโยธา งานรักษาความสะอาด งานอนามัย งานรายได้ งานการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นต้น โดยก าหนดให้มีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้บริหารกิจการงานของส านักงานเขตและมีสภาเขต

เป็นสภาที่ปรึกษาในกิจการงานของเขต 
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 ดังนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าส านักงานเขตมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนได้มาก จึงมีภาระหน้าท่ีควบคุมกัน

ไปด้วยมากมาย อันเกิดจากปัญหาและความต้องการท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ของประชาชนภายในเขต แต่ปัจจุบันส านักงาน

เขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้ความสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เท่าที่ควร 

เหตุเพราะเกิดจากปัญหาระบบความล่าช้า มากข้ันตอน ท างานซ้ าซ้อนกันของระบบราชการ ไม่มีการวางแผน ไม่มีอ านาจ

ตัดสินใจในบางเรื่องซึ่งโดยปกติแล้วส านักงานเขตมีศักยภาพท าการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที แต่ท า

ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนระบบราชการ และขาดความคล่องตัวในการบริหารกิจการงานของตนเอง เพราะ

พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2528 ไม่ได้ให้อ านาจไว้ 

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตท้ัง 50 เขตในปัจจุบัน ให้มีการความเป็นอิสระ กระจายอ านาจด้านการคลัง การ 

 

บริหาร การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีให้มากข้ึน สร้างระบบการท างานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการ

แก้กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ว่า

ด้วยอ านาจหน้าที่ของเขต 

 

262. มงคล  อิ่มเจริญ . ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานคร  . 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครก าลังประสบปัญหามลพิษทางน้ าจนอยู่ในขั้นวิกฤติ ทั้งปัญหาในล าคลองและ

แม่น้ าสายหลักอย่างแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งมีกลิ่นเหม็นมีสีด าและขาดออกซิเจนจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของเชื้อโรคชนิด

ต่าง ๆ มากมายจนไม่อาจใช้น้ าในแม่น้ าล าคลองเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ทั้งยังท าให้กรุงเทพมหานครสูญเสียทัศนียภาพ

ท่ีงดงามและคุณภาพชีวิตของประชากรตกต่ าลง 

 กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้จัดให้มีโครงการท่ีจะก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมขนาด

ใหญ่จ านวน 6 โครงการ 7 พื้นท่ี ครอบคลุมพื้นท่ีการปกครอง 20 ส านักงานเขต แต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้

ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมขนาดใหญ่ และได้เปิดเดินระบบแล้วจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โรงควบคุม

คุณภาพน้ าสี่พระยาสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงควบคุมคุณภาพน้ ารัตนโกสินทร์สามารถ

บ าบัดน้ าเสียได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงควบคุมคุณภาพน้ าช่องนนทรีสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ 200,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นการบริการสาธารณะท่ีกฎหมายให้อ านาจและหน้าที่แก่กรุงเทพมหานครท่ีจะต้องจัด

ให้บริการแก่ประชาชน 

 จากการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมท่ีกรุงเทพมหานครจัดให้บิรการแก่ประชาชน 

พบว่ากรุงเทพมหานครต้องตั้งงบประมาณในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและบ ารุงรักษาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก และยัง

ไม่สามารถเรียกเก็บจากประชาชนท่ีมีส่วนท าให้น้ าเสียตามหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter-Pays-

Principle, PPP) ได ้

 ผู้เขียนได้ด าเนินการศึกษาถึงปัญหาที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียได้พบว่า 

กรุงเทพมหานครมีปัญหาในเรื่องการใช้ฐานอ านาจในการออกกฎหมายเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากมีกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องอยู่หลายฉบับ ซึ่งจะต้องศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสม เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินในรูปของภาษีหรือค่าธรรมเนียม 

การเรียกเก็บจากประชาชนท่ัวไปหรือเฉพาะผู้ท่ีได้รับการบริการโดยตรง ปัญหาการคิดอัตราค่าบ าบัดน้ าเสีย ปัญหาการให้

หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บให้ รวมท้ังปัญหาการใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงจ าเป็นท่ีกรุงเทพมหานครจะต้องออก

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียจากผู้ใช้หรือได้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะโดยตรงหรืออาจ

เสนอรัฐบาลให้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ไม่ยุ่งยากในการจัดเก็บในทางปฏิบัติ 
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หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ที่ไม่มีต้นฉบับ 

(1) บุญญนุช  ชีวะก าจร . แนวทางการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในพ้ืนที่บริเวณชายหาดให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม . 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. (วิทยานิพนธ์) 

(2) เอกชัย  เหลี่ยมไพศาล . กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการเมืองพัทยา . บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2526. (วิทยานิพนธ์) 

(3) วุฒิชัย  ไทยเจริญ . ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด . บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

148 

โครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ    การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

263. วรพิทย์  มีมาก . การวิเคราะห์โครงสร้าง การบริหารงานและประสิทธิผลของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน  : 

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลและเทศบาล  . ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการ

พัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2532. 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของสุขาภิบาลเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและรูปแบบท่ี

เหมาะสมส าหรับสุขาภิบาล รวมท้ังศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานและประสิทธิผลของสุขาภิบาล โดยเปรียบเทียบ

กับเทศบาล เพื่อประกอบการยกระดับของสุขาภิบาล ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1. จากการวิจัยเอกสารพบว่า การปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลยังคงมีแนวโน้มของการรวบอ านาจ

มากกว่าการกระจายอ านาจ 

 2. การวิจัยส ารวจพบว่า 

  2.1 รูปแบบของคณะกรรมการสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 มี

ความเหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับสุขาภิบาลในปัจจุบัน และในอนาคต เทศบาลแบบนายกเทศมนตรีกับสภามีความ

เหมาะสมมากกว่ารูปแบบอ่ืน 

  2.2 ประเภทหน่วยงานได้แก่ สุขาภิบาล และเทศบาลไม่สามารถบ่งชี้ความแตกต่างและไม่มีน้ าหนักใน

การอธิบาย การบริหารงานและประสิทธิผลขององค์การได้ รวมท้ังการบริหารงานและประสิทธิผลขององค์การเองก็ไม่

สามารถจ าแนกสุขาภิบาลและเทศบาลออกจากกันได้ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 ประการ คือ 

 1. ข้อเสนอแนะระยะสั้น 

  1.1 ให้มีการปรับปรุงระดับรายได้ของสุขาภิบาล ที่มีฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจ าของ

ตนเองได้ จากเดิม 3 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลจากเดิม ซึ่งใช้

รายได้ 5 ล้านบาท เพิ่มเป็น 8 ล้านบาท ส าหรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

 

ต่ ากว่า 5 ล้านบาท 

คณะกรรมการผสม 

ท่ีมีนายอ าเภอเป็น

ประธาน 

 5 ล้านบาท 

คณะกรรมการผสม 

ท่ีมีผู้แทนท้องถ่ิน 

เป็นประธาน 

 8 ล้านบาท 

เทศบาล 

 

   เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้ใหม่ เนื่องจากสัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของเทศบาล ระดับ 5 

ล้านบาทมีแนวโน้มสูงขึ้น และระดับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่อนข้างทรงตัว ท าให้เทศบาลระดับนี้ต้องแบกภาระมาก 

ในขณะที่เทศบาลระดับ 8 ล้านบาท ภาระนี้จะลดลง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระดับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลท่ีรายได้ 5 

ล้านบาท จะท าให้เทศบาลประสบภาวะชะงักงันในการพัฒนา 

  1.2 ควรจัดให้มี “เขตการบริหารกิจการร่วม” ขึ้นระหว่างสุขาภิบาลกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อเพิ่มรายได้และ

พัฒนาประสิทธิผลขององค์การ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

149 

  1.3 ควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางการบริหารงานให้แก่คณะกรรมการสุขาภิบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง

รวมท้ังจัดท าคู่มือและฝึกอบรมเก่ียวกับการวางแผน ตลอดจนเสริมทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นให้แก่สุขาภิบาล 

 2. ข้อเสนอแนะระยะยาว ข้อเสนอนี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายสุขาภิบาล ส าหรับข้อเสนอมีดังนี้ 

  2.1 ให้เพิ่มทางเลือกของการเปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลไปเป็นเทศบาลให้มากข้ึน ณ ระดับรายได้ 5 

ล้านบาท โดยผู้วิจัยเสนอ 3 รูปแบบ คือ 

 

ก. ต่ ากว่า 5 ล้านบาท 

คณะกรรมการผสม 

ท่ีมีนายอ าเภอเป็น

ประธาน 

 5 ล้านบาท 

คณะกรรมการผสม 

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

ท้ังหมด 

 8 ล้านบาท 

เทศบาล 

ข. ต่ ากว่า 5 ล้านบาท 

คณะกรรมการผสม 

ท่ีมีนายอ าเภอเป็น

ประธาน 

 5 ล้านบาท 

นายอ าเภอเป็นฝูาย

บริหารและสภาเป็น

ฝูายนิติบัญญัต ิ

 8 ล้านบาท 

เทศบาล 

ค. ต่ ากว่า 5 ล้านบาท 

คณะกรรมการผสม 

ท่ีมีนายอ าเภอเป็น

ประธาน 

 5 ล้านบาท 

ฝูายบริหารและฝูาย 

นิติบัญญัติมาจากการ

เลือกตั้ง 

 8 ล้านบาท 

เทศบาล 

 

   รูปแบบดังกล่าวดังต้น สุขาภิบาลสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของท้องถ่ิน นอกจากนี้

เทศบาลควรปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสุขาภิบาลด้วย 

  2.2 ให้มีการปรับปรุงหน้าที่ของสุขาภิบาลโดยการปรับปรุง มาตรา 25 ว่าด้วยหน้าที่ของสุขาภิบาลใหม่

ให้เหมาะสมกับสุขาภิบาลมากขึ้น 

  2.3 ให้มีการปรับปรุงการคลังของสุขาภิบาลโดยการเพิ่มเติม มาตรา 29 ว่าด้วย การคลังและทรัพย์สิน

ของสุขาภิบาล 

  2.4 ให้มีการปรับปรุงการกระจายอ านาจให้แก่สุขาภิบาลมากขึ้นโดยการปรับปรุงมาตรา 23 และ 24 

(ว่าด้วยการวางแผน) มาตรา 25 ทวิและมาตรา 25 ตรี (ว่าด้วยการท ากิจการนอกเขตสุขาภิบาล) 

 

264. ณัฐพงศ์  ดิษยบุตร . รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับการบริหารเมืองท่องเที่ยวในทัศนะของประชาชน

จังหวัดภูเก็ต . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาปัญหา ข้อจ ากัดและศักยภาพของรูปแบบการปกครองท่ีใช้ในจังหวัด

ภูเก็ตในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับภารกิจจากผู้ใช้บริการ และต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวหรือไม่ และเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการปกครองแต่ละรูปแบบจากทัศนะของประชาชน ในการ

แสวงหารูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมกับการบริหารเมืองท่องเท่ียว ซึ่งสามารถจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ในด้านการอนุรักษ์ความสวยงามตามธรรมชาติ และการให้บริการท่ีประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 

 ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการปกครองของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน

ระดับปานกลาง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนะว่ารูปแบบการปกครองของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันทั้งการปกครองส่วนภูมิภาค

ในรูปของ จังหวัด อ าเภอ และการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของเทศบาล สุขาภิบาล ในเขตชุมชนเมือง มีความเหมาะสม

กับการบริหารเมืองท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

 3. ในทัศนะของประชาชนท่ีเห็นว่ารูปแบบการปกครองของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการบริหาร

เมืองท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตท้ังเกาะ ประมาณเกือบก่ึงหนึ่งเห็นว่ารูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยตรง 

น่าจะเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับการบริหารเมืองท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตท้ังเกาะ 

 4. ระดับการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการปกครองของ

จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน 

 5. อาชีพมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อความเหมาะสมของรูปแบบการปกครองของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน 

ท้ังในรูปการปกครองส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ) และการปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล สุขาภิบาล) 

 6. ประชาชนท่ีเคยรู้เรื่องรูปแบบการปกครองของเมืองพัทยามาก่อนส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบดังกล่าว สามารถ

น ามาใช้ในการบริหารเมืองท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตได้ 

 7. ประชาชนมีแนวโน้มท่ีต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยตรง ในระดับปานกลาง มาก

ท่ีสุด 

 8. อาชีพมีความสัมพันธ์กับความประสงค์และการวินิจฉัยทางการเมืองของประชาชนเก่ียวกับการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดภูเก็ตโดยตรง 

 

265. วัลลภ  ศิริเลิศตระกูล . การปกครองท้องถ่ินรูปเมืองพัทยา  : ปัญหาและแนวทางแก้ไข  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาการปกครองท้องถ่ินรูปเมืองพัทยาที่ได้น าแนวความคิดการบริหารงานเทศบาล

รูปแบบผู้จัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามาใช้    โดยตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2521 ได้ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งผลถึงการบริหารไม่บรรลุ

เปฺาหมายและไม่สามารถรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการบริหารท่ีน ามาใช้กับเมือง

พัทยานั้นได้น ามาใช้ในลักษณะท่ีแตกต่างไปจากแนวความคิดรูปแบบเดิมท่ีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่อง

มากจากระเบียบการบริหารราชการของไทยมีลักษณะรวมศูนย์ไว้ท่ีส่วนกลาง ทั้งด้านกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารการคลัง และการน าระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีใช้กับเทศบาลท่ัว ๆ ไป ของไทยมาบังคับใช้กับเมือง

พัทยา โดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมทางการเมืองของเมืองพัทยา 

 

266. ไพศาล  สีนาคล้วน . บทบาทของก านัน : ศึกษาเปรียบเทียบในการปกครองท้องถ่ินและการปกครองท้องที่  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในเขตพื้นท่ีต าบลหนึ่ง ๆ จะมีการจัดการปกครอง 2 รูปแบบ คือ  รูปแบบท่ีเป็นการ

ปกครองท้องถ่ินและรูปแบบท่ีเป็นการปกครองท้องท่ี ทับซ้อนกันอยู่ในเขตพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งทับซ้อนกันท้ังในด้านพื้นท่ี 

ภารกิจ และบุคลากรผู้ด าเนินการ โดยมีก านันเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในต าบล เนื่องจากเป็นผู้ท่ีสวมบทบาทอยู่ท้ังในการ

ปกครองท้องถ่ินและการปกครองท้องท่ี แม้ว่าลักษณะของการปกครองท้องถ่ินและการปกครองท้องท่ี มีความแตกต่างกัน

ในเรื่องของหลักการจัดการปกครอง แต่เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินเหมือนกับอ านาจหน้าที่ของ

ก านันหลายประการ และก านันไม่สามารถแยกบทบาทท่ีตนเองแสดงได้ว่าเป็นการแสดงบทบาทในฐานะใด บทบาทท่ี

ก านันแสดงจึงไม่มีความขัดแย้งกัน แต่ในอนาคตอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างการปกครองท้องถ่ินและการปกครองท้องท่ี

ขึ้นได้ เม่ือแต่ละหน่วยการปกครองมีผู้บริหารแยกต่างหากจากกัน 
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267. ช่อทิพย์  เกลื่อนสิน . ทัศนคติของประชาชนชาวภูเก็ตที่มีต่อการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ : ศึกษากรณี

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครภูเก็ต  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2542. 

 กลุ่มประชากรท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ท่ีพักอาศัยหรือประกอบอาชีพในเขตพื้นท่ี

เทศบาลเมืองภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนต าบลราไวย์ ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 1. กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการนครภูเก็ตในระดับสูง 

 2. กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นหลัก ๆ ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการนครภูเก็ต 

 3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร

ภูเก็ต 

 4. เขตพื้นท่ีและภูมิล าเนาที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติท่ีมีต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร

ภูเก็ตแตกต่างกัน 

 

268. ธนวัฒน์  วนะกิจกุลพัฒน์ . ราชการส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการปกครองท้องถ่ิน ในความคิดเห็นของ

นายอ าเภอ  . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า นายอ าเภอมีความคิดเห็นต่อราชการส่วนภูมิภาคในเชิงบวก ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมีผล

ท าให้ความคิดเห็นของนายอ าเภอเกี่ยวกับราชการส่วนภูมิภาคท่ีเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ อายุ 

ภูมิภาคท่ีด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานเก่ียวกับหน่วยการปกครองท้องถ่ิน และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

กระจายอ านาจ ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นของนายอ าเภอแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ระยะเวลา

ท่ีด ารงต าแหน่ง รายได้ ระดับการศึกษา และความรู้ข่าวสารทางการเมืองการปกครอง 

 

269. สุรเชษฐ์  วงษ์มี . บทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอ านาจ : ศึกษาเฉพาะกรณี 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

2544. 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. บทบาทและอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านมีน้อยลง ในส่วนของการโอนงานท่ีท าไปให้การปกครอง

ส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบ ในด้านฝูายบริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและโครงการต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชน 

ในส่วนของงานฝูายปกครองจะต้องเป็นหน้าท่ีของก านันและผู้ใหญ่บ้านในการรับผิดชอบ ควรจะปรับปรุงบทบาทและ

อ านาจหน้าที่ในการท างานท่ีรับผิดชอบให้น้อยลง 

 2. ก านันและผู้ใหญ่บ้านเข้าใจเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างดี สามารถตอบค าถามได้อย่างละเอียดท่ีเกิดข้ึนของการ

ปกครองในส่วนท้องถ่ินและการกระจายอ านาจ 

 3. ก านันและผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าการปรับปรุงเป็นเรื่องท่ียิ่งใหญ่มาก เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเม่ือมีการกระจายอ านาจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ของการท างานของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่รับผิดชอบต้อง

เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนท่ีก านันและผู้ใหญ่บ้านจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี พ .ศ. 2457 

ก าหนดไว้ 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

270. ถาวร  พรหมมีชัย .     ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  .     วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2522. 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. หน้าท่ีและรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่สัมพันธ์กัน เพราะรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่พอกับภาระหน้าท่ีท่ีกฎหมายได้ก าหนดให้ปฏิบัติจัดท า 

 2. การก าหนดนโยบายและการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กาฬสินธุ์ถูกครอบง าโดยฝูายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคและระบบ

บริหารราชการส่วนกลาง 

 3. พฤติกรรมของฝูายบริหารและฝูายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่เอ้ืออ านวยให้การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 ดังนั้น จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงน่าที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ดังกล่าวในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1. ปรับปรุงในด้านโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการให้มีสภาหรือคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. ในด้านการจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ น่าจะมีการปรับปรุงโดยการให้หัวหน้าฝูาย

บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัด ซึ่งหัวหน้า

ฝูายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะปฏิบัติหน้าที่ด้านเดียวและอยู่ในต าแหน่งเป็นวาระ ส าหรับสมาชิกสภา

จังหวัดก็น่าจะให้มีการหมุนเวียนกันออกจากต าแหน่งคร้ังละคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสภาจังหวัดทั้งหมดเพื่อให้ประชาชน

สามารถควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Popular Control) 

 3. ปรับปรุงในด้านอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการให้หน้าที่ท่ีต้องใช้จ่ายเงินเป็น

จ านวนมากเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลไปพลางก่อนจนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

 4. ในด้านรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ น่าจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจเก็บภาษี

อากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสมไม่ใช่เก็บในอัตราที่ตายตัวดังเช่นท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ ส่วนประเภทภาษี

อากรท่ีจัดเก็บนั้นก็น่าจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีอากรในแต่ละท้องถ่ินแตกต่างกันไป 

นอกจากนี้ ในเรื่องการกู้เงินก็น่าจะให้เป็นอ านาจของสภาจังหวัดโดยตรง 

 5. ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะในด้านการควบคุมนั้น น่าจะให้เป็น

อ านาจของคณะรัฐมนตรีในการสั่งยุบสภาจังหวัด และมีอ านาจชี้ขาดในกรณีท่ีฝูายบริหารและฝูายนิติบัญญัติขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องของสภาจังหวัด 

 

271. สุลัยมาลย์  วงษืพานิช . องค์การบริหารส่วนจังหวัด . สถาบันพระปกเกล้า , 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงสร้างใกล้เคียงกับการ

ปกครองท้องถ่ินในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น สุขาภิบาล เมืองพัทยา กรุงเทพ ฯ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาของ

สมาชิกองค์กรฝูายบริหารและองค์กรฝูายนิติบัญญัติยังมีบางส่วนของท่ีมาขององค์กรยังไม่เป็นประชาธิปไตย อ านาจการ

ควบคุมก ากับยังอยู่ในมือของข้าราชการส่วนภูมิภาค ศูนย์อ านาจที่แท้จริงยังรวมศูนย์อยู่ท่ีรัฐบาล 

 2. การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินยังไม่ได้เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันเป็นระบบท่ีเป็นสากล 
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 3. การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินปัจจุบันได้มีรูปแบบการกระจายอ านาจหลายรูปแบบและทับซ้อนกันบนพื้นท่ี

เดียวกัน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 4. การวิจัยโครงสร้างการกระจายอ านาจ องค์กรบริหาร สภานิติบัญญัติ การคลังท้องถ่ิน 

 5. สรุปข้อเสนอแนะ 

  5.1 รูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  5.2 การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

  5.3 การกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินหรอการคลังขององค์การส่วนท้องถ่ิน 

 

272. ธีรวัฒน์  วุฒคุณ . ความขัดแย้งในโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลใน

จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

โดยเฉพาะพื้นท่ี หน้าที่ รายได้ การบริหารกิจการและบทบาท ของสมาชิกสภาจังหวัดประกอบกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดก็ประสบปัญหาด้านโครงสร้าง รายได้ไม่เพียงพอ และการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีการคงรูปแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้โดยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ รายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง

เป็นการสอดรับกับสถานการณ์ในห้วงระยะนี้ โดยเห็นได้จากการเคล่ือนไหวของสมาชิกสภาจังหวัดทั่วประเทศและการ

เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวัง

ใหม่ 

 ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบใหม่ซึ่งมีขนาดเล็ก ประชาชน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดการบริหารงานท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะเป็นราชการส่วนท้องถ่ินท่ีพัฒนาขึ้นมาแทนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบเทศบาล เม่ือมีความพร้อมด้านความเจริญของชุมชน รายได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของเทศบาลต่อไปในอนาคต 

 

273. นภดล  ช านาญค้า . ทัศนคติของสมาชิกสภาจังหวัดและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องต่อรูปแบบโครงสร้าง

และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยโสธร , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกสภาจังหวัดและข้าราชการ

ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการบริหารส่วนจังหวัดต่อรูปแบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของสมาชิกสภาจังหวัดและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการบริหาร

ส่วนจังหวัดต่อรูปแบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3) เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นพื้นฐาน

ส าหรับการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป กลุ่ม

ตัวอย่างคือ ทัศนคติของสมาชิกสภาจังหวัดและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จาก

การศึกษาพบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 119 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภา

จังหวัดมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปี มากท่ีสุด และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี, โทมากท่ีสุด 

 2. สมาชิกสภาจังหวัด /ข้าราชการส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อรูปแบบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ระดับปานกลาง 

 3. สมาชิกสภาจังหวัด /ข้าราชการส่วนใหญ่มีทัศนคติต่ออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ระดับสูง 
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 4. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

  4.1 ระดับการศึกษาของสมาชิกสภาจังหวัด /ข้าราชการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่ออ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  4.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาจังหวัด /ข้าราชการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  4.3 สถานภาพทางสังคมของสมาชิกสภาจังหวัด /ข้าราชการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรูปแบบ

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  4.4 สถานภาพทางสังคมของสมาชิกสภาจังหวัด /ข้าราชการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่ออ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

274. ตรีภพ  คริสต์รักษา . ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจในการปกครองท้องถ่ิน กล่าวคือ มีความเป็นนิติบุคคล มีความอิสระใน

การบริหารงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารและผู้ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และมีงบประมาณของตนเอง 

 2. โครงสร้างหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี

ความรับผิดชอบซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืน ได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล อันเป็น

ผลให้เกิดองค์กรท้องถ่ินครอบทับซ้อนองค์กรปกครองท้องถ่ินในพื้นท่ีเดียวกัน แม้ว่าตามกฎหมายจะก าหนดให้มีพื้นที่

ครอบคลุมท้ังจังหวัดก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติไม่มีพื้นท่ีจริง ๆ ส าหรับรับผิดชอบและท างาน จึงไม่เหมาะสมตามหลักการ

ปกครองท้องถ่ินและทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี เพราะว่าหลักกาของการกระจายอ านาจในการปกครองท้องถ่ินจะต้องให้แต่

ละองค์กรท้องถ่ินมีพื้นท่ีรับผิดชอบแยกจากกันชัดเจน เพื่อให้ท้องถ่ินมีอ านาจอิสระในการดูแลหรือจัดการกิจการของ

ตนเอง 

 3. การปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้เหมือน

และใกล้เคียงกับหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืนได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิด

ความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ แม้ว่าความขัดแย้งที่แท้จริงจะยังไม่เกิดข้ึนก็ตาม และการก าหนดหน้าที่หลักให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่ประสานแผนและสนับสนุนองค์กรท้องถ่ินต่าง ๆ ภายในจังหวัดก็พบว่าไม่จ าเป็นต้อง

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะแต่ละท้องถ่ินเองก็สามารถประสานแผนและประสานงานกันได้ 

 จากผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ในสภาวะท่ีประเทศก าลังประสบปัญหาวิกฤติทาง

เศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ อีกท้ังรัฐบาลเองก็มีนโยบายท่ีจะควบคุมไม่ให้เกิดหน่วยงานราชการและข้าราชการเพิ่มข้ึน รูปแบบ

ของการปกครองท้องถ่ินของประเทศก็มีหลายรูปแบบ ฉะนั้นเม่ือพบว่าการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีพื้นท่ีและหน้าท่ีซ้ าซ้อนกับองค์กรท้องถ่ินอ่ืน ๆ ดังนั้น เพื่อประหยัด

งบประมาณของประเทศ ควรจะยุบเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และควรกระจายงบประมาณบุคลากร เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ไปให้กับท้องถ่ินอ่ืน ๆ เช่น เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ซึ่งยังขาดแคลนอยู่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถ่ินเล็ก ๆ ที่มีหน้าท่ี และประชาชนมีส่วนร่วม

โดยตรงอยู่แล้ว หรือเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรูปแบบ “คณะกรรมการ” หรือ “สหการท้องถ่ิน” มีหน้าท่ีเป็น

ท่ีปรึกษาให้กับองค์กรท้องถ่ินและจังหวัด โดยไม่ให้มีโครงสร้างท่ีเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
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275. ธนารัฐ  สายเทพ . การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารการปกครอง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

, 2544. 

 จากการศึกษาพบว่า การปกครองท้องถ่ินในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีการปรับบทบาท 

หน้าท่ี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้การบริหารการปกครองมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ

พัฒนาการปกครองท้องถ่ินของไทยต่อไป 

 ในกรณีการบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานกับองค์กร

ปกครองท้องถ่ินอ่ืนนั้น นับว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ยังเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยองค์กรปกครองท้องถ่ินด้วยกันเอง ซึ่งผล

การศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการก าหนดบทบาท ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ชัดเจน รัฐบาลต้องสนับสนุนการกระจายอ านาจ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ 

 แนวโน้มของการบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายหลังที่ได้มีการปรับโครงสร้าง บทบาท

และอ านาจหน้าที่แล้วนั้น ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีศักยภาพในการบริหารการปกครองท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน นอกจากนั้นอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ยังมีแนวโน้มส่งผลให้การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความสอดคล้องกับ

การกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ฉบับปัจจุบันอีกด้วย 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

276. ทรงศักดิ์  พิพัฒนเดชา . นายกเทศมนตรีในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายกเทศมนตรีที่

ได้รับการแต่งตั้งกับนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง .   วิทยานิพนธ์พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต     สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2506. 

 เม่ือมีการรัฐประหาร 2501 เกิดข้ึน ระบบเทศบาลหรือกลไกการปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้ง

เทศมนตรีของฝูายบริหารถูกยกเลิกไป รัฐบาลใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 35, 40 และ 44 แต่งตั้งคณะเทศมนตรีจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้ความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย ท าให้มีการยกเลิกท่ีท าการของฝูายบริหารและฝูายนิติ

บัญญัติของเทศบาล รัฐบาลส่วนกลางได้แต่งตั้งข้าราชการฝูายบริหารส่วนท้องถ่ินขึ้น โดยท่ัวไปแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่นายกเทศมนตรี ซึ่งจะเป็นผู้จัดตั้งคณะบริหารงานขึ้นจากกลุ่มข้าราชการนั่นเอง 

ดังนั้น ในปัจจุบันเราจึงมีระบบบริหารเทศบาล 2 แบบ คือ แบบหนึ่งเป็นการเลือกผู้บริหารเทศบาลโดยสมาชิกเทศมนตรี

ท่ีได้รับการเลือกตั้ง อีกแบบหนึ่งเป็นการได้รับแต่งตั้งทั้งฝูายบริหารและฝูายนิติบัญญัติ 

 ระบบแรก เป็นระบบท่ีสภาเทศบาลได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนและคาดหวังให้เข้ามาท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา 

นายกเทศมนตรี ผู้ท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางกฎหมายและการบริหาร ดูเหมือนว่าระบบนี้จะไม่ค่อยเป็นผลมากนัก อย่างไร

ก็ตาม ก็เป็นขั้นตอนที่มุ่งหวังให้มีการก้าวขึ้นไปสู่การปกครองตนเองของท้องถ่ินในอนาคต 

 

277. วันชัย  ป้ันทอง . การบริหารงานเมืองพัทยา  .  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต    ภาควิชาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524. 

 ตามประวัติความเป็นมา พัทยาเป็นชุมชนหนึ่งเขตสุขาภิบาลนาเกลือ แต่หลังจากการท่ีพัทยากลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวแล้ว ท าให้ความเจริญเติบโต เป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ หลายด้าน โดยเฉพาะปัญหา

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฯลฯ อันเป็นสิ่งเหลือวิสัยส าหรับระบบบริหารงานแบบ
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สุขาภิบาล ซึ่งจ ากัดท้ังด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และด้านงบประมาณจะแก้ปัญหาได้ รัฐบาลจึงได้น าระบบบริหารแบบ

ผู้จัดการเทศบาลมาทดลองใช้แก้ปัญหาของเมืองพัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 

 หลังจากท่ีได้จัดโครงสร้างการบริหารเมืองพัทยาแบบระบบผู้จัดการเทศบาลไปได้ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่า การ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองพัทยาพบปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ปัญหานี้ก่อให้เกิดความ

ไม่แน่ใจว่า ระบบบริหารตามรูปแบบดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารของเมืองพัทยาได้หรือไม่เพียงใด จึงเป็นเรื่อง

ท่ีน่าศึกษาว่าระบบบริหารแบบผู้จัดการเทศบาลของเมืองพัทยามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อ

โครงสร้างภายในแบบระบบผู้จัดการเทศบาลซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถ่ินใหม่ส าหรับประเทศไทย 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า โครงสร้างของเมืองพัทยา ตลอดจนการควบคุมดูแลเมืองพัทยาของจังหวัดและ

กระทรวงมหาดไทย โดยท่ัวไปไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารเมืองพัทยาแต่อย่างใด พนักงานเมืองพัทยาส่วน

ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารนี้ระดับปานกลาง กระบวนการบริหารเมืองพัทยาจึงสามารถด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลจะต้องวาง

นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร และการควบคุมดูแลเมืองพัทยาให้แน่ชัดว่าจะก าหนดความเป็นอิสระให้มากน้อยเพียงใด 

โดยเฉพาะจะต้องมีการแก้ไขตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร ปรับปรุงตัวบุคคล รวมท้ังการ

บริหารงานบุคคลพนักงานเมืองพัทยาเสียใหม่ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จะต้องปรับปรุงด้านอ านาจของเมือง

พัทยาที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ของท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้การบริหารเมืองพัทยาด าเนินไปอย่าง

ได้ผลตามเจตนารมณ์ท่ีได้ต้ังเมืองพัทยาอย่างแท้จริง 

 

278. เฉลิมวุฒิ  รักขติวงศ์ . การวิเคราะห์โครงสร้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. 

 การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของเทศบาลระบบผู้บริหารท่ีเข้มแข็งหรือเทศบาลแบบ

นายกเทศมนตรีท่ีมีอ านาจมาก (strong mayor) และตามร่างพระราชบัญญัติเทศบาล ที่กระทรวงมหาดไทยเคยเสนอผ่าน

การพิจารณาจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา เม่ือ พ.ศ. 2529 เพื่อเสนอทางเลือกในการปกครองท้องถ่ินรูปเทศบาลท่ีจะได้

น ามาใช้ในประเทศไทยในอนาคตอันจะเป็นการแก้ปัญหาบางประการในการปกครองท้องถ่ินรูปเทศบาลท่ีใช้แบบคณะ

เทศมนตรีกับสภา (mayor-council) การศึกษาวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบโครงสร้างของเทศบาลตามระบบผู้บริหารท่ีเข้มแข็งอันจะเป็น

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการแก้ไขรูปแบบเทศบาลเดิมท่ีใช้อยู่ได้อย่างดี 

 สุดท้ายสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการจะให้โครงสร้างเทศบาลเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นระบบผู้บริหารมี

อ านาจมาก หรือ เทศบาลแบบนายกเทศมนตรีท่ีมีอ านาจมาก (strong mayor) เพื่อเป็นทางเลือกในการท่ีจะแก้ไขจุดอ่อน

ของระบบเทศบาลดั้งเดิมท่ีใช้มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

279. สุเทพ  เชาวลิต . การบริหารการพัฒนาเมืองพัทยา : รูปแบบที่ควรจะเป็น . วิทยานิพนธ์การบริหารการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2536. 

 ผลจากการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารท่ีน ามาใช้กับเมืองพัทยานั้น ได้น ามาใช้ในลักษณะท่ีแตกต่างไปจาก

แนวความคิดเดิมภายใต้ระเบียบการบริหารราชการของไทย ท่ีมีการรวมศูนย์อ านาจไว้ส่วนกลางในด้านกฎระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติ การบริหารบุคคล การบริหารการคลังนั้นได้ใช้กฎเกณฑ์เช่นเดียวกับท่ีใช้กับเทศบาลท่ัว ๆ ไปของไทยโดยไม่ได้

ค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของเมืองพัทยา เป็นปัญหาด้านตัวแปรระบบย่อยขององค์การ เช่น โครงสร้าง กิจกรรม การ

บริหารบุคคล การบริหารการคลังและเทคโนโลยีทางการบริหาร การบริหารท่ีขาดความเป็นอิสระ และความคล่องตัวใน

อ านาจการตัดสินใจ ประกอบกับอิทธิพลด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีมากมายในเมืองพัทยาที่เข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการ

บริหาร 
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 อีกท้ังตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของเมืองพัทยา เช่น ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพที่

ม่ันคงรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีโครงสร้างท่ีไม่เอ้ืออ านวยและมีนโยบายแน่ชัดในการประสานงานกับเมืองพัทยา 

 จากผลการศึกษา จึงน าไปสู่แนวความคิดในการแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารการพัฒนาเมืองพัทยา

โดยอยู่บนฐานคติ ที่ว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวที่มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนท้องถ่ินท่ัวไป ดังนั้นรูปแบบการ

บริหาร จึงต้องมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงจากการวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขของสภาพสังคม

ปัจจุบัน รูปแบบท่ีควรจะเป็นในการบริหารการพัฒนาเมืองพัทยาก็คือรูปแบบตามแนวความคิดรูปแบบผู้จัดการ โดยมี

ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. รูปแบบการบริหารใช้ตามแนวความคิดรูปแบบผู้จัดการ โดยให้การบริหารการเงินเป็นไปในเชิงธุรกิจ 

 2. ชื่อต าแหน่ง “นายกเมืองพัทยา ” เดิมเปลี่ยนเป็น “ประธานสภาเมืองพัทยา “ชื่อต าแหน่ง ” ปลัดเมือง

พัทยา” เดิม เปลี่ยนเป็น “นายกเมืองพัทยา” 

 3. ผู้บริหาร (นายกเมืองพัทยา ) ให้มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและเสนอสภาเมืองพัทยา

เห็นชอบ และลงนามว่าจ้างโดยประธานสภาเมืองพัทยามีอ านาจการตัดสินใจในการวางนโยบาย การวางแผนพัฒนา การ

ปฺองกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของสภาเมือง 

 4. ให้มีคณะกรรมการสรรหานายกเมืองพัทยา ขึ้นมาชุดหนึ่งมีจ านวน 10 คน 

 5. สมาชิกเมืองพัทยามีจ านวน 24 คน ประกอบด้วยประเภทเลือกตั้ง 16 คน และประเภทแต่งตั้ง 8 คน โดย

ให้ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกประเภทแต่งตั้งให้ชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของเมืองพัทยามีอ านาจในการก าหนด

นโยบายแผนพัฒนาเมืองการพิจารณาให้สัมปทานแก่เอกชน เข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย รวมท้ังการมีอ านาจในการก าหนดเทศบัญญัติ ข้อก าหนด กฎระเบียบการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินและการ

ควบคุมการบริหารงานของนายกเมือง 

 6. ให้มีคณะที่ปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้บริหาร (นายกเมือง) จ านวน 6 คน 

 7. ปรับปรุงค่าตอบแทนท้ังฝูายนิติบัญญัติ และฝูายบริหารให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพ และภารกิจที่เป็น

จริง 

 8. ให้มีต าแหน่ง “ปลัดเมืองพัทยา” ท าหน้าที่หัวหน้าข้าราชการประจ า 

 9. การบริหารราชการส่วนกลางต้องกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ให้เมืองพัทยามีอิสระในอ านาจการตัดสินใจใน

การก าหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการก าหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ การ

บริหารบุคคล การบริหารการคลัง การจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน ให้มีความคล่องตัวในทางการบริหาร 

 10. รัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีชัดเจน ตลอดท้ัง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการประสานงานร่วมกัน 

 11. การบริหารการพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนท้องถ่ินเทศบาลท่ัวไป จึงไม่เห็นด้วยใน

การใช้รูปแบบท่ีใช้กับเทศบาลท่ัวไปคือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและสภามาบริหาร 

 

280. ราตรี  วิไล . ความล้มเหลวของการบริหารแบบสภาและผู้จัดการ  : กรณีตัวอย่างการกระจายอ านาจในการ

ปกครองท้องถ่ินไทย  . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2537. (สารนิพนธ์) 

 การศึกษาเรื่อง “ความล้มเหลวของการบริหารแบบสภาและผู้จัดการ  : กรณีตัวอย่างการกระจายอ านาจในการ

ปกครองท้องถ่ินไทย ” นี้ มีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาว่า ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีท่ีผ่านมาท่ีประเทศไทยได้น ารูปการ

บริหารแบบสภาและผู้จัดการมาใช้กับเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่ง นั้น ได้แก่ให้

เกิดผลต่อการบริหารงานของเมืองพัทยาประการใด ท้ังนี้เพราะรูปการบริาหรดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีได้หยิบยืมมาจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้น ามาทดลองใช้กับเมืองพัทยาเป็นแห่งแรก โดยมีความเชื่อม่ันว่า การบริหารแบบสภาและ
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ผู้จัดการนี้ เป็นรูปการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีแนวความคิดท่ีต้องการแยกการเมืองและการบริหารออกจากกัน โดยการ

ว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพ ซึ่งจะท าให้ปลอดจากการเมืองและมีความสามารถสูงในการบริหาร จึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ี

จะสามารถแก้ไขปัญหาของเมืองพัทยา อันสืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วเกินขีดความสามารถท่ีสุขาภิบาลนา

เกลือจะรับมือได้ พร้อม ๆ กันนั้นก็ได้ต้ังความหวังไว้ว่า หากการบริหารของเมืองพัทยาประสบผลส าเร็จ ก็อาจจะมีการน า

รูปการบริหารแบบสภาและผู้จัดการนี้มาใช้กับเทศบาลอ่ืน ๆ ต่อไป 

 แต่จากสภาพความจริงในปัจจุบันที่เกิดข้ึน ปรากฏว่า เมืองพัทยายังคงเผชิญกับปัญหาเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

การระบายน้ า การจัดเก็บขยะมูลฝอย สภาวะแวดล้อมเป็นพิษโดยเฉพาะน้ าทะเลเน่าเสีย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน  การผังเมือง การจราจร ชุมชนแออัด ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะทวีความ

รุนแรงมากขึ้น และสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านการบริหารงานของเมืองพัทยาเอง กล่าวคือ เกิดความขัดแย้งใน

บทบาทและหน้าท่ีระหว่างสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งอยู่ในฐานะฝูายนิติบัญญัติ กับปลัดเมืองพัทยา

ในฐานะฝูายบริหาร และด้วยเหตุนี้ หนทางสุดท้ายของกระทรวงมหาดไทยต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การเสนอร่าง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ. ุ. ขึ้นใหม่ โดยท่ีสาระส าคัญคือ ให้การบริหารเมืองพัทยามี

รูปแบบดังเช่น เทศบาลนคร ซึ่งเท่ากับยกเลิกการบริหารรูปแบบสภาและผู้จัดการแล้วหันไปใช้รูปการบริหารแบบเทศบาล

ท่ัว ๆ ไป อันเป็นการยอมรับถึงความล้มเหลวของการน ารูปการบริหารแบบสภาและผู้จัดการมาใช้ และเชื่อได้ว่าคงจะไม่มี

เทศบลใดได้ใช้รูปการบริหารแบบสภาและผู้จัดการนี้อีกในอนาคต 

 การศึกษาในเรื่องนี้ จึงเริ่มจากความเป็นมาและแนวความคิดของรูปการบริหารแบบสภาและผู้จัดการ พร้อมท้ัง

ศึกษาถึงการบริหารเทศบาลรูปแบบอ่ืนของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ศึกษาถึงการกระจายอ านาจการปกครองและการ

ปกครองท้องถ่ินไทย และวิเคราะห์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงความล้มเหลวในการน ารูปการบริหารแบบสภาและผู้จัดการมาใช้

กับเมืองพัทยา โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ Documentary Research ผลของการศึกษาปรากฏว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด

ความล้มเหลวดังกล่าวคือ นโยบายในการกระจายอ านาจของรัฐ สภาพทางการเมืองและวัฒนธรรมทางสังคมของไทย ส่วน

การท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ. ุ. ฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อจะ

แก้ปัญหาของเมืองพัทยานั้น เป็นเพียงหลบเลี่ยงเพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งในบทบาทและหน้าท่ีของนายกเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยาหมดไป หากแต่มิได้หมายความว่า รูปการบริหารแบบเทศบาลนครท่ีก าหนด

ขึ้นมานั้น จะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายของเมืองพัทยาได้ดังแก้วสารพัดนึก ท้ังนี้เพราะถึงแม้รูปการบริหารแบบเทศบาล

ในปัจจุบัน จะถูกจัดให้เป็นรูปการปกครองท้องถ่ินท่ีดีท่ีสุด เพราะประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการใน

ท้องถ่ินของตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเองตามหลักกการกระจายอ านาจมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการปกครองท้องถ่ินรูป

สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากแต่สภาพที่ปรากฏในปัจจุบัน การปกครองรูปเทศบาลก็ยังมีปัญหาเรื่อง

ประสิทธิภาพในการบริหารอันสืบเนื่องมาจากโครงสร้างและหน้าท่ีของเทศบาลท่ีไม่เหมาะสม ความเป็นอิสระของเทศบาล 

ปัญหาด้านการคลัง สมรรถนุและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล การเมืองในเทศบาล รวมตลอด

จนถึงการเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน 

 ฉะนั้น ผลส าเร็จของการปกครองท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นกรณีของเมืองพัทยา เทศบาล หรือการปกครองท้องถ่ิน

รูปแบบใดก็ตาม จะเกิดข้ึนได้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือโครงสร้างทางการบริหารแต่เพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้รูปแบบ

จะดีเลิศและมีความเป็นประชาธิปไตยมากเพียงไร หากแต่ถ้าขาดซึ่งความจริงใจและความเข้าใจซึ่งหมายรวมไปถึงสิทธิ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีแต่ละฝูายจะพึงมี ไม่ว่าจะเป็นฝูายรัฐบาลอันได้แก่ คณะรัฐมนตรี หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กระทรวงมหาดไทย และฝูายประชาชน อันได้แก่ ประชาชนในท้องถ่ิน และนักการเมืองผู้ซึ่งอาสา

ประชาชนเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของท้องถ่ิน รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถ่ิน สุดท้ายแล้ว การปกครอง

ท้องถ่ินนั้นก็คงจะล้มเหลวได้ในท่ีสุด 
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281. สุททิน  ชัยผดุง . ระบบการบริหารของเมืองพัทยา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

 จากการศึกษาวิจัยได้พบว่า 

 1. ระบบการบริหารรูปแบบผู้จัดการของเมืองพัทยาในทางด้านระเบียบและวิธีการปฏิบัติแตกต่างจากระบบ

ของสหรัฐอเมริกา โดยระบบผู้จัดการเมืองพัทยายังคงยึดติดอยู่กับระเบียบแบบแผนของทางราชการ ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ มาก และเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากหลักการของเดิมท่ีใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท าให้ปลัดเมืองพัทยาในฐานะเป็นผู้จัดการเมืองพัทยาไม่มีอ านาจอิสระในการบริหารงานในองค์การอย่างเต็มท่ี นอกจากนี้

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของระบบผู้จัดการเมืองพัทยายังไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 

ความขัดแย้งระหว่างสภาเมืองพัทยากับฝูายบริหารท าให้เกิดผลเสียต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร มีการ

ควบคุมจากส่วนกลางมากเกินไป โดยออกกฎระเบียบข้อบังคับให้เมืองพัทยาต้องปฏิบัติตาม ท าให้ขาดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน 

 2. ปัญหาการบริหารงานเมืองพัทยาในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาการบริหารงานบุคคล

ไม่มีประสิทธิภาพและไม่คล่องตัว ปัญหาการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนภายในเขต และปัญหาการขาดการ

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน และรัฐวิสาหกิจที่ยังเป็นไปในลักษณะต่างฝูายต่างท างาน ไม่ประสบงานกัน ไม่ร่วมมือ 

ปัญหาเหล่านี้ท าให้การบริหารงานของเมืองพัทยาไม่สามารถกระท าหน้าที่ท่ีมีอยู่ตามกฎหมายให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ

เต็มท่ีได้ 

 แนวทางการแก้ไข จะต้องแก้ไขกฎหมายข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานของเมืองพัทยาที่ล้าสมัย 

ไม่เป็นการกระจายอ านาจให้ทันสมัยและเป็นการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก

ยิ่งขึ้น และท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีเป็นหัวใจของงานวิจัยเรื่องนี้ก็คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเมืองพัทยาเสีย

ใหม่ โดยหันมาใช้รูปแบบการบริหารแบบนายกเทศมนตรี และสภาเทศบาลอย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให้การ

บริหารงานเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่นได้ผลดีดังเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถ่ิน 

 

282. อรรถชา  กัมปนาทแสนยากร . ปัญหารูปแบบการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่  

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีต่อ

การเมืองการบริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อน าไปประกอบการศึกษาถึงรูปแบบการปกครองของเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาที่ประสบอยู่หรือไม่ โดยมีสมมติฐานว่ารูปแบบการเมืองและ

การบริหารของเทศบาลท่ีใช้ไม่ควรเป็นแบบเดียวกันทุกเทศบาลควรให้มีการก าหนดรูปแบบเป็นไปตามความเหมาะสม

ของแต่ละท้องท่ีไป 

 ผลของการวิจัย แสดงว่าประชาชนยังมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับการเมือง การบริหารเทศบาลน้อย 

โดยเฉพาะความสนใจอยู่ในระดับต่ า ระบบการปกครองท้องถ่ินรูปเทศบาล แบบนายกเทศมนตรี และสภาเทศบาลท่ีใช้กัน

อยู่ในปัจจุบัน จึงอาจยังไม่เหมาะสม และอาจไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุ

ส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นับวันยิ่งรุนแรง และเพิ่มมากข้ึน 

 

283. รุ่งโรจน์  เรืองทรัพย์ . ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอ านาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี

เทศบาลนครเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนทางการเมือง รวมท้ังทัศนคติ

ของประชาชนต่อโครงสร้างอ านาจการบริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 409 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและใช้วิธีวิเคราะห์เชิงสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 

 1. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพและแขวง ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง แต่มีเพียงเพศ อายุ และรายได้เท่านั้นท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 2. ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองปานกลาง แต่การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองค่อนข้างต่ า 

 3. ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรปรับปรุงโครงสร้างอ านาจการบริหารของ

เทศบาลนครเชียงใหม่และเปลี่ยนรูปแบบเป็นนายกเทศมนตรีกับสภา (Strong Mayor) 

 

284. พวงทอง  วัฒนพิมล . การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการปกครองท้องถ่ิน  : ศึกษาเฉพาะกรณีการ

ปกครองและการบริหารงานเทศบาลต าบลพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  . วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าเทศบาลต าบลพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีรูปแบบ โครงสร้างการปกครองและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี 

 ส าหรับปัญหาด้านการคลังและปัญหาด้านโครงสร้างของเทศบาลนั้น เป็นอุปสรรคท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร

ของเทศบาล ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะรูปแบบของเทศบาล

ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณนั้น รัฐบาลจะต้องกระจายอ านาจด้านการคลังให้กับเทศบาลมากย่ิงขึ้นเพื่อให้

เทศบาลสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างให้มีความ

คล่องตัวในการบริหารมากข้ึน 

 

285. เทิดศักดิ์  ตรีพนากร . ความพร้อมในการยกฐานะการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีการยกฐานะสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ ข้ึนเป็นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  . 

ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลของการวิจัยพบว่า ตลอดเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา สุขาภิบาลอ้อมใหญ่ มีความพร้อมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็น

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ เนื่องจากมีความสามารถในการพึ่งตนเองในด้านการคลัง คือมีรายได้เพียงพอท่ีจะยกฐานะขึ้น

เป็นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และเข้าหลักเกณฑ์การยกฐานขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ แต่

มีปัญหาและอุปสรรคในด้านการเมืองระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ เข้ามาแทรกแซง ท าให้สุขาภิบาลอ้อมใหญ่ไม่

สามารถยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ได้ และต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 

2540 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 เป็นเหตุให้การปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลเดิมไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ ดังนั้นเพื่อบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้

เสนอพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนท่ี 9 ก วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลท่ัวประเทศ จ านวน 981 แห่ง 

เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลท้ังหมด ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 จึงท าให้สุขาภิบาลอ้อมใหญ่เป็นเทศบาล

ต าบลอ้อมใหญ่ไปโดยปริยาย 
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286. กิตติพงษ์  ไทยเจียมอารีย์ . การเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลและปัญหาอุปสรรคในการ

จัดการในระยะแรก  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญมีทัศนะต่อหลักเกณฑ์การจัดต้ังและโครงสร้างการบริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปัจจุบันว่าเหมาะสมแล้ว ส่วนทัศนะต่อการรวมองค์กรบริหารงานบุคคลของท้องถ่ินเป็นองค์

เดียวโดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนั้น ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญไม่เห็นด้วย เพราะจะเป็นการรวมอ านาจไว้ท่ีนายกรัฐมนตรีเพียง

คนเดียว ผิดหลักการกระจายอ านาจ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

ต าบลพร้อมกันท้ังประเทศ ในขณะที่บางพื้นท่ียังไม่มีความพร้อม หรือประชาชนในพื้นท่ีไม่เห็นด้วย เป็นการขัดต่อ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 282 หรือไม่ ที่ระบุว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลักการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล นั้นเป็นการด าเนินการท่ีรวบรัด

เกินไป เทศบาลต าบลท่ีท าการส ารวจรวมท้ังเทศบาลต าบลอีกหลายแห่งท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล งบประมาณ

ในการด าเนินงานไม่เพียงพอรวมท้ังขาดบุคลากรในการด าเนินงาน เนื่องจากสาเหตุในการเร่งรีบด าเนินการท าให้ขาดการ

จัดท าแผนรองรับล่วงหน้า 

 ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในระยะแรกทราบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

การด าเนินงานของเทศบาลต าบลจ าเป็นจะต้องเพิ่มทักษะด้วยการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม 

 

287. เทพไท  เสนพงศ์ . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต่อรูปแบบการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนคร  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)     สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 วิธีการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างจากเทศบาลนครท่ีมีท้ังหมด 9 แห่งในปัจจุบัน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมา 4 

แห่ง ใน 4 ภาค ภาคเหนือ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภาคกลาง ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ เทศบาลนครราชสีมา ภาคใต้ ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการศึกษา มีดังนี้ 

 1. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลท่ีมีต่อรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

โดยตรงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลท่ีมีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารงาน

เทศบาลนครในปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

288. ธนัติ  สุภาศรี . ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชน เก่ียวกับ

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนตัวของประชากรกับ

ความรู้ความเข้าใจ ผลศึกษาพบว่า 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลใน

ระดับค่อนข้างด ี

 2. อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเชื้อชาติของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าให้เกิดความแตกต่างในระดับ

ความรู้ความเข้าใจ 
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162 

289. กิตติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์ . ความคิดเห็น และรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลนคร

ยะลา . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นต่อากรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลาอยู่ในระดับเห็นด้วย

โดยมีความคิดเห็น เห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ ความนิยมในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและวิธีหาเสียง และมีระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยจากมากไปน้อยตามล าดับคือทัศนะต่อการเมือง แรงจูงใจ และลักษณะความคล้ายคลึง การเป็นผู้กว้างขวางและ

เป็นท่ีรักของคนในท้องถ่ิน ส่วนด้านการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจในระบบการเลือกตั้ง ส่วนมากทราบหมายเลขทีมท่ี

สังกัดของผู้ท่ีจะเลือกทุกคน และเข้าใจว่าการเลือกตั้ง ส.ท. เป็นการเลือกตั้งโดยตรง รูปแบบการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีการ

ตัดสินใจการเลือกตั้งด้วยตนเองและเลือกเป็นทีมมากกว่าเลือกเป็นรายบุคคล 

 เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกตั้ง พบว่า  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้พิจารณา

เลือกตั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นผู้ท่ีเคยสร้างความเจริญแก่ท้องถ่ิน และการสนับสนุนหัวหน้าทีม รูปแบบการเลือกตั้ง

นั้น พบว่า เป็นการตัดสินใจเอง โดยไม่มีใครแนะน าและการตัดสินใจของประชาชนเป็นการเลือกแบบทีมโดยเกณฑ์ท่ีใช้ใน

การตัดสินใจมากท่ีสุดคือ การพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรท าการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่า

หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งโดยมีสิ่งจูงใจที่เป็นรางวัล สินจ้างนั้นไม่ถูกต้อง 

 

290. ชาสันต์  คงเรือง . พัฒนาการปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

ต าบล . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ปัจจัยท่ีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนท้องถ่ินจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล  มาจากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหมวดการปกครองท้องถ่ิน มาตรา 285 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ินต้องประกอบด้วยสภาท้องถ่ินกับคณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน ประกอบกับ นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2540 ในข้อ 1.2.5 ว่าจะเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถ่ินตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดแผนและขั้นตอนด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจเพิ่มมากข้ึนได้

ก าหนดรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถ่ินให้มีเพียง 4 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล และการปกครองรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยไม่มีรูปแบบสุขาภิบาล 

 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของสุขาภิบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล คือ เทศบาลถูก

แทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลมากเกินไป โดยเฉพาะทางกฎหมาย ท าให้เทศบาลมีอ านาจจ ากัด แต่มีหน้าท่ีมากและ

งบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาความสัมพันธ์ท่ีไม่ชัดเจนระหว่างรัฐบาลกับเทศบาล ท าให้เกิดช่องว่างในทางปฏิบัติปัญหา

รูปแบบของเทศบาล การท างานของฝูายบริหารถูกควบคุมโดยตรงจากสมาชิกฝูายค้าน แต่ในทางปฏิบัติสมาชิกฝูายค้าน

ไม่สามารถท าอะไรได้มากนัก ปัญหาประชาชนขาดความสนใจทางการเมือง ขาดบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่

สนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือติดตามการท างานของเทศบาลและการท างานของนักการเมืองท้องถ่ิน 

 

291. พีระ  การุญ . การยกฐานะสุขาภิบาลปากน้ าประแสขึ้นเป็นเทศบาลต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัด

ระยอง . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 ผลการวิจัยการยกฐานะสุขาภิบาลต าบลปากน้ าประแสเป็นเทศบาลต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัด

ระยอง ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดนั้น พบว่าการบริหารงาน ยังขาดประสิทธิภาพที่จะปฏิบัติหน้าที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีสาเหตุอาจจะเป็นเพราะ การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

มีบทบัญญัติให้ปกครองท้องถ่ิน ทั้งท่ีพื้นท่ีนั้นยังไม่มีความพร้อมและไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนในพื้นท่ีนั้น ท าให้



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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เกิดปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านการควบคุมจากส่วนกลาง และปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ความสนใจของ

ประชาชน เป็นสาเหตุส าคัญของความไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลปากน้ าประแส 

 

292. วุฒิ  ออสุวรรณ . การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน : ศึกษากรณีความคิดเห็นของกรรมการ

ชุมชนย่อยเทศบาลต าบลหัวหิน  . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า กรรมการชุมชนย่อยเทศบาลต าบลหัวหิน มีความคิดเห็นด้วยในระดับสูง ต่อการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหัวหินโดยตรงจากประชาชน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของกรรมการชุมชนย่อยเทศบาล

ต าบลหัวหิน ที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหัวหินโดยตรงจากประชาชน ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ 

ส่วนอายุเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

293. ทวิช  กลิ่นประทุม . สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2538. 

 จากการศึกษาพบว่า การมีฐานะเป็นนิติบุคคลของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดปัญหาการ

ขาดความพร้อมของท้องถ่ินท้ังในด้านของบุคลากร และงบประมาณด าเนินการ ในด้านของระบบความสัมพันธ์นั้นพบว่า 

กระทรวงมหาดไทยใช้หลักความสัมพันธ์ในระบบ “บังคับบัญชา” กับสภาต าบล และใช้หลัก “ควบคุมก ากับ” ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบล แต่จากการศึกษาปรากฏว่า ความสัมพันธ์มีลักษณะของการผสมผสาน ทั้งในเรื่องของการบังคับ

บัญชาและการควบคุมก ากับ ในลักษณะท่ีค่อนข้างเข้มงวดจนท้องถ่ินขาดความคล่องตัวและความเป็นอิสระ ขณะเดียวกัน

บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะท่ีเป็นจุดเชื่อมระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองท้องถ่ิน ยังมี

ความส าคัญมาก ในเรื่องของอ านาจหน้าที่ยังมีข้อบกพร่องอันเกิดจากากรก าหนดกรอบภารกิจของท้องถ่ินท่ีค่อนข้างจ ากัด 

และมีความซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของต าบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ีอีกด้วย รวมท้ังปัญหาด้านรายได้ของ

ท้องถ่ินซึ่งมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการจัดท าภารกิจหน้าที่ อันเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้การบริหารงานของสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

 ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการ

พัฒนา โดยก าหนดให้สภาต าบลเป็นองค์กรพื้นฐานในการกระจายอ านาจ เนื่องมาจากมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานท่ี

ราษฎรรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทั้งเป็นจุดประสานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน โดยมี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วม

ปฏิบัติงานกับตัวแทนของราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้ง และเม่ือสภาต าบลมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์ท่ีก าหนดก็สามารถท่ี

จะพัฒนาเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีสมบูรณ์ได้ต่อไป 

 นอกจากนั้น ผู้เขียนยังเสนอให้ปรับปรุงด้านโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ โดยก าหนดบทบาทและสถานภาพของ

ก านันผู้ใหญ่บ้านในองค์กรปกครองท้องถ่ินให้มีความชัดเจน ก าหนดอ านาจและภารกิจหน้าท่ีของท้องถ่ินให้มีความ

หลากหลาย ปรับปรุงรายได้ให้มากข้ึนโดยก าหนดโครงสร้างภาษีอากรใหม่ ก าหนดเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ในอัตรา

ท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.0 ของงบประมาณแผ่นดิน กล่าวคือ โดยถัวเฉลี่ยแล้วจะต้องได้รับไม่ต่ ากว่าแห่งละ 2 ล้านบาทต่อปี 

ในด้านระบบความสัมพันธ์ของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นไปในลักษระ

ท่ีองค์กรปกครองท้องถ่ินระดับย่อยอยู่ภายในองค์กรปกครองท้องถ่ินระดับใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมี

ภารกิจด้านการประสานแผน ประสานงานเป็นหลัก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือตัวแทนของรัฐในส่วนภูมิภาคกับ

ท้องถ่ิน จะเป็นไปในลักษณะของการควบคุมก ากับโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ

ท้องถ่ินเป็นส าคัญ 
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294. สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน . ความรู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา 

 1. ลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น ชายมากกว่าเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.5 มีอายุในช่วงระหว่าง 40 – 50 ปี มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 จบการศึกษาในระดับ ป . 4 – ป. 6 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.1 มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.4 มาจากการเลือกตั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 63.8 เป็นสมาชิกประเภทสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 81.1 มีฐานะต าแหน่งเป็นสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 72.9 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งในสภาต าบลมาก่อน คิดเป็น

ร้อยละ 63.2 มีการรับรู้ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 54.1 โดยส่วนใหญ่จะผ่านการอบรมในเรื่องนี้น้อย

คิดเป็นร้อยละ 73.5 และอยู่ในเขตเทศบาลมากกว่าเขตสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 57.8  

 2. ความรู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเก่ียวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล พบว่ามีความแตกต่างกันและกระจายอยู่ทุกระดับ โดยอยู่ในระดับปานกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือระดับต่ า และ

ระดับสูง กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 58.4 24.9 และ 16.8 ตามล าดับ 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ กับความรู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เก่ียวกับโครงสร้างและอ านาจ

หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล เม่ือทดสอบด้วยสถิติ ไค-สแควร์ พบว่าปัจจัยด้านการเข้าด ารงต าแหน่งและการผ่าน

การอบรม มีความสัมพันธ์กับความรู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 4. แนวทางในการให้ความรู้ แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลควรเน้นในเรื่องอ านาจหน้าที่ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล และในเรื่องโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก ส่วนวิธีการให้ความรู้

ควรใช้วิธีการฝึกอบรม และบุคคลเปฺาหมายท่ีควรเน้นในการให้ความรู้ ได้แก่สมาชิกโดยต าแหน่ง 

 

295. จักริน  อุทัยสาง . การปรับปรุงโครงสร้างองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2540. 

 การวิจัย ปรากฏผลว่า 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังไม่มีท่ีท าการถาวรเป็นของตนเอง 

 2. กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตนและระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับค่อนข้างน้อย 

 3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 

 4. อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

เนื่องจากอ าเภอ หน้าที่ ความรับผิดชอบในปัจจุบันมีมากเกินไป ท าให้ปฏิบัติภารกิจได้ไม่ครบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

นอกจากนี้งานบางอย่างก็มีความก้าวก่ายหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนเช่น การส่งเสริมการศึกษา การปฺองกันโรคติดต่อ 

การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 5. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 

เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอ 

 6. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีได้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ อัน

เนื่องมาจากรายได้มีน้อย ท าให้งบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ินมีจ ากัด และความไม่พร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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 7. องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนพัฒนาต าบลประจ าปีและแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี 

 8. องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมขยายงานเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 9. องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังไม่มีเคร่ืองมือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน 

 10. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนค่อนข้างน้อย 

 11. องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนและประสานงานอย่างดีจากหน่วยงานอ่ืน 

 ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 1. ควรเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เพียงพอท่ีจะด าเนินการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่

ตามกฎหมาย โดยการเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก าหนดประเภทรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากประเภทข้ึน

หรือเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากภาษีที่หน่วยงานกลางหรือรัฐบาลจัดเก็บ 

 2. กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้ความส าคัญกับ

แผนพัฒนาต าบล เนื่องจากแผนพัฒนาต าบลเป็แนวทางในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 

 3. อ าเภอในฐานะคอยก ากับ ดูแล ควรให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 4. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เข้าใจในบทบาท

หน้าท่ี ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 5. ประชาชนในท้องถ่ินควราเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสนใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้มากขึ้นด้วยการหม่ันสนใจติดตามตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานควบคู่กับองค์กรเอกชนในพื้นท่ี ร่วมกระตุ้น

การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ตื่นตัวในการพัฒนาท้องถ่ินของตน 

 6. ลดอ านาจหน้าที่บางประการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีกฎหมายก าหนด เนื่งอจากอ านาจหน้าที่บาง

ประการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน และหน้าท่ีบางประการเกินก าลังความสามารถท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. ควรลดจ านวนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจาก 7 คน เหลือ 4 คน และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน เหลือหมู่บ้านละ 1 คน 

 8. ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเป็นท่ีปรึกษาประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยมีค่าตอบแทนให้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการแต่งตั้งของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ของแต่ละต าบล 

 9. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีส านักงานท่ีท าการของตนเองเป็นการถาวร เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลส่วนใหญ่ยังคงอาศัยส านักงานท่ีท าการชั่วคราว เช่น ที่ท าการสภาต าบลเดิม เช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งแคบและมีสภาพ

เก่า การสร้างท่ีท าการถาวรใหม่ นอกจากจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ยังเป็น

การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมาติดต่องาน และน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานและเก็บข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 10. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ควรพ้นจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง 

เพราะในปัจจุบันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล มี 2 บทบาทในขณะเดียวกัน คือ เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะ

พนักงานฝูายปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถ่ิน พ .ศ. 2457 และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 โดยต าแหน่ง ซึ่งอาจท าให้ปฏิบัติหน้าที่

ท้ัง 2 ประการไม่ดีพอ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 มาตรา 285 ท่ีบัญญัติไว้ว่า สมาชิก

สภาท้องถ่ิน ฯ คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
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 11. ปัจจุบันไม่มีการก าหนดพื้นความรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงควรมีการ

ก าหนดพื้นความรู้กับผู้ด ารงต าแนห่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 

 

296. ยงยุทธ  หงส์ลดารมภ์ . สถานภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน

ต าบลเต็มที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่  . สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลท าให้บทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดน้อยลง การจัดต้ังองค์การบริหาร

ส่วนต าบลมีผลท าให้บทบาทการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลดลง ประชาชนในท้องถ่ินมีความพอใจต่อ

บทบาทการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า 

 1. ทัศนคติของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งที่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดและข้าราชการประจ า พบว่า

กลุ่มของสมาชิกสภาจังหวัดมีความคิดเห็นว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีผลท าให้บทบาทการพัฒนาชนบท

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลดลงและไม่เห็นด้วยกับประเด็นว่า ประชาชนในท้องถ่ินมีความพอใจต่อบทบาทการ

พัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. ทัศนคติของประชาชนต่อผลงานท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และความคาดหวังในอนาคตต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าประชาชนมีทัศนคติว่าบทบาทการพัฒนาชนบทของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลดลง และประชาชนในท้องถ่ินมีความพอใจต่อบทบาทการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมากกว่าบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 ท าให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึน

โดยมีการปรับโครงสร้างหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขึ้น ดังนั้นผู้ท าการศึกษาเห็นว่าหากจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เห็นควรศึกษาใน

แนวทางของการศึกษาปัญหา อุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 อันจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติและค้นหาจุดอ่อนของระบบการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด อันจะเป็นแนวทางแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปใน

อนาคต 

 

297. อนันต์  ปู่ชู . ความคิดเห็นต่อโครงสร้างองค์การของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด

เชียงใหม่ . สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นว่า โครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อากรบริหารงานในท้องถ่ิน ส่วนปัจจัยภูมิหลังของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของกรรมการบริหารต่อโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

298. วรณัฎฐ์  หนูรอด . ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดชุมพร  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม )   สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา มีดังนี้ 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สมรสแล้ว อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช . อาชีพเกษตรกรเจ้าของท่ีดิน รายได้ต่อเดือนระหว่าง 2,501 – 5,000 บาท ไม่เคยมี
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ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เป็นสมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีรายได้ต้ังแต่ 

1,500,001 บาทข้ึนไป และส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ในอ าเภอชั้น 1 

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 3. ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง รายได้ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลและความเจริญของอ าเภอ มีผลต่อระดับการมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 4. ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ และการรับการฝึกอบรม ไม่มีผลต่อระดับ การมีความรู้เกี่ยวกับ

โครงสร้างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

299. สิงห์ทอง  บัวชุม . ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. 

 จากท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลให้มีการยก

ฐานะของสภาต าบลท่ัวประเทศเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ปัจจุบันเกิดปัญหาผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหลายประการ แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้ก าหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผน และ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 2542 เพื่อให้มีคณะกรรมการในการพิจารณาแก้ปัญหาด้านโครงสร้าง และการก าหนดแผนการ

กระจายรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน รวมท้ังก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ท าหน้าที่

ประสานงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถ่ินแล้วก็ตาม แต่ปัญหาทั้งหมดยังมิได้มีการแก้ไขให้เสร็จสิ้น ซึ่ง

จะต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาปัญหาการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า 

มีปัญหาด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ท่ีเกิดจากความซ้ าซ้อนของพื้นท่ี และไม่สอดคล้องกัน ท าให้เกิดปัญหาของขอบเขตใน

การด าเนินงานและการประสานงานขึ้น ซึ่งควรมีการก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง

สองให้สอดคล้องกันด้วย ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลท่ีเกิดจากปกครองท้องถ่ินท้ังสองให้สอดคล้องกันด้วย ปัญหา

ด้านการบริหารงานบุคคลท่ีเกิดจากการบริหารงานของแต่ละท้องถ่ินจะมีคณะกรรมการท าหน้าที่จัดระบบการบริหารงาน

บุคคล และมีคณะกรรมการกลางท าหน้าที่ประสานงานถ่ายโอนด้านบุคลากรในท้องถ่ินต่าง ๆ  แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนยังมิได้

รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีเกิดจากความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์เชี่ยวชาญการบริหารงานให้มีความเจริญขึ้น เป็นต้น รวมท้ังปัญหาด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดจาก

ความไม่สอดคล้อง และสมดุลกันระหว่างรายได้ท่ีรัฐจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังสองกับภารกิจที่มีอยู่ จึง

ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีตาม

กฎหมาย 

 การบริหารงานรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ด้านสภาพพื้นท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ มีความซ้ าซ้อนกันและผลจากการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเสียผลประโยชน์ด้านรายได้และอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องต่อสู้เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของตนเอง โดยให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อก าหนดกติกาให้ชัดเจนในเรื่องโครงสร้างอ านาจหน้าที่และการ

บริหารการคลัง และงบประมาณในอนาคตต่อไป 
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300. ตรีสุธีร์  บริรักษ์ . บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. สถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปกครองท้องท่ีของ

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 3. ภาวะความเป็นผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ความคิดริเริ่มกล้า

ตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการได้รับความเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปกครองท้องท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

 4. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองและ

รักษาความสงบเรียบร้อย และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฺองกันภัยฝูายพลเรือน มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการ

ปกครองท้องท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รายได้ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปกครอง

ท้องท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

301. อ านวย  ปรัตตจริยา . บทบาทและหน้าที่ของสภาต าบลต่อโครงการสร้างงานในชนบทปี 2523 : ศึกษา

เฉพาะกรณีต าบลศรีมหาโพธิ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ

ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524. 

 การจัดระเบียบบริหารและปกครองในระดับต าบลของประเทศไทยในรูปของสภาต าบลในปัจจุบันนั้น ได้

วิวัฒนาการมาจากการปกครองต าบล หมู่บ้าน ในสมัยท่ีประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดย

มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ .ศ. 2440 และ พ.ศ. 2457 เป็นหลักในการปกครองต าบล หมู่บ้าน โดย

ก าหนดให้ผู้ปกครองต าบลปกครองในรูปคณะกรรมการ และต่อมาได้มีการวิวัฒนาการมาเป็นการปกครองในรูปสภา

ต าบลในท่ีสุด 

 เปฺาหมายของการจัดการปกครองในรูปสภาต าบลนี้ก็คือใช้สภาต าบลเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อ

อ านวยบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันสภาต าบลยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองประเทศเหมือนเช่นเดิมและ

ดูเหมือนว่าจะถูกก าหนดให้มีภาระหน้าที่เพิ่มมากข้ึนตามแนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรการใหม่

ส าหรับการพัฒนาชนบท มีวัตถุประสงค์ท่ีจะแก้ไขความบกพร่องของแผนพัฒนาประเทศในอดีตนั้น ก าหนดให้สภาต าบล

เป็นองค์กรส าหรับรองรับโครงการพัฒนาชนบททุกรูปแบบ 

 ตามแนวทางใหม่ดังกล่าว รัฐบาลในช่วงหลัง ๆ คือตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ  ปราโมช เป็น

นายกรัฐมนตรีเป็นต้นมา มักก าหนดโครงการเพื่อการพัฒนาชนบทระยะสั้น ๆ เช่น โครงการ “ผันเงินสู่สภาต าบล ” ของ

รัฐบาลหม่อมราชวงศึกฤทธ์ิ ฯ หรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทท่ีประสบภัยธรรมชาติของรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์  

ชมะนันทน์ และโครงการสร้างงานในชนบทของรัฐบาลพลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ในปัจจุบัน แต่จากประสบการณ์ของ

สภาต าบลต่อโครงการพัฒนาชนบทท่ีผ่านมา สภาต าบลยังคงเป็นองค์กรท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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 ตามโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2523 ได้ก าหนดนโยบายของโครงการไว้ชัดเจนประการหนึ่ง คือเพื่อเป็น

การทดสอบความสามารถของสภาต าบลว่าจะสามารถด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสภาต าบลเป็นผู้ริเริ่มก าหนดข้ึนเองได้

หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อท่ีจะหาลู่ทางปรับปรุงสภาต าบลให้มีความเข้มแข็งต่อไป จากการวิจัยบทบาทของสภาต าบลต่อโครงการ

สร้างงานในชนบท พ.ศ. 2523 โดยศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

และเน้นบทบาทของสภาต าบลศรีมหาโพธิ์ผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จในการด าเนินการในโครงการสร้างงานในชนบทนี้ 

เงื่อนไขของความส าเร็จท่ีส าคัญก็คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของสภาต าบลซึ่งได้แก่ ประธานสภาต าบล (ก านัน ) 

คณะกรรมการสภาต าบล ผู้น าท้องถ่ิน ราษฎรในต าบล และส่วนสนับสนุนช่วยเหลือสภาต าบลก็คือเจ้าหน้าที่ของอ าเภอ 

องค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากจะต้องกอปรด้วยคุณลักษณะท่ีเหมาะสมหรือมีความพร้อมส าหรับบทบาทหรือ

ฐานะแล้ว ยังจะต้องมีความส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของแต่ละฝูายด้วย 

 ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงสภาต าบลให้มีขีดความสามารถในการบริหารการพัฒนาสูงนั้น จะต้องแก้ไข

ปรับปรุงคุณสมบัติขององค์ประกอบต่าง ๆ ของสภาต าบลประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง จะต้องปรับปรุงโครงสร้างของ

สภาต าบลให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังจะต้องสร้างความส านึกและกระตุ้นประชาชนให้เข้ามา

มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาต าบล อนึ่ง ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างของสภาต าบลเพื่อการเป็น

หน่วยการปกครองท้องถ่ินในอนาคตนั้น ควรพิจารณาถึงความพร้อม สิ่งแวดล้อมของแต่ละสภาต าบล และไม่ควร

ปรับปรุงยกฐานะให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินพร้อมกันและเหมือนกันทุกต าบล ฉะนั้นการปรับปรุงและยกฐานะสภา

ต าบลจึงต้องค านึงถึงความสามารถของสภาต าบลเป็นเกณฑ์ส าคัญ 

 

302. ชัยยศ  ศิริรัตนบวร . ความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภาต าบล  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดอุบลราชธานี  . สารนิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531. 

 การศึกษาพบว่า กรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีระดับความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี

ในฐานะกรรมการสภาต าบลอยู่ในระดับปานกลาง และในประเด็นที่ตอบผิด และไม่ทราบมากนั้นเป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 

1. บทบาทและหน้าท่ีและโครงสร้างของสภาต าบล 2. ระเบียบข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการสภาต าบล และ 3. 

ระเบียบงบประมาณและการคลังของสภาต าบล แต่ความรู้ท่ีกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิต้องการเพิ่มเติมมากท่ีสุด

กลับเก่ียวข้องกับด้านการวางแผนและการจัดท าโครงการ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการท่ีรัฐบาลได้ให้สภาต าบลเป็นองค์กร

หลักในการด าเนินงานตามโครงการสร้างงานในชนบทบุคลากรของสภาต าบลจึงเห็นว่า ความรู้ด้านการวางแผนและการ

จัดท าโครงการมีความจ าเป็นมากกว่าด้านอ่ืน  นอกจากนี้ยังพบว่ากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิมีบทบาทท่ีส าคัญและ

จ าเป็นในสภาต าบลในฐานะท่ีเป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลผลประโยชน์และเข้าร่วมในกิจกรรมของสภาต าบล แต่ในบางแห่ง

ประธานสภาต าบล เลขานุการสภาต าบล และข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในเขตต าบลนั้นยังมีบทบาทสูงกว่ากรรมการสภา

ต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานภาพในสังคม การอยู่ในต าแหน่งท่ีส าคัญ และโอกาสการรับรู้ใกล้ชิดข้อมูล

ข่าวสารมากกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าการท่ีกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการสภาต าบลนั้นด้วย ความ

ตั้งใจที่จะท างานเพื่อส่วนรวมมากกว่าแรงจูงใจจากค่าตอบแทน 

 โดยท่ีกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคลากรท่ีส าคัญของสภาต าบล และในอนาคตอันใกล้จะยิ่งมีบทบาท

มากข้ึน โดยจะเข้าร่วมเป็นผู้บริหารสภาต าบลร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ดังนั้นจึงมีความ

จ าเป็นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิให้สามารถร่วมบริหารด าเนินงานกิจการบง

สภาต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังกล่าว คือ จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม

ความรู้ในด้านระเบียบกฎหมายและความรู้ด้านเทคนิค เช่น การจัดท าแผน การจัดท าโครงการ เป็นต้น นอกจากนั้นรัฐ

ควรมีนโยบายในด้านการพัฒนาสภาต าบลท่ีแน่ชัดว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดเพื่อความสะดวกในการก าหนดแนว
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ทางการพัฒนาบุคลากรของสภาต าบล ตลอดจนการท าความเข้าใจกับข้าราชการประจ าที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการด าเนินงาน

ของสภาต าบลเอง ทั้งนี้เพื่อให้สภาต าบลเป็นกลไกหลักสามารถพัฒนาท้องถ่ินและชนบทได้อย่างแท้จริง 

 

303. ราชันย์  สารวรางกร . การปฏิบัตินโยบายโครงการสร้างงานในชนบทของสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสภา

ต าบลของอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2532. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การปฏิบัตินโยบายโครงการสร้างงานในชนบทของสภาต าบลมีปัจจัยและองค์ประกอบสอดคล้องกับ

กระบวนการปฏิบัตินโยบาย องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัตินโยบายไม่ผูกพันกับองค์ประกอบตัว

ใดตัวหนึ่ง มีความเท่าเทียมกันและเป็นอิสระจากกัน 

 2. กรรมการสภาต าบลเป็นผู้มีส่วนในการปฏิบัตินโยบายโครงการสร้างงานในชนบท การพิจารณาการจัดสรร

โครงการไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการตามความเป็นจริงท่ีจะแก้ไขปัญหาของสภาต าบลด้วยตนเอง 

 3. การก าหนดโครงสร้างขององค์การปฏิบัตินโยบายโครงการสร้างงานในชนบท พร้อมท้ังก าหนดอ านาจหน้าที่

ปฏิบัติ เอ้ืออ านวยให้สภาต าบลสามารถปฏิบัตินโยบายได้โดยอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากกลไกของทางราชการใน

ขั้นตอนส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการโดยไม่ชอบธรรม 

 

304. มานพ  วีระอาชากุล . ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดหนองบัวล าภู  . พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ข้อเท็จจริงและปัญหาที่พบจากการศึกษาวิจัย ได้แก่ 

 1. พื้นฐานการศึกษาของกรรมการสภาต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า คือ จบไม่เกินประถมปีท่ี 7 (74.6%) 

 2. กรรมการสภาต าบลส่วนใหญ่ (81.4%) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ของครอบครัวของ

ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในเกณฑ์ต่ า (ต่ ากว่า 2,500 บาท) จ านวนมาก 77.5% 

 3. ถึงแม้ว่าพื้นฐานการศึกษาของกรรมการสภาต าบลจะไม่มีผลต่อระดับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการสภาต าบล แต่มีแนวโน้มว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความรู้ ความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาต่ า 

และมีข้อน่าสังเกตว่ากรรมการสภาต าบลท่ีเคยเข้ารับการศึกษาอบรมจากทางราชการมีระดับความรู้ ความเข้าใจต่อ

บทบาทหน้าที่มากกว่าที่ไม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรม 

 4. ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 

 5. ปัญหาด้านขาดบุคลากรและบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสภาต าบล 

 6. ปัญหาด้านการขาดแคลนสถานท่ีท าการของสภาต าบล วัสดุครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคสาธารณูปการไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 7. เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปควบคุมชี้น า และก้าวก่ายการท างานของสภาต าบลมากเกินไป 

 8. สภาต าบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานและท าให้ขาดประสบการณ์ใน

การบริหารงาน 

 9. โครงสร้างอ านาจหน้าที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการในแต่ละพื้นท่ี 

 ข้อเสนอแนะ คือ 

 1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการสภาต าบลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล

เป็นระยะ ๆ โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณและการคลังของสภาต าบลให้มากยิ่งขึ้น 

 2. ควรท่ีจะได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการฝึกอบรม 
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 3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสภาต าบลแจกจ่ายให้สภาต าบลทุกแห่ง 

 4. รัฐบาลควรกระจายงบประมาณให้สภาต าบลมีรายได้เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 5. รัฐบาลควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สภาต าบลมีอิสระมากขึ้น โดยยกฐานะให้สภาต าบลเป็นนิติ

บุคคล ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสภาต าบลให้ชัดเจนและลดการควบคุมชี้น าจากทางราชการลง 

 6. ควรท่ีจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเลือกตั้ง

กรรมการสภาต าบลท่ีเป็นคนดีมีคุณภาพ 

 7. ควรให้สภาต าบลมีรูปแบบการบริหารแบบพิเศษคล้ายกับบริษัทเอกชน เพื่อให้มีความง่าย คล่องตัว และมี

ความเป็นอิสระพอสมควร เพียงแต่สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของระบบราชการ 

 

305. สมบูรณ์  ใจเย็น . ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และปัญหาของสภาต าบล : ศึกษากรณีกรรมการสภา

ต าบลจังหวัดสระบุรี . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 ผลจากการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาต าบลมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในระดับปานกลาง และภูมิหลัง

ท่ีมาของสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งและโดยการเลือกตั้ง ท าให้ระดับความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาต าบลแตกต่าง

กัน เช่นเดียวกับสมาชิกสภาต าบลท่ีมีภูมิหลังประสบการณ์การด ารงต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน ก็จะมีระดับความรู้ความเข้าใจ

แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาต าบลก็ยังเห็นว่าปัจจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาต าบลเป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ในฐานะนิติบุคคลและสภาต าบลยังขาดความพร้อมในปัจจัยดังกล่าว 

 

อมร  แย้มเสรี . ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ  : ศึกษาเฉพาะกรณี

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษาพบว่า 

 1. ระดับการศึกษาของกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความรู้และความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาต าบล ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

 2. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ระดับความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาต าบล ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

 นอกจากนี้ยังพบว่า กรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาต าบลอยู่

ในระดับต่ า โดยเฉพาะในเรื่องความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาชนบท อันได้แก่การจัดท าแผนและโครงการ

พัฒนาสภาต าบล เรื่องกฎหมายรองรับและโครงสร้างหน้าท่ีของสภาต าบล เรื่องเก่ียวกับการประชุม และเรื่องเก่ียวกับ

การเงินและการคลัง ส าหรับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง 

 ความรู้ท่ีต้องการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมมากท่ีสุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ 

 1. การจัดท าแผนและโครงการพัฒนาต าบล 

 2. โครงสร้างและหน้าท่ีของสภาต าบล 

 3. หลักการบริหารงานของสภาต าบล 

 อนึ่ง ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เลขานุการสภาต าบล และข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในเขตต าบล 

มีบทบาทสูงกว่ากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวเป็นผุ้มีสถานภาพทางสังคมและการรับรู้

ข่าวสารมากกว่ากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก้๖ามกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ยังต้องการมี

ส่วนร่วมในการท างานให้แก่สภาต าบลต่อไป 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

306. ทิพย์มงคล  มากพูน . ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปสุขาภิบาล  . 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

ในรูปสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ผลการวิจัยพบว่าปัญหา อุปสรรคของสุขาภิบาลได้แก่ กรณีปัญหา 1. เรื่องบุคลากร 2. เรื่องงบประมาณและการ

คลัง 3. เรื่องการจัดองค์กรในรูปคณะกรรมการ 4. เรื่องอ านาจหน้าที่ของสุขาภิบาล 5. เรื่องการก ากับดูแลสุขาภิบาล 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ปัญหาเรื่องบุคลากร ควรจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมีอยู่รัฐควรให้เงิน

อุดหนุนเพื่อจ้างพนักงานสุขาภิบาลเพิ่ม โดยรัฐควบคุมการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสุขาภิบาลเก่ียวกับปัญหาเรื่อง

งบประมาณและการคลัง แก้ไขได้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รัฐควรเพิ่มประเภทรายได้ของ

สุขาภิบาล และขยายฐานภาษีที่จัดเก็บให้กว้างขึ้น ในส่วนของปัญหาเรื่องการจัดองค์กรในรูปคณะกรรมการ ควรให้

สุขาภิบาลทุกแห่งมีประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง ส าหรับปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ของสุขาภิบาล รัฐควร

ลดหน้าที่ของสุขาภิบาลลงเพื่อให้สุขาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรและรายได้ เก่ียวกับปัญหาการ

ก ากับดูแลสุขาภิบาลรัฐควรให้สุขาภิบาลด าเนินกิจการโดยอิสระ รัฐลดการก ากับดูแลท่ีเข้มงวดลงเพียงก ากับดูแล

ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ได้มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น ซึ่งจะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีมาแทนท่ีสุขาภิบาล ส่วนสุขาภิบาลก็จะยกฐานะเป็นเทศบาล ปัญหาของสุขาภิบาลก็จะหมดไป 

 

307. เปรมศักดิ์  กีรานนท์ . อุปสรรคและปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีทราบถึงการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ

และองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขาภิบาล และส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปรับปรุง ถึงแม้ผู้ตอบแบบสอบถาม

จะมีความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินแบบเทศบาลดีมาก โดยเห็นว่าการปกครองท้องถ่ินระหว่างการมีฐานะเป็น

สุขาภิบาลกับการเป็นเทศบาลมีความแตกต่างกันและเห็นว่าโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของสุขาภิบาลในปัจจุบันมีความ

เหมาะสม สุขาภิบาลมีการเจริญเติบโตท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างสม่ าเสมอ รายได้ของสุขาภิบาลน้อยควร

ปรับปรุงอัตราภาษี ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ารายได้ของสุขาภิบาลส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุน ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน

การจัดเก็บรายได้ของสุขาภิบาลเท่าที่ควร ส่วนหน้าท่ีการบริหารงานของสุขาภิบาลตามท่ีกฎหมายก าหนดมีมาเกินไป และ

ประชาชนมีความสนใจพอประมาณและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการปกครอง แต่ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การยกสุขาภิบาลที่มี

รายได้ 12 ล้านบาทข้ึนไป ส าหรับคณะกรรมการสุขาภิบาลควรผสมผสานกัน โดยมาจากการเลือกตั้งมีจ านวนมากกว่า 

และสุขาภิบาลพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเทศบาลโดยมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปฏิบัติงานของสุขาภิบาลปัจจุบันมี

ประสิทธิภาพ และไม่เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีมากข้ึนหากยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 

 

308. พิษณุวัตร  วรรธนะกุล . ปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 สุขาภิบาล เป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบแรกของประเทศไทยท่ีมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 

ซึ่งแม้ว่าสุขาภิบาลจะถูกยกเลิกไปเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือปี พ .ศ. 2475 โดยน ารูปแบบเทศบาลมาใช้

แทน แต่สุขาภิบาลก็ได้ถูกน ากลับมาใช้อีกคร้ังหนึ่งในปี พ.ศ. 2495 แต่จัดในรูปแบบคณะกรรมการ (commission form) 

และการท่ีมีสมาชิกท้ังโดยต าแหน่งและโดยการแต่งตั้งรวมอยู่ด้วย และรวมท้ังสุขาภิบาลส่วนหนึ่งบริหารโดยข้าราชการ ท า
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ให้สุขาภิบาลถูกมองว่า เป็นองค์การปกครองท้องถ่ินท่ีไม่ตรงตามหลักการปกครองตนเอง จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้

ยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล 

 ผลสรุปของการศึกษาวิจัยจะพบว่า หลักเกณฑ์เรื่องรายได้ จ านวนประชากร และความหนาแน่นจะเป็นปัญหา

อุปสรรคในการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งกรรมการสุขาภิบาลเห็นว่าควรจะแก้ไขหลักเกณฑ์ท่ีไม่เหมาะสม และ

ควรยกฐานะสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยและสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองโดย

อิสระ แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างของท่ีมา ท าให้กรรมการสุขาภิบาลโดยต าแหน่งเห็นว่ารูปแบบสุขาภิบาลก็ยัง

พอใช้ได้ และท าให้กรรมการสุขาภิบาลโดยการเลือกตั้งขาดการกระตือรือร้นที่จะริเริ่มผลักดัน ท าให้การขอยกฐานะ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาลท่ีผ่านมาเป็นเพียงความคิดและความตั้งใจเท่านั้น 

 

 

309. เกษม  พ่ึงธรรม . โครงสร้างของการปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลในอนาคต  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การปกครองท้องถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองน้อย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของสุขาภิบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์การสุขาภิบาลรูปแบบคณะกรรมการให้เป็นโครงสร้างท่ีมีฝูาย

นิติบัญญัติและฝูายบริหารท่ีชัดเจนท่ีสุด เพื่อถ่วงดุลอ านาจในการบริหาร ซึ่งหมายถึงการยกฐานะสุขาภิบาลให้เป็น

เทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ

หลักการปกครองท้องถ่ินและมีความสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

 

310. กชกาญจน์  ศรีวิพัฒน์ . ความพร้อมของสุขาภิบาลในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล : ศึกษากรณีอ าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล าพูน . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากผลการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องรวม 16 คน อันได้แก่ กลุ่มผู้บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

และผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปูาซาง และอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่ากลุ่มผู้บริหารเทศบาลต าบลปูาซางยัง

ปฏิบัติตามแนวคิด และแนวทางของข้าราชการประจ าที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจในการ

บริหารสมัยใหม่ นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณมักจะเน้นด้านการสร้างสาธารณูปโภคมากกว่าที่จะน ามาพัฒนาด้าน

สังคม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุของความไม่พร้อมของเทศบาลนั้นน่าจะมาจากตัวแปรท้ังทางด้านความรู้ ความเข้าใจของ

ผู้บริหาร ระบบการบริหารแบบพวกพ้อง  พี่น้อง และการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรปรับปรุงระบบการบริหารให้ทันสมัย มีการตรวจสอบการท างานของเทศบาลทุกระดับข้าราชการ

การเมืองและข้าราชการประจ าควรร่วมมือกันวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

รับทราบงาน หรือกิจกรรมาของเทศบาลท่ีได้ท ามา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจน

สร้างสังคมให้เข้มแข็ง หันมาให้ความสนใจติดตาม ตรวจสอบการท างานของเทศบาลอย่างแท้จริงด้วย 
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311. นคร  พันธ์ุสวัสดิ์ . การวิเคราะห์ผลการน านโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติ : กรณี

การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลของสุขาภิบาลในจังหวัดศรีสะเกษ . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถ่ินไป

ปฏิบัติ ได้แก่ 

  1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน อ านาจและอิสระในการตัดสินใจ ความพียงพอของทรัพยากร และความ

ร่วมมือสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพผลของการน านโยบาย ฯ ไปปฏิบัติด้านการบริหารการคลัง 

และด้านการบริหารงานภายใน 

  1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการพัฒนามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการน านโยบาย 

ฯ ไปปฏิบัติด้านการบริหารการคลัง และด้านการบริหารงานภายใน 

  1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการน านโยบาย ฯ 

ไปปฏิบัติด้านการบริหารการคลัง 

 2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการพัฒนา และทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย ส าหรับปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปได้ดังนี้ 

  2.1 ปัจจัยของนโยบายและการบริหารด้านโครงสร้างของหน่วยงานมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทางการพัฒนา และทางการเมือง 

  2.2 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนา ได้แก่ 

อาชีพ 

  2.3 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการพัฒนา และ

ทางการเมือง ได้แก่ การด ารงต าแหน่งในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มจัดตั้งภายในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มจัดตั้งภายใน

ชุมชน และทัศนคติท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาล 

 3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับน้อย 

 4. ปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการน านโยบาย ฯ ไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) การท่ีสมาชิกสภาเทศบาลมาจาก

กลุ่มการเมืองเดียวกันครองเสียงข้างมากท าให้ฝูายนิติบัญญัติไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มท่ี 2) เทศบาลส่วนใหญ่ขาด

แคลนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน และประสบปัญหาด้านอาคารสาถนท่ีตั้งส านักงาน 3) การบริหารจัดการงบประมาณของ

เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย และ 4) องค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืนไม่ให้ความร่วมมือในการใช้

พื้นท่ีเพื่อการก าจัดขยะ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

312. พงษ์ศักดิ์  เสมสันต์ . การปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวง . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528. 

 “กรุงเทพมหานคร” มีความหมายอยู่สองประการด้วยกัน คือ กรุงเทพมหานครในความหมายของเขตพื้นท่ี ซึ่ง

เป็นท่ีต้องของนครหลวงของประเทศไทย ซึ่งเม่ือพิจารณาทางด้านภายภาพแล้ว กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเอกนคร 

(Primate City) เป็นท่ีรวมทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศ และมีขนาดใหญ่กว่าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองอันดับสองกว่า 30 

เท่า การวิวัฒนาการในลักษณะรวมศูนย์เช่นนี้มีผลมาจากความจ าเป็นทางด้านความม่ันคงและการสร้างเป็นรัฐชาติ

สมัยใหม่ ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และผิดปกติ ท าให้เกิดปัญหาที่สะสมกันมาตลอด โดยเฉพาะปัญหาทางด้านผัง
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เมือง ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาความขาดแคลนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ ปัญหาความ

เสื่อมโทรมทางด้านสภาวะแวดล้อม ปัญหาทางด้านการจราจร ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 

 อีกความหมายหนึ่ง กรุงเทพมหานครคือองค์การบริหารท้องถ่ิน ซึ่งมีหน้าท่ีในการให้บริการแก่ประชาชน และ

ด าเนินกิจกรรมทางด้านการบริหารในเขตพื้นท่ีนครหลวงตามความหมายแรก รูปแบบโครงสร้างทางการบริหารของ

กรุงเทพมหานครเป็นผลิตผลของการพัฒนาระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่รูปแบบ

สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้มีการผสมผสานกับระบบการปกครองส่วนภูมิภาคคือจังหวัดและ

อ าเภอเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างการบริหารเป็นอย่างมากท าให้เกิดผล

กระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในอันท่ีจะด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะด าเนิน

กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นทวีคูณ 

 ในรอบสองร้อยปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางการบริหารของ

กรุงเทพมหานครมาแล้วถึง 6 รูปแบบ แต่ดูเหมือนว่าแนวความคิดในเรื่องนี้จะยังไม่ยุติ และมีความพยายามท่ีจะแสวงหา

รูปแบบโครงสร้างทางการบริหารของกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

ไทยอยู่ต่อไป 

 จากแนวความคิดของนักวิชาการและนักปฏิบัติการท้ังหลาย รวมท้ังข้อเสนอส่วนตัวของผู้วิจัย ได้พยายามท่ีจะ

ปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวงเสียใหม่ โดยเสนอรูปแบบองค์การท่ีมีลักษณะโครงสร้างท่ีเด่นชัด ไม่สลับซับซ้อน มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลกลาง มีขีดความสามารถในการเป็นองค์การน าในการแก้ไขปัญหานครหลวงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีระบบการติดต่อและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็ต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามหลักการปกครองท้องถ่ินอีกด้วย 

 ตามหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอการจัดต้ังกระทรวงนครหลวง เพื่อเป็นองค์การน าในการบริหารในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีนครบาลกรุงเทพใต้ และนครบาลกรุงธนบุรี เป็นองค์กรการปกครองท้องถ่ินท่ีประชาชนจะมีส่วน

ร่วมในการปกครองตนเอง 

 การจัดต้ังกระทรวงนครหลวง และนครบาลดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จ สามารถสนองประโยชน์สุขของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องมีมาตรการท่ีด าเนินการควบคู่กันไป คือ การ

พัฒนาระบบเมืองหลัก เมืองรอง ให้มีความเจริญทัดเทียมกับกรุงเทพมหานคร และในขณะเดียวกันกระทรวงนครหลวงก็

จะต้องมีทิศทางในการพัฒนาที่แน่ชัดและสามารถปฏิบัติได้ โดยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศในส่วนรวม 

 

313. ปรีชา  แก้วจันทร์ . ความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  . ปริญญาศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน โดยภาพรวมแล้วมี

ลักษณะกลาง ๆ ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยม ใน 3 ประเด็นหลัก พบว่ามีลักษณะกลาง ๆ ระหว่างตัวแทนของเขต

เลือกตั้งกับตัวแทนของส่วนรวม ลักษณะกลาง ๆ ระหว่างการสนองตอบต่อประชาชนในท้องถ่ินกับการสนองตอบต่อ

พรรคการเมือง และลักษณะกลาง ๆ ระหว่างไม่มีอิสระในการตัดสินใจกับมีอิสระในการตัดสินใจ ความแตกต่างในเรื่อง 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจ านวนคร้ังท่ีได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของความรับรู้ในบทบาท

การเป็นตัวแทน แต่ความแตกต่างในเรื่อง รายได้ พรรคการเมืองท่ีสังกัด ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง และความ

ผูกพันกับเขตท่ีได้รับเลือกตั้ง ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบ – โครงสร้างการปกครองของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเหมาะสมอยู่แล้ว โดย

ท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่างก็มาจากการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับหลักการของระบบ

ประธานาธิบด ี
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314. นภิศรา  ทองอุปการ . บทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. (สาร

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 

 1. ลักษณะของชุมชนท้ัง 3 ชุมชน คือ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนบ้านจัดสรร และชุมชนที่หน่วยงานราชการจัดต้ัง มี

ความคิดเห็นต่อการปกครองในรูปแบบผู้ใหญ่บ้าน ท้ังในเรื่องการยอมรับในบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน และการรับรู้ในการ

ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแตกต่างกัน กล่าวคือชุมชนดั้งเดิมมีการรับรู้ในการปกครองในรูปแบบผู้ใหญ่บ้าน 

และยอมรับในบทบาท ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมากท่ีสุด ในขณะที่ชุมชน

บ้านจัดสรรมีการรับรู้ในการปกครองในรูปแบบผู้ใหญ่บ้าน และยอมรับในบทบาท ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติ

ตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านน้อยท่ีสุด 

 2. ความต้องการการปกครองในรูปแบบผู้ใหญ่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 3 ชุมชน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

การปกครองในรูปแบบผู้ใหญ่บ้านไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และมีความเห็นว่าไม่ควรมี

การปกครองในรูปแบบผู้ใหญ่บ้านในกรุงเทพมหานคร 

 

315. สุพจน์  วงศ์วิวัฒน์ . บทบาทของก านัน และผู้ใหญ่บ้านในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบกรุงเทพมหานคร  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 

 จากผลการวิจัยพบว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้บทบาท

ของก านันผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยท่ัวไปแล้วก านันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาททางด้านการปกครอง

น้อยลงและมีบทบาททางด้านการเมืองมากข้ึน นอกจากนี้ ก านันผู้ใหญ่บ้านยังได้ผดุงฐานะของตนเองด้วยการ

ประกอบการทางธุรกิจบางประการอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เช่น การเป็นนายหน้าขายท่ีดินหรือการประสานงานทางด้าน

ธุรกิจการลงทุนในท้องถ่ิน เป็นต้น 

 เม่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิหลังกับบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านปรากฏผลว่า 

โดยท่ัวไปแล้วบทบาททางด้านการปกครองและการเมืองของก านันผู้ใหญ่บ้าน ท้ังในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ต่างมี

บทบาทดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาและอาชีพของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์

กับท้ังการแสดงบทบาททางการปกครองและบทบาททางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญ 

 

316. ประทีป  ทรงล ายอง . การปฏิรูประบบบริหารราชการกรุงเทพ ฯ . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณพิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542. 

 

 ผลการวิจัยพบว่า แนวความคิดในการปฏิรูประบบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1 มีความเห็นว่าการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมดีแล้ว มี

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องกลไกของการบริหาร และการเพิ่มอ านาจหน้าที่บางประการตามนโยบายการกระจายอ านาจ

ให้กรุงเทพมหานคร เช่นเรื่องดับเพลิง เป็นต้น 

 กลุ่มท่ี 2 มีความเห็นว่ากรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่โตเกินไป ควรแบ่งพื้นท่ีการบริหาร เป็นองค์กร

ปกครองท้องถ่ินย่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูป ซึ่งหากไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ปัญหาต่าง ๆ ก็จะสะสมมากย่ิงขึ้น การปฏิรูปควรด าเนินการเป็นระยะ ดังนี้ 
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 ระยะสั้น ควรให้ใช้รูปแบบการบริหารท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยปรับปรุงกลไกการบริหารท่ีเป็นปัญหา การ

ด าเนินการขั้นนี้เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารท่ียังติดขัดเนื่องจากระบบโครงสร้าง และกลไกการท างานท่ีเป็นอ านาจ

หน้าท่ีของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังศึกษารูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมในอนาคตควบคู่กันไปด้วย 

 ระยะยาว ควรแบ่งระบบการบริหารเป็น 2 ระดับ โดยการบริหารในระดบบนยังควรให้เป็นการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง ส่วน

การบริหารในระดับล่างเป็นการบริหารในรูปแบบของเทศบาล ให้มีหน้าท่ีท่ีชัดเจนในเรื่องเก่ียวกับการบริการประชาชนใน

ชีวิตประจ าวัน 

 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนกรอบในการพิจารณาปฏิรูประบบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่า

รูปแบบในการปฏิรูปควรมีผลดีคือ ท าให้ทุกส่วนได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นการ

กระจายอ านาจและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถสร้างรากฐานทางประชาธิปไตย และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในเอเชีย 

 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ที่ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 

(1) ธงชัย  ณ นคร . ความคิดเห็นของนายอ าเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537. (วิทยานิพนธ์) 

(2) ประกิต  อุตตะโมต . สภาจังหวัด . วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร . 2523. 
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บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ บริการสาธารณะ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

317. สิริพร  มณีภัณฑ์ . การจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินในประเทศไทย  : ศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณี

เทศบาลและกรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538. 

 “บริการสาธารณะท้องถ่ิน” เป็นค าท่ีไม่มีการก าหนดนิยามไว้ในกฎหมายไทย และไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การแบ่งแยกการจัดท าการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถ่ินไว้แต่อย่างใด  อีกท้ังบริการสาธารณะท้องถ่ินเป็นค าท่ีมี

ความหมายกว้างและมีความส าคัญต่อการด าเนินการใด  ๆ ของฝ่ายปกครองเป็นอย่างมาก  เนื่องจากกฎหมายต่าง  ๆ 

หลายฉบับเป็นกฎหมายท่ีมีสาระเป็นการก าหนดภารกิจของฝ่ายปกครอง  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดต้ังองค์การปกครอง

ท้องถ่ินหรือกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ 

 เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวท าให้การจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจนแน่นอน  เกิดปัญหาความ

สับสนในการจัดท าบริการสาธารณะในกิจการหนึ่ง  ๆ ว่าผู้หน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะนั้นได้แก่รัฐหรือ

ท้องถ่ิน ซึ่งมีผลให้การจัดท ากิจการท่ีเป็นบริการสาธารณะท้องถ่ินไม่อาจตอบสนองความต้องการของคนในท้องถ่ินได้  

และเกิดปัญหาการตีความกฎหมายขึ้น 

 การศึกษาได้ข้อสรุปว่า 

 1. บริการสาธารณะท้องถ่ิน  หมายถึง ภารกิจที่จัดท าเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนเฉพาะ

ท้องถ่ินท่ีแยกต่างหากจากกิจกรรมของรัฐเป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการ  โดยอยู่ในความ

อ านวยการหรือความควบคุมของท้องถ่ิน 

 2. เรื่องการแบ่งแยกการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถ่ินพบว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

แบ่งแยกสองประการคือ  หลักเกณฑ์ในเรื่องผลประโยชน์มหาชนของรัฐและผลประโยชน์มหาชนของท้องถ่ิน  และ

หลักเกณฑ์ในเรื่องประสิทธิภาพของการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งแยกออกได้เป็นภารกิจที่เป็นกิจการใหญ่ต้องใช้เงิน  

เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ในการด าเนินการในระดับสูงให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ และภารกิจที่เป็นกิจการท่ีใกล้ชิดกับคนในท้องถ่ิน

ไม่สลับซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากนักให้เป็นหน้าท่ีของท้องถ่ิน 

 3. เรื่องขอบเขตการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ิน พบว่ากฎหมายจัดต้ังมักก าหนดหน้าที่อย่างกว้างให้ท้องถ่ิน

จัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งบางกรณีก็มีกฎหมายเฉพาะมาช่วยก าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและบางคร้ังก็ก่อให้เกิดปัญหาในกรณี

ท่ีบทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะมีลักษณะเป็นการตัดอ านาจของท้องถ่ิน  แต่บางกรณีก็ไม่มีกฎหมายเฉพาะเช่นว่านั้น  

นอกจากนี้กฎหมายบางฉบับยังก าหนดให้ท้องถ่ินต้องจัดท าหน้าที่แทนรัฐอีกด้วย  ท าให้ท้องถ่ินซึ่งมักประสบปัญหาด้าน

การคลัง และความพร้อมอ่ืน  ๆ ต้องรับภาระหนักขึ้นและไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะในหน้าท่ีของตนได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ิน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถกระท าได้ โดยการแก้ไขกฎหมายท่ี

เป็นปัญหา และการจัดต้ังองค์การชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองขึ้น 

 4. เรื่องวิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินพบว่า ท้องถ่ินมีปัญหาเรื่องศักยภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ

ท้องถ่ิน แต่ขณะเดียวกันกฎหมายจัดต้ังองค์การปกครองท้องถ่ินกลับมีข้อจ ากัดเก่ียวกับวิธีการจัดท าบริการสาธารณะ

ท้องถ่ินเรื่องสหการ และการมอบให้เอกชนด าเนินการโดยสัมปทานบริการสาธารณะท้องถ่ิน  ท าให้ท้องถ่ินไม่สามารถใช้

วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินได้ท้ังหมด  ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าได้โดยการแก้ไขกฎหมายจัดต้ังองค์การ

ปกครองท้องถ่ินให้ท้องถ่ินสามารถเลือกใช้วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินได้กว้างยิ่งขึ้น 
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 5. เรื่องการก ากับดูแลการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินพบว่า  การจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินของไทยมี

ปัญหาที่เกิดจากการก ากับดูแลของรัฐบางประการท่ีเป็นการใช้อ านาจบังคับบัญชาเหนือท้องถ่ิน  ท าให้ความอิสระของ

ท้องถ่ินน้อยลงไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถกระท าได้โดยการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายจัดต้ังให้ชัดเจนว่า

การก ากับดูแลต้องกระท าภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและต้องมีการสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวกับการใช้

อ านาจก ากับดูแลให้มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรให้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระแก่

ท้องถ่ินในการจัดท าบริการสาธารณะท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 

318. อลงกรณ ์ พลบุตร . แนวทางการจัดแบ่งและการถ่ายโอนภารกิจระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบุรี . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 

2541. 
 การศึกษาพบว่า  ในการจัดแบ่งและการถ่ายโอนกิจจาจากราชการส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคไปสู่ราชการส่วน

ท้องถ่ิน นั้น มีข้อจ ากัดจากอุปสรรคส าคัญ 3 ประการคือ (1) อุปสรรคทางการเมือง (2) อุปสรรคทางการบริหาร  (3) 

อุปสรรคทางผลประโยชน์ 

 ส าหรับแนวทางการจัดแบ่งภารกิจนั้น  พบว่า บทบาทของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งกระจุกการรวม

ศูนย์อ านาจอย่างเข้มแข็งมาแต่อดีตนั้น  จะต้องเริ่มต้นถอนตัวทั้งอ านาจบริหาร  และอ านาจการปกครองออกจากพื้นที่

เสียก่อนเป็นล าดับแรก  แล้วจึงผ่อนคลายให้องค์กรท้องถ่ินเข้าไปทดแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ในครรลองท่ีองค์กร

ท้องถ่ินมีความสมัครใจ มีความพร้อม และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 

 ส่วนแนวทางการถ่ายโอนภารกิจนั้น  พบว่า จะต้องเริ่มต้นที่ภารกิจซึ่งหน่วยปกครองท้องถ่ินมีความเรียกร้อง

ต้องการ เป็นสิทธิ และภารความรับผิดชอบท่ีท้องถ่ินสามารถรองรับการขยายตัวของความต้องการ  ท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 

 การศึกษามีข้อเสนอแนะคือ (1) ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรปรับบทบาทใหม่จากเป็นผู้ผลิตบริการ  

เป็นผู้ก ากับให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ  (2) การเตรียมความพร้อมของหน่วยปกครองท้องถ่ิน  ถือเป็นกุญแจ

ส าคัญในการรับช่วยภารกิจต่อจากส่วนกลางและท้องถ่ิน (3) ควรเพิ่มการขยายองค์ความรู้ในเรื่องระบบและวิธีปฏิบัติใน

การถ่ายโอนภารกิจให้มีความครอบคลุมเจาะลึกและต่อเนื่องเพิ่มเติมมากข้ึน 

 

319. ธิติมา  โรจน์วัชราภิบาล  . ความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อากรจัดอาชีวศึกษาตามแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  , 2543. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความคิดเห็นต่อการจัดอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ

ค่าเฉลี่ยปานกลาง  ด้านความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก  ส่วนด้านความพร้อมใน

การสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษา  และด้านความพร้อมในการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยปาน

กลาง 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นต่อการจัดอาชีวศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน

ได้แก่ เพศชายกับเพศหญิง เทศบาลขนาดใหญ่กับขนาดกลาง ในเทศบาลขนาดเล็กท่ีมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารท่ีมาจากการ

แต่งตั้งกับสมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางกับขนาดใหญ่  และสมาชิกสภาเทศบาลใน

เทศบาลขนาดเล็กกับขนาดกลาง 
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320. สิทธิการณ์   วันสุข . สหการในการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ินของไทย  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 สหการเป็นการจัดองค์การท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากองค์การท่ีจัดตั้งขึ้น  ซึ่งสหการเป็นนิติบุคคล

ในทางกฎหมายมหาชนท่ีเกิดจากการร่วมกันจัดตั้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  หรือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนอ่ืน  เพื่อจัดท ากิจการบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การท่ีเป็นสมาชิกเข้าร่วมกันจัดตั้งสหการนั้น สหการจึงเป็นการจัดต้ังองค์การ

ท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมาย

มหาชนเช่นกัน 

 สหการเป็นองค์การกระจายอ านาจทางการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยอยู่บนพื้นฐานของการ

ร่วมมือกันจัดท าภารกิจ การแบ่งงานกันท า และการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งกันและกัน สหการจึงเป็นการกระจายอ านาจ

ทางการบริการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นองค์การกระจายอ านาจทางพื้นท่ีหรือทางเขตแดน  อันเป็นการจัด

ระเบียบบริหารราชการภายใต้หลักการกระจายอ านาจปกครองเช่นกัน 

 สหการเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหลาย ๆ วิธีการ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ในการจัดท า

กิจการบริการสาธารณะ  เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าเองท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีของตน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกัน หรือร่วมกับผู้อ่ืนจัดท าในรูปของการท าความตกลงหรือสัญญาการจัดต้ังองค์การมหาชนการ

จัดตั้งบริษัทจ ากัด ฯลฯ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้ผู้อ่ืนจัดท าแทนในรูปของการให้สัมปทาน  การท าสัญญา

ทางปกครอง  การอนุญาต การจ้างแรงงาน  การจ้างท าของ  ฯลฯ เป็นต้น สหการจึงเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างหนึ่งท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะ 

 สหการเป็นการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะท้ังปัญหาข้อจ ากัดด้านเขตพื้นท่ี  

ประชากร เงินงบประมาณ  ภารกิจหรือบริการสาธารณะ  และความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท า  และสหการยังเป็นการ

แก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของเคร่ืองมือหรือวิธีการอ่ืนในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด้วย ท้ังปัญหาข้อจ ากัดด้านความม่ันคงถาวร  อ านาจทางกฎหมาย  กระบวนการบังคับตามกฎหมายในการจัดท า  และผู้

ได้รับประโยชน์แท้จริงในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะ 

 สหการเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาการกระจายอ านาจปกครอง  เนื่องจากสหการเป็น

องค์การความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท าให้มีการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นสมาชิกเข้าร่วมจัดตั้งสหการนั้น  ซึ่งจะน าไปสู่การยุบรวมและยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินประเภทหรือระดับท่ีสูงขึ้น  อันจะเป็นผลให้การปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจปกครองมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพมากย่ิงขึ้น 

 ต่างประเทศมีการจัดต้ังสหการมานานแล้ว และพัฒนามาพร้อม ๆ กับการจัดองค์การในรูปขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จนสหการมีโครงสร้างการจัดองค์การหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่สหการขนาดเล็กท่ีมีโครงสร้างอย่างง่าย  ๆ 

ไปจนถึงสหการขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการบริการสาธารณะท่ีจัดท า

นั่นเอง เช่น ประเทศฝรั่งเศสจะมีการจัดต้ังสหการหลากปลายประเภทมาก  และมีการแบ่งแยกประเภทของสหการท่ี

ชัดเจน มีท้ังสหการเฉพาะของเทศบาล สหการผสม สหการท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง  สหการท่ีไม่มีรายได้เป็นของตนเอง  

ฯลฯ ประเทศสหรัฐอเมริกามีสหการท่ีจัดท ากิจการการศึกษา  และสหการท่ีจัดท ากิจการเฉพาะ  หรือประเทศญี่ปุ่นมี

สหการท่ีจัดท ากิจการบริหารท่ัวไป และสหการท่ีจัดท ากิจการบริหารอย่างใด โดยเฉพาะเป็นต้น 

 การจัดต้ังสหการในต่างประเทศประสบความส าเร็จมาก  จนบางประเทศถือว่าสหการบางประเภทหรือบาง

รูปแบบเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทหนึ่งด้วย หรือบางประเทศประชาชนคนหนึ่งในประเทศดังกล่าว นอกจาก
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จะต้องอยู่ภายใต้องค์การทางปกครองระดับรัฐ  ระดับมลรัฐ และระดับท้องถ่ินแล้ว  ยังจะต้องอยู่ภายใต้สหการใดสหการ

หนึ่ง โดยเฉพาะสหการท่ีจัดท ากิจการการศึกษา ซึ่งบางคนอาจอยู่ภายใต้สหการมากกว่าห้าสหการก็ได้ 

 ประเทศไทยได้น าเอาหลักการให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดต้ังองค์การรูปแบบสหการเพื่อ

จัดท ากิจการบริการสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแบบอย่างของประเทศตะวันตก

มาใช้กว่า 60 ปีมาแล้ว โดยปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  3 รูปแบบท่ีมีอ านาจจัดตั้งสหการ  คือ เทศบาล 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา แต่กลับปรากฏว่าไม่มีหลักฐานการจัดต้ังสหการขึ้นในประเทศไทยเลย 

 โดยผลบังคับของรัฐรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) และกฎหมายเกี่ยวกับการ

กระจายอ านาจ ท าให้ในอนาคตการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยจะมีการกระจายอ านาจปกครองให้แก่ท้องถ่ิน

มากข้ึน และบริการสาธารณะท่ีท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบก็จะมีมากข้ึนด้วย  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมี

เคร่ืองมือหรือวิธีในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะท่ีหลากหลายและมากข้ึนด้วย  การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ

ด าเนินการจัดท าเองให้มีประสิทธิภาพทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลย  จะต้องมีการแบ่งหรือกระจายให้ผู้อ่ืนจัดท า  หรือ

ร่วมมือกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดท าด้วย  ไม่เช่นนั้นอาจจะประสบกับความล้มเหลวดังเช่นท่ีส่วนราชการ

ประสบมาแล้วได้ 

 แม้ว่าในอดีตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยจะไม่ประสบความส าเร็จในการจัดต้ังองค์การใน

รูปแบบของสหการก็ตาม แต่ด้วยภารกิจหรือบริการสาธารณะท่ีรับผิดชอบมีมากข้ึน  การก าหนดโครงสร้างและระบบการ

บริหารจัดการสหการจะต้องเร่งรีบด าเนินการจัดท าและพัฒนาโดยเร็ว และจะต้องก าหนดให้สหการมีได้หลายรูปแบบด้วย 

เพื่อสนองตอบต่อการจัดท ากิจการบริการสาธารณะท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน  ผลงานวิจัยเรื่อง  “สหการในการจัดท า

บริการสาธารณะท้องถ่ินของไทย ” ท่ีได้ศึกษาไว้นี้อาจเป็นประโยชน์ในการจัดต้ังและพัฒนาสหการให้เป็นเคร่ืองมือหรือ

วิธีการอย่างหนึ่งในหลาย  ๆ วิธีการท่ีทรงประสิทธิภาพ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นทางเลือกในการจัดท า

กิจการบริการสาธารณะได้ตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป 

 

321. ไสว  ชินพงษ์ . การน านโยบายถ่ายโอนโครงการอาหารเสริม  (นม) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดนราธิวาสไปปฏิบัติ . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  , 2544. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาโดยย่อมีดังนี้ 

 1. ด้านปัจจัยน าเข้า  บุคลากรของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในโครงการ  ท้ัง 3 กลุ่ม ไม่ต้องการให้ถ่ายโอน

งบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ รัฐไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติ

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แต่ในการจัดท าโครงการได้ก าหนดหัวข้อต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน งบประมาณส าหรับการ

ด าเนินโครงการนั้นกลุ่มผู้ก ากับนโยบายและกลุ่มโรงเรียนเห็นว่ามีเพียงพอ ทุกกลุ่มเห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่ทันในวัน

เปิดภาคเรียนขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณไม่คล่องตัว  ระบบการตรวจสอบงบประมาณยังไม่รัดกุมบุคลากรมี

เพียงพอเฉพาะในกลุ่มของผู้ก ากับนโยบายและกลุ่มโรงเรียนแต่ไม่เพียงพอในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แต่สิ่ง

อ านวยความสะดวก เช่น ยานพาหนะ ภาชนะท่ีเก็บและขนถ่ายมีเพียงพอ 

 2. ด้านกระบวนการบริหารโครงการ  พบว่า ในการเตรียมการถ่ายทอดโครงการมีการเตรียมการเป็นอย่างดี  

ในการจัดองค์กรมีคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการมอบหมายงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานแต่ในการ

ติดตามก ากับงานกลุ่มโรงเรียนเห็นว่าควรปรับปรุง  ในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของโครงการ  กลุ่มของผู้ก ากับ

นโยบาย กลุ่มโรงเรียนมีการคัดเลือกบุคลากรของโครงการ  ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกกลุ่มไม่ได้น าการ

รับผิดชอบโครงการมาเป็นเคร่ืองก าหนดในการสร้างแรงจูงใจ กลุ่มผู้ก ากับนโยบาย กลุ่มโรงเรียน  ได้ก าหนดข้ันตอนและ
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ระเบียบในการปฏิบัติงานในการอ านวยการและประสานงานและมีการแบ่งงาน และในด้านการติดตามก ากับประเมินผลมี

แผนในการด าเนินงานและพบว่ากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่จัดระบบในการรวบรวมปัญหาและน ามาใช้ประโยชน์ 

 3. ด้านผลการด าเนินงาน  ความก้าวหน้าของโครงการนั้น  กลุ่มผู้ก ากับนโยบายและกลุ่มองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินได้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ แต่กลุ่มโรงเรียนรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและผลท่ีได้รับพบว่า  กลุ่มผู้ก ากับนโยบายและกลุ่มโรงเรียน  

ได้มีการตรวจสอบการพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียนเป็นระยะ  ๆ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้ตรวจสอบ

พัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน ในกระบวนการด าเนินงานพบว่า มีอาหารเสริม  (นม) บดและเสียแต่ไม่มากนัก  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้บริษัทผู้ขายเปลี่ยนทดแทนให้  มีการจัดเก็บอาหารเสริม  (นม) ถูกต้องตามหลัก

โภชนาการและตรงกับความต้องการของโรงเรียน 

 4. ด้านปัญหาและอุปสรรคของโครงการ  พบว่า ปัจจัยน าเข้าคืองบประมาณโอนมาตั้งจ่ายล่าช้าเป็นปัญหาที่

รุนแรงมากท่ีสุด ปัญหารองลงมาคือบุคลากรในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอ  กลุ่มองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเห็นว่าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นท่ีไปชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานในพื้นท่ีและคร่ึงหนึ่ง

เห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากร

ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน คุณวุฒิของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่ าท าให้ไม่เข้าใจในคุณค่าของอาหารเสริม  (นม) และยังขาด

ความช านาญในงานด้านนี้  พบว่าผลการด าเนินงานของโครงการมีปัญหา  2 ปัญหา คือ หน่วยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพ

อาหารเสริม (นม) ขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม  (นม) และปัญหานักเรียนมักจะไม่ดื่มอาหารเสริม  

(นม) ท่ีครูแจกจ่ายให้ ครูต้องบังคับให้นักเรียนดื่มอาหารเสริม (นม) 

 ข้อเสนอแนะส าคัญท่ีได้จากการวิจัยนี้  คือ ในการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม  (นม) ควรโอนโครงการให้

โรงเรียนด าเนินการเหมือนเดิมเพราะขั้นตอนการด าเนินงานมีไม่มาก 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

322. ประวิทย ์ กาญจนโอภาษ . การควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยสภาจังหวัด . รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2509 . (วิทยานิพนธ์) 

สาระส าคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้  ได้แสดงให้เห็นว่าสภาจังหวัดย่อมจะมีบทบาทอันส าคัญย่ิงต่อการบริหารงาน 

ของท้องถ่ิน โดยสภาจังหวัดมีอ านาจทั้งในทางนิติบัญญัติและด้านการควบคุมการบริหาร   ซึ่งอ านาจทั้งสองนี้ย่อมเป็น

ลักษณะอันเก้ือกูลต่อการบริหารงานของท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องถ่ิน   แต่

บทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีปัญหาปกพร่องบางประการ  เช่นปัญหาเก่ียวกับตัว

บุคคลโดยเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดและฝ่ายบริหารไม่รู่จักหน้าท่ีของตนอย่างแท้จริง   ขาดการใช้ความคิดริเริ่มหรือ

ดุลพินิจต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุผลท่ีดี  หรือไม่กล้าตั้งกระทู้ถาม หรืออภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติจังหวัด 

 

323. ทรงพล  จ าปาพันธ์ุ . การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2523. 

 การวิจัยเรื่องนี้  มุ่งศึกษาทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อากรจัดระบบ

การศึกษาประชาบาล ผู้วิจัยได้แยกทัศนคติท่ีจะศึกษาออกเป็น  5 ด้าน คือ ทัศนคติเก่ียวกับการจัดโครงสร้าง  ระบบการ
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ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 
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จัดการศึกษาประชาบาลการด าเนินงานด้านวิชาการ การด าเนินงานด้านธุรการ  การด าเนินงานการบริหารงานบุคคล  และ

การจัดการศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 การวิจัยปรากฏว่า “ข้าราชการครูส่วนจังหวัดโดยท่ัวไปไม่พอใจในการจัดระบบการศึกษาประชาบาลในปัจจุบัน  

(ในช่วงระหว่างปี  2509 – 1 ตุลาคม 2523)” ด้วยเหตุนี้หากจะพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าจะต้องพิจารณา

ปรับปรุงการจัดระบบการศึกษาประชาบาลนี้ด้วย 

 

324. วิริยะ  ทองผา . ความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้าน  ต่อบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหาร  . พัฒนบริหาร

ศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทท่ีเป็นจริง ของสมาชิกสภาจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทท่ีคาดหวัง ของสมาชิกสภาจังหวัดอยู่ในระดับสูง 

 3. ผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นต่อบทบาทท่ีเป็นจริง  ต่ ากว่าบทบาทท่ีคาดหวังในด้านนิติบัญญัติ  การติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงาน ของฝ่ายบริหาร งบประมาณ ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การอุทิศตน

ในการท างาน และการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 

 4. ผู้ใหญ่บ้านที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทท่ีคาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีเป็นจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมาชิกสภาจังหวัด  และโอกาสที่ได้พบปะประสานงานกับสมาชิกสภาจังหวัด  

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาจังหวัด  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่มีปัจจัยใดเลยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภา

จังหวัด 

 

325. วาสนา  ส่งเสริม . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิก

สภาจังหวัด  : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัดตรัง  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2540. 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  สมาชิกสภาจังหวัดตรังส่วนใหญ่มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องอ านาจหน้าที่ต่อการ

ปกครองท้องถ่ิน ในระดับค่อนข้างสูง และมีบทบาทในฐานะสมาชิกสภาจังหวัดตรัง อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยทางสังคม  ได้แก่ อายุ และพรรคการเมืองท่ีสังกัดกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ รายได้ 

และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องอ านาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด  แต่มีตัว

แปรตัวหนึ่งในเรื่องของปัจจัยทางสังคม  ได้แก่ ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องอ านาจ

หน้าท่ีในเรื่องของการอนุมัติข้อบัญญัติจังหวัด แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด 

 

326. มงคล  เชาวน์ประยูร  . ทัศนคติของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 . รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า  ข้าราชการสังกัด  อบจ. เชียงใหม่ มีทัศนคติเห็นด้วยต่อความจ าเป็นในการกระจายอ านาจ

การปกครองสู่ท้องถ่ินในระดับสูง มีทัศนคติด้วยต่อโครงสร้างของ อบจ. ตามกฎหมายใหม่ในระดับปานกลางค่อนไปทาง

สูง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อความสัมพันธ์อยู่ระดับ

ปานกลางและความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ าเป็นไปในเชิงบวกในระดับสูง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 
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 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่า ข้าราชการประจ าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีทัศนคติเชิงลบตอ่บทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 ด้วย

ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าสมมติฐานได้รับการปฏิเสธ 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรสร้างความชัดเจนเก่ียวกับบทบาทภาระหน้าที่และพื้นท่ีรับผิดชอบของ  อบจ. 

ท่ีไปซ้ าซ้อนกับหน่วยการปกครองท้องถ่ินอ่ืน ๆ อบจ. เองก็ควรพิสูจน์ให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของตนเอง

ต่อการพัฒนาท้องถ่ินและดูแลทุกข์สุขของประชาชน  หากยังต้องการจะด ารงอยู่ต่อไป  ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ

ประจ าใน อบจ. กับผู้บริหารจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีจะเก้ือหนุนต่อการท างาน  ผู้บริหารจากการเลือกตั้งและ

ข้าราชการประจ าที่สังกัด  อบจ. จึงควรร่วมมือกันสร้างบรรยากาศท่ีเก้ือหนุนการท างานบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของ

ประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นความจ าเป็นท่ีควรสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อสร้างพลังในการ

ท างานแก่หน่วยการปกครองท้องถ่ินมากย่ิงขึ้น 

 

327. พนม  วงค์ไชย . ความรู้และความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับโครงสร้าง  หน้าที่ 

และบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. 

 ผลการวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง  หน้าท่ี และ

บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับปานกลาง โดยแยกระดับความรู้และความเข้าใจ ออกเป็น 5 ประการ คือ 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับขอบเขตพื้นท่ีความ

รับผิดชอบระดับปานกลาง 

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบ  โครงสร้าง และ

องค์ประกอบมาก 

 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับอ านาจและหน้าที่ระดับปาน

กลาง 

 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการควบคุมและตรวจสอบ

มาก 

 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับรายรับและรายจ่ายระดับ

ปานกลาง 

 นอกจากนี้ยังพบว่า  คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

โครงสร้าง  หน้าท่ี และบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยท่ีคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือระดับ

การศึกษาและการรู้จักคุ้นเคยกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองลงมาคืออายุและการด ารงต าแหน่งก านันหรือ

ผู้ใหญ่บ้าน ล าดับสุดท้ายคือเพศ อาชีพ และรายได ้

 

328. เดชศักดิ์  อังกลมเกลียว  . บทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามความคิดเห็นของ  

สมาชิกสภาเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดชัยภูมิ  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น  , 2542. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. บทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล  ด้าน

บทบาทหน้าที่โดยรวมและด้านงานพัฒนา  ตามบทบาทหน้าที่ท่ีเป็นจริงและบทบาทหน้าที่ท่ีคาดหวังสูงกว่าทั้งสุขาภิบาล
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ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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และองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านการบริหารงานท่ัวไปตามบทบาทหน้าที่ท่ีเป็นจริงสูงกว่าสุขาภิบาลแต่ต่ ากว่าองค์การ

บริหารส่วนต าบล ส่วนบทบาทหน้าที่ท่ีคาดหวังสูงกว่าทั้งสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. บทบาทหน้าที่คาดหวังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านบทบาทหน้าที่โดยรวมการบริหารงาน

ท่ัวไป และงานพัฒนาของสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปเทศบาลสูงกว่าบทบาทหน้าที่ท่ีเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 3. บทบาทหน้าที่คาดหวังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านบทบาทหน้าที่โดยรวมการบริหารงาน

ท่ัวไป และงานพัฒนาของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลสูงกว่าบทบาทหน้าที่ท่ีเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดบ 0.01 

 4. บทบาทหน้าที่คาดหวังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านบทบาทหน้าที่โดยรวมการบริหารงาน

ท่ัวไป และงานพัฒนาของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปองค์การบริหารส่วนต าบลสูงกว่าบทบาทหน้าที่ท่ีเป็นจริงอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านการบริหารงานท่ัวไปไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

329. ธนะวัฒน์  วัชรวิทยานนท์  . บทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ

อ าเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก  . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนาสังคม  โครง

การสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของ ส.จ. ท่ีมีต่อบทบาที่เป็นจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.จ. อยู่ในระดับท่ี

มีมากทุกด้าน แต่ข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอและประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีมีปานกลางและมีน้อยเท่า  

ๆ กัน ส่วนบทบาทท่ีคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของ  ส.จ. ตามความคิดเห็นของ  ส.จ. ข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับ

อ าเภอและประชาชนอยู่ในระดับท่ีควรมีให้มากทุกด้าน  โดยเฉพาะความคิดเห็นของ  ส.จ. ในด้านบทบาทในการ

วางโครงการและติดตามงานอยู่ในระดับท่ีควรมีให้มากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 พบว่า ความคิดเห็นของ ส.จ. ข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอและประชาชนท่ีมีบทบาทท่ีเป็นจริงในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของ ส.จ. แตกต่างกันทุกด้าน ส่วนบทบาทท่ีคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.จ. มีความแตกต่างกันเกือบ

ทุกด้าน ยกเว้นด้านบทบาททางข้อบัญญัติและระเบียบของ  อบจ. บทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหาร  และบทบาทในการ

ออกเยี่ยมเยียนพบปะราษฎรไม่แตกต่างกัน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

330. สมสวาสดิ์  บุญญภัทโร . การบริหารงานสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองยะลา . คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์, 2504 . (วิทยานิพนธ์) 

 The  administration  of  public  utility  services  of  Yala  Town  

Municipality  is  limited  to  two  serviced-water  works  and  electrification.  

These  two  services  are  the  compulsory  functions  which  the  town  

municipalities  must  provide  and  maintain  in  locality. 

 From  the  study,  some  important  matters  are  discussed;  namely;  the  

organization  of  the  public  utility  services,  franchise  regulations,  operating  

of  the  public  utility  services,  control  and  supervision,  revenue  and  

payments,  the  policy  of  government  concerning  the  public  utility. 
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 Chapter  III  is  a  major  one  to  describe  how  the  Electrification  Sub-

section  is  organized,  this  deals  with  the  work  of  the  electrification  the  

franchise  regulations,  a  period  permitted,  the  construction  and  installation  

of  all  important  plant,  repair  and  maintenance,  the  operation  which  

includes  generating  unit,  distribution  unite  and  executive  unit  which  

operates  accounting  and  revenue  collection. 

 Chapter  IV  describes  the  water  works  which  is  another  sub-section  

of  the  Municipal  Clerk’s  Office.  The  municipalities  are  less  interested  in  

the  water  supply  system  than  the  electric  works  because  of  its  low  

income.  The  importance  of  a  safe  water  supply  for  the  public  health  

presents  a  reason  for  municipal  ownership.  It  requires  more  skilled  

technicians  than  electrification,  for  its  purpose  is  sanitation  and  good  

health  of  the  people.  The  franchise  regulations  of  the  water  supply  

system  are  the  same as  those  of  the  electrification.  The  purpose  is  to  

master  the  standard  of  work  and  qualifications. 

 In  chapter  V  we  find  that  the  public  utility  is  a  national  

responsibility  and  are  vested  in  many  program  of  economic  planning. 

 

331.  อุทัย  หิรัญโต . บทบาทของสันนิบาตทศบาลแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมความก้าวหน้าของเทศบาล.  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2508. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาพบว่ากิจกรรมท่ีสันนิบาตเทศบาลฯ ได้ด าเนินงานเพื่อเสริมความก้าวหน้าให้แก่เทศบาลนั้น  สันนิบาต

เทศบาลได้มุ่งเน้นไปท่ีการประชุม  ส่วนกิจกรรมประจ าวันอ่ืน ๆไม่ได้ด าเนินการจริงจังนัก  บทบาทท่ีส าคัญคือการ

ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในการประชุมใหญ่ นอกจากนั้นมีการอบรม  ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่

พนักงานเทศบาล รวมท้ังจัดให้มีการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 

 

332. ธวัช  ธนีมิตร  .  การปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลด้วยระบบผู้จัดการ  .          คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์, 2509. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการบริหารเทศบาลท่ีเป็นอยู่มีปัญหา  คือ สภาเทศบาลมีจ านวนสมาชิกมากไป   มีความ

บกพร่องเก่ียวกับความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหารท่ีอยู่ในเกณฑืต่ า  มีการทุจริตเล่นพวกในวงการเทศบาล   ฐานะของ

ฝ่ายบริหารงานของเทศบาลไม่ม่ันคง  จนรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุม  ท าให้เป็นการเพิ่มอ านาจการควบคุมการบริหารของ

เทศบาลมากข้ึน  มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีขึ้นแทนการเลือกตั้งซึ่งก็คือพวกข้าราชการ 

 ผู้ศึกษาได้เสนอการบริหารงานเทศบาลแบบผู้จัดการ ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้เป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา   ณ  เมือง

บอสตัน  แห่งมลรัฐเวอร์จิเนีย  เม่ือปี 1908   แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่า   การน าเอาระบบผู้จัดการของสหรัฐมาใช้จะมี

ท้ังผลดีและผลเสีย  เพื่อให้การบริหารเทศบาลไทยได้ผลดีมากท่ีสุด เกิดผลเสียน้อยท่ีสุด   จึงเสนอดัดแปลงให้เหมาะสม

กับสังคมไทย คือ 

1) สภาเทศบาล ระยะเริ่มต้น มีสมาชิกสองประเภทจากการเลือกตั้ง และ แต่งตั้งจ านวนเท่ากัน 

2) ผู้จัดการเทศบาล ให้กระทรวงมหาดไทยเลือกสรรและผลิตผู้จัดการเทศบาลด้วยการฝึกอบรมปลัดเทศบาล 

และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยให้รู้งานของผู้จัดการเทศบาล แล้วเสนอให้สภาเทศบาลคัดเลือก 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

187 

 

333. สมศักดิ์  เกี่ยวกิ่งแก้ว  . งานสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ  ฯ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  

ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2510. 

 จากการศึกษาพบว่า แม้ขณะนี้เทศบาลนครกรุงเทพจะได้ด าเนินงานในด้านนี้อย่างกว้างขวางและเต็มท่ีอยู่แล้วก็

ตาม ก็ยังปรากฏว่ามีข้อบกพร่องท่ีเห็นควรได้ท าการแก้ไขปรับปรุงอยู่อีกมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท่ีไม่สามารถ

บริการให้กับประชาชนได้เพียงพอและท่ัวถึง ซึ่งท้ังนี้ก็ได้พบว่า เนื่องมาจากสาเหตุท่ีทางเทศบาล ฯ ยังขาดงบประาณและ

เจ้าหน้าที่ตลอดจนขาดความรู้เฉพาะอย่างในการด าเนินงาน  ในขณะเดียวกันอาณาเขตและจ านวนประชากรในเขตความ

รับผิดชอบก็ได้ทวีขึ้นจนไม่ได้สัดส่วนกับกิจการท่ีด าเนินอยู่ จึงเห็นควรได้แก้ไขอุปสรรคและข้อบกพร่องดังกล่าวด้วยการ

เพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอแก่การด าเนินงาน  ในขณะเดียวกันก็เห็น  ควรส่งเสริม

เรื่องสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ ให้รัดกุมและ

ควรด าเนินงานให้ประสานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องยิ่งขึ้น  ส่วนในด้านประชาชนซึ่งมีความสัมพันธ์กับกิจการดังกล่าว

อย่างใกล้ชิดนั้น  เห็นควรแก้ไขในเรื่องทัศนคติเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะให้เกิดความโน้ม

เอียงที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น 

 

334. ประหยัด  ยะคะนอง . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2522. 

 การค้นคว้าวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผลการวัด

ทัศนคติของประชาชนปรากฏว่าทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับราชการ อาชีพค้าขาย อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่น  

ๆ ไม่พอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยมีระดับความไม่พอใจในอัตราที่ใกล้เคียงกัน  

สาเหตุของการให้บริการสาธารณะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน  สรุปได้ว่าเนื่องมาจากปัญหาหลายประการ

ด้วยกัน คือ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  ปัญหาด้านการคลัง  ปัญหาด้านการควบคุมเทศบาล  ปัญหาเก่ียวกับตัว

บุคคล และปัญหาเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยว่าจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันท้ังจากด้านรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจ

และจริงจังในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

 

335. อภิชาต  ตีรสวัสดิ์ชัย . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองสกลนคร  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 

2537. 
 ศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล  ไม่พึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสกลนคร  เม่ือ

พิจารณารวมทุกลักษณะบริการ  8 บริการ โดยเม่ือแยกพิจารณาแต่ละบริการย่อย  จะมีเพียง 2 ลักษณะ บริการท่ี

ประชาชนพึงพอใจ คือบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ  และด้านการศึกษา  ส่วนอีก 6 ลักษณะบริการท่ีประชาชนไม่พึงพอใจ  

คือ บริการด้านถนนสาธารณะ เก็บขยะ บรรเทาสาธารณะภัย ระบายน้ าเสีย บริการตลาดสด และงานทะเบียนราษฎร์ 

 2. ความรู้ความเข้าใจของประชาชน เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล มีความสัมพันธ์กันบ้าง  กับ ความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมี ต่อบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสกลนคร 

 3. ปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคม  และเศรษฐกิจของประชาชน  (อายุ อาชีพ รายได้ครอบครัว  และระดับ

การศึกษา) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญเชิงสถิติ  ท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ อายุของ

ประชาชนมีความสัมพันธ์กันบ้างกับ  ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ  อาชีพของประชาชนมีความสัมพันธ์กันในระดับ
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ปานกลาง กับความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ ระดับการศึกษาของประชาชนมีความสัมพันธ์กันบ้าง  กับความพึงพอใจ

ต่อบริการสาธารณะ  รายได้ครอบครัวของประชาชนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  กับ ความพึงพอใจต่อบริการ

สาธารณะ 

 เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์กรปกครองท้องถ่ินเฉพาะกรณี  จึงไม่มีอ านาจในการอธิบาย

ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตจังหวัดอื่น  ๆ ได้ แต่เป็นเคร่ืองชี้ให้คณะผู้บริหารผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  ควรค านึงถึง

ผลกระทบด้านต่าง  ๆ และการวิจัยน่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายเรื่องดังกล่าว  หากมี

ผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้ในอนาคต ควรท าการศึกษาในเขตจังหวัดอื่น เพื่อจะได้เปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลหาจุดอ่อนจุดแข็ง  

ท่ีจะน ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลให้ดีย่ิงขึ้น  และควรวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพโดยเจาะลึกเฉพาะบริการ  

ท าการศึกษาครอบคลุม ท้ังผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนด้วย จึงจะท า

ให้ผลการศึกษาที่ได้รับมีความสมบูรณ์ถูกต้องมากท่ีสุด 

 

336. นันทกา  หนูเทพ . การด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารในแผงลอยจ าหน่ายอาหารของเทศบาล  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีเทศบาลเมืองลพบุรี  . พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 ด้านนโยบาย  ไม่มีความชัดเจนในสาระและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  มาตรการทางกฎหมาย  มีข้อก าหนดและ

บทลงโทษไว้ชัดเจน แต่ไม่มีการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

 ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี ให้ความสนใจ และสนับสนุนต่อการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

ในแผงลอยจ าหน่ายอาหารมาโดยตลอด และสม่ าเสมอ 

 ด้านทรัพยากร  บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานในเรื่องงบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  มีเพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 

 ด้านผู้ประกอบการค้า  ผู้ประกอบการค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ

เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

 จากการศึกษาคร้ังนี้  มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญพอสรุปได้ดังนี้  คือ (1) เทศบาลควรก าหนดนโยบายในการ

ด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารให้ชัดเจน  และควรให้ความส าคัญมากกว่านี้  (2) ควรใช้มาตรการลงโทษให้จริงจังมากข้ึน  

(3) ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  (4) เจ้าหน้าที่ควรมีการนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ  ไม่

ควรท้ิงช่องว่างมากนัก 

 

337. นิมณ  ทองนอก . ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของเทศบาลใน

ประเทศไทย  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (พลศึกษา ) สาขาวิชาพลศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรมพลศึกษาด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ท่ีพบมากท่ีสุดคือ  1. 

ด้านเจ้าหน้าที่คือ ต้องรับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมพลศึกษา แนวทางแก้ไขควรให้เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเฉพาะการจัดกิจกรรมพลศึกษา  2. ด้านเยาวชน  คือ เยาวชนไม่มีเงินเพื่อใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพล

ศึกษา แนวทางแก้ไขเทศบาลควรจัดกิจกรรมโดยไม่ต้องให้เยาวชนเสียค่าใช้จ่ายใด  ๆ 3. ด้านผู้ปกครองคือ  สภาพ

เศรษฐกิจของผู้ปกครองไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษาของเยาวชน  แนวทางแก้ไขให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 4. ด้านการจัดและด าเนินการคือ ขาดอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  แนวทางแก้ไขควรจัดหา

อุปกรณ์เพิ่มเติม ถ้าไม่สามารถท าได้ควรขอยืมจากหน่วยงานอ่ืนท่ีใกล้เคียง 5. ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
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สะดวกคือ ขาดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน แนวทางแก้ไขด าเนินการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนา

เรื่องสถานท่ี  6. ด้านนโยบายและงบประมาณคือ  ได้รับงบประมาณในแต่ละปีน้อย  แนวางแก้ไขเทศบาลควรขอรับเงิน

สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเยาวชน 

 

338. สัมฤทธิ ์ อ่อนค า . ความคิดเห็นของคณะเทศมนตรีเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วในกิจการสาธารณะ

ของเทศบาล  : ศึกษาเฉพาะกรณี  32 เทศบาลเมืองหลัก  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

 ผลการวิจัย พบว่าคณะเทศมนตรีมีความคิดเห็นด้วยกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการให้เอกชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล โดยความคิดเห็นของคณะเทศมนตรีโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ

ตามแนวทางการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  = 0.01 

แต่ความคิดเห็นในขั้นตอนการด าเนินงานพบว่ามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแนวทางการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจการสาธารณะของเทศบาลอย่างมีน้ยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ   = 0.01 ส่วนสถานภาพส่วนบุคคลของคณะ

เทศมนตรีท่ีแตกต่างกันไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นและการปฏิบัติของคณะเทศมนตรีตามแนวทางการให้เอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาลแตกต่างกัน 

 

339. ชัยพร  สมประมัย  . การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงใหม่  . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษาพบว่า 

 1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นเพศชายถึงจ านวน

ร้อยละ 82.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ  45.7 มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไป  แต่

ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  และระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  37.1 และ 27.6 ตามล าดับ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจ าร้อยละ  52.4 เป็นข้าราชการการเมืองร้อยละ  7.6 นอกนั้นเป็นผู้ประกอบ

อาชีพอิสระอ่ืน ๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง 

 2. ในด้านทัศนะและความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 

ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการด าเนินงานนั้น  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า  บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้  มีความเหมาะสมมากอย่างอ่ืน  ด้วยว่าความเห็นเท่ากับ  4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.53 

โดยเฉพาะในด้านของการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในพื้นท่ีต่าง  ๆ ท่ัวประเทศ และการ

ก าหนดให้มีการจัดต้ังหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในกรุงเทพมหานครและทุกอ าเภอท่ัวราชอาณาจักร 

 3. ในด้านทัศนะ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด

ไว้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามได้ค่อนข้างน้อยด้วยค่าเฉลี่ย  4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.80 

แสดงว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มากขึ้น  โดยเฉพาะในด้านการจัดหา  วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ 

และท่ีหลบภัยสาธารณะไว้อย่างพร้อมเพรียงเสมอ มีค่อนข้างน้อย 

 4. ในด้านความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงใหม่  จาก

การศึกษาพบว่า  ยังมีความพร้อมไม่มากนัก  โดยจะมีความพร้อมเฉพาะในด้านการระงับอัคคีภัย  เคร่ืองมือสื่อสาร  และ

อุปกรณ์ แต่ในด้านอุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันระงับสาธารณภัยด้านอ่ืน  ๆ เช่น อุทกภัย วาต

ภัย ยังมีความพร้อมค่อนข้างน้อย 
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 5. ในด้านปัญหาด้านอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงใหม่  

จากการศึกษาพบว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างในระดับปานกลาง ท่ีมีปัญหามากพอสมควรได้แก่ ปัญหาเรื่องการขาดความร่วมมือ

จากประชาชน  และองค์กรภาคเอกชน  และปัญหาในด้านการระงับอัคคีภัยในอาคารสูง  ปัญหาการป้องกันและการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากตึกถล่ม ปัญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และความช านาญเฉพาะด้าน ปัญหา

เก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น 

 ในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อแนวทางท่ีได้เสนอไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดอุปกรณ์ รถกระเช้า อุปกรณ์

อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง  การสร้างความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่  อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  และเข้าใจ

ถึงงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากข้ึน เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึน 

 

340. วนิดา  แก้วผนึกรังษี  . ศักยภาพและความเป็นไปได้ของเทศบาลในการรับมอบอ านาจการด าเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพร้อมของเทศบาลไม่แปรไปตามขนาดของเทศบาล ความพร้อมของเทศบาลจะ

สัมพันธ์กับระดับความยากง่ายของกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร  และเม่ือประเมินเฉพาะจากอัตราก าลังของ

เทศบาลด้านอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร พบว่าเทศบาลนคร  4 แห่ง เทศบาลเมือง  9 แห่ง และเทศบาลต าบล  3 แห่ง 

ท่ีพร้อมด าเนินงานได้ทันที 

 จากการประมวลข้อมูลต่าง  ๆ ท้ังหมด สรุปว่าเทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีควรได้รับการกระจายอ านาจเพื่อ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารด้วยความสอดคล้องของภารกิจหลักของเทศบาลเอง  และโครงสร้างองค์กรท่ีมี

หน่วยรองรับงานด้านนี้อยู่ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเทศบาลยังขาดแคลนอัตราก าลังที่จะด าเนินงานได้ทันที

อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นหน่วยงานส่วนกลางควรแก้ไขปัญหานี้เป็นล าดับแรก  ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เทศบาล

สามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและพัฒนางานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

 

341.   เยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ .       ศักยภาพของเทศบาลเมืองนครปฐมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา . 

พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 เทศบาลเมืองนครปฐมมีศักยภาพในด้านการเมืองและนโยบายของฝ่ายบริหารและด้านขีดความสามารถในเชิง

การบริการจัดการอยู่ในระดับสูง  ส่วนด้านความพร้อมของทรัพยากรการบริหาร  มีศักยภาพในระดับกลาง  ส าหรับปัจจัย

หลักท่ีมีผลต่อศักยภาพของเทศบาลในการจัดต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษาก็คือ  งบประมาณลงทุนและด าเนินการซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งในด้านความพร้อมของทรัพยากรการบริหารท่ีมีศักยภาพอยู่ในระดับกลาง  และซึ่งเทศบาลเมืองนครปฐมจะต้อง

ทุ่มเทความพยายามเป็นพิเศษ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ดังนี้ 

 ก. ควรระดมทุนจากหลาย ๆ แห่งนอกเหนือจากทางราชการตามล าดับ คือ 

  (1) จากภาคเอกชนท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มท่ีคุ้นเคยกัน 

  (2) จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 

  (3) จากแหล่งเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

  (4) อ่ืน ๆ 
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 ข. ควรจัดหาเงิน และจัดท ากองทุนของตนเองท่ีปราศจากข้อผูกพันระเบียบของทางราชการ  จะท าให้เทศบาล

สามารถใช้ความคิดริเริ่มจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพท่ีดีคือ 

  (1) จ้างผู้มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

  (2) จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

  (3) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าให้โรงเรียนอาชีวศึกษาของเทศบาลมีชื่อเสียงและรูปลักษณ์ท่ีดีมาก ๆ ได ้

 

342.  ญัติพงค์  อินทรัตน์ . การศึกษาเรื่องการใช้สวนสาธารณะของเมืองพัทยา   :    กรณีศึกษาสวนชายหาด

เมืองพัทยา . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาว่า ปัจจัยลักษณะส่วนตัวของประชากร เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ ฯลฯ ปัจจัยการมี

ผู้ร่วมมาใช้สวนด้วย และปัจจัยโอกาสในการมาใช้สวน เช่น ระยะเวลาในการเดินทาง  ค่าใช้จ่ายในการมาใช้สวน  เป็นต้น 

จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สวน ได้แก่ ประเภทกิจกรรมสันทนาการ ความถ่ีในการมาใช้สวน ระยะเวลาที่ใช้สวน  วันท่ีมา

ใช้สวนอย่างไร  นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้มาใช้สวนต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสวน  และการมี

ปฏิสัมพันธ์ของผู้มาใช้สวนในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับการจ าหน้าได้ การทักทายกัน การร่วมกิจกรรมสันทนาการกัน  การ

คบกันเป็นเพื่อนตลอดจนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเก่ียวข้องต่าง ๆ 

 ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนาการท่ีส่งเสริมให้เพศหญิงมาใช้สวนมากข้ึน 

 2. ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสวน และใช้สวนได้ 

 3. ควรเพิ่มอุปกรณ์กิจกรรมสันทนาการประเภท  active recreation ในสวนอีกในพื้นท่ีท่ียังเหลืออยู่ท่ี

เป็นลานโล่งและสนามทรายในสัดส่วนท่ีไม่มากเกินไป 

 4. รัฐบาลโดยหน่วยปกครองท้องถ่ิน  ควรจัดพื้นที่ท ากิจกรรมสันทนาการหรือสวนให้กระจายอยู่ในจุด  โดย

แทรกเป็นระยะอาจอยู่ในรัศมีเดินเท่า  หรือไกลกว่าเล็กน้อย  หากสามารถเชื่อมพื้นท่ีนี้ดวยกันอาจด้วยทางเดินหรือแนว

ต้นไม้ จะเกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมยิ่งขึ้น 

 5. ควรจัดท ามุมสงบส่วนตัวให้มีมากข้ึนอาจโดยจัดท่ีนั่งบางกลุ่มใหม่หรือใช้ไม้พุ่มหรือไม้บังตาช่วย 

 6. ควรแก้ไขปัญหาระดับเสียงในบางคร้ังด้วยการเข้มงวดและลงโทษยวดยานท่ีส่งเสียงดังเกินก าหนดในถนน

เลียบหาดนี้ 

 7. หน่วยงานเก่ียวข้องควรเอาใจใส่ในการจัดการดูแลรักษาต้นไม้ยิ่งขึ้น 

 8. หน่วยงานท้องถ่ินควรหาทางออกข้อบัญญัติหรือผังเมืองเฉพาะ เพื่อรักษาภูมิทัศน์ใน อาคารบริเวณริมถนน

เลียบสวนนี้ และรณรงค์ขอความร่วมมือจากพลเมืองให้เห็นความส าคัญ 

 9. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเพิ่มมาตรการทางด้านการรักษาความสะอาดให้มากขึ้น  เช่น การเพิ่มจ านวนถัง

ขยะ ควบคุมขยะเกิดจากร้านอาหารในสวนหรือชายหาด จัดการขยะจากร้านค้าฝั่งตรงข้ามถนนเลียบหาด 

 10. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและการมีปฏิสัมพันธ์กันของพลเมืองควรส่งเสริมให้มีผู้ท ากิจกรรมวิ่งมาก ๆ โดยอาจ

ปรับปรุงพื้นท่ีวิ่งให้ดีกว่าเดิม หรือหากมีโครงการท าสวนแห่งอ่ืน ควรจัดพื้นที่กิจกรรมวิ่งให้มีสัดส่วนมากเป็นพิเศษ 

 

343.  เทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล  . ต้นทุนการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  

พุทธศักราช 2541 . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. 

 สภาพปัญหา เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ให้รัฐบาลต้องกระจายอ านาจ

การปกครองไปสู่ท้องถ่ิน โดยให้ตรากฎหมายว่าด้วยการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่าง
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รัฐกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน  และระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินด้วยกันเอง  แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้รัฐบาลยังขาด

หลักเกณฑ์ท่ีด ีต้นทุนบริการสาธารณะอาจใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางหนึ่ง ในการจัดแบ่งอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผู้เขียนจึงท าการศึกษาต้นทุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถ่ิน  โดยเลือก

เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรณีศึกษา 

 การศึกษาต้นทุนบริการสาธารณะเมืองเพชรบุรี  ผู้เขียนใช้หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ซึ่งในท่ีนี้

หมายถึง การใช้ต้นทุนการผลิตผลิตสินค้าหรือบริการท่ีต่ า  แต่ให้ผลผลิต  (สินค้าหรือบริการ ) ในปริมาณที่สูง  ภายใต้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  โดยศึกษาต้นทุนบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในลักษณะของต้นทุนรวม  ซึ่ง

ประกอบด้วยต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม สามารถเขียนเป็นสมการได้คือ  ต้นทุนรวม = ต้นทุนทางตรง  + ต้นทุน

ทางอ้อม 

 ผลการศึกษาที่น่าสนใจ  ยกตัวอย่างเช่น  ต้นทุนบริการสาธารณะงานโรงเรียน  มีต้นทุนเฉลี่ยในทุกระดับชั้น

การศึกษา ดังนี้โรงเรียนเทศบาล  1 เท่ากับ 11,426 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน  โรงเรียนเทศบาล  2 เท่ากับ 13,408 

บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน โรงเรียนเทศบาล  3 เท่ากับ 9,425 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน  และโรงเรียนเทศบาล  4 เท่ากับ 

11,585 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเทศบาล  คือ เทศบาลควรพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับ

ประเภทของผู้รับบริการ รวมท้ังจัดระบบบริหารและควบคุมต้นทุนการจัดบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายส าหรับรัฐบาล คือ รัฐบาลควรให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินในการก าหนดอัตราค่าบริการด้วยตนเอง  รวมท้ัง

ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการสนับสนุนทางด้านเงินทุนในการจัดบริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

344.  สุปราณี  สถิตชัยเจริญ  . บทบาทจังหวัดในการส่งเสริมการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ิน  : ศึกษากรณี

เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542. 

 การวิจัยครั้งนี้แบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น  3 หัวข้อหลักได้แก่  (1) กฎหมาย พระราชบัญญัติ  เทศบาล 

ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ในการปกครองเทศบาล (2) แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนจังหวัด  และ (3) การ

จัดท าบริการสาธารณะของเทศบาล  โดยศึกษาวิเคราะห์ใน  3 ประเด็น คือ (1) การบริหารงานบุคคล  (2) การบริหาร

งบประมาณ และ (3) การบริหารงานท่ัวไป ผลการศึกษามีดังนี้ 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล  ระเบียบ ค าสั่ง ในการปกครองเทศบาลนั้น  ส่งผลให้เทศบาลต่าง  ๆ ได้รับความ

เป็นอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะเพิ่มมากข้ึน  โดยรัฐได้มอบอ านาจแก่เทศบาลในการจัดท าและด าเนินการต่าง  ๆ 

ตามแผนงานและโครงการท่ีวางไว้ เช่น อ านาจในการบริหารงบประมาณการเบิกจ่าย ใช้จ่าย การโอนเงิน และขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีความคล่องตัวมากขึ้น  แต่งานด้านการบริหารงานบุคคล  ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

และข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารงบประมาณ ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 2. แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการส่วนจังหวัด  มีลักษณะท่ีเหมาะสม  โดยปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับ

จากบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่มีการก้าวก่ายการปฏิบัติงานของเทศบาลหากไม่มีการกระท าผิด  โดยตัวแปรส าคัญที่

ท าให้เทศบาลได้รับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ท่ีมีการแสดงบทบาทใน

การสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแลเทศบาล ประสานงานภายในจังหวัด ประสานนโยบายระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน  ให

ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่เทศบาล 

 3. เทศบาลมีอิสระในการก าหนดจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ในการจัดท าบริการสาธารณะโดย

ไม่ต้องพึ่งพาจังหวัด เว้นแต่ในเรื่องท่ีเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เอง  จึงขอความร่วมมือจากจังหวัด  เช่น การจัดหา

พื้นท่ีก าจัดขยะ เป็นต้น อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาลคือ  (1) 
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งบประมาณไม่เพียงพอ (2) บุคลากรไม่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ (3) ผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอ (4) 

ประชาชนไม่มีความสนใจและเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน  (5) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับล้าสมัย  ไม่เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ 

 ดังนั้นการกระจายอ านาจที่เกิดข้ึนควรค านึงถึงศึกยภาพและความพร้อมขององค์กรท่ีได้รับมอบอ านาจ  รวมท้ัง

ต้องมีความชัดเจนในการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการต่าง  ๆ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมท่ีดีจาก

รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เทศบาลพร้อมรับความเป็นอิสระในการปกครองตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง 

 

345.  ผาณิต  อารีวงศ ์. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 . บัณฑิตวิทยาลัย  (สาขาบริหารกฎหมายการแพทย์

และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานเทศบาล  มีความรู้ตามความคิดเห็นเก่ียวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 

2535 อยู่ในระดับต่ า การปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของกฎหมายท่ีมีปัญหามากท่ีสุด  คือ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ร้อยละ 55.7 พบว่า กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีการออกเทศบัญญัติในหมวดกลุ่มกิจการเก่ียวกับอาหารมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 86.1 แต่มีการบังคับใช้สูงสุดในกลุ่มกิจการเก่ียวกับเคร่ืองยนต์  ร้อยละ 69.3 และมีปัญหาในการบังคับ

ใช้สูงสุด 2 กลุ่มคือ กลุ่มกิจการเก่ียวกับปศุสัตว์ และกลุ่มกิจการอ่ืน ๆ 

 จากการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน  

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ระดับเทศบาล  การได้รับการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย  และระดับความรู้เก่ียวกับ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  ควรจัดให้มีการอบรม  สัมมนา เก่ียวกับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 แก่ผู้บริหารเทศบาล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

346.  นันทิยา  สิทธิบุตร . การประเมินมูลค่าประโยชน์ของแหล่งนันทนาการในเขตเทศบาล  : กรณีศึกษา

สวนสาธารณะเขลางค์นคร ล าปาง . เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยท่ัวไปของผู้มาใช้บริการ

สวนสาธารณะเขลางค์นคร และเพื่อประเมินมูลค่าประโยชน์ทางนันทนาการของสวนสาธารณะเขลางค์นคร  ในการศึกษา

ได้ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ท่ีมาใช้บริการสวนสาธารณะเขลางค์นคร  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน  300 

ตัวอย่าง และใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนในการเดินทาง เพื่อประมาณการเส้นอุปสงค์ของผู้มาใช้บริการ และค านวณหาพื้นท่ี

ใต้เส้นอุปสงค์  ซึ่งแสดงถึงมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย  เพื่อท าการประเมินมูลค่าประโยชน์ทางนันทนาการของ

สวนสาธารณะเขลางค์นคร 

 จากการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ัวไปของผู้ท่ีมาใช้บริการสวนสาธารณะเขลางค์นครพบว่า  ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ท่ีอาศัยในต าบลสบตุ๋ย  และมีอายุอยู่ในช่วง  31 – 40 ปี มีระดับรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง  5,001 – 

8,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างหรือท างานในภาคเอกชน และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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 ส าหรับการประเมินมูลค่าประโยชน์ทางนันทนาการของสวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนใน

การเดินทาง  พบว่า มูลค่าประโยชน์ทางนันทนาการของสวนสาธารณะเขลางค์นครในปีท่ีศึกษานี้เท่ากับ  6,169,455 

บาท 

 

347.  สุโท  สาระจันทร ์. ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี  เกี่ยวกับบทบาทอ านาจ

หน้าที่และการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยโสธร . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ความรู้ ความเข้าใจของสมาชิกสภาเทศบาล  และคณะเทศมนตรี  เก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่และการ

ปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบล ในส่วนของเทศบาลต าบล ภายในเขตท้องท่ีจังหวัดยโสธร อยู่ในระดับสูง 

 2. การศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิหลังทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกสภาเทศบาล  

และคณะเทศมนตรี  กับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่และการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบล  

พบว่ามีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่และการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ

เทศบาลต าบล ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี ท่ีมีสภาพภูมิหลังทางวุฒิการศึกษา อาชีพรอง และรายได้

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน 

 

348.  สุระชัย  ขันชัยภูมิ . ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาล  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ลักษณะองค์การ และประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 

  1.1 โครงสร้างองค์การเทศบาล 

   1.1.1 ด้านความซับซ้อนขององค์การพบว่า  ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลส่วนใหญ่ต้อง

ผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3 – 4 คน และผ่านสายงานบริการ 1 – 2 สายงาน 

   1.1.2 ความเป็นทางการขององค์การ  หมายถึง การมีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

และการก าหนดข้ันตอนการให้บริการพบว่า  องค์การเทศบาลส่วนใหญ่มีความเป็นทางการน้อยคือ  มีคู่มือเฉพาะบาง

ต าแหน่ง มีการก าหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการบริการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ติดประกาศให้เห็นชัดเจน 

   1.1.3 การรวมอ านาจพบว่า เทศบาลส่วนใหญ่ให้บทบาทในการตัดสินใจส าหรับบริการสาธารณะ

ด้านแผนงานโครงการ  บทบาทในการผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริการสาธารณะท่ีส าคัญ  และบทบาทในการ

พิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาลอยู่ท่ีผู้บริหารระดับสูงคือ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี 

  1.2 การจัดรูปแบบองค์การพบว่า  เทศบาลจัดรูปแบบองค์การแบบเน้นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเป็นกลุ่ม

เด่นมากท่ีสุด โดยการตัดสินใจเป็นแบบรวมอ านาจสู่ปลัดเทศบาลและคณะเทศมนตรี 

  1.3 กลยุทธ์การบริหารงานเทศบาล พบว่า 

   1.3.1 การบริหารด้านเทคโนโลยี  เทศบาลส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่ด้ออนไลน์มีการน าเอา

เทคนิคบริหารมาประยุกต์ใช้เทคนิคท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ การบริการท่ีจุดเดียว 

   1.3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  เทศบาลใช้วิะปรับปรุงด้านกระบวนการท างานเพื่อจัดการกับ

การเปลี่ยนแปลงขององค์การมากท่ีสุด 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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   1.3.3 การบริหารความขัดแย้ง  เทศบาลใช้วิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้หลักการ

ประนีประนอมมากท่ีสุด 

   1.3.4 การบริหารวัฒนธรรมองค์การพบว่า  ความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลเกิดจาก

ความสามารถในการท างานของบุคลากรมากท่ีสุด 

   1.3.5 การบริหารด้านวัฒนาการ ผู้บริหารเห็นว่าองค์การเทศบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 

  1.4 ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะพบว่า เทศบาลส่วนใหญ่มีประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะใน

ระดับสูง โดยงานทะเบียนราษฎรมีประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะอยู่ในระดับสูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นงานบริการขอ

อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารพาณิชย์ และงานบริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมท่ีพักอาศัย 

ตามล าดับ 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะเทศบาล 

  ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์การเทศบาลมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับประสิทธิผลการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลกล่าวคือ จ านวนผู้บังคับบัญชาที่ต้องพิจารณาให้บริการสาธารณะมีจ านวนเพิ่มข้ึน จ านวนสายงานท่ี

จะต้องพิจารณาเพิ่มข้ึนและจ านวนคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลมีหลายคุณวุฒิประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลยิ่งลดลง  เทศบาลซึ่งมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการให้บริการสาธารณะไปสู่ผู้อ านวยการส านัก /

ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง มีประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเพิ่มข้ึน  เทศบาลซึ่งมีผู้อ านวยการส านัก /

ผู้อ านายการกอง /หัวหน้ากองและผู้ปฏิบัติเป็นผู้ผลิตผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลมีประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเพิ่มข้ึน  เทศบาลท่ีจัดรูปแบบองค์การเน้นกลุ่มผู้บริหารระดับ

ล่าง คือตั้งแต่ผู้อ านวยการส านัก /ผู้อ านวยการกอง /หัวหน้ากองลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติการเป็นกลุ่มเด่น  มีประสิทธิผลการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ยังพบว่า  เทศบาลท่ีพัฒนาระบบการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบ

ออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  และ

เทศบาลท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในด้านการท างานจากความสามารถของบุคลากรเองมีประสิทธิผลของการ

ให้บริการสาธารณะเพิ่มข้ึนด้วย 

 

349.  ธีรทัต  ชูด า . ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลต าบล  

ภายใต้พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณี  จังหวัด

พัทลุง . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. 

 ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลต าบล  ภายใต้

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในจังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพภูมิหลังของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลต าบล กับระดับของ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่  ภายใต้พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 

2542 พบว่า สภาพภูมิหลังของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลต าบลในจังหวัดพัทลุง  ท่ีมีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานจนถึงปัจจุบันที่ต่างกัน  มีค่าเฉลี่ยระดับของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจ

หน้าท่ีของตนมีความแตกต่างกัน  ส่วนเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกัน  มีค่าเฉลี่ยระดับของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาทอ านาจหน้าที่ของตนไม่แตกต่างกัน 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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350.  เดือน  แสวงหาทรัพย์  . ความคาดหวังของประชาชนในแขวงเม็งรายจากการให้บริการของเทศบาลนคร

เชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. 

 ผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังการให้บริการของแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนของแขวงเม็งรายมีการพูดจาสุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์เป็น

กันเองกับประชาชนผู้มารับบริการ และมีความคาดหวังในการได้รับค าแนะน าเก่ียวกับเอกสารส าคัญที่จ าเป็นจะต้องน ามา

แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนคาดหวังในการได้รับข้อมูลและข่าวสารการบริการทางราชการอย่างชัดเจนสมบูรณ์ 

 นอกจากนั้นพบว่าประชาชนมีความคาดหวังในสถานท่ีบริเวณท่ีรับรองประชาชนผู้มารับบริการและ

สภาพแวดล้อมบริเวณท่ีตั้งแขวงเม็งรายอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี  สะอาด ห้องท างานของแต่ละฝ่ายมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยพร้อมท่ีจะให้บริการประชาชน 

 สรุปผลการศึกษาคร้ังนี้  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของแขวงเม็งรายอยู่ในระดับดีและมี

ความคาดหวังในการให้บริการของแขวงเม็งรายจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หากมีการปรับปรุงและแก้ปัญหาข้อบกพร่อง

ท่ีเกิดจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่แขวงเม็งรายในด้านมนุษยสัมพันธ์  มีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นผู้อ านวยให้ความ

สะดวก บริการท่ีรวดเร็ว มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนเอกสารราชการมีความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล 

 ข้อเสนอแนะประชาชนคาดหวังในการบริการเชิงรุก  ด้วยรูปแบบวิธีการให้การบริการประชาชนในพื้นท่ีเขต

รับผิดชอบ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

351. บรรทัด  สิงหบุตร . องค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์, 2512.  

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลตาม  พ.ร.บ.บริหารราชการส่วนต าบล  พ.ศ. 2500 ท่ี

ก าหนดรูปแบบการปกครองต าบลเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” ต่อมากระทรวงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วน

ต าบลขึ้นใน 17 จังหวัด เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2501 จ านวน 59 ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีตั้งขึ้นมีปัญหา

ท่ีประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองต าบลดีพอ   เจ้าหน้าที่ผู้บริหารงานท้ังคณะกรรมการต าบลและ

สมาชิกสภาต าบลขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความช านาญกับขาดสมรรถภาพในการด าเนินการปกครองตนเอง   ขาด

ดุลพินิจ ขาดความคิดริเริ่ม ไม่รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตน 

 ปัญหาที่รุนแรงคือปัญหารายได้   รายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคือรายได้จากภาษีบ ารุงท้องท่ีซึ่งมี

น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาต าบล  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบลท้ังหมดประมาณ

ปีละ 3 ล้านบาท ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งได้รับเงินอุดหนุนน้อยมาก 

  

 

352.  สรรค์ชัย  อินหว่าง . บทบาทของสมาชิกสภาต าบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน

การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลระดับต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์  . พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างบทบาทท่ีทางราชการก าหนด หรือบทบาทท่ีคาดหวังกับบทบาทท่ี

เป็นจริง โดย กสต./อบต. ปฏิบัติได้จริงในขั้นปานกลาง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อบทบาทท่ีปฏิบัติจริง  คือ อายุ ระดับการศึกษา  

การด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับสถานภาพ  ส่วนปัจจัยด้านรายได้ไม่มีผลต่อบทบาทท่ี

ปฏิบัติจริง ปัญหาที่พบ คือ ขาดงบประมาณการปรับปรุงศูนย์  ฯ ขาดความร่วมมือกันท างานระหว่าง  กสต./อบต. ขาด



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การฝึกอบรมและติดตามผล  ข้อเสนอแนะได้แก่  การจัดศูนย์ข้อมูลไว้  ณ ท่ีท าการสภาต าบลทุกแห่งให้เป็นห้องศูนย์

ปฏิบัติการของต าบล การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กสต./อบต. ด้านการส ารวจ การวิเคราะห์  และการน าข้อมูลไปใช้ในการ

จัดท าแผนงานโครงการของต าบล การอนุมัติโครงการ งบประมาณ และการติดตามผล ในต าบล หมู่บ้านอย่างจริงจัง 

 

353.  รัฐการ  ศรีศกุน . ความรู้ ความเข้าใจของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นในปี 2538 

ในเขตจังหวัดปทุมธานี  . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม  บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกริก  , 2539. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได ้5 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ข้อมูลลักษณะสภาพทั่วไปของประชากรพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง  25 – 40 ปี 

มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  ปวช. มีสถานภาพสมรสแล้ว  มีรายได้ต่ ากว่า  5,000 บาทต่อ

เดือน มีอาชีพรับราชการ  และเข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยการเลือกตั้ง  และประชากรท้ังหมดมี

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลและมีระยะเวลาในการประสานงานกับส่วนราชการในกิจการ

ของ (อบต.) เป็นระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน 

 2. ข้อมูลจากส่ือและผลกระทบจากสื่อต่าง ๆ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่กรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีระดับความสนใจวิทยากรกระทรวงมหาดไทยมากท่ีสุด 

 3. ข้อมูลระดับความรู้ท่ีได้รับจากสื่อต่าง  ๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากสื่อในด้านการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา /ข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนต าบลมากท่ีสุด จ านวน 164 คน 

 4. ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทของ  (อบต.) ในการ

พัฒนาชนบท พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาชนบท

อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าโน้มเอียงไปทางค่อนข้างสูงมากท่ีสุด กล่าวคือ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า จ านวน 57 คน และอยู่ใน

เกณฑ์ค่อนข้างสูง จ านวน 55 คน 

 5. ข้อมูลความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับระดับความรู้สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

  5.1 ปัจจัยในด้านอาชีพที่แตกต่างกับระดับความรู้  พบว่า ประชากรท่ีประกอบอาชีพรับราชการจะมี

ระดับความรู้ ความเข้าใจ สูงท่ีสุด รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม 

  5.2 ปัจจัยในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกับระดับความรู้ พบว่า ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมี

ระดับความรู้ ความเข้าใจสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาปานกลาง 

  5.3 ปัจจัยในด้านการด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแตกต่างกับระดับความรู้  พบว่า 

ประชากรท่ีด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะมีระดับความรู้ ความเข้าใจสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ประชากรท่ีด ารงต าแหน่งก านัน 

  5.4 ปัจจัยในด้านการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแตกต่างกับระดับ

ความรู ้พบว่า ประชากรท่ีได้รับความรู้จากสื่อต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ อบต. ในระดับท่ีมากจะมีระดับความรู้  ความ

เข้าใจ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ประชากรท่ีได้รับความรู้จากสื่อต่าง ๆ ในระดับท่ีน้อย 

 

354.    รอบ  รักษาพราหมณ์  .  ประชาธิปไตยในองค์การบริหารส่วนต าบล   กรณีศึกษาในอ าเภอเมือง  และ

อ าเภอ 

จะนะ จังหวัดสงขลา. สถาบันพระปกเกล้า , 2539. (การศึกษาวิจัย) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 การศึกษานี้เป็นการศึกษาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยในการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบล  2 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนต าบลเขารูปช้าง  กับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาผล

การศึกษาพบว่า 

1) ผู้ปฏิบัติงานใน อบต.ท้ังสองแห่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

2) กิจกรรมท่ีท าเพื่อส่งเริมความเป็นประชาธิปไตย คือ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกฎหมายชาวบ้าน  ให ้

ความรู้และจัดกิจกรรมอบรมรูปแบบการปกครองของ  อบต.  แนะน ารณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม เป็นต้น 

 3) ผู้ศึกษา เสนอแนะ ให้มีการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนให้

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินให้มากข้ึน   ฝึกภาวะความเป็นผู้น า   การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก   และ

รับฟังข้อคิดเห็นของเสียงส่วนน้อย 

 

355.  รัฐยา  อาจหาญ . ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาและคณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  . 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2540. 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  กับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ในประเด็นย่อย  ๆ 

ดังนี้ 

  2.1 สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีเพศแตกต่างกัน  มีค่าเฉลี่ยของ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองแตกต่างกัน 

  2.2 สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีค่าเฉลี่ยของ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองแตกต่างกัน 

  2.3 สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มี

ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองแตกต่างกัน 

  2.4 สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองแตกต่างกัน 

 

356.  สุเมธ  ธีรนิต ิ. ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 ผลการศึกษาพบว่า  กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากมีความเข้าใจในบทบาทสูง  ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้  และกรรมการบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งมีความเข้าใจในบทบาทสูงกว่ากรรมการบริหารท่ี

เป็นโดยต าแหน่ง ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ความแตกต่างของอายุและระดับการศึกษาท าให้ความเข้าใจในบทบาท

ของกรรมการบริหารแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ความแตกต่างของเพศ  อาชีพ และรายได้ ไม่ท าให้

ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการบริหารแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
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 การศึกษาคร้ังนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่ง

ถือเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ิน อันเป็นรากฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในท่ีสุด 

 

357.  วรรณวิไล  วรวิกโฆษิต . การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคกลาง  . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 

2540. 
 ผลการวิจัยพบว่า  กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนโดยรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนโดยการเปรียบเทียบรายคู่  ระหว่างการศึกษาสายสามัญ  การศึกษาสายอาชีพ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการ

จัดตั้งศูนย์การเรียน พบว่า แต่ละกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว้นการศึกษาสายอาชีพ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกับตัวแปรต้น พบว่า 

 - กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณารายกิจกรรมพบว่า  การศึกษาตามอัธยาศัย  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 - กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายกิจกรรมพบว่า การศึกษาสายสามัญและการ

จัดตั้งศูนย์การเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 - กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายกิจกรรมพบว่า 

การศึกษาตามอัธยาศัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 - กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีระดับการศึกษา ท่ีมาของการด ารงต าแหน่งและอาชีพต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยรวมและรายกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

358.  อัจฉริยา  ชูวงศ์เลิศ . ความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย  

: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (เอกสารวิจัย) 

 ผลจากการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามกฎหมายอยู่ใน

ระดับท่ีค่อนข้างต่ า  นอกจากนี้ยังพบว่าความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นอยู่กับ  (1) สมรรถนะในการ

วางแผน (2) การก าหนดปัญหาและความต้องการโดยประชาชน  (3) ความเอาใจใส่ในหน้าท่ี  (4) ความมีอิสระและ

ความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น  (5) รายได้ของ อบต. (6) ความรู้ของคณะกรรมการ  (7) ความรู้ของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (8) การควบคุมจากทางราชการโดยการกระท า  (9) การควบคุมจากทางราชการ

โดยกฎ/ระเบียบ (10) วิธีการควบคุมการด าเนินโครงการ (11) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมาเป็นคณะกรรมการบริหารโดยใช้หลักความรู้ความสามารถ  (12) วิธีการคัดเลือกบุคคลมาเป็นพนักงานส่วน

ต าบลและลูกจ้าง  (13) ความเพียงพอของจ านวนพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการท่ี

จัดท า (14) การต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองนโยบายการกระจายอ านาจและมีความสามารถในการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนจะต้อง  (1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน  (2) เพิ่มความยืดหยุ่นในภารกิจหน้าท่ีของ  
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อบต. (3) เพิ่มรายได้ให้กับ  อบต. (4) ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของ  อบต. (5) เพิ่มค่าตอบแทนแก่

คณะกรรมการบริหาร (6) ห้ามมิให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลเป็นคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

359.  ชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ . แนวทางส่งเสริมการเกษตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร , 2540. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ อบต. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน  40  ปี มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี เกษตรต าบลเกือบคร่ึงหนึ่งเป็นผู้เริ่มติดต่อ  อบต. ก่อน เจ้าหน้าที่  อบต. ส่วนใหญ่วางแผนโครงการส่งเสริม

การเกษตรแบบมีส่วนร่วมน้อย ระดับชั้นของ  อบต. ส่วนใหญ่เป็น  อบต. ระดับ 5 การพิจารณาหน้าที่ในการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรต าบลโดยเจ้าหน้าที่  อบต. เปรียบเทียบระหว่างอนาคตกับปัจจุบัน  เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการ ฯ การอนุมัติโครงการ ฯ การบริหารโครงการ  ฯ การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เจ้าหน้าที่  

อบต. มีแนวโน้มต้องการให้เกษตรต าบลเป็นผู้ด าเนินการมากข้ึน  ในเรื่องปัญหาเจ้าหน้าที่  อบต. มีข้อคิดเห็นว่า  เกษตร

ต าบลไม่ค่อยประสานงานกับ อบต. และเกษตรกรไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ  อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. 

มีข้อคิดเห็นว่า  อบต. ไม่สนใจในการส่งเสริมอาชีพ  ขาดข้อมูลด้านการเกษตร  มีข้อเสนอแนะว่าเกษตรต าบลควรให้

ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการเขียนโครงการ 

 ส าหรับเกษตรต าบล  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  การท างานร่วมกับ  อบต. คร้ังแรก 

เกษตรต าบลหรือส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้เริ่มติดต่อกับ  อบต. ก่อนจ านวนโครงการท่ีเกษตรต าบลหรือเจ้าหน้าที่  

อบต. ของจาก อบต. อยู่ระหว่าง  1 – 3 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก  อบต. อยู่ภายในวงเงิน  

50,000 บาท โครงการ ฯ ท่ี อบต. ให้งบประมาณสนับสนุนในปี  2541 ท่ีเก่ียวข้องกับด้านการเกษตร  คือ โครงการ

ผักสวนครัว การแปรรูปอาหาร  เรื่องเมล็ดพันธุ์  และกลุ่มเกษตรกร  มีการด าเนินการวางแผนแบบมีส่วนร่วมน้อยการ

พิจารณาหน้าที่ในการด าเนินการโครงการ  ของเกษตรต าบล  โดยเกษตรต าบลเปรียบเทียบระหว่างอนาคตกับปัจจุบัน  

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการ  ฯ การอนุมัติโครงการ  ฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การจัดซื้อ การ

จัดสรรวัสดุอุปกรณ ์และการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เกษตรต าบลมีแนวโน้มต้องการให้ตนเองมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่เพิ่ม

มากข้ึน ในเรื่องปัญหาเกษตรต าบลมีข้อคิดเห็นว่า  งบประมาณโครงการ  ฯ ได้รับไม่เพียงพอ  และมีแนวโน้มลดลง  เรื่อง

เก่ียวกับ อบต. มีข้อคิดเห็นว่า  อบต. ไม่เน้นการพัฒนาอาชีพในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรต าบล  มีข้อคิดเห็นว่า  เกษตร

ต าบลเข้าไปร่วมด าเนินการกับ  อบต. น้อยไป และยังไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานร่วมกับ  อบต. มี

ข้อเสนอแนะว่าต้องมีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่  อบต. ในด้านการบริการ  การจัดการและมีแนวทางในการท างานร่วมกับ  

อบต. ให้ชัดเจน 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. การให้ความรู้  ขั้นตอนการด าเนินงาน  การพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรต าบล  

เจ้าหน้าที่ อบต. และชุมชนอย่างมีระบบ ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกระบวนการวางแผนส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  โดยอบรม

เกษตรต าบลและเจ้าหน้าที่ อบต. เรื่องเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการ

จัดท าโครงการ ฯ และการจัดท าโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรต่าง ๆ 

  ขั้นตอนที่ 2 เกษตรต าบล  เจ้าหน้าที่ อบต. ชุมชน หรือหมู่บ้านร่วมกันวางแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร

ของชุมชนโดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
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  ขั้นตอนที ่3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่สมาชิก อบต. และสภา อบต. ในการน าเสนอโครงการพัฒนาอาชีพ

ต่าง ๆ และการอนุมัติโครงการ ฯ โดยการอบรมและการให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การเสนอโครงการ  

ฯ เพื่อขอใช้งบประมาณ ระเบียบปฏิบัติในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและการอนุมัติโครงการ ฯ 

  ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าโครงการ  ฯ ท่ีได้รับการอนุมัติจากสภา  อบต. ไปพัฒนาอาชีพ

การเกษตรแก่ชุมชนโดยการควบคุมก ากับดูแลของเกษตรต าบล  และเจ้าหน้าที่  อบต. เพื่อมุ่งให้เกษตรกรอยู่อย่าง

พอมีพอกินพึ่งตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลโครงการ  ฯ โดยเกษตรต าบล  และเจ้าหน้าที่  อบต. เพื่อ

ประเมินผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไว้ มีปัญหาอะไรบ้าง 

 2. การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ซึ่งเป็นแผนแม่บท  จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย  ท้ังส่วนราชการในภูมิภาค  ส่วน

ราชการท้องถ่ิน ภาคเอกชน ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 

 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศจัดตั้งโดยเริ่มในปี  2542 ซึ่งมีเกษตร

ต าบลเป็นผู้อ านวยการศูนย์ ฯ การปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้จะไม่จ ากัดเฉพาะพืช แต่จะถ่ายทอดความรู้ด้านประมง และ

การเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งต้องใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 

 4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณการพัฒนาชุมชน ควรเพิ่มงบประมาณในด้านการพัฒนาอาชีพให้มากข้ึน 

 5. อบต. จะต้องประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีลงปฏิบัติงานในพื้นท่ีท้ังหน่วยงานของรัฐและเอกชน  เพื่อลด

ความซ้ าซ้อน และสิ้นเปลือง 

 6. อบต. จะต้องระดมก าลังจากบุคคลในชุมชนท้ังจากเด็ก  หนุ่มสาวและผู้อาวุโสผนึกก าลังให้เข้มแข็งเป็น

ก าลังหลักของต าบล  สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกระตือรือร้นในการด าเนินกลยุทธใหม่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน พัฒนาทักษะ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของต าบล โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้เพื่อการบรรลุ

คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน 

 

360. สุดเขตต์  เข็มไท .  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ 

สาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล ,2540 . 

 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ประธาน เลขานุการ และกรรมการบริหาร  มีระดับความรู้ความ

เข้าใจในภาพรวมเก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและฐานะการบังคับใช้ตามกฎหมาย  อยู่

ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างดี  คือมีระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 77.6  แต่ยังมีส่วนท่ีต้องปรับปรุงคือความรู้ในเรื่องของการได้รับ

การแต่งตั้งให้มีฐานะการบังคับใช้กฎหมาย   ความรู้ในอ านาจหน้าที่ท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   ส่วนการ

ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ในการน ากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมาบังคับใช้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง  คือ มีค่าเฉลี่ย

เพียงร้อยละ  51.7 แต่พบว่า พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  มีการน ามาใช้มากท่ีสุด  ส่วนของการจัดท าแผนงานโครงการจะเน้นหนัก

ท่ีโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าโครงการด้านสาธารณสุข และมีการจัดกิจการบริการ คือ การจัดสร้างระบบประปา  การก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การจัดให้มีตลาดสดหรือตลาดนัด  มีเพียงร้อยละ  32.8 , 28.0 และ 19.2 ตามล าดับ  มี

การออกข้อบังคับต าบลเพื่อรองรับกิจการเหล่านี้  เพียงร้อยละ  26.5 และมีผลการบังคับใช้อยู่ในระดับดี  เพียงร้อยละ 

8.2 
 ในการแก้ไขปัญหาที่จ าเป็นและเร่งด่วน ได้แก่การจัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร  ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา  และควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ 
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361.  ปรีชา  ไชยโย . รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  ตามทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ในอ าเภอสบปราม  จังหวัดล าปาง  . ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านการวางแผน สมาชิกเห็นด้วยในระดับมากในการมีส่วนร่วมในการวางแผน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรม

ให้ความเห็นชอบแผน  เป็นกรรมการร่วมวางแผน  เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากร  ก าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 

 ด้านการจัดองค์การ  สมาชิกเห็นด้วยในระดับมากในการมีส่วนร่วมในการจัดองค์การ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กิจกรรมการร่วมเป็นกรรมการโรงเรียน  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าผู้รู้  ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน  เสนอ

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติและข้อก าหนดในการปฏิบัติของครู  จัดสวัสดิการแก่นักเรียนและครู  และเป็นกรรมการ

ก าหนดคุณสมบัต ิและร่วมพิจารณาบุคลากรท่ีเข้าท างานในโรงเรียน 

 ด้านการน าองค์การ  สมาชิกเห็นด้วยในระดับมากในการมีส่วนร่วมในการน าองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ใน

กิจกรรมเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมเพื่อความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน  เป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับโรงเรียนประถมศึกษา  ส่งเสริมสนบสนุนการ

ปฏิบัติงานของครู  ยอย่องชมเชยครูท่ีมีผลงานดีเด่น  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงาน รวมก าหนดนโยบายของโรงเรียน  เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอนของครูให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน และเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืน 

 ด้านการควบคุม  สมาชิกเห็นด้วยในระดับมากในการมีส่วนร่วมในการควบคุม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรม

รับทราบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาในโรงเรียน  การควบคุมสอดส่องความประพฤติของนักเรียน  การควบคุมสอดส่อง

การท างานของครู ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบการใช้งบประมาณ เสนอความเห็น

เก่ียวกับคุณสมบัต ิและเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียนท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ิน  ประเมินผลความส าเร็จของงานและโครงการ

และพิจารณาความเห็นชอบรายงานประจ าปี 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า  โรงเรียนประถมศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบล  ควร

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  โดยการเข้าร่วมประชุม  และเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน  โดยโรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้

องค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ และควรรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและองค์กรประชาชนให้มากข้ึน 

 

362.  สุพล  ฟองงาม . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดต่อบทบาทท่ีเป็นจริงต่ ากว่าบทบาทท่ีคาดหวังในด้านนิติ

บัญญัติ ด้านติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานฝ่ายบริหารด้านงบประมาณ  ด้านการอุทิศในการท างาน  ด้านการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน  ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้ค าแนะน า  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  และระดับ

การมีส่วนร่วม 
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 4. ปัจจัยด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน สถานภาพ ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน  ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  โอกาสที่ได้พบปะประสานงานความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความสัมพันธ์กับบทบาทท่ี

คาดหวังของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบ 0.05 

 

363.  พรทิพย์  ค าภาพัก . บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลด้านสาธารณสุขในทัศนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ระดับต าบลในภาคกลาง . มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย  พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลในภาคกลางมีความรู้เกี่ยวกับ  อบต. อยู่ในระดับต่ า  

ประเด็นความรู้ท่ีขาดเป็นส่วนมาก  คือ อ านาจหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมด้านทัศนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ระดับต าบลในภาคกลาง  พบว่า ส่วนใหญ่แสดงทัศนะเป็นไปได้มากต่อบทบาทการแจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคของสถานี

อนามัย (สอ.) ให้แก่ อบต. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล และการให้ สอ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิมแต่ควรพัฒนาสถานบริการให้มีมาตรฐานด้านการบริการและ

วิชาการสูงขึ้น  ส่วนทัศนะท่ีเป็นไปไม่ได้  ได้แก่ บทบาท อบต. ทุกระดับชั้นในการบริหารจัดการ  สอ. และการยกเลิก

กิจกรรมของ  สอ. ท่ี อบต. ด าเนินการแล้ว  และพบว่า อายุ ประสบการณ์  การฝึกอบรม และความรู้เกี่ยวกับ  อบต. มี

ความสัมพันธ์กับการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลในภาคกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P < 

0.05) ดังนั้น ควรมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับ  อบต. และเสริมสร้างการประสานงานกับ  อบต. เพื่อให้เกิดทัศนะและ

เข้าใจบทบาทของ อบต. ตลอดจนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ

สาธารณสุขต่อไป 

 

364.  เกสร  วงศ์วัฒนากิจ  . ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อ

การพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ิน . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่ากรรมการบริหาร  อบต. ส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากต่อความคิดเห็นในการพัฒนาสาธารณสุขใน

ระดับท้องถ่ินร้อยละ 98 มีส่วนร่วมปานกลางต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ิน ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในชุมชน การรับ

ข่าวสารสาธารณสุข ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมีผลต่อความคิดเห็นต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.006, 0.005, 0.003, 0.000 ตามล าดับ) และตัวแปรสถานภาพใน อบต. 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในชุมชน การรับข่าวสารสาธารณสุข ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และชั้น อบต. มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = 0.001, 0.005, 0.000, 

0.004, 0.003 ตามล าดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะควรมีการจัดอบรมเสริมความรู้  ความเข้าใจในงาน

สาธารณสุขข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน  การจัดท าคู่มือการด าเนินงานสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินให้กับ  อบต. ควรมีการเผยแพร่

กิจกรรมการด าเนินงานสาธารณสุขผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 

365.  กังสดาล  ภูสิงหา . การเสริมบทบาทของ อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อบต. บ้านเป็ด

กับบึงหนองโคตร อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 
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 ผลจากการศึกษาพบว่า  ปัญหาทั้งหมดของ  อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม

แทรกแซง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัญหาที่ส าคัญเป็นปัญหาด้านขาดความร่วมมือใน

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ขาดระบบบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  และ อบต. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียว ส่วนผลจากการศึกษาบทบาทของ อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  และกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการตาม

บทบาท พบว่า ส่วนใหญ่บทบาทของ  อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  และกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการตามบทบาทของ  

อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับ ท่ียังไม่เป็นท่ีพอใจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมแทรกแซง  คือ 

สมาชิก อบต. มีความพยายามท่ีจะแสดงบทบาทของตนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้มากย่ิงขึ้นและประชาชนมีความ

พึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวของบึงหนองโคตรมากย่ิงขึ้น  สมาชิก อบต. ได้ทราบแนวทางท่ีจะเสริมบทบาทต่อการ

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมากขึ้นกว่าเดิม 

 

366.  จ ารัส  ปัตตานัง . การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย 

 1. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี สภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการศึกษา  

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี  อบต. คิดว่าควรจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชน  ประสานงานการจัดการศึกษา  มีการ

ประชาสัมพันธ์การศึกษา  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุ  อุปกรณ์แก่หน่วยงานการศึกษา  ท าการฝึกอบรมวิชาชีพใน

ท้องถ่ิน ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานการศึกษา  จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  สนับสนุนกีฬาแก่เด็ก  

เยาวชนและประชาชน  ให้ความรู้เสียงตามสาย  ขยายโอกาสทางการศึกษา  สร้างหลักสูตรวิชาชีพในโรงเรียนจัดกิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านสารเสพย์ติดและโรคเอดส์ และจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงาน  

อบต. ได้เข้าไปส่งเสริมการตั้งศูนย์การเรียนชุมชนการประสานงานการจัดการศึกษา  การประสานงานการจัดการศึกษา  

การประชาสัมพันธ์การศึกษา และสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานการศึกษา  สนับสนุนกีฬาแก่เด็ก  เยาวชน

และประชาชน ฝึกอบรมวิชาชีพในท้องถ่ิน และให้ความรู้เสียงตามสาย เก่ียวกับปัญหา พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอและ

ล่าช้าขาดความรู้ในการประชาสัมพันธ์  และสมาชิก อบต. ยังขาดความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีส าหรับข้อเสนอแนะ  

พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้ อบต. เพิ่มข้ึน และให้ทันต่อการจัดท าข้อบังคับ  ควรให้ อบต. เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาเม่ือมีความพร้อม ควรให้ความเป็นอิสระกับ อบต. ในการบริหารงบประมาณมากกว่านี้ และควรได้รับความ

ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานทางศึกษาในท้องถ่ินในการให้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการในการขอความช่วยเหลือ 

 2. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี  สภาพการปฏิบัติงาน  ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมศาสนา  

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  อบต. คิดว่าควรจะเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา  แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชน พัฒนาบุคลากรทางศาสนา  สนับสนุนพิธีกรรมทางศาสนา  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุปสมบทหมู่  

จัดตั้งและส่งเสริมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ช่วยเหลือวัดและศาสนสถานท่ีประสบภัยธรรมชาติ  และคัดเลือกผู้ท า

ประโยชน์ทางพุทธศาสนาและประพฤติดีมีคุณธรรม  เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงาน  อบต. ได้เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา เก่ียวกับปัญหา  พบว่า งบประมาณในการส่งเสริมไม่เพียงพอ  และมีความล่าช้า  สมาชิก อบต. ยังไม่เข้าใจใน

บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  และขาดบุคลากรทางศาสนาท่ีมีความรู้ความสามารถมาเผยแพร่หลักธรรม  ส าหรับ

ข้อเสนอแนะ  พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้  อบต. เพิ่มข้ึน ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดบุคลากรทางศาสนาท่ีมี

ความรู้มาประจ าที่วัดโดยตรง 

 3. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี สภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี  อบต. คิดว่าควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  จัดตั้งศูนย์



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วัฒนธรรมต าบล  จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในวันส าคัญ  และสรรหาผู้ท่ีดีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  เก่ียวกับ

สภาพการปฏิบัติงาน อบต. ได้เข้าไปส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  เก่ียวกับปัญหา  

พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ สมาชิก อบต. ไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีและขาดบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมา

ให้ค าปรึกษา  ส าหรับข้อเสนอแนะ  พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้  อบต. เพิ่มข้ึนควรจัดบุคลากรท่ีมีความรู้ทาง

วัฒนธรรมมาให้ค าปรึกษา  ควรให้มีการจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมต าบลและควรก าหนดรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริม

วัฒนธรรมให้ชัดเจน 

 

367.  วชิระ  เจริญศรี . การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนนทบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

, 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ36 – 50  ปี มีต าแหน่งเป็นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด ารงต าแน่งตั้งแต่  3 ปีขึ้นไป และอยู่ในท้องถ่ิน  ตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป 

และเป็นกรรมการหมู่บ้าน  ท าการเกษตรกรรม  รายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  ไม่เคยตกเป็นเหย่ือ

อาชญากรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเป็นอย่างดี  โดยออกตรวจตรารักษาความสงบ

เรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนและประสานงาน วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถ่ิน 

 3. การพิสูจน์สมมติฐาน  พบว่า เพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ระยะเวลาที่อาศัย

อยู่ในท้องถ่ิน  การเป็นสมาชิกสภาองค์กรอ่ืน  ๆ อาชีพ รายได้ การเคยตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม  ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจ ความสนใจต่อปัญหาอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน

การป้องกันอาชญากรรม 

 

368.  สะมะแด  มะแซ . ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริาหรส่วนต าบล 

: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี  . พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. พื้นฐานการศึกษาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า  ประกอบ

อาชีพการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย 7,000.- บาทต่อเดือน 

 2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลของคณะกรรมการ ฯ ของท้ังสองอ าเภออยู่

ในระดับค่อนข้างต่ า 

 3. ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน ฯ มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  การ

อบรม และการศึกษาจากต าราหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังการด ารงต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือเป็นบุคคลท่ีผ่าน

งานทางราชการมาก่อน  การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ ประกอบกับอาชีพการเกษตรจึงไม่มีเวลาพอส าหรับศึกษาเอกสาร 

 4. ปัญหาหลัก ๆ ท่ีพบได้แก่ 

  4.1 ปัญหางบประมาณมักจะได้รับล่าช้า และรายได้ท่ีจัดเก็บเองมีน้อย 
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  4.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใหม่ ไม่มีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน 

  4.3 ปัญหาการผูกขาดในการบริหารงาน เพราะผู้น าเป็นคนที่มีบารมีในต าบล 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการบริหารเสมอ  โดยเน้นให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารงานองค์การของ

ทางราชการ 

 2. ควรให้มีค่าตอบแทนกรรมการบริหารให้สูงกว่าปัจจุบัน  เพื่อจูงใจให้กรรมการบริหารมีความกระตือรือร้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 3. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็วควรจะเป็นต้นปีงบประมาณ 

 4. ราชการควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้การบริหารงานและมีประสบการณ์ในการท างานราชการมาปฏิบัติเป็น

หัวหน้าหน่วยงานเพื่อควบคุมแนะน าพนักงาน 

 5. ควรมีการเลือกผู้บริหารโดยตรง เพื่อมิให้สังกัดหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง และต้องมีหลักเกณฑ์ ก าหนดระดับ

การศึกษาให้สูงกว่าท่ีเป็นปัจจุบัน 

 

369.  ประยูร  อรัญรุท . ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการปกครองท้องถ่ิน รูปแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  , 

2541. 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่และการปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย อยู่ในระดับสูง 

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง  ๆ แตกต่างกันมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยความรู้ความ

เข้าใจในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน 

 

370.  ปวริศร  อินยัญญะ . ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการด าเนินงาน

สาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าสถานีอนามัยส่วนใหญ่ร้อยละ  86.4 มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและบทบาทหน้าที่ด้านสาธารณสุขของ อบต. อยู่ในเกณฑ์ท่ีควรปรับปรุง  ในส่วนของความคิดเห็นพบว่า  ร้อย

ละ 56.2 มีความคิดเห็นท่ียังไม่เห็นด้วยต่อการด าเนินงานสาธารณสุขร่วมกับ  อบต. และร้อยละ  69.0 มีการ

ประสานงานในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกับ อบต. อยู่ในระดบต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรม และในส่วนของ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  พบว่า ประสบการณ์ในการท างานกับสภาต าบล  การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ  อบต. การอยู่ใน

พื้นท่ีของ อบต. ท่ีมี อสม. เป็นสมาชิกสภา  อบต. และการท่ี อบต. มีการออกข้อบังคับต าบลด้านสาธารณสุขมี

ความสัมพันธ์  กับความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

ปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสุขร่วมกัน พบว่า มีปัญหาในด้านการวางแผนงานร่วมกันและขาดความพร้อมในฐานะท่ี

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและในฐานะท่ีเป็น ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ข้อเสนอแนะจาก
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การวิจัย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดให้มีการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  คู่มือในการด าเนินงานและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของ อบต. รวมถึงควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการประสานงานร่วมกับ อบต. 

 

371.  ศศิกาญจน์  จินตวรรณ . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตชานเมือง  : กรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองโยง  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  . บัณฑิตวิทยาลัย  (สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า  คณะกรรมการในองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยเลียนแบบ

ราชการภูมิภาค มีงบประมาณมาใช้ในการพัฒนามากขึ้น  งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเน้นการพัฒนาด้านวัตถุ  เช่น 

พัฒนาถนนและประปาหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ผ่านตัวแทนท่ีเลือกเข้าไป 

 ปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการในองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การพัฒนาไม่ได้รับผลส าเร็จเท่าที่ควร การมีส่วนร่วม

ของประชาชนยังมีน้อย 

 

372.  สุริยา  หาญไพบูลย์ . ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  , 

2541. 
 การวิจัยส ารวจ พบว่า 

 1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเป็นโดยต าแหน่ง  มีระดับความรู้  ความเข้าใจสูงกว่า  สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 

 2. ส าหรับการศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิหลังของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  กับ

ระดับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการปกครองท้องถ่ินกับโครงสร้าง  (องค์ประกอบ) และด้านอ านาจหน้าที่  

พบว่าสถานภาพของการเข้ารับต าแหน่งของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีเป็นโดยต าแหน่ง  มีระดับความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่แตกต่างกับสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง และสถานภาพภูมิหลังของระดับอายุ  และระดับการศึกษา  

ท่ีแตกต่างกัน มีผลท าให้ระดับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

ในคร้ังนี้ 

 

373.  สุเชษฐ์  เรือนก้อน . ความคาดหวังการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก . วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลับ

นเรศวร , 2541. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 สภาพและความคาดหวังการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อสถานศึกษา  

ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้ปฏิบัติการสอน  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า 

การปฏิบัติจริงโดยส่วนรวมอยู่ในระดับน้อย  ด้านที่มีการปฏิบัติจริงสูงสุดคือ  ด้านโรงเรียนและสถานศึกษาข้อท่ีมีการ

ปฏิบัติจริงสูงสุดคือ  โรงเรียนมีน้ าดื่ม  น้ าใช้ท่ีสะอาดไว้บริการนักเรียนและชุมชน  แต่ความคาดหวังโดยส่วนรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ด้านที่มีความคาดหวังสูงสุดคือ  ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา  ความคาดหวังท่ีมีความต้องการให้ปฏิบัติ

สูงสุด คือ โรงเรียนมีน้ าดื่ม  น้ าใช้ท่ีสะอาดไว้บริการนักเรียนและชุมชน , องค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการเป็น
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คณะกรรมการโรงเรียน สนับสนุนการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน  และโรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียน  ใน

รูปแบบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

374.  แปลก  เทพรักษ์ . การรับรู้บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อ

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพากรณีจังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง แต่การรับรู้บทบาทท่ีคาดหวังของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจะอยู่ในระดับสูง  เม่ือเปรียบเทียบระดับการรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงและการรับรู้บทบาทท่ีคาดหวังของ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า การรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริง  ต่ ากว่าการรับรู้

บทบาทท่ีคาดหวังในทุกด้าน ซึ่งบทบาทท่ีมีแตกต่างมากได้แก่ บทบาทด้านการป้องกันโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อ การ

คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน และท่ี

สาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  การส่งเสริมการสื่อสาร  ศาสนาและวัฒนธรรม  

และด้านการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ตามล าดับ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลคือ  เพศ อายุ สถานภาพสมรสสาขาการศึกษา  ระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่ง และประสบการณ์เดิมก่อนด ารงต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จะไม่มีผลต่อการรับรู้บทบาทท่ีเป็น

จริงและการรับรู้บทบาทท่ีคาดหวังของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วน

ปัจจัยแวดล้อมคือ  การรับรู้ภาวะผู้น าของประธานกรรมการบริหารในแนวทางประชาธิปไตยและความสัมพันธ์กับส่วน

ราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีผลต่อการรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ไม่มี

ผลต่อการรับรู้บทบาทท่ีคาดหวังของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่อย่างใด 

 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่า การรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  ยังมีความแตกต่างกันคือ  ระดับการรับรู้บทบาทท่ีคาดหวังสูง  (X = 

4.12) แต่ระดับการรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง  (X = 2.95) เม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยมีความ

แตกต่างกันสูง ดังนั้น ควรปรับปรุงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้มาก

ยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนหรือกระจายงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทท่ีก าหนดได้ 

 ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การรับรู้ภาวะผู้น าของประธานกรรมการบริหารในแนวทางประชาธิปไตย  ซึ่ง

หมายถึง ประธานกรรมการบริหารท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยสูง  และมีความสัมพันธ์ส่วนราชการสูงจะส่งผลให้การรับรู้

บทบาทท่ีเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงตามด้วยเช่นกัน  ดังนั้นจะ

เห็นว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีการรับรู้และศึกษางานตามบทบาทหน้าที่จากประธานกรรมการบริหาร  และส่วน

ราชการในระดับอ าเภอเป็นส าคัญ  ท้ังนี้เนื่องจาก  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นพนักงานใหม่  ยังไม่มีการทดลอง

ปฏิบัติราชการ  หรือมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน  การให้ความรู้หรือการศึกษาอบรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ

อย่างยิ่ง นอกจากนั้น ราชการส่วนภูมิภาคท้ังในระดับอ าเภอและจังหวัด ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นท่ีปรึกษา  เพื่อให้ค า

ชี้แนะในระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจะท าให้ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้รับรู้บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ถูกต้อง  จึงจะส่งผลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เม่ือมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า การรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังมีความ

แตกต่างกันสูง ซึ่งการรับรู้บทบาทท่ีคาดหวังส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง  และการรับรู้ในแต่ละด้านอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน  

แต่การรับรู้บทบาทท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง  แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละด้านสูง  ดังนั้น การให้ความส าคัญใน

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลควรมีความเท่าเทียมกัน  เนื่องจากบทบาทในแต่ละด้านความส าคัญและมีความ

จ าเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นเดียวกัน 

 

375.  อดิศร  วงศ์คงเดช . การสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  . สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า  อบต. ท่ีศึกษาทั้งหมด  ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขอยู่ในเกณฑ์ต่ า  ไม่มี

แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขท่ีชัดเจน  การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยตรงเพียงร้อยละ  0.2 ของ

งบประมาณที่ใช้ในเพื่อพัฒนาต าบลท้ังหมดและพบว่า  บุคลากรของ  อบต. ร้อยละ 71.7 มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา

ด้านสาธารณสุขของหน่วยงานอ่ืน ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนของบุคลากรของ  อบต. มีระดับ

คะแนนสูง ร้อยละ 53.2 ระดับคะแนนปานกลาง  ร้อยละ 32.1 และระดับคะแนนต่ าร้อยละ  14.4 ส่วนปัญหา 

อุปสรรคในการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ  อบต. ได้แก่ การให้ความส าคัญต่อปัญหาด้านสาธารณสุขอยู่ในเกณฑ์ต่ า  

ปัญหาเรื่องงบประมาณ ขาดบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรของ อบต. มีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า  การสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ  อบต. ยังไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้น

หน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับจึงควรศึกษาบทบาท อ านาจหน้าที่ของ  อบต. จัดกิจกรรมในการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรของ อบต. รวมท้ังเข้าร่วมการจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นแผนปฏิบัติการหนึ่งของการท างานในองค์กรปคกรองระดับท้องถ่ินและมีการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 

376.  ปริญญา  พรหมมินทร์ . บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี . ศบ. ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในระดับไม่ปฏิบัติเลย โดยบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไม่ขึ้นอยู่กับ  อายุ และระดับการศึกษา

ใกล้เคียงกัน  ส าหรับปัญหาที่พบคือ  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  ขาดการสนับสนุนจาก

รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ในการให้ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

แก่ประชาชน มัคคุเทศก์และนักท่องเท่ียว 

 จากผลการวิจัยพบว่า  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ควรให้การสนับสนุนด้านให้การศึกษาเพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อม

ศึกษาแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรับผู้ส าเร็จการศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะเข้าท างาน  รัฐบาลควรเล็งเห็น

ความส าคัญ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้มาก

ขึ้น 

 

377.  พิบูลย์พันธ  สาทอง . การศึกษาบทบาทด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ในเขต

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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 1. องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางท้ังในการปฏิบัติงาน

ด้านการศึกษาโดยท่ัวไป  และการช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกอปรท้ังมีความรู้ความเข้าใจในการจัด

การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะเรื่องการขาด

ประสบการณ์และความรู ้การจัดสรรงบประมาณให้ได้น้อยและเห็นว่าการจัดการศึกษายังไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนนัก 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าควรมีส่วนร่วมดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรสนับสนุน

ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็น

กรรมการโรงเรียนโดยต าแหน่ง  และควรจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  แต่เห็นว่าไม่ควรจะมีหน้าท่ีจัดการศึกษา

เพราะมีโรงเรียนของรัฐและเอกชนอยู่แล้ว 

 3. เพื่อให้การจัดการศึกษาในท้องถ่ินดีข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดฝึกอบรม  สัมมนา บทบาทด้าน

การศึกษาของสมาชิก และควรจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้ชัดเจนและควรตั้งกลุ่มสนใจช่วยสนับสนุนกิจกรรมทาง

การศึกษาของท้องถ่ิน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรมีบุคลากรด้านการศึกษาเป็นของตนเองโดยเฉพาะ 

 

378.  ประเสริฐ  วรกานต์ศักดิ์ . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  . 

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , 2542. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 จากการศึกษาในภาพรวม  สมาชิกสภา อบต. มีความรู้ และมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมระดับปานกลางในการ

จัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ

จัดการมากกว่าเพศหญิง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ และบทบาทการมีส่วนร่วมกลุ่มรายได้ต่ าสุด –2,999 บาท มี

ส่วนร่วมหรือมีบทบาทมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่า ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความรู้พบว่า

กลุ่มอาชีพรับจ้างท่ัวไปมีความรู้สูงกว่ากลุ่มอาชีพค้าข้าย กลุ่มอาชีพเกษตรกรและอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

 

379.  วิชาญ  ภิบาล . ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับโครงสร้างและ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ด้านความคิดเห็นต่อโครงสร้าง  การบริหารงาน  อบต. : อายุ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  การรับรู้

ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น

ต่อโครงสร้าง  การบริหารงาน  อบต. ส่วนสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ศาสนา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร อบต. ต่อโครงสร้าง  การ

บริหารงาน อบต. 

 2. ด้านความคิดเห็นต่อการบริหารงาน  อบต. : การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  อบต. มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงาน  อบต. ส่วน 

อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ศาสนา อาชีพ รายได้ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร อบต. ต่อโครงสร้าง  การ

บริหารงาน อบต. 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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380.  ภานุ  บุญญานุวัตร . ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในบทบาท

อ านาจหน้าที่ของตนเอง  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย

ทักษิณ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง  3.1 – 40 ปี สมรส

แล้ว จนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่  มีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้ระหว่าง  3,001 – 

6,000 บาท ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  อบต. มาจากกรรมการบริหาร  (โดยการเลือกตั้ง ) มากท่ีสุด โดยมี

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมากท่ีสุดคือ  2 ปี ส่วนการได้รับการฝึกอบรมจากทางราชการ  มีจ านวนสูงมาก  คิดเป็นร้อยละ  

97.0 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีเพียง 1 กลุ่ม และได้รับข้อมูลข่าวสารจกาวิทยุ/โทรทัศน์มากท่ีสุด 

 2. กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาท  อ านาจ  หน้าท่ี ของ

คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในระดับปานกลาง 

 3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้  ความเข้าใจในบทบาท  อ านาจ หน้าท่ี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ศาสนา อาชีพ รายได้ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  อบต. 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ความเข้าใจในบทบาท  

อ านาจ หน้าท่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

381.  วิยะดา  ตีระแพทย์ . การน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 

 ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 87.1 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ  45.7 ปี 

การศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ  69.7 อยู่ระดับค่อนข้างสูง  คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 33.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และน้อยท่ีสุด คือ แพทย์ประจ าต าบล  ร้อย

ละ 6.3 อายุราชการส่วนใหญ่  ร้อยละ 60.4 มีอายุราชการ  3 ปีขึ้นไป ในด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ด้านสวัสดิการ

สังคม พบว่าร้อยละ 91.4 รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ร้อยละ 79.2 รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม ตามนโยบายถ่ายโอนงาน

ของกรมประชาสงเคราะห์  ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า 

ร้อยละ 96.0 ปฏิบัติงานตาม  พ.ร.บ. ฯ ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจบางประการตามนโยบาย

ถ่ายโอนงาน และใช้วิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประสานเป็น

หลัก การศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประสบปัญหาทุกด้าน  

คือด้านความพร้อมของบุคลากร  ด้านโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านงบประมาณสนับสนุนการช่วยเหลือ  

ด้านวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับทัศนะต่อความพร้อมในน านโยบาย

ถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติงาน พบว่า ความทัศนะต่อความพร้อมด้านต่าง  ๆ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ว่า การน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติงาน  ต้องมีความพร้อมท้ัง  5 ด้าน เป็นปัจจัยส าคัญ  

ส าหรับทัศนะต่อความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน พบว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป ต้องการการสนับสนุนทรัพยากรทุก

ด้านจากหน่วยงานต่าง ๆ คือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย และพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ต้องการพี่เลี้ยง
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ในการปฏิบัติงานระยะแรก  ต้องการให้มีการจัดอบรม  ประชุมสัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้  ต้องการการ

ติดตามนิเทศน์งาน และต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านสวัสดิการสังคมให้ชัดเจน 

 ภาพรวมของการศึกษา แสดงผลให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ประสบสภาพปัญหาในการปฏิลัติ

งานด้านสวัสดิการสังคมในระดบมากทุกด้าน แสดงว่าในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความพร้อมไม่เพียงพอท่ีจะ

น านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

ประชาชน และองค์กรทุกฝ่ายในสังคม  ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง  ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมได้ประสบ

ผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  ตามนโยบายการกระจายอ านาจ  ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายโอกาสและกระจาย

บริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้คือ  ควรจัดให้มีนัก

สังคมสงเคราะห์ไปปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง รวมท้ังควรมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเทคนิคการ

ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมให้มากข้ึนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มากข้ึน 

 

382.  วิเชียร  อุฐบุญ . การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประธานคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล  

จังหวัดอุบลราชธาน ี. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  , 2542. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  เป็นเพศชาย  มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป  ด ารง

ต าแหน่ง 2 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในต าบลท่ีเป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เคยเป็นกรรมการโรงเรียนและ

ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 5 

 2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมสูงที่สุด คือ ด้านการด าเนินกิจกรรม รองลงมาคือ 

ด้านการสนับสนุนส่งเสริม ด้านการวางแผน และด้านการติดตามประเมินผล ตามล าดับ 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ อายะ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนาการมีส่วนร่วมใน

การเป็นคณะกรรมการโรงเรียนของประธาน อบต. และขนาดชั้นของ อบต.  

 4. ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ได้แก่ ระยะเวลาในการด ารงต าแนห่งของประธาน  

อบต. 

 

383.  ทองเพชร  โสหนองบัว . องค์การบริหารส่วนต าบลกับการพัฒนางานสาธารณสุข  : กรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนต าบลช้ันหน่ึง . มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาสาธารณสุข  ปัจจัยภายใน 

ได้แก่ ประสบการณ์การเจ็บป่วย ระดับชั้น 3 มีการรับรู้มากสุด ประสบการณ์เคยเจ็บป่วย ระดับชั้น 1 และ 3 มีการรับรู้

มากสุด ความสนใจสุขภาพ  ระดับชั้น 1 และ 5 มีการรับรู้มากสุด  ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ การรับรู้บทบาทตามกฎหมาย

ด้านสาธารณสุข ทุกระดับชั้นองค์การบริหารส่วนต าบลมีการรับรู้มาก  ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ระดับชั้น 3 มีการรับรู้บทบาท

ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมาก  ระดับชั้น 1 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลสูงสุด  ระดับชั้น 3 มีการพัฒนา

สาธารณสุขมาก  ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ อาชีพอื่น ต าแหน่งทางสังคม  และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งทางสังคม  มี

ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสาธารณสุข การรับรู้บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  (ระดับ 2 การรับรู้บทบาท
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ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 
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ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข  และการรับรู้บทบาทแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข  ระดับชั้น 3 และระดับชั้น  4 การรับรู้

บทบาทข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข  ระดับชั้น 5 การรับรู้บทบาทความสนใจสุขภาพ  และการรับรู้บทบาทาข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุข) มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสาธารณสุข ระดับชั้น 3 กับระดับชั้น 5 มีความแตกต่างของระดับการพัฒนา

สาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ  ปัญหาการบริการ  และการบริหารจัดการ  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสาธารณสุข  ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ  การพัฒนาบริการ  และการ

ประสานงานการทดสอบสมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทของสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลในการพัฒนาสาธารณสุข  การรับรู้บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างกันเป็นผลให้การ

พัฒนาสาธารณสุขต่างกัน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ระดับชั้นสูงมีการรับรู้บทบาทการพัฒนาสาธารณสุขไม่

มากกว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ระดับชั้นต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

384.  ปรีชา  สมหมาย . ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษา

เฉพาะกรณีอ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2542. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี อยู่ในระดับสูง 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ระหว่างตัวแปร

อิสระ 1 ตัว จากท่ีศึกษาทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืน  ๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และ

สถานภาพการด ารงต าแหน่งกับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

385.  วชิระ  เจริญศรี . การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนนทบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาอาชญาวิทยา

และงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 36 – 50 ปี มีต าแหน่งเป็นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และอยู่ในท้องถ่ิน  ตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป 

และเป็นกรรมการหมู่บ้าน  ท าการเกษตรกรรม  รายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  ไม่เคยต าเป็นเหย่ือ

อาชญากรรม มีทัศนะคติท่ีดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเป็นอย่างดี  โดยออกตรวจตรารักษาความสงบ

เรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนและประสานงาน วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถ่ิน 

 3. การพิสูจน์สมมติฐาน  พบว่า เพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ระยะเวลาที่อาศัย

อยู่ในท้องถ่ิน การเป็นสมาชิกองค์กรอ่ืน ๆ อาชีพ รายได ้การเคยตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม  ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

ความสนใจต่อปัญหาอาชญากรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรม 
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386.  เกษร  วงศ์วัฒนากิจ  . ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหาร  อบต. ต่อการพัฒนา

สาธารณสุขในระดับท้องถ่ิน  . บัณฑิตวิทยาลัย  (สาขาประชากรศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2542. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่ากรรมการบริหาร  อบต. ส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากต่อความคิดเห็นในการพัฒนาสาธารณสุขใน

ระดับท้องถ่ินร้อยละ 98 มีส่วนร่วมปานกลางต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินร้อยละ  41.1 เม่ือวิเคราะห์สถิติ  

t-test และ ANOVA พบว่าตัวแปร  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน  ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในชุมชน การรับข่าวสาร

สาธารณสุข  ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมีผลต่อความคิดเห็นต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = 0.006, 0.005, 0.003, 0.000 ตามล าดับ) และตัวแปรสถานภาพใน  อบต. 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในชุมชน การรับข่าวสารสาธารณสุข ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และชั้น อบต. มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = 0.001, 0.005, 0.000, 

0.004, 0.003 ตามล าดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะควรมีการจัดอบรมเสริมความรู้  ความเข้าใจในงาน

สาธารณสุขข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน  การจัดท าคู่มือการด าเนินงานสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินให้กับ  อบต. ควรมีการเผยแพร่

กิจกรรมการด าเนินงานสาธารณสุขผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 

387.  สนอง  สุจริต . บทบาทการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  และ

เวียงห้าว . สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามและเวียงห้าว เห็นว่าควรมีส่วนร่วมส่งเสริมการ

จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการวางแผน  ด้านการจัด

องค์การ ด้านการน าองค์การ และด้านการควบคุม อยู่ในระดับมากส าหรับข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรประชุมร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนกับองค์การบริหารส่วนต าบล จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  ร่วมเป็นกรรมการ

การวางแผนของศูนย์การเรียนชุมชน 

 

388.  วีระเดช  ซาตา . การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ในกิ่งอ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  . วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง และทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเลือกสรรวิทยาการและ

ภูมิปัญญา ด้านการจัดการศึกษาอบรม และด้านการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

 2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาอบรม  อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนมากมีความคิดเห็นในระดับปานกลางและมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  3 อันดับแรก 

ดังนี้ 1) การส่งเสริมการศึกษาที่เน้นให้เป็นคนที่มีความสุขให้ความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการ  

2) การส่งเสริมการศึกษาที่เน้นให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จิรยธรรม และ 3) การส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับการศึกษา 

 3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการจัดการศึกษา  ด้านการแสวงหาความรู้  

ข้อมูล ข่าวสารในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ส่วนมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  และมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) มีข้อมูลความรู้ ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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2) การให้ อบต. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมอย่างแท้จริง  3) ข้อมูลข่าวสารมี  ความ

ละเอียดชัดเจน 4) การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และ 5) มีข้อมูลความรู้ข่าวสรท่ี

เป็นปัจจุบัน 

 4. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการจัดการศึกษา  ด้านการเลือกสรรภูมิ

ปัญญาและวิทยาการต่าง  ๆ อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ส่วนมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริม

วิทยาการและภูมิปัญญาของชุมชน 2) การจัดงานประจ าปีท่ีประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชุมชน 3) การยกย่องเชิดชูผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในชุมชน  4) การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน

เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  และ 5) การส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ของ

ชุมชน 

 

389.  มานะ  อ่อนท้วม . การรับรู้ในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัดอุบลราชธานี  . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์  

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดอุบลราชธานีมีการรับรู้ในบทบาทในระดับสูง  

ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และการได้รับการฝึกอบรม ส่วน เพศ อายุ รายได้ ประเภทของการเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

390.  เสน่ห์  สาธุธรรม . การประเมินผลการด าเนินงานด้านการให้การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต าบล : กรณีศึกษาโครงการถ่ายโอนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าและทางในชนบทของส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. 

 ผลของการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมทรัพยากรบุคคลของ  อบต. ท้ัง 8 แห่ง ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้าน

การให้บริการสาธารณะ  ยังจ าเป็นต้องได้รับการแนะน าและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานเพิ่มเติม

เนื่องจากยังมีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด  กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานตาม

แผนงาน ยังต้องได้รับการแนะน าและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด คุณภาพและมาตรฐานของโครงการตามแผนงานถ่ายโอน

กิจกรรม ฯ ทุกโครงการบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณ  คุณภาพ และความพอใจของราษฎรในพื้นท่ี  และราษฎรมีความ

ต้องการให้เสนอโครงการต่อเนื่องเพิ่มเติม  ส าหรับสภาพปัญหาต่าง  ๆ ท่ีพบส่วนใหญ่  ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์  ปัญหาด้านโครงสร้างและระบบงาน  ท่ียังไม่เป็นระบบและราบรื่น  ปัญหาการขาด

แคลนเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี  ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ  และปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลภายใน

พื้นท่ี เป็นต้น 

 ผลของการศึกษา  ท าให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับนโยบายการกระจายอ านาจการปกครอง  ด้านการให้บริการ

สาธารณะตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งน้ าและทางในชนบทให้ท้องถ่ินว่า  จะประสบผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์  จะต้องได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วย  ท้ังส่วนราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะต้องหาแนวทางเร่งพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้มี

ศักยภาพเพียงพอท่ีจะรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ภารกิจและลักษณะงานท่ีจะท าการถ่ายโอนควรมีการก าหนดแผนและ

โครงสร้างอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  ควรมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานการให้บริการสาธารณะแต่ละประเภทเพื่อก าหนด
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เป็นมาตรฐานกลาง การจัดสรรงบประมาณให้ท้องถ่ินควรค านึงถึงสภาพและลักษณะของท้องถ่ินแต่ละแห่งเป็นส าคัญและ

ควรจัดสรรในรูปเงินอุดหนุนท่ัวไป นอกจากนี้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐาน ควรให้หน่วยงานทางด้านช่างท่ี

มีประสบการณ์และความช านาญให้ความช่วยเหลือ  โดยจัดชุดเฉพาะกิจส าหรับประสานงานและอ านวยความสะดวก

ทางด้านเทคนิควิชาการอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรของ อบต. ในด้านต่าง ๆ จัดท าคู่มือมาตรฐาน และ

ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ ให้ยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย 

 การจัดวางระบบการถ่ายโอนงานให้ท้องถ่ิน  ต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปท้ังเรื่องงบประมาณ  บุคลากร 

และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยง  ก ากับ ดูแล และให้การสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องจริงจัง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

ส าคัญ 

 

391.  ภารณี  สูตะบุตร . ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี  . ปริญญา

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา ) สาขาบริหารการศึกษา  ภาควิชาการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีส่วนร่วมใน  การ

จัดการศึกษา ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งานความสัมพันธ์ชุมชน ส่วนด้านที่ควร

มีส่วนร่วมในระดับน้อย  3 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานธุรการและการเงิน  เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ  

พบว่ารายการท่ีอยู่ในระดับน้อย  ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตรท้องถ่ินในโรงเรียน  การเป็นกรรมการสอบ

คัดเลือกครูบรรจุใหม่ และการเป็นกรรมการตรวจสอบ  และดูแลการใช้งบประมาณของโรงเรียน  ส าหรับรายการท่ีอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ การบริจาคเงิน  และวัสดุส่ิงของเพื่ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียนท่ียากจน  การช่วยบริจาคทรัพย์หรือ

แรงงานเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีการประสานการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกับโรงเรียน  และการ

ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวความเคล่ือนไหวของโรงเรียนให้ประชาชนรับทราบและเห็นความส าคัญ 

 

392.  พัชยา  ทับทิม . การศึกษาบทบาทของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน  : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  . วิทยานิพนธ์ครุ

ศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่มีบทบาทด้านบริหารงานบุคคล  เนื่องจากการ

คัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน หรือกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน เก่ียวกับการสรรหา ด าเนินการสอบ  การบรรจุแต่งตั้ง  

นั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดด าเนินการ 

 2. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทด้านแผนงานและโครงการ ในการจัดท าข้อมูล

ศูนย์การเรียนชุมชน จัดท าแผนงาน จัดกิจกรรมและโครงการ 

 3. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในด้านดูแลงานศูนย์การเรียนชุมชนเก่ียวกับ

การตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินกิจกรรมและโครงการ 

 4. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในด้านบริหารศูนย์การเรียนชุมชนเก่ียวกับการ

ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ กลุ่มสนใจ กิจกรรมและโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณ

ให้ศูนย์การเรียนชุมชน 
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393.  ธัญญา  วัฒนวีรพงษ์ . บทบาทที่ก าหนดในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  , 

2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาฝ่ายสภา  พบว่า บทบาทท่ีก าหนดในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน

ภาพรวมทุกด้าน มีบทบาทท่ีก าหนดระดับมาก  หากแยกเป็นรายด้าน  พบว่า มีบทบาทระดับมาก  เช่นกัน ยกเว้นในเรื่อง  

1) การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารไม่โปร่งใส  2) การเคยไม่ให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาต าบล  3) การเคยแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับต่าง  ๆ 4) การเคยเป็นผู้เสนอญัตติต่อท่ี

ประชุม และ 5) การเคยแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาเป็นรายข้อ มีบทบาทระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกตามตัวแปร

อิสระในแต่ละด้านพบว่าปัจจัยท่ีมีผลให้บทบาทท่ีก าหนดของสมาชิกต่างกัน  ได้แก่ เพศหญิงมีบทบาทมากกว่าเป็นเพศ

ชาย มีอายุ 51 ปีขึ้นไป รายได้ครอบครัวต่อเดือน  10,000 – 20,000 บาท ระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา  มี

อาชีพเกษตรกรรม เป็นสมาชิกโดยต าแหน่งและมีประสบการณ์บริหารงาน 2 – 3 ปี 

 ผลการศึกษาฝ่ายบริหาร  พบว่า บทบาทท่ีก าหนดในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน

ภาพรวมทุกด้าน มีบทบาทท่ีก าหนดระดับมาก  หากแยกเป็นรายด้าน  พบว่า มีบทบาทระดับมาก  เช่นกัน ยกเว้นในเรื่อง  

1) การมีอ านาจสั่งการพนักงานส่วนต าบล  2) การได้รับการชี้น าหรือสั่งการให้บริหารงานตามข้าราชการประจ า  3) 

งบประมาณไม่เพียงพอตามแผนมีการปรับลดงบประมาณ  และ 4) งบประมาณไม่เพียงพอเคยขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน  ๆ มีบทบาทระดับปานกลาง  เม่ือจ าแนกตามตัวแปรอิสระในแต่ละด้านพบว่าปัจจัยท่ีมีผลให้บทบาทท่ี

ก าหนดของสมาชิกต่างกัน ได้แก่ เพศหญิงมีบทบาทมากกว่าเป็นเพศชาย  มีอายุ 51 ปีขึ้นไป รายได้ครอบครัวต่อเดือน  

10,000 – 20,000 บาท ระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา  มีอาชีพเกษตรกรรม  เป็นสมาชิกโดยต าแหน่งและมี

ประสบการณ์บริหารงาน 2 – 3 ปี 

 การศึกษาคร้ังนี้  มีข้อเสนอแนะ  คือ ฝ่ายสภา ควรให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องตามความต้องการของประชาชน ก่อนลงมติเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลควรจัดอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในการ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต่าง ๆ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  อย่างเต็มท่ีตามระเบียบ

กฎหมาย 

 ฝ่ายบริหาร ควรมีการฝึกอบรมในการเขียนแผนงาน /โครงการ แนะน าเทคนิคและวิธีการประสานงาน  และ

วิธีการปรับลดงบประมาณ 

 

394.  วินัย  เยื่อใย . การส ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อความพร้อม

ในการรองรับการถ่ายโอนกิจกรรมจากส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดจันทบุรี  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอขลุงและ

อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  . ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  (นโยบายสาธารณะ ) มหาวิทยาลัยบูรพา  , 2543. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านความพร้อมขององค์กร อบต. ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องเคร่ืองมือทดสอบคุณภาพ

วัสด ุงบประมาณการพัฒนา งบประมาณบริหารประจ าปี  และบุคลากรด้านเทคนิค  2) ด้านความเข้าใจ  พนักงาน อบต. 

มีความเข้าใจในการจัดท าแผนระยะยาว 5 ปี และแผนประจ าปี การก าหนดข้ันตอนในการจัดท าแผนระยะยาว  5 ปี และ

ประจ าปี การก าหนดข้ันตอนในงานก่อสร้างถนน สะพานและแหล่งน้ า  การประมาณราคางานก่อสร้างขนาดใหญ่  มีความ

ตั้งใจทุ่มเทให้กับงาน  และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ยังขาดความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ

ทดสอบวัสดุเครื่องมือส ารวจและออกแบบ 3) ความพร้อมของ อบต. ในการรับโอน  กิจกรรมจาก  รพช. คณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรู้เรื่องเก่ียวกับการโอนกิจกรรม รพช. ให้กับ อบต. มีความพร้อมในด้านที่จะปฏิบัติงาน



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

218 

เก่ียวกับกิจกรรมท่ีรับโอนจาก รพช. ในระดับปานกลาง 4) ด้านความต้องการบุคลากรและความช่วยเหลือจากส านักงาน  

รพช.  อบต. ต้องการให้ส านักงาน  รพช. ฝึกอบรมและสาธิตงานด้านช่าง  ช่วยเหลือในด้านงบประมาณ  และมีความ

ต้องการพัฒนาระบบคมนาคมโดยการก่อสร้างถนนเป็นอันดับแรก  5) การมีส่วนร่วม  คณะกรรมการบริหารส่วนต าบลมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและเคยร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ รพช. ราษฎรในเขตพื้นท่ี  อบต. ให้ความร่วมมือใน

การพัฒนามาก 6) สถานท่ี อบต. ส่วนใหญ่ไม่มีอาคารเป็นของตัวเอง ในด้านการเปรียบเทียบ  พบว่า ประสบการณ์ของ

คณะกรรมการบริหารท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านความพร้อมของ  อบต. ในการรองรับการถ่ายโอนกิจกรรมจาก  

รพช. ไม่แตกต่างกัน  ระดับการศึกษาและต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีแตกต่างกันมีความคิดเก็นต่อความพร้อมของ  อบต. 

ในการรองรับการถ่ายโอนกิจกรรมจาก รพช. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ 1) ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการท่ี

จะถ่ายโอนให้กับ อบต. ไปด าเนินการเอง จัดท าโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติหลักสูตรเฉพาะอย่างในระยะยาวเพื่อให้

เกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  2) เพื่อให้ อบต. มีความพร้อมสามารถด าเนินการ

โครงการกิจกรรมท่ีได้รับการถ่ายโอนได้อย่างรวดเร็ว  องค์การมีความเข้มแข็ง  ควรถ่ายโอนบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมโครงการนั้น ๆ ไปเสริมให้กับ อบต. ด้วย 

 

395.  สมยศ  ศรีจารนัย . บทบาทของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนในการสนับสนุนความสามารถทางการ

บริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดกาฬสินธุ์  . 

รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  สมรสแล้ว  อายะเฉลี่ย  47.7 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ต าแนห่งคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไดมาโดยการเลือกตั้งและด ารง

ต าแหน่งมากกว่า  3 ปี และพบว่าบทบาทของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนท้ังด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร และด้านการตัดสินใจ ในการสนับสนุนความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน

การบริาหรงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทุกบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง 

 ความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

เอดส์ พบว่า ความสามารถทุกด้าน  ได้แก่ ความสามารถด้านการก าหนดนโยบาย  ด้านการแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ด้านการพิจารณาแผนพัฒนาต าบล และด้านการประสานความร่วมมืออยู่ในระดับมาก 

 ส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนกับความสามารถคณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พบว่า 

 1. บทบาทของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะผู้ประสานงาน  มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์ 

 2. บทบาทของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนด้านข้อมูลข่าวสารในฐานะเป็นผู้ผลิตตามข้อมูล  และตัวแทนให้

ข้อมูล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
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 3. บทบาทของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนด้านการประสานความร่วมมือในฐานะผู้ริเริ่มและแก้ไขปัญหา  มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์ 

 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนควรมีบทบาทสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แก่คณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมากข้ึน  โดยเฉพาะบทบาทด้านการแก้ไขปัญหา  เนื่องจากบทบาทด้านนี้

สนับสนุนความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้เพิ่มมากข้ึนในทุก  ๆ ด้าน และควรศึกษา

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนต่อการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

 

396.  นครินทร์  วงศ์บุญ . การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง  36 – 45 ปี สมรสแล้ว มี

ระดับการศึกษาต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายได้ต่ ากว่า  20,000 บาท เป็นสมาชิกสภา  

อบต. โดยการเลือกตั้ง เคยเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  2 คร้ังและเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

การเมืองและกลุ่มทางสังคมน้อยกว่า 4 กลุ่ม 

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับสูง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการร่วมด าเนินกิจกรรมมากท่ีสุด  

รองลงมาคือ การร่วมวางแผน การร่วมประเมินผล และน้อยท่ีสุด คือ การสนับสนุนส่งเสริม 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ได้แก่ ระดับการศึกษาและการได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข  ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อระดับการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนท่ีมาของการด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา  อบต. และ

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 

397.  ปภาวิน  เพ็ชร์นอก , ร.ต.ท. . การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีอายะ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน

สมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน อาชีพหลักเกษตรกร รายได้ต่อเดือน  2,500 บาท ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  31 

– 45 ป ีสมาชิกกลุ่มทางสังคม 1 ประเภท เคยได้รับการฝึกอบรม ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมนาน ๆ คร้ัง 

(เดือนละ 1 – 2 คร้ัง) ต้องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเฉย ๆ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย และน้อยท่ีสุดคือ เห็นด้วย 

 3. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในระดับ

ปานกลางในทุกด้าน  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ การตัดสินใจและวางแผน  การปฏิบัติกิจกรรม  และการ

ติดตามประเมินผล 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  คือ อายุ รายได้ การได้รับการฝึกอบรม  การได้รับความต้องการในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม 

 5. ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล คือ ระดับการศึกษา  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  สมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 

398.  ฟารีดา  ม่าเหร็ม . ความตระหนักถึงความส าคัญในงานพัฒนาเด็กของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึงความส าคัญในงานพัฒนาเด็กอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.12 

 3. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ท่ีแตกต่างกัน  จะมีความตระหนักถึงความส าคัญ

ในงานพัฒนาเด็กแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ  อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  การด ารงต าแหน่ง  ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง และการฝึกอบรม /สัมมนาที่แตกต่างกัน  จะมีความตระหนักถึงความส าคัญในงานพัฒนาเด็กไม่แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. หน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนต าบล  ควรส่งเสริมหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง

ในระยะแรก  เพื่อจะได้ทราบบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เนื่องจากเป็นหัวใจส าคัญของการ

ด าเนินงาน 

 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในเชิงวิชาการให้กับคณะกรรมการบริหารในการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และเสริมสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของของชุมชนในต าบล  รวมท้ังมีการวางแผน

ร่วมกันในการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชน 

 3. รัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแกองค์การบริหารส่วนต าบล

อย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง รวมท้ังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ เนื่องจากการพัฒนาเด็กจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลตลอดจนเเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง จึงท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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399.  เวฬุวรรณ  สมทรัพย์ . ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 ด้านศักยภาพ อบต. มีศักยภาพในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พิจารณาจาก 4 ตัวชี้วัด 

คือ โครงสร้างอ านาจหน้าที่ พฤติกรรมการบริหาร ทัศนะต่อภาระงาน และความสมดุลระหว่างเป้าหมายในการท างานของ

องค์กรกับอ านาจตามกฎหมายก าหนด  ท่ีเอ้ือต่อ อบต. และสอดคล้องกันทุกระดับท้ังในระดับต้ังแต่ระดับชาติลงมา  แต่

ในทางพฤติกรรมการบริหารยังไม่มี ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย ในปัจจุบัน อบต. ยังไม่ได้ด าเนินการจัดการศึกษา  ทัศนะ

ต่อภาระงาน อบต. ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และไม่กระตือรือร้นในการแสดงบทบาทของบุคลากร  อบต. จึงไม่มีความ

สมดุลระหวางเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรกับอ านาจตามกฎหมายก าหนด 

 ด้านความเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาต่ า  องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้ให้ความส าคัญ

ในการจัดการศึกษา เพราะยังไม่ได้ด าเนินการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ยังไม่ได้ด าเนินการวางแผน  ไม่มีการเตรียมความ

พร้อมด้านบุคลากร  สถานท่ี ยังไม่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและยังไม่มีการประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานแต่อย่างใด 

 ด้านเครือข่ายในการจัดการศึกษา  มีหลายองค์กรท่ีพร้อมท่ีะจให้ค าแนะน าให้การช่วยเหลือและให้ความรู้ด้าน

วิชาการ แต่ อบต. ยังไม่ได้มีการติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้เท่าที่ควร 

 ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ความซ้ าซ้อนในการจัดการศึกษา  เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับ

ก่อนประถมศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันควรให้  อบต. เป็นผู้จัดการศึกษาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

 

400.  กริยา  ตระกูลศึกษา, ร.ต.ต. . ความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบล : กรณีศึกษาอ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ท้ังด้านเนื้อหาด้านวิธีเรียน  และด้านระยะเวลาของ

การศึกษา มีความต้องการคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก ๆ ด้าน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 และมี

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.90 และประเด็นที่มีความต้องการมากท่ีสุดคือ  การจัดการเรียนการสอนในชุมชน  

เช่น มัสยิด วัด หรือโรงเรียนชุมชน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ไปศึกษาต่อในระดับสูง 

 2. ความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ ท้ังด้านเนื้อหา ด้านวิธีเรียน และด้านระยะเวลาของ

การศึกษา และด้านระยะเวลาการศึกษา  มีความต้องการคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในทุก  ๆ ด้าน คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.90 และประเด็นที่มีความต้องการมากท่ีสุด  คือ 

เนื้อหาที่สอนควรเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เน้นการประกอบอาชีพ 

 3. ความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย มีความต้องการคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากถึงมากท่ีสุด โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 และประเด็น

ท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด  คือ ควรจัดให้มีห้องสมุดประชาชนในชุมชน  จัดให้มีท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านเพื่อเป็น
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แหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ให้มีการหมุนเวียนหนังสือใหม่  ๆ 

และพัฒนาแหล่งความรู้ในท้องถ่ินให้เป็นศูนย์การเรียน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้าน ต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีระดับนัยส าคัญ  

0.05 

 2. ปัจจัยพื้นฐานด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการจัดการศึกษาโรงนอกเรียนท่ีระดับนัยส าคัญ  

0.05 

 3. ปัจจัยพื้นฐานด้านการศึกษา  ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 

 4. ปัจจัยพื้นฐานด้านอาชีพ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 

 ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน  คือ สถานท่ีเรียน  วัสดุ อุปกรณ์ เวลา หนังสือ ไม่

เพียงพอ ดังนั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ควร

จัดสรรงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดการประชาสัมพันธ์เพิ่มจ านวนชั่วโมงให้มากข้ึน  และควรกระจายไปยังองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ัวประเทศ 

 

401.  สาลินี  ไทยธวัช . การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์  

โดยกระบวนการสร้างพลัง ต าบล คือ อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ  . บัณฑิตวิทยาลัย  (สาขาสุขศึกษา

และพฤติกรรมศาสตร)์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างพลัง มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้

เก่ียวกับเอดส ์ทัศนคติทางบวกต่อเอดส์ ผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อเอดส์  ความคาดหวังในความสามารถตนเองและการนับถือ

และเห็นคุณค่าตนเอง  ในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์เพิ่มขึ้น  อบต. สามารถก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน  

ด าเนินงานตามแผน  ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และติดตามประเมินผล  การด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์  ซึ่ง

ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเอดส์ โครงการแกนน าเครือข่ายประสานงานเอดส์  โครงการ

กีฬาต่อต้านเอดส์และยาเสพติด  โครงการส่งเสริมอาชีพต่อต้านเอดส์  และโครงการกองทุนเอดส์ข้ึน  ท าให้ประชาชนเกิด

ความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของการป้องกันและควบคุมเอดส์มากย่ิงขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่  มี

ความพึงพอใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นอย่างดี  โปรแกรมการสร้างพลังในการด าเนินงาน

ป้องกันและควบคุมเอดส์ ควรจะประยุกต์ใช้กับกลุ่มแกนน าชุมชนกลุ่มอ่ืน ๆ ในต่างพื้นท่ีต่อไป 

 

402.  สายสิญจน์  เปรมเกิด . การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานป้องกันและควบคุม

เอดส์ โดยกระบวนการสร้างพลัง ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขา

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการสร้างพลัง สามารถส่งผลให้สมาชิก อบต. เกิดความตระหนักถึงการป้องกัน การ

ควบคุมเอดส์ในชุมชนมากย่ิงขึ้น  โดยมีการก าหนดนโยบาย  การวางแผนงาน /โครงการท้ังระยะสั้นและระยะยาว  การ

จัดสรรงบประมาณ  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์  ส่งผลให้ประชาชนใน

ชุมชนเห็นความส าคัญ มีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นอย่างดี 

 โปรแกรมการสร้างพลังในการด าเนินงาน  ป้องกันและควบคุมเอดส์  ท าให้สมาชิก  อบต. มีการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านการรับรู้  ทัศนคติ  ความคาดหวังในความสามารถตนเองและการนับถือและเห็นคุณค่าของตนเองดีข้ึนอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ รวมท้ังการมีทักษะ ในการวางแผน และด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม

การสร้างพลังในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ควรจะประยุกต์ใช้กับกลุ่มแกนน าชุมชนอื่น  ๆ ในพื้นท่ีต่าง  ๆ 

ต่อไปได้ 

 

403.  ชัยวิทย์  มาลัย . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  ตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ  2542 . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , 

2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษาพบว่า  สมาชิกและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตนเอง  ต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการการศึกษาภายในท้องถ่ินของตนเอง  โดยส่วนใหญ่ตระหนักถึง

ความส าคัญของการศึกษา  ว่าเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีส าคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยและศีลธรรมจรรยา  ซึ่ง

จ าเป็นต่อการด ารงชีพ  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ  อบต. ในด้านการจัดการ

การศึกษาในอนาคต  และจะน าไปสู่การสร้างสรรค์หลักสูตรท้องถ่ิน  ซึ่งเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถ่ินนั้น ๆ 

 ส าหรับระดับศักยภาพของ อบต. จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรท้ังในด้านก าลังคน

และงบประมาณ ในการท่ีจะเข้ามาร่วมจัดการการศึกษาในท้องถ่ินท้ังหมดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณนับว่าเป็น

ปัญหาใหญ่ เพราะแต่ละ  อบต. มีความสามารถไม่เท่าเทียมกัน  ดังนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้าน

การศึกษา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  สมาชิกและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ  ใน

การมีส่วนร่วมจัดการการศึกษาในท้องถ่ิน  และเห็นความส าคัญของการศึกษา  แต่ยังมีปัญหาในด้านงบประมาณและ

ก าลังคนอยู่ 

 ดังนั้น ในการเข้าไปมีส่วนร่วมการการศึกษาในท้องถ่ิน  ต้องการมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  ท้ังในด้านการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางด้วย 

 

404.  วัชรา  ไอยราคม . ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  , 

2543. 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ดังนี้ 

  2.1 เพศของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน 

  2.2 อายุของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีแตกต่าง ท าให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น า

องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีแตกต่างกัน  ท าให้ความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องกิจกรรมของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน 

  2.3 ระดับการศึกษาของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน 
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  2.4 อาชีพของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีแตกต่างกัน  ท าให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน 

  2.5 สถานภาพในการด ารงต าแหน่งของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีแตกต่างกัน  ท าให้ความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 

  2.6 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีแตกต่างกัน  ท าให้ความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 

 

405.  สมคิด  หอมพิกุล . การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ในจังหวัดลพบุรี . สถาบันราชภัฏเทพสตรี , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวม

และรายด้าน มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีระดับความพร้อมตามล าดับดังนี้  ด้านการยอมรับภายในท้องถ่ิน  

ด้านบุคลากร ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์  ด้านอาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน  ด้านการ

บริหารและการจัดการ และด้านงบประมาณ  เม่ือพิจารณาแต่ละชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ชั้น 2 มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 มีความพร้อมอยู่

ในระดับปานกลาง 

 2. เปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยภาพรวมทุก

ด้านใน 4 ชั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  ชั้น 2 มีความ

พร้อมสูงกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 และองค์การบริหารส่วนต าบล  ชั้น 4 มีความพร้อมสูง

กว่า ชั้น 5 ส่วนท่ีเหลือนอกนั้นมีความพร้อมไม่แตกต่างกัน 

 

406.  ทองปัก  คลังกลาง . การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการวิจัย 

 1. สภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการศึกษา พบว่า 

  1.1 สภาพการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา  สนับสนุนงบประมาณ  อาคารสถานท่ี

กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน  สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน  จัดหารางวัลสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  

สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ สนับสนุนการกีฬาชุมชนด้วยการจัดหาอุปกรณ์และแข่งขันกีฬาของชุมชน ให้ความรู้

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  ร่วมกับหน่วยงานปกครองและต ารวจต่อต้านยาเสพติด  สนับสนุนงบประมาณแก่

โรงพยาบาลด าเนินการเรื่องโรคเอดส์ ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงาน 

  1.2 ปัญหา พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอด าเนินการ การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ  อบต. ยังไม่

ดี อบต. เห็นว่าการศึกษาไม่ใช่ภารกิจโดยตรงและเร่งด่วน  อบต. คิดว่าเป็นการปฏิบัติซ้ าซ้อนกับหน่วยงานท่ีท าอยู่แล้ว  

และสมาชิกต้องการสิ่งก่อสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 

  1.3 ข้อเสนอแนะ  รัฐควรจัดงบประมาณอุดหนุน  อบต. ท่ีรายได้น้อยเพิ่มข้ึน  อบต. และโรงเรียนควร

ประสานงานและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อบต. ควรให้ความส าคัญกับงานทางด้านการศึกษาเพิ่มข้ึนให้และควรมบุคลากร

ทางด้านการศึกษาประจ า อบต. 
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 2. สภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมศาสนา พบว่า 

  2.1 สภาพการปฏิบัติงานมีการจัดงบประมาณอุดหนุนวัด  การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  การอบรม

ธรรมส าหรับประชาชน ตั้งงบประมาณช่วยเหลือวัดและศาสนาสถานท่ีประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ  สนับสนุนสิ่งของ

เคร่ืองใช้ในงานพิธีทางศาสนา 

  2.2 ปัญหา พบว่า งบประมาณจ ากัดจัดสรรไม่เพียงพอ  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน

ศาสนาช่วยวางแผนและ อบต. ให้ความส าคัญงานทางด้านศาสนาน้อยกว่าทางด้านสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม 

  2.3 ข้อเสนอแนะ  รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน  อบต. ควรให้ความส าคัญงานทางด้านศาสนา

เพิ่มข้ึน สมาชิก อบต. ควรเสนอโครงการด้านศาสนาเพื่อรับการสนับสนุนจาก อบต. 

 3. สภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พบว่า 

  3.1 อบต. รวมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม  จัดประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้าน สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณี 

  3.2 ปัญหาที่พบ งบประมาณจ ากัด  ขาดแคลนบุคลากรทางด้านวัฒนธรรมในการจัดท าแผนงานด้าน

วัฒนธรรม อบต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับงานทางด้านวัฒนธรรม 

  3.3 ข้อเสนอแนะ  รัฐควรอุดหนุนงบประมาณให้  อบต. ท่ีรายได้น้อยเพิ่มข้ึนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้

ครอบคลุมหน้าท่ีรับผิดชอบ  ควรมีบุคลากรท่ีปรึกษาทางด้านวัฒนธรรม  และ อบต. ควรให้ความส าคัญกับงานทางด้าน

วัฒนธรรมเช่นเดียวกับงานด้านอื่น 

 

407.  ดุล  สุนทรวิภาค . ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตต ารวจภูธร  

ภาค 7 ที่มีต่อการปฏิบัติงานในโครงการต ารวจชุมชนประจ าต าบล . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเชิงบวกในระดับสูงต่อโครงการต ารวจชุมชนต าบล 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และอาชีวศึกษา  มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ

ต ารวจชุมชนอาสาสมัครสูงท่ีสุด  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างท่ีจบระดับประถมศึกษา  มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อต ารวจชุมชน

อาสาสมัครต่ าที่สุด 

 3. กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการบริการของต ารวจชุมชนต าบลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศ

หญิง 

 ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางราชการจัดให้มีการอบรมบุคลากรและต ารวจอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงสุดในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  สร้างความม่ันคงให้แก่ต ารวจชุมชนในด้านขวัญ

ก าลังใจ สวัสดิการ และค่าตอบแทน  เพิ่มจ านวนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์แก่ต ารวจชุมชนต าบล  และเพิ่มจ านวน

เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนต าบลในการปฏิบัติงานปราบปรามปัญหายาเสพติดและการลักทรัพย์ในชุมชนโดยเฉพาะ 

 

408.  วิรัตน์  วงค์รอด . การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรี . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า  :- การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ  อบต. โดยภาพรวม  อบต. มีการด าเนิน

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นใน  3 ประเด็น คือ กิจกรรมการศึกษาให้ความรู้
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ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพ  และกิจกรรมการศึกษาให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับสูง  ส่วนกิจกรรม

การศึกษาประเภทความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับต่ า 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ  อบต. พบว่า อบต. ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

จัดตั้ง 4 ปี มีรายได้ท้ังหมดอยู่ระหว่าง  3,000,001 – 5,000,000 บาท การจัดท าแผนพัฒนาต าบลประจ าปีของ  

อบต. โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  เม่ือพิจารณารายประเด็น  ใน 3 ประเด็น คือ การส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

และการใช้ประโยชน์จากชนิดข้อมูลอยู่ในระดับสูงในขณะที่สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายด้านการ

ส่งเสริมการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  ในส่วนของการรับการสนับสนุนจากบุคคล  องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน  อยู่ใน

ระดับสูง ขณะที่การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ  อบต. พบว่า การ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ  อบต. ส่วน

ระยะเวลาในการจัดต้ัง รายได ้การจัดท าแผนพัฒนาต าบลประจ าปีและการรับการสนับสนุนจากบุคคล องค์กรภาครัฐและ

องค์กรเอกชน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ อบต. 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. กิจกรรมท่ี อบต. สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมการศึกษาให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณภา

พาชีวิตและอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมสนทนาพูดคุยระหว่างผู้น ากับประชาชน  การจัดเวทีประชาคม  การจัดเวทีชาวบ้าน  การ

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด  โรคเอดส์ ประชาธิปไตย  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้  การอบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชน  

การอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง  ๆ ส่วนกิจกรรมการศึกษาประเภทให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร  ได้แก่ การจัดท าบอร์ด

ประชาสัมพันธ์  การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดบริการสื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลข่าวสาร  การจัดท าแผนผังสภาพพื้นท่ี  

การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างหอกระจายข่าว 

 2. กิจกรรมท่ี อบต. สามารถด าเนินการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่  ในกิจกรรมการศึกษาประเภทความรู้

พื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยก่อนเกณฑ์ ส่วนกิจกรรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

ได้แก่ กิจกรรมศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติด การจัดต้ังกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพประจ าต าบล  ศูนย์

สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  การอบรมลูกเสือชาวบ้าน  เป็นต้น กิจกรรมการศึกษาประเภทให้ความรู้ด้านข้อมูล

ข่าวสาร ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดประจ าต าบล  ศูนย์การเรียนชุมชน  ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  และการจัดบริการ

สื่อการศึกษาทางไกล 

 3. กิจกรรมท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีต้องด าเนินการต่อไป เนื่องจาก อบต. ยังไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะกิจกรรม

การศึกษาประเภทความรู้พื้นฐาน  ได้แก่ การศึกษาต่อเนื่องระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกลุ่มต่าง ๆ 

 

409.  นคร  นาจรูญ . การรับโอนภารกิจงานการจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  . รายงานการศึกษาอิสระ  ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาการ

พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. กระบวนการโอนมอบภารกิจงานการจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจากการท่ีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  เนื่องจากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและความต้องการในการ

ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการน้ าชลประทานอย่างท่ัวถึง  ซึ่งท่ีผ่านมามีขั้นตอนการโอนมอบ  3 ระยะ ได้แก่ 1) 

ขั้นการศึกษารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการโอนมอบ  2) ขั้นการส ารวจความต้องการในการรับโอนภารกิจ  และ 3) ขั้น

เตรียมการโอนมอบ 
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 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับโอนภารกิจงานการจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ สภาพโครงสร้างพื้นฐาน  ความชัดเจนของระเบียบปฏิบัติ  ความสลับซับซ้อนของภารกิจ  ความ

ชัดเจนของสมาชิกผู้ใช้น้ า ความชัดเจนของอาณาเขตสถานีสูบน้ า ความคุ้มค่าในการลงทุน  การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า  

การมีบุคลากร และความสอดคล้องของภารกิจกับอ านาจหน้าที่และแผนการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับ

การรับโอนภารกิจงานการจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ได้แก่ ผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. สภาพปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนต าบลในการโอนมอบภารกิจงานการ

จัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ประกอบด้วย  1) ปัญหาการขาดข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการโอนมอบ  2) ปัญหาการขาด

บุคลากร 3) ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ  4) ปัญหาสภาพโครงสร้างพื้นฐานทรุดโทรม  และ 5) ปัญหาอื่น ๆ 

ได้แก่ การพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ าให้เป็นสหกรณ์ และค่ากระแสไฟฟ้าสูง ส่วนข้อเสนอแนะประกอบด้วยการส ารวจความพร้อม

ขององค์การบริหารส่วนต าบล  การซ่อมแซมสถานีสูบน้ า  การโอนมอบภารกิจและงบประมาณ  การฝึกอบรม การติดตาม

ผลการด าเนินการ และการประเมินผล ส่วนองค์กรท่ีเหมาะสมในการจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้าโดยรวม คือ กลุ่มผู้ใช้น้ า 

 

 

410.  บุญยิ่ง  จอมงาม . ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้าน

โฮ่ง จังหวัดล าพูน . สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า  เจ้าหน้าที่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการร่วมให้ค าปรึกษาการจัด

การศึกษาของแต่ละโรงเรียน ร่วมสร้างแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้นักเรียน แจ้งข่าวคราวความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการ

ด าเน ินงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้โรงเรียนได้รับรู้ และร่วมพิจารณาการให้ขวัญและก าลังใจแก่ครูและเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียน 

 

411.  อภัย  บุญสาม . การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษา  : ศึกษา

เฉพาะกรณีกิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่ิงอ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานีมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาโดยรวมและรายด้านท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับน้อย โดยพบว่า ด้านการบริหารท่ัวไปมีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามล าดับ 

 2. ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้ของ

ครอบครัวต่อเดือน  ความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษา  และประสบการณ์ในการอบรมสัมมนาด้านการจัด

การศึกษา 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน  และประสบการณ์

ในการเป็นกรรมการโรงเรียน 

 

412.  นภัสวรรณ  เตชะสืบ . ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลของสมาชิกสภาและ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  . ปริญญาศิลป
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ศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความรู้และความเข้าใจ

เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี  และสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีมี 

อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้และประเภทของการเป็นสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลต่างกัน  มีความรู้และความเข้าใจแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ส่วนสมาชิกสภาและ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  และ

ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความรู้และความเข้าใจไม่แตกต่างกัน 

 

413.  ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว . ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการน านโยบายการจัดอนุบาล  3 ขวบ

ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  , 

2544. 
 ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือ

จ าแนกในแต่ละด้าน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีความพร้อมด้านโครงสร้างองค์กร ความพร้อมด้านงบประมาณ  

ความพร้อมด้านบุคลากร และความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 

 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  พบว่า ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในนโยบาย  มีความรู้ความสามารถในการวางแผน  มีภาวะผู้น าและมี

ทัศนคติต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  โดยท่ีปัจจัยท้ังหมดนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

414.  เฉลียว  ตามสีรัมย์ . บทบาททางการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือรองรับ

การกระจายอ านาจด้านการสาธารณสุข : ศึกษากรณีการถ่ายโอนธนาคารน้ าในจังหวัดบุรีรัมย์  . รายงานการศึกษา

อิสระปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  , 

2544. 
 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. คณะกรรมการบริหาร  อบต. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  สมรสแล้ว มีอายะเฉลี่ย  40.1 ปี การศึกษาจบ

ปริญญาตรีข้ึน  มีรายได้โดยเฉลี่ย  9,549.8 บาทต่อเดือน  มีประสบการณ์ทางการบริหารโดยเฉลี่ย  4.2 ปี เคยมี

ประสบการณ์ทางการบริหารมาก่อน และช่วงท่ีมีการด าเนินกิจกรรมธนาคารน้ านั้น ส่วนใหญ่ยังเป็นคณะกรรมการบริหาร  

อบต. อยู ่

 2. ระดับบทบาททางการบริหารของคณะกรรมการบริหาร  อบต. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  (X = 3.51) 

หากจ าแนกเป็นรายด้าน  พบว่า ในแต่ละด้านจะอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน  โดยบทบาทท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  บทบาทใน

การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (X = 3.57) รองลงมาคือ บทบาทในการเป็นท่ีปรึกษา  (X = 3.56) บทบาทในการ

เป็นผู้ประสานงาน (X = 3.47) และบทบาทในการเป็นผู้อ านวยการ  (X = 3.46) ตามล าดับ และหากพิจารณาถึง

ความแตกต่างของระดับบทบาททางการบริหารโดยแยกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 

ประสบการณ์ทางการบริหาร  และต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  อบต. พบว่า มีระดับบทบาทอยู่ในระดับสูงเกือบ

ท้ังหมด ยกเว้น การศึกษา ซึ่งพบว่ากลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีระดับบทบาทอยู่ใน  ระดับปานกลาง  (X = 
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3.31) ส่วนกลุ่มระดับการศึกษาตอนต้น  มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  (X = 3.84) รองลงมาคือ กลุ่มระดับประถมศึกษา  กับ

กลุ่มระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X = 3.51) เท่ากัน 

 3. ผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารน้ า  พบว่า  มีการด าเนินการเสร็จทุกขั้นตอนไปแล้ว  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้

งบประมาณต่ าหว่าวงเงินท่ีถ่ายโอนหรือจัดสรรให้  มีการให้บุคคลภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

และสภาพของธนาคารน้ าในปัจจุบันสามารถใช้การได้ดีไม่มีช ารุด ร้อยละ 71.4 ของกิจกรรมท้ังหมด 

 4. การปรับปรุงและพัฒนาบทบาททางการบริหาร  พบว่า คณะกรรมการบริหาร  อบต. ต้องการปรับปรุง

บทบาทมากท่ีสุดคือ  บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน  คิดเป็นร้อยละ  69.1 รองลงมาคือ  บทบาทในการเป็น

ผู้อ านวยการ บทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษา  ซึ่งมีร้อยละ  43.6, 36.4 และ 

30.9 ตามล าดับ 

 

415.  วิพร  ยันตพร . การจัดการศึกษาในระดับท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต าบล 17 ต าบล ในจังหวัดสมุทรสงคราม . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2544. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิและ

หน้าท่ีในการจัดการศึกษา หรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ หรือระดับใดระดับหนึ่งตามความเหมาะสม  ท้ัง

การศึกษาระดับพื้นฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่จะด าเนินการได้ต่อเม่ือผ่านการประเมินความพร้อม  ความ

เหมาะสม จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2542 ก่อน ท้ังนี้ จะต้องเป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนในท้องถ่ินด้วย 

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้  ความเข้าใจ  ในระดับปานกลางเก่ียวกับการจัด

การศึกษาตามนโยบายของรัฐ 

 3. ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้  ความเข้าใจของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเก่ียวกับการจัด

การศึกษาตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ อาชีพหลักของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

เก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับท้องถ่ิน 

 

416.  พยงค์  พรหมจารย์  . ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาเด็กของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดหนองบัวล าภู  . รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2544. 

 ผลการศึกษา 

 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเตรียมและปรับ 

(วิเคราะห์) โครงการพัฒนาเด็ก  2) การน าโครงการพัฒนาเด็กไปปฏิบัติ  3) การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กโดย

ภาพรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ  “เห็นด้วย” ท้ัง 3 ด้าน เม่ือ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านแล้วพบว่า 

 1. การเตรียมและปรับ  (วิเคราะห์) โครงการพัฒนาเด็ก  องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรน าข้อมูลจากสภาพ

ปัญหาที่เกิดข้ึนกับเด็กก่อนวัยเรียนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ผนวกกับข้อมูลความจ าเป็น

พื้นฐานของครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการคัดเลือกแนว
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ทางแก้ไขปัญหามาจัดท าโครงการพัฒนาเด็ก  ควรค านึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี  และควร

ประสานงานกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 2. การน าโครงการพัฒนาเด็กไปปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและ

ผู้ดูแลเด็ก เป็นองค์กรรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับดูแล 

สนับสนุนและประสานการด าเนินงาน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็ก  ผู้น าท้องถ่ินและประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานทุกขั้นตอน ในด้านงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล ควรสนับสนุนงบประมาณในด้านการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ี การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  การจัดหาอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก  ค่าเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก รวมท้ังการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 3. การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็ก  ในระยะก่อนด าเนินการ  ควรประเมินความรู้  ความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก และความพร้อมของอาคารสถานท่ี  สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์เครื่อง

เล่น ต่าง ๆ ในระยะระหว่างด าเนินการ ควรประเมินผล การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการพัฒนาเด็ก  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  การปรับปรุงอาคารสถานท่ี  การตรวจสุขภาพเด็ก

และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง  ๆ การประเมินผลระยะหลังสิ้นปีงบประมาณ  ควรประเมินผล  การพัฒนาการของ

เด็ก ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมตามวัย  และความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ก  ประชาชน

ในหมู่บ้าน ต าบล ต่อโครงการพัฒนาเด็ก 

 

417.  สมฤดี  ลิมป์รัชตวิชัย . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของชุมชน  

: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  . บัณฑิตวิทยาลัย  (สาขาพัฒนา

ชนบทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่างานด้านสาธารณสุขของต าบลเกาะเกร็ดมี  4 ด้านคือ งานป้องกันโรค  งานส่งเสริมสุขภาพ  

งานรักษาพยาบาล และงานฟื้นฟูสภาพ โดย อบต. และองค์กรในชุมชนจะมีการด าเนินงาน  3 ขั้นตอน คือ การวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน  การติดตามประเมินผล  แผนงานของ  อบต. ยังคงเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมงานสาธารณสุขทางอ้อม ส่วนสาธารณสุขท่ีมีแผนงานชัดเจนและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องก็คืองานก าจัดขยะ

มูลฝอย โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน คือ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทด้านสาธารณสุข  วิถีทางการเมือง  ระบบงาน

สาธารณสุข งบประมาณ ความร่วมมือระหว่างองค์กร  สภาพสิ่งแวดล้อม  และชุมชน ส่วนความคาดหวัง  พบว่าทั้ง อบต. 

ประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องการให้รัฐเป็นผู้รับภาระงานด้านสาธารณสุข มากกว่าที่จะให้เป็นหน้าท่ีของ  อบต. 

ส่วนในเรื่องความพร้อมพบว่า อบต. ยังขาดก าลังคน และงบประมาณ แต่มีสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ รวมท้ังมีระบบ

การบริหารงานท่ีด ี

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคือ  ควรมีการสร้างความรู้  ความเข้าใจในบทบาทการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนแก่  

อบต. โดยรัฐควรก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจนและมีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น  รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กร

ในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของงานสาธารณสุข 

 

418.  มลิ  ใจมุ่ง . ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 การศึกษาเห็นว่ารัฐควรวางมาตรการในการควบคุมการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ คือ 

 1. สร้างกลไกการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุท่ีเป็น

มาตรฐาน ประกอบกับให้องค์กรอิสระเข้าตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่าง ๆ ได้ 
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 2. การใช้สิทธิในการอุทธรณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในระหว่างท่ีมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ

ขั้นตอน สมควรท่ีจะก าหนดให้มีการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้  หากปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นด าเนินการโดยไม่

ถูกต้อง และสามารถท่ีจะขอให้หยุดการด าเนินการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้น 

 3. ต้องพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาพัสดุจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นได้พัสดุท่ีมีคุณภาพตาม

ต้องการ 

 4. ต้องมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุโดยก าหนดให้เป็นกฎหมายบังคับใช้กับการ

จัดซื้อจัดจ้างในองค์กรส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะและกฎหมายดังกล่าวจะต้องวางกลไกการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างในทุก

ขั้นตอน ท้ังก่อนและหลังการท าสัญญา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 5. จะต้องมีกฎหมายเอาผิดกับข้าราชการ นักการเมือง ผู้น าท้องถ่ิน หรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกับ

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยได้กระท าในลักษณะต่าง  ๆ อันเกิดความเสียหายต่อราชการ  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเข้ามา

โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

 โดยสรุปรัฐควรมีเคร่ืองมือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการ

ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องท าตามข้ันตอนภายในหน่วยงานก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา และเม่ือได้

ท าการตรวจงานแล้ว  โดยก าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน  รวมถึงมาตรการการ

ลงโทษคู่สัญญาในกรณีไม่สุจริตหรือท้ิงงานด้วย 

 

419.  เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์ . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  . 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล

อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลามีระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 ในส่วนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของตัวแปร  พบว่า การควบคุมจากทางราชการท้ังโดยการปฏิบัติและกฎระเบียบ  ความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและการก าหนดการปฏิบัติงานประจ าวันเป็นปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยของท้ัง  2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งผลของการศึกษาในคร้ังนี้อธิบายได้ว่า  องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ีมีศักยภาพในการท างานท่ีสูงนั้นต้องอาศัยการควบคุมหรือชี้แนะจากทางราชการ  ประกอบกับการ

ด าเนินงานด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น แนวทางเพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้นควรได้รับการวางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานบางส่วนจากทางจังหวัด

หรืออ าเภอควบคู่ไปกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีท่ีมาจากการมีส่วนร่วมก าหนดโดยประชาชนในชุมชน 

 

420.  ชัยยง  ไชยศรี . แนวทางการพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. สภาพความพร้อมของปัจจัยการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ชั้น 1 ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านงบประมาณ  พบว่า อบต. ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง  12 – 20 ล้านบาท ด้านบุคลากร พบว่า 

อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดยังไม่มีการก าหนดบทบาทของบุคลากรรับผิดชอบด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
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อาคารและสถานท่ี  พบว่า อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดมีอาคารส านักงาน  ห้องประชุม อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ  ด้านการ

บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดไม่มีการก าหนดแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและด าเนินการ

ตามแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. ปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านงบประมาณ  พบว่า อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดมีรายได้ลดลงเกินกว่า

ร้อยละ 50 ของรายได้เดิม  ด้านบุคลากร พบว่า อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง ด้านวัสดุ อุปกรณ ์อาคารและสถานท่ี พบว่า อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดไม่มีปัญหาในด้านนี้ ด้าน

การบริหารจัดการ พบว่า อบต. ชั้น 1 ท้ังหมดไม่มีการก าหนดส่วนการศึกษาไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน 

 3. ความต้องการในการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านงบประมาณ  พบว่า อบต. ชั้น 1ท้ังหมดต้องการรายได้จากภาษี

เพิ่มข้ึน ด้านบุคลากร  พบว่า ต้องการบรรจุบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ อาคารและสถานท่ี  พบว่า ไม่มีความต้องการเพิ่มในด้านนี้  ด้านการบริหารจัดการ  พบว่า ต้องการก าหนดให้มี

ส่วนการศึกษาในโครงสร้างการบริหารงานของ อบต. 

 4. แนวทางในการพัฒนาความพร้อมของปัจจัยการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านงบประมาณ  พบว่า ควร

ปรับใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และเรียกเก็บภาษีรายการใหม่เพิ่มเติม  ด้านบุคลากร พบว่า ควร

ก าหนดให้มีส่วนการศึกษาในโครงสร้างบริหารงานของ  อบต. เพื่อสามารถด าเนินการบรรจุบุคลากรรับผิดชอบด้านจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงได้ ด้านวัสด ุอุปกรณ ์อาคารและสถานท่ี พบว่า มีข้อเสนอให้มีการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้

เฉพาะส่วนท่ีโรงเรียนขาดแคลน  ด้านการบริหารจัดการ  พบว่า ควรก าหนดให้มีส่วนการศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน

ของ อบต. และควรจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสภา อบต. 

 

421.  สุชาติ  ศรีโสภาภรณ์  . การเตรียมความพร้อม  ปัญหา และความต้องการส าหรับการจัดการศึกษาระดับ

ท้องถ่ิน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออก . 

ภาควิชาหลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา , 2545. (การวิจัย) 

 ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับด้านโครงสร้างการบริหาร  ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  และข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ 

สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านโครงสร้างการบริหาร 

 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออก ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษาและบุคลากร  จึงควรจัดให้มีโครงสร้าง

ในการบริหารการศึกษาและบุคลากร  โดยในโครงสร้างการบริหารควรมีการจัดคณะกรรมการบริหารการศึกษาที่มาจาก

บุคลากรท่ีหลากหลาย 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรมีการปรับโครงสร้างของเจ้าหน้าที่ในองค์การให้มีต าแหน่งเพื่อรองรับการ

ถ่ายโอนนักวิชาการหรือนักการศึกษาและครูจากส่วนกลางเพื่อเข้ามาร่วมด าเนินการด้านการศึกษาของท้องถ่ิน 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรมีการจัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาภายในโครงสร้างการ

บริหารงาน เพื่อดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยระยะ  5 ปีแรก (พ.ศ. 2545 – 2549) ให้รับผิดชอบการจัด

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และ 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2550 – 2554) ให้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยให้กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ประเมินว่า องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีความพร้อมก็ให้สามารถจัด

การศึกษาในแต่ละระดับดังกล่าวได้ 
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 4. ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้และหรือมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาหรือมีผู้ช่วยบริหารการจัดงานด้านการศึกษาที่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาให้เข้ามา

มีส่วนร่วมโดยเน้นผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารและจัดการศึกษา 

 5. ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการศึกษา

และการจัดโครงสร้างการบริหาร  ซึ่งควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินงานการศึกษาของ

ท้องถ่ินในอนาคตต่อไปด้วย 

 ด้านบุคลากร 

 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรจ้ดให้มีการประเมินความพร้อมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีความพร้อมท่ีจะสามารถ

ดูแลการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด 

 2. ควรให้กระทรวงศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้เป็นผู้พิจารณาในการจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความรู้ความสามารถมาเป็นท่ีปรึกษาการจัดการศึกษา แนะน า วางแผน ก าหนดหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้มีการโอนย้าย

ข้าราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือในส่วนท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารการศึกษาได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการท างานการจัดการศึกษาของท้องถ่ินร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล

ไม่มีบุคลากรด้านการศึกษามาด าเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ 

 3. ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากยังมีวุฒิการศึกษาไม่เพียงพอ  ซึ่งมีผู้จบ

ระดับปริญญาตรีน้อย  จึงควรให้มีการยกระดับคุณวุฒิการศึกษาโดยการให้เข้ารับการศึกษาที่สูงมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์

ต่อการบริหารงานด้านการศึกษา 

 4. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขอตนเองในการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งควรให้ได้รับการประชุม  อบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ตาม  

พ.ร.บ. และควรมีการจัดการศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพื่อจะได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานในโอกาส

ข้างหน้าต่อไป 

 5. ควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทางการศึกษาและครูในท้องถ่ินให้มีความ

เข้าใจที่ตรงกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับท้องถ่ินของตน 

 6. ควรจ้ดให้มีการอบรมเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถส าหรับน าไปใช้ในการบริหารงานด้านการศึกษาในอนาคตได้ต่อไป 

 ด้านงบประมาณ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมส าหรับการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา  

ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนเพื่อท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถน ามาด าเนินการบริหารจัดการด้าน

การศึกษาและการจ้างบุคลากรทางการศึกษาได้ ซึ่งจะมีผลท าให้สามารถเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมได้เร็วมากข้ึน 

 2. รัฐบาลมีการจัดสรรเงินจากการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลน้อยมากและมีความไม่เป็น

ธรรม ควรพิจารณาจัดสรรเงินให้ตามจ านวนประชากรท่ีมีอยู่ในต าบลนั้น ๆ ได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

 3. ควรมีการจัดการประชุมเพื่อจัดท างบประมาณในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมีอยู่ในแต่ละท้องถ่ินโดย

คิดให้ตามอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายคนของนักเรียน  รวมท้ังค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมส าหรับนักเรียนท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลแต่ละท้องถ่ินต้องดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 

 ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกได้ให้

ข้อเสนอแนะไว้มีดังนี้ 
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 1. กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรมีบทบาทในการร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียข้องโดย

รีบด าเนินการจัดการประเมินศักยภาพความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความสามารถในการ

จัดการศึกษาโดยเร็ว 

 2. ควรมีการด าเนินการเพื่อหาข้อสรุปเก่ียวกับการถ่ายโอนบุคลากรทางการศึกษาให้รวดเร็วขึ้นเพื่อท่ีจะ

สามารถท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมในการดูแลรับผิดชอบด าเนินงานการบริหารและจัดการศึกษาของ

ท้องถ่ินได้เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น 

 3. ควรมีการจัดประชุมให้บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามากกว่านี้ เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน 

 4. ควรมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในท้องถ่ินเก่ียวกับความไม่เข้าใจซึ่ง

กันและกันเก่ียวกับการถ่ายโอนอ านาจในการด าเนินการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน 

 5. ควรมีการด าเนินการเพื่อให้ครูในโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนต าบลได้เกิดความศรัทธาซึ่งกันและกัน

ในการ่วมกันท างานในการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ 

 6. ควรมีการด าเนินการคัดสรรผู้น าท้องถ่ินท่ีดีและมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังขาดผู้น าท้องถ่ินท่ีดีท่ี

มุ่งพัฒนาเพื่อประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

 7. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาและจัดการศึกษาในท้องถ่ิน 

 8. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

ท้องถ่ิน 

 9. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาของท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้มากข้ึน เนื่องจากประชาชนในท้องถ่ิน

ยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนดีเพียงพอ 

 10. ควรมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวในการศึกษาและเอกสารต าราเก่ียวกับการศึกษา

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรู้รับทราบเพื่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการดูแลการจัดการศึกษาในโอกาส

ต่อไป 

 

422.  วาริลิน  วังชัย . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(อบต .) ในจังหวัดเพชรบุรี  .วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์, 2545. 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(อบต.) ท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในต าบล  การเป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล  

ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีพลเมือง และความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

 2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคม  ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมือง  ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  การรับรู้

วิธีการในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และการติดต่อสื่อสาร 

 3. ปัจจัยทางโอกาส  ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) และ

ทัศนะของผู้บริหารท้องถ่ินเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ วิธีการ

มีส่วนร่วมท่ีกฎหมายให้อ านาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบ  15 วิธี ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น  การเป็น
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คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา  การรับฟังการประชุม  การคัดค้านข้อบังคับการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  การ

ตรวจสอบพฤติกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร  การตรวจสอบแผนพัฒนา  

การตรวจสอบข้อบังคับและรายจ่ายประจ าปี การติดตามความก้าวหน้าและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเข้าชื่อเพื่อเสนอ

ข้อบังคับต าบล  การร้องเรียนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เม่ือพบว่าผู้บริหารท้องถ่ินท างานไม่

โปร่งใส การร้องเรียนต่อนายอ าเภอกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สนใจต่อค าคัดค้านการฟ้องศาลปกครอง  และการเข้าชื่อถอด

ถอน 

 ผลการศึกษาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต.) พบว่า มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบพฤติกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และการแสดงความคิดเห็นตามล าดับ  ส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  3 อันดับแรก คือ การ

เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  การเข้าชื่อเสนอข้อบังคับต าบล  และการเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตามล าดับ 

 เม่ือพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมตามวิธีการมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(อบต.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับสูง  อันดับแรก คือ การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร  การเข้าชื่อถอดถอน  

และการร้องเรียนนายอ าเภอกรณีท่ีกรรมการบริหารไม่สนใจต่อค าคัดค้านการจัดท าข้อบังคับต าบล  ตามล าดับ การท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  3 อันดับแรก คือ การเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบังคับต าบล  การเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

 ผลการศึกษาศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พบว่า 

 1. คุณลักษณะของประชาชนท่ีมีผลต่อความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ได้แก่ ระดับการศึกษา  รายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล  ความรู้

ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) การรับรู้วิธีการในการตรวจสอบการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) การติดต่อสื่อสาร  การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(อบต.) และทัศนะของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 2. คุณลักษณะของประชาชนท่ีไม่มีผลต่อความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระยะเวลาอยู่อาศัยในต าบล ความรู้ความเข้าใจ

ในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

 นอกจากนี้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความแตกต่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิธีการตรวจสอบการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เป็นวิธีการท่ีมีปัจจัยท่ีมี

ผลต่อความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากท่ีสุด  คือการเป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล  การรับรู้วิธีการใน

การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (อบต.) และทัศนะของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 2. การมีส่วนร่วมร้องเรียนต่อนายอ าเภอกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ไม่

สนใจค าคัดค้านการจัดท าข้อบังคับต าบล  และการมีส่วนร่วมเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เป็นวิธีการท่ีไม่มีปัจจัยท่ีมีผลต่อความแตกต่างของ

ระดบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ควรมีการปรับปรุง  แก้ไข กฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(อบต.) ตามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและโอกาส ท่ีเอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ควรมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง

ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และควรมีการปรับปรุงแนวทางในการ

บริหารด้านการประชาสัมพันธ์  ตลอดจนการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดในทุกขั้นตอน  ในส่วนหน่วยงานของรัฐและ

พนักงานของรัฐควรท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการให้แก่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) อย่าง

ต่อเนื่อง และมีนโยบายเน้นหนักในการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(อบต.) โดยใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชน 

 3. ในด้านประชาชน เสนอให้มีการพัฒนาตนเองและใช้พลังชุมชนในการเรียกร้องสิทธิเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์

ของส่วนร่วม  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินให้ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

423. ธงชัย  วงษ์เหรียญทอง . สภาต าบลกับการพัฒนาการเมืองระดับท้องถ่ินของไทย. วิทยานิพนธ์    รัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2520. 

 การศึกษาได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาการเมืองระดับท้องถ่ินของไทยเพื่อน าไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

นั้น  การปรับปรุงองค์การปกครองรูปต าบลหรือสภาต าบลให้มีประสิทธิภาพ  จะสามารถใช้เป็นองค์การพัฒนาการเมือง

ระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถ่ินของไทยได้ ด้วยเหตุผล 10 ประการ คือ 

1) การปกครองรูปต าบลหรือสภาต าบลใกล้ชิดกับประชาชนชนบท 

2) สภาต าบลเป็นศูนย์กลางการบริหารงานจะเป็นเคร่ืองมือแก้ไขปัญหาให้ท้องถ่ินด้านต่าง ๆ ได ้

3) โครงสร้างประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรก าหนดข้อห้ามด ารงต าแหน่งควบ 

4) การบริหารงานของกรรมการสภาต าบลควรให้รับผิดชอบงานตามความถนัดโดยแบ่งเป็นฝ่ายการเมืองการ

บริหาร  ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม และฝ่ายรักษาความสงบเรียบรอยภายในต าบล  

5) ควรก าหนดหน้าที่รับผิดชอบแยกเป็น 3 ด้าน เช่นเดียวกับ 4) และก าหนดให้สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ใน

การจัดเก็บภาษีอากรท่ีเป็นรายได้ของต าบล  โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลและแนะน าของอ าเภอกับองคื

การบริหารส่วนจังหวัด 

6) ควรเร่งให้มีท่ีท าการของสภาต าบลโดยให้มีท่ีตั้งอยู่ในศูนย์กลางของต าบลเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล  เป็นศูนย์การติดต่อระหว่างประชาชนกับคณะกรรมการสภาต าบลและเป็นศูนย์

การติดต่อระหว่างหน่วยงานอิสระกับคณะกรรมการสภาต าบล 

7) ด้านการเงินเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน  ภาษีมรดกในอัตราไม่สูงนักเพื่อเป็นรายได้สภาต าบล  ควร

ให้รับส่วนแบ่งจากภาษีการค้าที่เก็บได้ในต าบล     ในด้านการควบคุมสภาต าบลในระดับอ าเภอให้

นายอ าเภอควบคุม แต่ในระดับจังหวัดควรเปลี่ยนการควบคุมจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดโดยมติสภาจังหวัด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงสภาต าบล 

8) ควรมอบอ านาจให้สภาต าบลเป็นผู้จัดเก็บและก าหนดอัตราภาษีประเภทท่ีเป็นรายได้ของต าบล  โดยให้อยู่

ในความควบคุมของนายอ าเภอ 
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9) ภาษีที่จัดเก็บ สภาต าบลต้องน าไปบ ารุงท้องถ่ินตามความต้องการของท้องถ่ิน  ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์

บอกว่าสร้างโดยภาษีของประชาชนปีใด เป็นเงินเท่าใด 

10) รัฐบาลควรสนับสนุนพัฒนาสภาต าบลตามโครงการพัฒนาพลเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงจัง 

รวมท้ังการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วย 

 

424.  วีระวัฒน ์ วงศ์ว่องไว .   การกระจายอ านาจทางด้านการคลังสู่ท้องถ่ิน    :   ศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบล  . 

พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2535. (ภาคนิพนธ์) 

 การวิจัยเรื่องการกระจายอ านาจทางด้านการคลังสู่ท้องถ่ินเพื่อ  (1) ให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการกระจาย

อ านาจทางด้านการคลังสู่การปกครองท้องถ่ิน (2) ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการกระจายอ านาจทางด้านการคลัง

สู่ท้องถ่ิน (3) ให้ทราบถึงรูปแบบ  ฐานะ และโครงสร้างของสภาต าบลจากอดีตถึงปัจจุบัน  (4) เพื่อเสนอแนะแนวทาง

และรูปแบบท่ีเป็นไปได้ในการกระจายอ านาจการคลังสู่ท้องถ่ินโดยเฉพาะสภาต าบล 

 เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของสภาต าบล  เพราะสภาต าบลเป็นองค์กรรากฐานของการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ราษฎรในท้องถ่ินได้เข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ินของตนด้วยตัวเอง  รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายท่ีจะให้มีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน  และจะ

จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน ตลอดจนเพิ่มบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจขององค์กรปกครองท้องถ่ินมากข้ึน  

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองในระอบประชาธิปไตย  โดยได้มีนโยบายท่ีจะแบ่งแยกการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคและท้องถ่ินให้ชัดเจน  โดยเฉพาะการกระจายอ านาจทางการบริหาร  งบประมาณ และการปรับปรุงรายได้ของ

ท้องถ่ินให้มากข้ึน  โดยจะจัดแบ่งรายได้ของท้องถ่ินกลับคืนให้แก่ท้องถ่ินในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม  เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนและท่ีส าคัญคือการยกฐานะสภาต าบลให้เป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กร

ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

425.    สุจินต์  กิตยารักษ์ .   การจัดระเบียบสุขาภิบาล  .  วิทยานิพนธ์ช้ันปริญญาโท    ภาค 2     ทาง

รัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์, 2501. 

 การศึกษาได้เสนอทางดีของการจัดระเบียบสุขาภิบาลคือ  (1) ได้ผู้บริหารงานท่ีมีสมรรถภาพ   (2) เป็นการ

ประหยัดงบประมาณเงินเดือน      เพราะก าหนดให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมในการบริหารกิจการสุขาภิบาล  

(3) ท้องท่ีนอกเขตเทศบาลได้รับการทนุบ ารุงดีย่ิงขึ้น  (4) แบ่งเบาภาระของราชการส่วนกลาง 

 ทางเสียของการจัดระเบียบสุขาภิบาล (1) ท าให้สิ้นเปลืองมากข้ึนเม่ือยกฐานะท้องถ่ินใดเป็นสุขาภิบาลแล้วต้อง

มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อาคาร สถานท่ี เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน   (2) การควบคุมอาจไม่ท่ัวถึง  ข้าราชการภูมิภาคมีงานอ่ืน

ของส่วนกลาง  จึงไม่สามารถควบคุมกิจการสุขาภิบาลได้อย่างใกล้ชิด   (3) ราษฎรในท้องถ่ินอาจเห็นว่าราชการบริหาร

ส่วนกลางยังกุมอ านาจอยู่ 

 

426.  อนุ  สงวนนาม . การศึกษาเชิงวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ านาจในการบริหาร

สุขาภิบาล . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521. 
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 ข้อสรุป 

 ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า  กล่าวคือนายอ าเภอในฐานะประธานกรรมการสุขาภิบาลไม่อาจจะบริหารกิจการ

สุขาภิบาลให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามเป้าหมายหรืออุดมคติท่ีตั้งไว้  เพราะอุปสรรคท่ีส าคัญ  2 

ประการ คือ 

 1. นายอ าเภอในฐานะประธานกรรมการสุขาภิบาลขาดความเป็นอิสระในการบริหาร  เพราะถูกจ ากัดโดย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการส่วนกลาง 

 2. รายได้ของสุขาภิบาลน้อยไม่เป็นการเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  ท้ังนี้เพราะ

ท้องถ่ินสุขาภิบาลส่วนใหญ่ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ  ประกอบท้ังสุขาภิบาลมีรายได้จาก

ภาษีอากรน้อยประเภทและได้รับส่วนแบ่งในอัตราที่ต่ า 

 ยิ่งไปกว่านั้น การท่ีสุขาภิบาลอยู่ภายใต้การอ านวยการและการปฏิบัติการของข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ ประชาชน

มีส่วนร่วมน้อย ข้าราชการท่ีต้องรับผิดชอบงานของสุขาภิบาลก็มีภารกิจในหน้าท่ีประจ าล้นมืออยู่แล้ว  จึงท าให้การบริหาร

กิจการของสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพต่ าลงไปอีก 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ าเภอในการ

บริหารสุขาภิบาล” เห็นว่ามีข้อเสนอแนะท่ีควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 1. ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของสุขาภิบาลใหม่โครงสร้างใหม่นี้ควรเป็นโครงสร้างท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในกิจการของสุขาภิบาลมากขึ้น  และลดบทบาทการบริหารกิจการสุขาภิบาลของฝ่ายข้าราชการลงให้เหลือ

น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น  เพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนให้ประชาชนในท้องถ่ินคุ้นเคยกับกระบวนการปกครองตนเองและ

สามารถท่ีจะรับภาระท้ังของจากฝ่ายข้าราชการในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองท้องถ่ินอันแท้จริง 

 2. ควรได้มีการปรับปรุงเก่ียวกับรายได้ของสุขาภิบาล  เพื่อให้สุขาภิบาลมีรายได้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่

ในการท านุบ ารุงท้องถ่ิน สร้างคามผาสุกให้แก่ประชาชน การปรับปรุงเก่ียวกับรายได้ของสุขาภิบาลนี้  สิ่งท่ีควรด าเนินการ

ได้ทันที และไม่มีผลกระทบกระเทือนแก่ประชาชน ตลอดจนสร้างความรู้สึกท่ีเป็นธรรมให้แก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีก็คือ  การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้ผลสมบูรณ์โดยน่าจะน าโครงการ  “แผนท่ีภาษี” ของกรุงเทพมหานครและ

เทศบาลมาพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีของสุขาภิบาล 

 3. ควรได้มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสุขาภิบาลไม่ให้มีลักษณะจ ากัด

เกินไป จนท าให้ผู้บริหารงานของสุขาภิบาลขาดความอิสระในการท างาน  อันเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญของการบริหารกิจการ

สุขาภิบาลประการหนึ่ง 

 

427.  สุทัศน์  วงษ์ทับทิม . การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

และโดยต าแหน่ง  : กรณีศึกษาสุขาภิบาลคูคตและสุขาภิบาลล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  . รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า 

 1. บทบาทของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งและโดยต าแหน่งได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนในเขตสุขาภิบาลเป็นอย่างดี 

 2. โครงสร้างระบบคณะกรรมการสุขาภิบาลในปัจจุบัน เป็นปัจจัยท่ีเอ้ืออ านวยต่อการแสดงบทบาทของ

ประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งและโดยต าแหน่งได้ดีพอสมควร 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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428.  สนิท  นายโท . ความคิดเห็นของประธานกรรมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า  ประธานกรรมการสุขาภิบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในระดับสูง  มีปัจจัยทางการปฏิบัติงานในระดับปานกลางและมีการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในระดับต่ า พบว่าประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มีความ

แตกต่างของการได้รับการฝึกอบรม  มีความคิดเห็นเก่ียวกับอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p = 0.043) ประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มีความ

แตกต่างของปัจจัยทางประชากร  มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และพบว่าองค์ประกอบด้านลักษณะของงาน  และการยอมรับนับถือของประธาน

กรรมการสุขาภิบาล มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ[(r = 0.146, p = 0.035),(r = 0.143, p = 0.039)] ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 พบว่าประธานกรรมการสุขาภิบาลและพนักงานของสุขาภิบาลขาดความรู้

เก่ียวกับอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 สุขาภิบาลขาดงบประมาณ  

วัสดุอุปกรณ ์และอัตราก าลังคน 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  ควรจัดการฝึกอบรมสัมนาเก่ียวกับอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก่ประธานกรรมการสุขาภิบาลและพนักงานของสุขาภิบาล และรัฐบาลควร

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอัตราก าลังคนให้แก่สุขาภิบาล 

 

429.  ชาตรี  วรรณวิทยาภา  . ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่กรรมการสุขาภิบาลในจังหวัด

สมุทรสงครามกับการพัฒนาท้องถ่ิน  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 

2535. 
 การศึกษาวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมแล้วกรรมการสุขาภิบาลและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ

หน้าท่ีของกรรมการสุขาภิบาลในระดับปานกลางและเม่ือแยกเป็นรายด้านแล้ว  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ด้านการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และด้านการประชุมกรรมการสุขาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านบทบาทและหน้าท่ี

สุขาภิบาลและด้านการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสุขาภิบาลอยู่ในระดับต่ า 

 เม่ือแยกเป็นรายกลุ่มพบว่า  กรรมการสุขาภิบาลและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของ

กรรมการสุขาภิบาล ด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการประชุมกรรมการสุขาภิบาล  และด้านการพัฒนา  

เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านบทบาทและหน้าท่ีสุขาภิบาลและด้านการออกกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับสุขาภิบาลอยู่ใน

ระดับต่ า 

 เม่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสุขาภิบาลระหว่างกรรมการสุขาภิบาลกับ

ประชาชน ปรากฏว่า กรรมการสุขาภิบาลและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันในด้านบทบาทและหน้าท่ีของ

สุขาภิบาลและด้านการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับสุขาภิบาล ด้านอื่น ๆ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

 

430.  ศุภฤกษ์  แก้วสิงห์ . ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาล  ในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช . ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ผลการวิจัยพบว่า  กรรมการสุขาภิบาล  ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  และการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  พบว่า อายุ ระดับการศึกษา  

สถานภาพสมรส อาชีพ ประเภทกรรมกา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  ไม่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนรายได้ต่อปีพบว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 
431.     อชีรวิทย ์  สุพรรณเภสัช , ร.ต.ต. . เทศบาลนครหลวง : การศึกษามูลเหตุของการจัดตั้ง  รูปแบบ  

และ 

ปัญหาการบริหาร .  วิทยานิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐประศษสนศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2515. 

ประกาศคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี 24 และ 25  ลงวันท่ี 17  พฤศจิกายน  2514 รวมเทศบาลนครกรุงเทพ และ 

เทศ 

บาลนครธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น “เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีผู้ว่าราชการนครหลวงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

กระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใช้ระบบการแต่งตั้งจาก

ข้าราชการประจ า และบุคคลผู้มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ 

 นครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นศูนย์กลางของอ านาจทางการเมืองและศูนย์กลางความเจริญ  มีประชากรจากชนบท

เข้ามาอยู่อาศัยมากข้ึน  มีปัญหาต่าง ๆ เช่น การจราจร  อาชญากรรม  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พรรคประชาธิปัตย์ได้รับ

เลือกตั้งให้บริหารงานเทศบาลท้ัง 2 แห่ง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชน

เพราะขาดความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาล  สมาชิกสภาเทศบาลก็ท าตัวเป็นนักการเมืองมากไปมีการก้าวก่ายอ านาจหน้าที่

ของข้าราชการประจ า ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโจมตีการด าเนินงานของรัฐบาล การด าเนินงานของเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพ 

ปัญหาของนครหลวงรุนแรงมากขึ้น เม่ือคณะปฏิวัติยึดอ านาจจึงปรับปรุงระบบการบริหารเทศบาลใหม่  ดังนั้นการตั้ง

เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี มีเหตุผลทางการเมืองแอบแฝงอยู ่ คือการมุ่งรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นส าคัญ  

เทศบาลนครหลวงฯจึงเป็นเสมือนหนึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิวัติให้สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น   การจัดต้ังท่ีมาจาก

มูลเหตุทางการเมือง กลับก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหาร คือ การประสานงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ กับเทศบาล

นครหลวงฯ มีการด าเนินงานแบบต่างคนต่างท า ท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ประหยัดทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน 

 
432.  ธ ารง  สุขเจริญ . การบริหารงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาและ

การแก้ไขปัญหาการกวาด เก็บขน และท าลายมูลฝอย . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

, 2520. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลของการศึกษาในประเด็นแรกพบว่าการบริหารงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร  ได้เคยจัดตั้งใน

รูปของหน่วยราชการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับแผนกจนกระทั่งถึงระดับส านัก  (ซึ่งมีฐานะเทียบกรม ) และมีการจัดใน

รูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่ก็ไม่ปรากฏผลแตกต่างกับท่ีจัดในรูปของหน่วยราชการแต่อย่างใด เนื่องจากมี

ปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการ 

 ส่วนในประเด็นที่สอง  พบว่า การก าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนั้นมีกระบวนการอยู่  3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง  ได้แก่การกวาดเศษผงและเศษขยะในถนน  ตรอก ซอยต่าง ๆ ซึ่งเป็นขยะแห้ง  ขั้นตอนที่สองได้แก่  การ
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เก็บขนมูลฝอยตามอาคารท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้า ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล  และโรงงานต่าง  ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะ

สด และขั้นตอนที่สาม ได้แก่ การท าลายมูลฝอยท่ีได้จากการกวาดและการเก็บขนทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งมีท้ังขยะแห้งและ

ขยะสดท่ีจะต้องหาทางท าลายให้หมดไป  ปรากฏว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากมายท้ัง  3 ขั้นตอน ซึ่งอาจแยกได้เป็น  2 

ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ในลักษณะแรก  เป็นปัญหาและอุปสรรครวมท้ัง  3 ขั้นตอน และในลักษณะท่ีสอง  เป็นปัญหาและ

อุปสรรคของแต่ละขั้นตอน  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคนั้น  ส่วนมากมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเมืองและประชากร

อย่างรวดเร็ว ขาดความร่วมมือจากประชาชน มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารบ่อยเกินไปจนนโยบายต่าง  ๆ ไม่ต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านการเมือง ด้านกฎหมายล้าหลัง ด้านขาดงบประมาณ  ฯ เป็นต้น ส่วนปัญหาของแต่ละขั้นตอน

ส่วนมากมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของคนงาน  การขาดอุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น ไม่มีรถยนต์กวาดท่ีทันสมัยแทน

แรงงานคน รถยนต์เก็บขนขยะมีไม่เพียงพอใช้งาน  สถานท่ีเทขยะไม่เพียงพอ  โรงงานท าลายขยะประสิทธิภาพสูงยังไม่มี  

และปัญหาประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการ ซึ่งในบรรดาปัญหาและอุปสรรคท้ังหลายท้ังปวงเหล่านี้  ปัญหาและอุปสรรค

ในขั้นตอนการเก็บขนและท าลายมูลฝอยให้หมดสิ้นไปในแต่ละวันนั้นับว่ามีความส าคัญมากเพราะในปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครไม่สามารถเก็บขนและท าลายขยะได้หมดในแต่ละวันก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมเป็น

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพแห่งชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครตลอดมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว 

 จากสาเหตุแห่งปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคบางประการอาจแก้ไขได้ โดยการกวดขันในทาง

ปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนาด้านระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  เช่น ปัญหาการปฏิบัติงานของคนงาน  ฯ เป็นต้น แต่ปัญหา

และอุปสรรคบางประการ  น่าจะได้มีการวางแผนและโครงการไว้อย่างแน่นอน  เพราะเท่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยขาดการวางแผนและโครงการ เพื่อเป็นแนวทางบริหารงานด้านนี้ไว้ เช่น ปัญหารถยนต์ไม่พอใช้

งาน สถานท่ีเทขยะไม่เพียงพอ และโรงงานท าลายขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูงยังไม่มี ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะให้

มีการวางแผนและโครงการในระยะสั้น  เพื่อเร่งรัดการแก้ไขให้เห็นผลทันความต้องการของประชาชน  และในระยะยาว

ตามลักษณะยากง่ายของงานและงบประมาณที่จะเอ้ืออ านวย 

 

433.  นที  วัชรศิริธรรม  . การบริหารงานต ารวจ  กรุงเทพมหานคร  : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงสร้างและพฤติ

กรรมการบริหาร . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2525. 

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของต ารวจกรุงเทพมหานครประสบปัญหาหลายประการดังนี้คือ ปัญหา

โครงสร้างองค์การท่ีมีสภาพไม่เหมาะสม กรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจบังคับบัญชาต ารวจกรุงเทพมหานครได้ จึงท าให้

การปฏิบัติงานไม่ได้ผลดี นอกจากนี้โดยอาศัยทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก ยังพบว่า ขวัญและแรงจูงใจ

ในการท างานของต ารวจกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่ า ซึ่งส่งผลท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก ได้แก่ ปัญหาการขาดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีแน่นอนชัดเจน ปัญหาการขาด

อัตราก าลังต ารวจกรุงเทพมหานครและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดการประสานงานท่ีดี และปัญหาเรื่อง

กฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครบางฉบับท่ียังคงมีสภาพล้าสมัย สาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จึงท าให้การ

ปฏิบัติงานขอต ารวจกรุงเทพมหานครไม่บรรลุตามเป้าหมายเท่าที่ควร 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต ารวจกรุงเทพมหานครจะถูกยุบกลับคืนไปปฏิบัติหน้าที่หลักของกรมต ารวจตามเดิมต้ังแต่

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 โดยมอบงานด้านการควบคุมบังคับใช้กฎหมายนี้ให้กรุงเทพมหานครด าเนินการเองก็

ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า  ปัญหาการขาดนโยบายในการท างานท่ีแน่นอน  ชัดเจน ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  

ปัญหาเรื่องกฎหมายบางฉบับท่ีมีสภาพล้าสมัยก็ยังคงมีอยู่และควรจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 การวิจัยในคร้ังนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครบ้างในอันท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนด

นโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงาน  เม่ือมีการจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาใหม่แทนต ารวจกรุงเทพมหานคร  ท้ังนี้เพื่อให้การ

บังคับใช้กฎหมายของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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434.  พิศณุ  เจริญนุกูล . บทบาทส านักงานแขวงในเขตกรุงเทพมหานครช้ันนอก  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531. 

 การศึกษาเก่ียวกับบทบาทส านักงานแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอกเป็นการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึง

ความส าคัญของการให้บริการประชาชนในระดับแขวง  โดยการตั้งส านักงานแขวงขึ้นแทนรูปแบบการปกครองเดิม  คือ

ก านันผลท่ีได้รับจากการศึกษาสามารถชี้ให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 

 1. การปกครองระดับแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก  เดิมซึ่งปกครองโดยก านัน  เป็นรูปแบบการ

ปกครองตามหลักการปกครองท้องท่ี ซึ่งแอบแฝงอยู่ท าให้เกิดความสับสนในรูปแบบการปกครองกรุงเทพมหานคร 

 2. ก านัน ผู้ปกครองแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก ไม่ทราบถึงบทบาทท่ีแท้จริงของตัวเองในการด ารง

ต าแหน่งผู้ปกครอง 

 3. ประชาชนมีความพอใจในการจัดต้ังส านักงานแขวงขึ้นมาให้บริการมากกว่าการปกครองแบบก านันในรูป

แบบเดิม 

 จากผลการศึกษาที่ได้รับท้ัง  3 ประการ อาจน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการปกครองระดับแขวงให้ถูกต้องตาม

หลักการปกครองของกรุงเทพมหานคร และรวมท้ังการให้บริการประชาชนท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าปัจจุบัน 

 

435.  กอบชัย  บุญอรณะ . การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขตในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปนครหลวง  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532. 

 ผลการศึกษาพบว่า  ไม่มีสภาเขตใดจาก  3 สภาเขตท่ีเป็นตัวอย่างจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่าง

ครบถ้วนทุกข้อ และรายละเอียดการปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและองค์ประกอบของแต่ละสภาเขต  

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้  แต่ผู้ศึกษาคาดว่าในโอกาสข้างหน้าจะมีความเป็นไปได้มากท่ีทุกสภาเขตจะสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนทุกประการตามพระราชบัญญัติ ฯ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีจ ากัดตามพระราชบัญญัติ  ฯ ในขณะนี้ แต่จากการศึกษาจะเห็น

ได้ว่าสภาเขตท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษานี้ก็สามารถท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการปกครอง

ท้องถ่ิน คือสามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ และช่วยตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน แบ่งเบาภาระของฝ่ายบริหาร

ระดับต่าง ๆ ได้มาก และยังเป็นท่ีฝึกฝนและพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้เป็น

อย่างด ี

 สภาเขตจึงนับเป็นองค์กรท่ีมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารต่อประชาชนมากสมควรท่ีจะให้

ความส าคัญและเพิ่มบทบาทอ านาจหน้าที่ให้กับสภาเขตมากข้ึนในอนาคต 

 

436.  วรพจน์  อินทุลักษณ์ . ส านักงานเขตกรุงเทพมหานครกับบทบาทด้านเทศบาล  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสน

ศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. 

 “กทม.” ในฐานะเป็นชื่อของหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษหนึ่งของประเทศเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ

ปกครองดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ  “กรุงเทพมหานคร” ในฐานะเมืองหลวงและแหล่งรวมของกิจกรรมเกือบ

ทุกประเภทของบ้านเมือง แม้ว่า “กทม.” จะแบ่งพื้นท่ีออกเป็นเขต ๆ โดยท่ีส านักงานเขตเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ

ในด้านรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการปฏิบัติภารกิจด้านเทศกิจ 

 ในการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติภารกิจด้านเทศกิจ  นั้น ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุของ

ปัญหาม ี3 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ ด้านกฎหมายท่ีไม่ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินอย่างเด็ดขาด นโยบายและแนวทางปฏิบัติ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ สถาบันทางวิชาการ 

 
ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

243 

ของ กทม. ด้านเทศกิจขาดความแน่นอนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของคณะผู้เข้ามาบริหารท้ัง  กทม. และรัฐบาล  และ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจขาดการพัฒนาฝึกฝนอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท าอย่างเพียงพอ 

 จากผลการศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ท้ัง 3 ประการนั้น  โดยการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับ

ในเรื่องอ านาจการด าเนินของส านักงานเขต  การก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์  แนวทางปฏิบัติด้านเทศกิจให้แน่นอนและ

จัดตั้งสถาบันอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจโดยเฉพาะ  และคิดค้านการรวมงานเทศกิจไปขึ้นกับส่วนกลางตามท่ีมีผู้

เสนอแนวความคิดนี้ 

 

437.  สมชาย  จิตรสอาด . การศึกษารูปแบบการบริหารต ารวจท้องถิ่นในอนาคต  : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  

. เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. กรุงเทพมหานครในอนาคตจ าเป็นต้องมีต ารวจท้องถ่ินท่ีปฏิบัติหน้าที่ในทุก ๆ ด้านเป็นของตนเองซึ่งจะท า

หน้าท่ีดูแลงานท้ังทางด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและงานท่ีเป็นของท้องถ่ินจริง  ๆ เช่น งานรักษาความ

สะอาด งานสาธารณสุข งานจราจร งานดับเพลิง  ยกเว้นภารกิจที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงและประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ เช่น งานด้านอาชญากรรมท่ีมีเครือข่ายเกินกว่าหนึ่งพื้นท่ี  งานด้านต่างประเทศ  งานด้านความม่ันคง  เป็นต้น ท่ี

คงให้ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ปฏิบัติ 

 2. รูปแบบการบริหารงานต ารวจท้องถ่ินจะผันแปรตามรูปแบบการปกครองท้องถ่ินกล่าวคือ  หากในอนาคต

ยังคงเป็นการปกครองท้องถ่ินตามรูปแบบในปัจจุบันซึ่งผู้บริหารและสภามาจากการเลือกตั้งในระดับเดียว การจัดองค์การ

ก็จะเป็นไปในลักษณะท่ีหน่วยงานต ารวจท้องถ่ินมีสายการบังคับบัญชาขึ้นกับส่วนกลางคือปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานในแต่ละเขตพื้นท่ีต้องรับนโยบายมาจากส่วนกลาง  แต่ถ้ามีการกระจายอ านาจให้

มีการเลือกตั้งผู้อ านวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี  โดยแบ่งพื้นท่ีกรุงเทพมหานครออกเป็นเทศบาลย่อย  ๆ การจัด

องค์การต ารวจท้องถ่ินจะขึ้นกับเทศบาลย่อย ซึ่งแต่ละเทศบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายเอง  และการก าหนดนโยบายและ

ควบคุมการปฏิบัติงานของต ารวจท้องถ่ินใช้ระบบคณะกรรมการท่ีคัดเลือกมาจากตัวแทนของบุคคลหลายฝ่าย 

 3. ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาหน่วยงานต ารวจท้องถ่ินของกรุงเทพมหานครได้แก่  การไม่ได้รับการยอมรับ

จากประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ให้ได้รับการขยายภารกิจและหน่วยงานออกไปเป็นต ารวจท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน

อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องแก้ไขภาพพจน์ของหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ควบคุมบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน 

คือหน่วยงานเทศกิจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยแก้ไขเรื่องพฤติกรรมบุคคลและระบบกฎหมาย  ซึ่ง

กรุงเทพมหานครจะต้องแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนและระบบอ่ืน ๆ ท่ีอยู่รายรอบ ดังนั้นการแสดงให้ทุก ๆ ฝ่าย

เห็นว่าในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติงานในส่วนของเทศกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

 

438.  พีร  แพรวพนิต . งานเทศกิจกรุงเทพมหานคร  ศึกษากรณีหาบเร่  – แผงลอย . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2537. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 ปัญหาและอุปสรรคในการน าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ. 2535 

ไปให้ ในด้านพระราชบัญญัติ  พบว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ร้อยละ 82.92 ไม่มีการบังคับใช้อย่าง

ต่อเนื่อง ร้อยละ 85.36 ในด้านนโยบาย  พบว่าไม่มีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 87.80 ไม่ได้ประชาสัมพันธ์

นโยบายให้ประชาชนทราบ ร้อยละ 85.36 และไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ ร้อยละ 82.92 

 ในด้านการบริหารงานของงานเทศกิจ  พบว่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  ร้อยละ 75.61 

และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ร้อยละ 73.17 ในด้านความก้าวหน้าในสายงานพบว่างานเทศกิจเป็น
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ท่ียอมรับของสังคม  ร้อยละ 70.73 แต่มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งน้อย  ร้อยละ 63.41 ในด้านค่าตอบแทน  พบว่า ขั้น

เงินเดือนไม่เหมาะสม ร้อยละ 70.73 ในด้านการประสานงาน พบว่าหน่วยงานมีนโยบายและหลักการประสานงาน ร้อย

ละ 85.37 แต่มีปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 51.22 

 ข้อมูลจากแม่ค้าหาบเร่  – แผงลอย พบว่าสาเหตุท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แม่ค้าในเขตคลองเตยคือจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร้อยละ 41.66 

และการด ารงอาชีพหาบเร ่– แผงลอย เนื่องมาจากไม่มีงานท า ร้อยละ 42.50 ส่วนแม่ค้าในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คือ 

ขายสินค้าได้มากกว่าที่กรุงเทพมหานครจัดให้ ร้อยละ 37.50 และการด ารงอาชีพหาบเร่ – แผงลอย เพราะไม่มีงานท า

ร้อยละ 56.67 

 ข้อมูลจากประชาชนท่ีซื้อสินค้าจากหาบเร่  – แผงลอย พบว่าประชาชนในเขตคลองเตย  ซื้อสินค้าจากหาบเร่  – 

แผงลอย เพราะสะดวกในการซื้อ ร้อยละ 50.00 ประชาชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  ซื้อสินค้าจากหาบเร่  – แผงลอย 

เพราะสะดวกในการซื้อ ร้อยละ 68.89 

 

439.  ธิติพงษ ์ ปราถน์วิทยา . บทบาทและอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 

2538. 
 จากการศึกษาพบว่า 

 1. เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างกว้างขวาง  แต่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครยังมิได้ใช้อ านาจอย่างเต็มท่ี  เนื่องจาก

ขาดความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

 2. ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง  ได้แก่ ส่วนราชการระดับ

ส านักและส านักงานเขต  ปัจจุบันยังไม่มีความสัมพันธ์กันทางด้านกฎหมาย  ท าให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองยังไม่

บรรลุผลอย่างแท้จริง 

 3. กรุงเทพมหานครยังมิได้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้อย่าง

จริงจังและครบถ้วน  เนื่องจากข้อก าหนดของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  ยังเป็นเพียง

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ประกอบกับในทางปฏิบัติกรุงเทพมหานครได้อาศัยบทบัญญัติของ

กฎหมายอ่ืนแทนได้ 

 ดังนั้น เพื่อให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่าง

แท้จริง กรุงเทพมหานครจึงควรด าเนินการดังนี้  (1) เร่งรัดออกข้อบัญญัติ  ฯ ให้รวดเร็วขึ้น  (2) ส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ  (3) ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างและส านักงานเขต

ให้ชัดเจนขึ้น (4) เน้นหนักให้มีการน าเอาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้อย่าง

จริงจัง 

 

440.  สุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์  . การให้สวัสดิการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  . วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร , 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัญหาอุปสรรคในการให้สวัสดิการด้านสวนสาธารณะ ก็คือ 
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  (1) การเพิ่มสวนสาธารณะ เป็นไปได้ยากเพราะพื้นท่ีเหมาะสมส่วนมากเป็นพื้นท่ีบุกรุก  การด าเนินการ

ไล่รื้อท าได้ล าบาก  เช่น กรณีซอยรางน้ า  หรือพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิซึ่งจะต้องมีการเจรจากับผู้ถือครอง  เพื่อบริจาค ให้เช่าหรือ

ขาย โอกาสส าเร็จเป็นไปได้ยากเช่นกันเพราะปัจจุบันที่ดินในกรุงเทพมหานครราคาแพงมาก  จนผู้เล็งเห็นผลประโยชน์

ของสวนสาธารณะน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ด้านธุรกิจการค้า ซึ่งผลก าไรท่ีได้รับสามารถเป็นตัวเงินได้ชัดเจน 

  (2) งบประมาณ ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและพัฒนาสวนสาธารณะหรือได้งบประมาณล่าช้า 

  (3) การบริหารหรือการจัดการ  เช่น น้ าที่ใช้รดต้นไม้ขาดแคลนในฤดูแล้ง  ปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความ

สะอาดในสวนสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

  (4) ปัญหาอุปกรณ์ สวนสาธารณะขาดแคลนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

  (5) ปัญหาคน แบ่งได้เป็น 

   (5.1) เจ้าหน้าที่ ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีจะดูแลสวนอย่างท่ัวถึง ฯลฯ 

   (5.2) ประชาชนผู้มาใช้บริการ เช่น ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสวนสาธารณะ  มาใช้

บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ สถานท่ีบริการไม่เพียงพอเกิดการแย่งท่ีกัน ฯลฯ 

   (5.3) ปัญหาผู้มาแสวงหาผลประโยชน์ในสวนสาธารณะ เช่น ลักลอบน าของมาขาย ช่างภาพเถ่ือน 

ฯลฯ 

 2. ความต้องการของประชาชนในการได้รับสวัสดิการด้านสวนสาธารณะ  : จากากรสอบถามตามแบบส ารวจ

ความคิดเห็นความต้องการใช้สวนสาธารณะของประชาชน จ านวน 300 ชุด จาก สวน 10 สวน ได้แก่ สวนลุมพินี สวน

จตุจักร สวนพระนคร  สวนสราญรมย์  สวนธนบุรี สวนหลวง ร. 9 สวนน้ าบึงกุ่ม  สวนหนองจอก  อุทยานเบญจสิริ  และ

สวนรมณีนาถ ได้รับมา 190 ชุด สรุปได้ว่า 

  (1) ความคิดเห็นท่ัวไป เห็นว่าสวนสาธารณะมีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองหลวง  ช่วย

ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนหย่อนใจ ลดปัญหาการม่ัวสุมของเด็กเยาวชนในสถานเริงรมย์ ช่วยลดมลภาวะเป็น

พิษ ไม่มีส่วนท าให้ปัญหาจราจรติดขัด ฯลฯ 

  (2) ความเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมและการบ ารุงรักษา  ควรจัดให้สวนมีไม้ดอกไม้ประดับ  

บ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ พัฒนาความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน 

  (3) ความเห็นด้านบรรยากาศ ต้องการให้มีบรรยากาศท่ีดี มีต้นไม้ มีสนามหญ้า สระน้ า ปราศจากเสียง

รบกวน 

  (4) ความเห็นด้านจัดระเบียบ  มีเวลาเปิด  – ปิด กวดขันตรวจตรา  ผู้มาใช้บริการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

  (5) ความเห็นทางด้านปัญหาความต้องการสวนสาธารณะ  สวนสาธารณะมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอ  ควร

สร้างเพิ่มข้ึนและกระจายให้ทั่วกรุงเทพมหานคร 

 3. การจัดสวัสดิการสวนสาธารณะเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  : กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องปรับปรุง  

ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดพื้นที่สวนสาธารณะ  จัดหาพื้นท่ีใจกลางเมืองเพื่อสร้างสวนมากข้ึนและหน่วยงานท่ีดูแล

รับผิดชอบด้านสวนสาธารณะควรอยู่ในระดับกรม 

 4. แนวทางแก้ไข : จัดหาพื้นท่ีสร้างสวนสาธารณะ ให้การกระจายตัวของสวนมากข้ึน มีสวนทุกเขตและมีพื้นท่ี

สวนอย่างน้อย  1 ตารางเมตร  ต่อ 1 คน ในระยะแรก  หรือเพิ่มสวนสาธารณะอีกประมาณ  1,400 ไร่ หรือ 

2,240,000 ตารางเมตร จัดบริการในสวนสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการมากท่ีสุด  ซึ่งแนวทาง

การแก้ไขจะบรรลุผลส าเร็จได้  ผู้บริหารทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญของการมีสวนสาธารณะและการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี

ในกรุงเทพมหานครท่ีจะมีผลดีต่อประชาชนท้ังสุขภาพกายและใจ  ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน  ผู้บริหารได้ให้
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นโยบายแนวทาง  กฎหมาย งบประมาณ ตลอดจนบุคลากรท่ีจะด าเนินการเรื่องสวนสาธารณะให้บรรลุผลส าเร็จอย่าง

จริงจัง ตลอดจนได้ความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชน 

  

 
สรุป 

 จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า ในการให้สวัสดิการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ยังไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชนและไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนดแต่ถึงอย่างไรก็ตามสวนสาธารณะเป็นสถานท่ีท่ีให้ประโยชน์ ประชาชน

ได้ใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  ต้นไม้ท่ีปลูกในสวนช่วยลดมลภาวะอากาศเป็นพิษได้  เช่น ดูดความร้อนจากอากาศ

และผิวดิน ดูดสารพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละออง  ตลอดจนคายก๊าซออกซิเจนท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์  การ

เพิ่มจ านวนสวนสาธารณะเท่ากับเป็นการเพิ่มต้นไม้ให้มีมากข้ึน  เป็นการช่วยให้อากาศดีขึ้นอีกวิธีหนึ่ง  ต้นไม้ช่วยให้

สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ดังนั้นสวนสาธารณะท่ีประชาชนมาใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจยังเป็นสถานท่ีช่วยลดปัญหามลภาวะ

ทางอากาศได้ด้วย ท าให้ประชาชนท่ีมาใช้สวัสดิการสวนสาธารณะมีสุขภาพดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เม่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนดี ประเทศชาติย่อมมีความม่ันคง 

 

441.  อินจิรา   นิยมรูธ  . แนวทางการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการจัดการให้บริการฌาปนกิจของ

กรุงเทพมหานคร . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. 

 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดฌาปนกิจที่เหมาะสม คือ ให้วัดด าเนินการฌาปนกิจต่อไป แต่จะต้องก าหนด

ระยะเวลาที่แน่นอนให้วัดปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นเตาปลอดมลพิษโดยมีเขม่าควันท่ีออกจากปล่องเตาเผาศพให้เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด และจะต้องได้รับการตรวจสอบเตาเผาศพทุกปีเพื่อให้ม่ันใจว่าเตาเผาศพได้รับ

การดูแลบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพในการลดมลพิษ 

 

442.  จิราภา  แจ้งใจดี . การกระจายอ านาจบริการสาธารณะในท้องถิ่นไทย  : กรณีศึกษาการขนส่งโดยสารรถ

ประจ าทางรูปแบบสหการผสมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์, 2541. 

 การขนส่งโดยสารรถประจ าทางเป็นการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในแต่

ละท้องถ่ิน และมีความจ าเป็นขั้นพื้นฐานท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะต้องด าเนินการในฐานะรัฐ  สวัสดิการ โดยมีกฎหมายรองรับ

เพื่อประโยชน์มหาชน 

 กิจการขนส่งโดยสารรถประจ าทางเป็นกิจการบริการท่ีอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของท้องถ่ิน แม้ว่ากิจการขนส่งเป็น

กิจการขนาดใหญ่  ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากเทคนิคสูง  แต่โดยอ านาจและหน้าที่ท้องถ่ินต้องด าเนินการ  อีกท้ังเป็นการ

กระจายอ านาจบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบซึ่งเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดกิจการขนส่งโดยสารรถประจ าทางรัฐด าเนินการเป็นการรวมอ านาจบริการให้อยู่

ในการด าเนินการของรัฐ ขัดต่อการกระจายอ านาจบริการสาธารณะให้กับท้องถ่ินและรัฐก็ไม่อาจเข้าใจถึงสภาพปัญหาของ

การขนส่ง 

 

443.  บัณฑิต  วินิจฉัยกุล . การรับรู้ในบทบาทของสมาชิกสภาเขต  กรุงเทพมหานคร  . ปริญญาศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  , 

2542. (วิทยานิพนธ์) 
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 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ในบทบาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  การรับรู้ใน

บทบาทของการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งกับของกรุงเทพมหานครมีมากพอ  ๆ กันคือ อยู่

ในระดับปานกลาง  ส่วนการรับรู้ในบทบาทตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายอยู่ในระดับสูง  ปัจจัยในเรื่องระดับ

การศึกษา  รายได้และความผูกพันกับเขตท่ีได้รับการเลือกตั้ง  ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้บทบาท  แต่ความ

แตกต่างในเรื่อง เพศ อาย ุอาชีพ พรรคการเมืองท่ีสังกัด  และจ านวนคร้ังท่ีได้รับการเลือกตั้งไม่ก่อให้เกิดความแตกต่าง

กันในการรับรู้บทบาท 

 

444.  เสรี  เยาวะ . อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีการควบคุมการบริหารงานของ

กรุงเทพมหานคร . นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 ผลการศึกษาปรากฏว่าอ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในการควบคุมการบริหารงานของ

กรุงเทพมหานครนั้น  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดมาตรการหลาย

ประการด้วยกัน  ได้แก่ การควบคุมโดยมาตรการข้อบังคับกรุงเทพมหานคร  การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญและ

คณะกรรมการวิสามัญ  การให้ความเห็นชอบในการด าเนินกิจการบางอย่างของกรุงเทพมหานคร  มาตรการการตั้งกระทู้

ถาม การเสนอญัตติ  การอภิปรายท่ัวไปเพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร  การควบคุมโดยมาตรการงบประมาณ  และการควบคุมโดยมาตรการ

ถอดถอนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกจากต าแหน่ง  แต่มาตรการต่าง  ๆ โดยมาตรการถอดถอนผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครออกจากต าแหน่ง แต่มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีปัญหาข้อบกพร่อง เนื่องจากกฎหมายได้ให้อ านาจฝ่าย

บริหารของกรุงเทพมหานครมากกว่า ท าให้สภากรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้เขียนจึงเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขอ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในการควบคุมการบริหารงาน

ของกรุงเทพมหานคร  โดยพิจารณาเห็นว่าอ านาจหน้าท่ีของสภากรุงเทพมหานครมีความเก่ียวโยงกับโครงสร้างของ

กรุงเทพมหานครจนไม่สามารถแยกจากกันได้ การปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครจึงต้องท าการปรับปรุง

โครงสร้างของกรุงเทพมหานครก่อน  โดยให้มีการปกครองกรุงเทพมหานครเป็น  2 ระดับ ระดับบนคือรูปแบบกรุงเทพ

ธนบุรีมหานครมีผู้ว่าการกรุงเทพธนบุรีมหานครมาจากการเลือกตั้ง  ระดับล่างเรียกว่านครบาลมีจ านวน  9 นครบาล มี

สภานครบาลมาจากการเลือกตั้งและสภาเลือกสมาชิกด้วยกันท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  โดยสมาชิกสภานครบาลจะท าหน้าที่

เป็นสมาชิกสภากรุงเทพธนบุรีมหานครด้วย 

 สภาระดับบนคือกรุงเทพธนบุรีมหานครนั้น  ให้มีส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพธนบุรีมหานคร  ปฏิบัติงาน

และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานสภา  ฯ ปรับปรุงมาตรการควบคุมฝ่ายบริหารของสภาบริหาร

กรุงเทพมหานคร  ปรับปรุงการควบคุมโดยมาตรการข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ให้การเสนอว่าข้อบัญญัติของสมาชิก

สภาต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 5 คน กรณีท่ีร่างข้อบัญญัติใดสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่

เห็นด้วย สภาจะต้องมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาท้ังหมด  ปรับปรุงมาตรการตั้ง

กระทู้ถามโดยให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาในการประชุมครั้งนั้น  ปรับปรุงมาตรการยื่นญัตติเกี่ยวกับกิจการงานของ

กรุงเทพมหานครหรือญัตติอภิปรายท่ัวไปเพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น  โดยให้มีการลงมติในเรื่อง

ดังกล่าวได้ แต่มตินั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะของการให้ความไว้วางใจหรือไม่ให้ความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหาร  และฝ่าย

บริหารจะต้องน ามติของท่ีประชุมไปปฏิบัติหรือติดตามให้เป็นไปตามมติของสภา  ปรับปรุงมาตรการควบคุม  โดยวิธีการ

งบประมาณกรณีสภาไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณและมีการแต่งตั้งกรรมการร่วมเพื่อพิจารณา และสภาไม่เห็น

ด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการต้องใช้คะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของสมาชิกสภาจึงจะท าให้ร่างข้อบัญญัติ

นั้นตกไป ปรับปรุงการแปรญัตติของสมาชิกสภาโดยห้ามมิให้แปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการ  แต่อาจ
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แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย  ปรับปรุงมาตรการให้ความเห็นชอบของสภา  ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะแต่งตั้ง

ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับสูงเช่น  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ต้องเสนอให้สภาให้ความเห็นชอบเพื่อลดปัญหาความ

ขัดแย้งและให้การประสานงานระหว่างสภาและข้าราชการประจ าของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ 

 ส าหรับสภาระดับล่างคือสภานครบาล นอกจากจะน ามาตรการในการควบคุมฝ่ายบริหารดังเสนอไว้ข้างต้นมาถือ

ปฏิบัติด้วยแล้ว  สิ่งท่ีแตกต่างก็คือกรณีสภาไม่ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะมีผลท าให้

ฝ่ายบริหารต้องออกจากต าแหน่งทันที  ท้ังนี้ การก าหนดมาตรการควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานครใน  2 

ระดับดังกล่าว  โดยในระดับบนยังมีโครงสร้างเหมือนกับกรุงเทพมหานครปัจจุบัน  และในระดับล่างเป็นการน าระบบ

รัฐสภามาใช้เพื่อเป็นการประสานแนวความคิดท้ังฝ่ายท่ีต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และฝ่ายท่ี

ต้องการให้น าระบบรับสภามาใช้กับการบริหารกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะท าให้การควบคุมการบริหารงานของ

กรุงเทพมหานครโดยสภากรุงเทพมหานคร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามเจตนารมณ์ของการ

ปกครองท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

 

445.  ชัชวาล  ฟุ้งลัดดา . นโยบายและการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครด้านสวนสาธารณะ  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีในช่วงเวลาที่  ศ.ร.อ. กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่  พ.ศ. 2535 – 

2539 . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. นโยบายและการด าเนินงานด้านสวนสาธารณะ  เน้นให้มีสวนสาธารณะในระดับชุมชน  ท่ีใช้ประโยชน์ได้

ละแวกใกล้เคียง  และตรงกับความต้องการของประชาชน  สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันน้ าท่วมได้  โดยเฉพาะด้าน

สวนป่า และค านึงถึงความสวยงามในการออกแบบ 

 2. การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครด้านสวนสาธารณะ  โดยมอบหมายให้ส านักสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบ ซึ่งมีกองสวนสาธารณะเป็นฝ่ายปฏิบัติการ 

 3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ  คือ เรื่องการขาดแคลนท่ีดิน  แผนการด าเนินงานท่ีขาดการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจน ขาดบุคลากรในการออกแบบสวนสาธารณะ 

 4. การจัดหาสวนสาธารณะจะส าเร็จได้  ต้องอาศัยความร่วมมือภาครัฐ  และเอกชนเก่ียวกับท่ีดิน  ปรับปรุง

มาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนเก่ียวกับสวนสาธารณะ  มาตรการลดภาษีส าหรับเอกชนท่ีสนับสนุนการจัดหา

สวนสาธารณะ และการเพิ่มอัตราบุคลากร เช่น วิศวกร และสถาปนิก ด้านการออกแบบสวนสาธารณะ 

 

446.  วีระวุฒิ  ต๊ะปินตา . การศึกษาการกระจายบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : การประยุกต์ใช้ตัวแบบ

ผสมผสาน . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 

 1. กระบวนการกระจายบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยขั้นตอนทางด้านงบประมาณที่

ส าคัญได้แก่ 1) การจัดท างบประมาณ  2) การอนุมัติงบประมาณ  3) การบริหารงบประมาณ  และ 4) การติดตามการ

รายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ผู้บริหารระดับสูงมีความเห็นว่ากระบวนการกระจายบริการสาธารณะใน

ปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการกระจายบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชน  โดยมิได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง

ชนชั้นหรือปัจจัยทางการเมืองแต่อย่างใด 

 2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจายบริการสาธารณะประเภทต่าง  ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร  เม่ือก าหนด

ให้บริการเทศกิจและบริการก าจัดขยะเป็นบริการทางการบริหาร  บริการการศึกษาเป็นบริการผสม  และบริการพัฒนา
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ชุมชนเป็นบริการทางการเมือง  ท้ังนี้ปัจจัยทางการบริหารอาจได้แก่  ปัญหาหรือความต้องการของประชาชน  รายจ่ายใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือจ านวนประชากร 

 3. ค่าดัชนีความเป็นธรรมในการกระจายบริการเทศกิจ บริการก าจัดขยะ  บริการการศึกษา  และบริการพัฒนา

ชุมชน เม่ือก าหนดให้ความจ าเป็นต่อบริการของประชาชนเป็นมาตรฐาน  มีค่าเท่ากับ 73.4%, 84.0%, 78.3% 

และ 82.8% ตามล าดับ แสดงว่า การกระจายบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีความเป็นธรรมในระดับปาน

กลาง 

 ข้อเสนอแนะ 

 ในทางวิชาการ ตัวแบบผสมผสานไม่สัมฤทธ์ิผลในการศึกษาการกระจายบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาคร้ังนี้สนับสนุนตัวแบบทางราชการหรือตัวแบบทางการบริหาร  ซึ่งเป็นตัวแบบท่ีสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุดใน

การศึกษาการกระจายบริการสาธารณะของเมือง  ท้ังนี้ ตัวแบบทางราชการมิได้จ ากัดขอบเขตเพียงกฎเกณฑ์การตัดสินใจ

ของระบบราชการ แต่ยังครอบคลุมหลักการบริหารแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วย 

 ทางด้านการบริหาร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อท าให้ข้าราชการมีอิสระในการ

ด าเนินงานตามกระบวนการ รวมท้ังมีอ านาจในการเสนอแนะนโยบายมากข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารตาม

ตัวแบบทางราชการ อันจะส่งผลให้การกระจายบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมาก

ขึ้น 
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การคลังท้องถิ่น งบประมาณท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

446.  ชวลิต  โรจนกร .  การควบคุมการคลังเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง . วิทยานิพนธ์ปริญญาโททางรัฐ

ประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2505. 

 This  study  deals  with  the  relationship  of  the  central  government  to  the  municipal  

governments  especially  central  supervision  and  control  of  municipal  finance  and  organization. 

 Chapter  I  deals  with  the  purpose  and  scope  of  the  study,  the  method  of  study,  the  

historical  background  of  municipal  government,  and   the  evolution  of  central  supervision  and  control  

of  municipal  finance. 

 Chapter  II  describes  the  classification  and  organization  of  municipal  government,  including  its   

power  and  functions,  its  relationship  to  the  Ministry  of  Interior,  central  organization  for  municipal  

supervision  and  control  in  the  Ministry  of  Interior  and  the  governor. 

 Chapter  III  deals  with  the  inadequacy  municipal  government  revenues  to  maintain  itself  

independent  of  the  central  government. 

 Chapter  IV  describes  central  control  over  municipal  budgets  and  municipal  expenditures. 

 Chapter  V  discusses  the  control  of  accounting  designs  and  procedures. 

 Chapter  VI  discusses  the  financial  reporting,  culminative  steps  in  the  process  of  controlling  

the  financial  affairs  of  government. 

 Chapter  VII  discusses  the  purchasing  control  and  control  over  public  contracts. 

 This  study  concludes  that  central  supervision  and  control  of  municipal  affairs  is  tightly  

centered  in  the  Minister  of  Interior.  And,  moreover,  that  such  control  results  in  a  reduction  of  local  

autonomy.  Finally,  the  present  system  of  municipal  finance  is  too  complex  in  organization  and  

inefficient  in  operation.  The  provisions  of  the  new  Municipal  Revenue  Act  of  1954,  even  though  

more  elaborate  than  those  of  the  Municipal  Revenue  act  of  1936,  still  require  some  sort  of  

administrative  reorganization  for  efficient  fiscal  administration. 

 

447.  สงคราม  ลิปิสุนทร ,พ.ต.อ. . สิทธิปกครองตนเองของเทศบาล : ศึกษาเฉพาะการบริหารงานคลัง . รัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2508. 

 This  thesis  emphasizes  the  paramount  importance  of  local  autonomy  and  focuses  on  three  

major  problems.  In  the  fist  place,  concerning  the  problem  of  overall  local  autonomy,  the  author  

urges  the  central  government  to  support  the  idea  of  giving  greater  autonomy  to  municipalities  by  

decentralization.  Present  circumstances  point  out  the  immediate  need  for  decentralization  in  order  to  

stimulate  popular  control,  participation  and  initiative  at  the  local  level.  Moreover,  the  central  
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government  can  utilize  municipalities  as  an  institution  to  promote  economic  and  social  development,  

and  serve  the  entire  nation. 

 The  second  problem  concerns  local  sources  of  income  which  is  one  of  the  most  crucial  

problems  in  local  government.  Improvements  should  be  made  by  the  Ministries  concerned,  namely,  

the  Ministry  of  Finance  and  the  Ministry  of  the  Interior,  in  order  that  the  municipalities  can  

perform  their  regulatory  functions  properly.  Tax  collection  procedures,  too,  Have  to  be  taken  into  

account.  In  connection  with  Grants-in-aid  and  municipal  borrowing,  again,  both  sufficient  amounts  

and  principles  should  be  taken  into  consideration  by  the  central  authorities. 

 Last,  but  not  least,  is  the  problem  of  financial  decision-making;  time-consuming  approvals  

from  the  central  government  cause  not  only  delay  in  performing  duties  but  also  create  an  obstacle  

to  initiative,  and  tend  to  encourage  local  authorities  to  avoid  responsibility.  The  most  feasible  remedy  

would  be  to  transfer  as  much  of  the  controlling  power  as  possible  from  the  Minister  of  the  Interior  

to  the  provincial  governors. 

 In  the  light  of  what  has  been  written,  the  absence  of  real  autonomy  for  municipalities  

seems  to  be  obvious.  If  the  Ministry  of  the  Interior  wishes  the  municipalities  to  be  an  institution  

which  can  promote  popular  control  and  participation,  economic  and  social  development,  and  to  be  a  

center  of  initiative,  then  the  municipalities  have  to  have  greater  and  real  autonomy.  Why  not  let  

them  have  it? 

 

448.  ประเสริฐ  บุญซื่อ . เงินอุดหนุนเทศบาล . รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร

ศาสตร์ , 2511 

 The  main purpose  of  this  thesis  is  to  indicate  the  effects  of  the  existing  role  of  the  grants-

in-aid  and  the  bases  for   the  distribution  of  the grants-in-aid  from  the  central  government  to  the  

municipal  governments.  The  study  covers  historical   evolution  of  the  grants-in-aid  in  Thailand,  their  

nature ,  their  significance ,  and  their  present  role.  This  thesis  also  considers  some  crucial  problems  

concerning  the  improving  of  the  bases  for  distribution  of  the  grants-in-aid  from  the  central  

government. 

 The  most  important  method  by  which  the  central  government  gives  financial  assistance  to  

their  local  units  is  the  grant-in-aid.  In  most  countries  there  are  three  bases  for  distribution :  

supplementation,  stimulation,  and  equalization.  The  bases  for  distribution  of  state  aid  to  local  

government  will  differ  according  to  the  major  purpose  sought. 

 In  this  thesis  the  author  mentions  two  problems  that  have  become  the  main  barriers  to  the  

progress  of  local  government  and  the  grants-in-aid  in  Thailand.  Firstly,  though  the  present  system  

of  grants-in-aid  of  the  central  government  has  been  used  since  1946,  the  grants-in-aid  with  

regard  to  the  important  financial  aspects  of  the  municipal  government  have  not  been  functioning  

effectively.  The  amount  of  the  grants-in-aid  from  the  central  government  is  still  very  small  and  

same  amount  every  year.  And  lastly,  the  central  government  has  not  any  base  for  distribution  of  

the  grants-in-aid.  There  is  no  use  of  the  three  criteria,  supplementation,  stimulation,  and  

equalization. 
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 Since  grants-in-aid  from  the  central  government  have  an  important  role  in  the  municipal  

government’s  financial  development,  they  should  be  greater,  fairer,  and  more  beneficial  to  bring  

greater  effectiveness  to  local  administration.  This  study  on  the  grants-in-aid  of  Municipal  Government  

in  Thailand  indicates  clearly  the  immediate  need  for  solving  effectively  the  two  above  mentioned  

problem. 

 

449. จรัส  สุวรรณมาลา . การวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีของหน่วยการปกครองท้องถ่ินในจังหวัดต่าง ๆ 

ของประเทศไทย  . วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2526 

 ปัญหาส าคัญพื้นฐานประการหนึ่งของหน่วยการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทยก็คือ  การท่ีหน่วยการปกครอง

ท้องถ่ินมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่ายท่ีจ าเป็นต้องต้องใช้ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน  และสาเหตุส าคัญของ

ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากหน่วยการปกครองท้องถ่ินใช้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีในระดับต่ า ท าให้มีรายได้

น้อยกว่าที่ควรจะเป็นอยู่มาก  การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าการวัดระดับความพยายามในการจัดเก็บภาษีของ

หน่วยการปกครองท้องถ่ินในจังหวัดต่าง ๆ ว่า ภายใต้สภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาหนึ่งนั้น แต่ละท้องถ่ินได้ใช้

ความพยายามในการจัดเก็บภาษีแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และท าการจัดล าดับท่ีของความพยายามในการจัดเก็บภาษี

ของท้องถ่ินในแต่ละจังหวัด  ภาษีที่หน่วยการปกครองท้องถ่ินท าการจัดเก็บและมุ่งท าการวัดความพยายามในการจัดเก็บ

ภาษีในคร้ังนี้ประกอบด้วยภาษีอากร 4 ชนิด คือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และอากรฆ่าสัตว์   ส าหรับวิธีวัด

ความพยายามในการจัดเก็บภาษีนั้น  ใช้วิธีสมการถดถอยและวิธีระบบภาษีแทนร่วมกัน 

 ส าหรับวิธีสมการถดถอยนั้น  เม่ือท าการวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีแล้วปรากฏว่า  ท้องถ่ินท่ีใช้ความ

พยายามในการจัดเก็บภาษีอยู่ในล าดับแรก ๆ ได้แก่ หน่วยการปกครองท้องถ่ินในจังหวัดนราธิวาส (ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน)  สมุทรสาคร(ภาษีบ ารุงท้องท่ี)  ปทุมธานี(ภาษีป้าย)  ราชบุรี(อากรฆ่าสัตว์)  และนครนายก(ภาษีรวมท้ัง 4 

ประเภท)  ส าหรับท้องถ่ินท่ีใช้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีอยู่ในล าดับหลัง ๆ ได้แก่  หน่วยการปกครองท้องถ่ินใน

จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีรวมท้ัง 4 ประเภท)  นครสวรรค์(ภาษีบ ารุงท้องท่ี)  สุพรรณบุรี

(ภาษีป้าย)  และ พะเยา(อากรฆ่าสัตว์) 

 ส าหรับผลการวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดยวิธีระบบภาษีแทนนั้นปรากฏว่า ท้องถ่ินท่ีใช้ความพยายาม

ในการจัดเก็บภาษีอยู่ในล าดับแรก ๆ ได้แก่  หน่วยการปกครองท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรสงคราม(ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน )  

กาญจนบุร(ีภาษีบ ารุงท้องท่ี)  สุพรรณบุรี(ภาษีป้าย)  ชัยภูมิ(อากรฆ่าสัตว์)  และล าพูน(ภาษีรวมท้ัง 4 ประเภท)  ซึ่งผล

การวัดความพยายามฯ ทั้งสองวิธีข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันพอสมควร 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  มีหน่วยการปกครองท้องถ่ินในหลายจังหวัดที่ใช้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีต่ า

กว่าระดับปานกลาง ฉะนั้น ถ้าหากมีการเข้มงวดให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง  ท้องถ่ินท่ีมีความ

เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับสูงและมีจ านวนภาษีที่ควรจะเก็บได้มาก  ให้ใช้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีให้อยู่ใน

ระดับปานกลางเป็นอย่างน้อยแล้วก็เป็นท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะท าให้สถานะทางการคลังของหน่วยการปกครองท้องถ่ินโดย

ส่วนรวมดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างมาก 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีข้อด้อยอยู่หลายประการ ทั้งในวิธีสมการถดถอยและวิธีระบบภาษีแทน ฉะนั้น ผลการวัดความ

พยายามในการจัดเก็บภาษีที่ค านวณได้นี้จึงมีความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงน้อยลงไปเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม 

ผลการวิจัยครั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษาในรายละเอียดของเรื่องนี้ต่อไป  หรือ

อาจน าไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการคลังของท้องถ่ินต่อไป 
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450.  สมชาย  สัมฤทธิ์ทรัพย์ . การใช้เงินอุดหนุนเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรของรัฐบาล

ท้องถ่ินในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2530. 

 เงินอุดหนุนเป็นรายได้หลักท่ีส าคัญของรัฐบาลท้องถ่ินในประเทศไทย แต่สภาพการใช้เงินอุดหนุนยังขาด

ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างรัฐบาลต่างระดับ เนื่องจากมีเงินอุดหนุนอยู่มากประเภทและมีหลักเกณฑ์การ

จัดสรรท่ีสลับซับซ้อน วงเงินท่ีจัดสรรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรท่ีแท้จริงของท้องถ่ิน ดังนั้น การปรับปรุง

ระบบเงินอุดหนุนให้เป็นระบบท่ีง่ายขึ้นและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรของรัฐบาล

ท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งท่ีสมควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่การคลังท้องถ่ินในประเทศ 

 จากทฤษฎีเงินอุดหนุนได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เงินอุดหนุนท่ัวไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายความ

เสมอภาคทางการคลังระหว่างท้องถ่ิน เงินอุดหนุนสมทบสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการชักจูงให้ท้องถ่ินเพิ่มปริมาณ

การผลิตสินค้าสาธารณะท่ีจ าเป็น หรือรักษาระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานชั้นต่ า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาผลล้นออกของการผลิตสินค้าสาธารณะและเพื่อให้รัฐบาลกลางเข้าไปมีบทบาทในระดับ

ท้องถ่ิน เราสามารถใช้ทฤษฎีดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการประเมินระบบเงินอุดหนุนของไทย และเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบเงินอุดหนุนของไทยยังไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีเสนอไว้ในทฤษฎี การปรับปรุง

ระบบเงินอุดหนุนจะกระท าให้องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ สิทธ์ิของท้องถ่ิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและวงเงิน

อุดหนุนภายใต้ระบบใหม่จะมีเงินอุดหนุนอยู่เพียง 3 ประเภท คือ เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสมทบและเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ รัฐบาลท้องถ่ินทุกระดับและทุก ๆ แห่งจะมีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนท้ัง 3 ประเภทโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ท้องถ่ิน

ท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนท่ัวไปจะต้องมีฐานะทางการคลังต่ ากว่ารัฐบาลกลาง วงเงินแจะผันแปรทางตรงกับจ านวน

ประชากร ฐานทางการคลังและระดับความพยายามทางการคลังของท้องถ่ิน เงินอุดหนุนท่ัวไประบบใหม่จะใช้เพื่อการ

บริหารงานท่ัวไป ส่วนเงินอุดหนุนท่ัวไประบบเดิมท่ีให้แก่งานบริหารการศึกษาจะถูกน าไปรวมไว้ในเงินอุดหนุนสมทบ ซึ่ง

ท้องถ่ินจะมีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนสมทบตลอดไป โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีฐานะทางคลังต่ ากว่ารัฐบาลกลาง 

เงินอุดหนุนสมทบแบเปิดจะใช้เป็นรายจ่ายประจ าส าหรับรักษาระดับคุณภาพของการศึกษาภาคบังคับ การสาธารณสุขและ

สาธารณูปการ และทางหลวงท้องถ่ิน ส่วนเงินอุดหนุนสมทบแบบปิดจะใช้เป็นราขจ่ายลงทุนส าหรับชักจูงให้ท้องถ่ินผลิต

สินค้ารสาธารณะท้ัง 3 ประเภทดังกล่าวเพิ่มข้ึน วงเงินอุดหนุนแบบเปิดจะจัดสรรให้ทั้งหมดคิดเป็น 50% ของเงินอุดหนุน

ท่ัวไป ในจ านวนนี้จะแบ่งให้แก่การศึกษาภาคบังคับ 40% การสาธารณสุขและสาธารณูปการ 40% และทางหลวงท้องถ่ิน 

20% ส าหรับวงเงินอุดหนุนแบบปิดจะก าหนดเป็นอัตราสมทบเป็นขั้น ๆ ผกผันกับฐานะทางการคลังของท้องถ่ิน ส่วนเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจจะใช้เป็นรายจ่ายลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อช่วยเหลือท้องถ่ินท่ีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ

หลักเกณฑ์การจัดสรรจะไม่พิจารณาถึงฐานะทางการคลังหรือระดับความพยายามทางการคลังของท้องถ่ิน วงเงินท่ีจัดสรร

จะคิดจากต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการโดยใช้ราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลางเป็นราคากลาง ๆ ท่ีใช้ได้ท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปกติและกรณีพิเศษซึ่งใช้กันอยู่ในระบบเดิมจะถูกยกเลิกไปบางส่วน และบางส่วนได้เปลี่ยน

รูปแบบการจัดสรรไปเป็นเงินอุดหนุนสมทบ 

 

451. จัตุมงคล  โสณกุล ,หม่อมราชวงศ์ . รายได้ท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน  . ลักษณะวิชาการ

เมืองและเศรษฐกิจ เอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31 , 2531-

2532. 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
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 การวิจัยนี้เพื่อศึกษาว่าการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งส าคัญเพียงใดในการตัดสินใจของ

ประชาชนท่ีจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมในระอบบประชาธิปไตย และเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดนโยบายราไยด้ท้องถ่ินท่ีจะมี

บทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตย 

 เนื้อหาของการวิจัย 

 ในทางทฤษฎีการสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนแต่ละคนด้วยการด าเนินการของรัฐน่าจะมีผลต่อ

การเลือกตั้ง ดังจะเห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่หลายต่อหลายรัฐบาลต้องล้มลงเนื่องจาก

กฎหมายภาษีอากรไม่ผ่านรัฐสภา ส าหรับประเทศไทยพบว่า หากพิจารณาหลายตัวแปรด้วยกัน เช่นรายได้ภาษีอากรท่ี

จัดเก็บ รายได้ต่อหัวและระยะเวลา รวมกันไปแล้วสามารถแสดงเชิงสถิติตได้ว่ามีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยังไม่

สามารถแสดงเชิงสถิติได้ว่ารายได้ภาษีอากรในตัวของมันเองมีหรือไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนท่ีจะเข้า

หรือไม่เข้าร่วมในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าการจัดเก็บภาษียังไม่กว้างขวางและไม่กระทบคนส่วนใหญ่จน

เห็นพฤติกรรมในเชิงดังกล่าวได้ 

 นอกจากนั้น การปกครองท้องถ่ินไทยเป็นลักษณะรัฐจัดบริการให้ประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดบริการนั้นผ่านครรลองประชาธิปไตยด้วยการใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่โดยท่ีปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งของสังคม

ระบอบประชาธิปไตยคือปัญหาการกระจายรายได้ รัฐบาลทุกสมัยจึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาชนบทตามความต้องการ

ของคนในชุมชนขึ้น เพื่อมุ่งหวังในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพร้อม

กับวางรากฐานประชาธิปไตยด้านจิตใจแก่สังคมชนบท ซึ่งการดังกล่าวอาจมีผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง

ได้มาก รายงานนี้จึงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบว่าสามารถแสดงเชิงสถิติได้หรือไม่ว่าการจ่ายเงินของรัฐบาลในโครงการ

พัฒนาชนบทและรายจ่ายท้องถ่ินมีผลชักจูงให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มข้ึนหรือไม่ ซึ่งพบว่ายังไม่สามารถแสดงได้

เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบได้พบว่าในระยะท่ีแล้วมามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสาน แต่ยังไม่สามารถหาเหตุผลท่ีแสดงในเชิงสถิติได้ 

 เนื่องจากทางทฤษฎีน่าจะมีความสัมพันธ์ แต่เชิงสถิติแสดงได้ไม่ดีนัก กล่าวคือแสดงได้เพียงทิศทางท่ีแสดงว่าถ้า

รัฐบาลท าดีหรือเลวคนจะมาเลือกตั้งเพิ่มข้ึนหรือน้อยลง แต่ไม่สามารถแสดงเป็นตัวเลขได้ ในรายงานวิจัยนี้จึงยังคง

วิเคราะห์ต่อไปด้วยโดยใช้วิธีเชิงพรรณนาว่าท าอย่างไรจึงจะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายของรัฐกับพฤติกรรมการเสีย

ภาษีอากรท้องถ่ิน โดยต้ังสมมุติฐานว่าถ้ารัฐสร้างสิ่งจูงใจที่ถูกต้องแล้วท้องถ่ินจะเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเอง โดยไม่เข้าไปแจก

แจงว่าจะใช้กรรมวิธีใดจึงจะเก็บได้เพิ่มขึ้น โดยก าหนดเป็นหลักการขึ้นว่าถ้าท้องถ่ินใดเก็บภาษีได้เท่าไรจะได้รับเงิน

อุดหนุนเท่ากับจ านวนภาษีที่จัดเก็บได้ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ถ้าก าหนดให้งบประมาณเท่าเดิม หลักการดังกล่าวจะ

ท าให้ภาคกลางได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มข้ึน เทียบกับภาคอ่ืน ๆ และแม้หากจะยกเว้นไม่ค านวณรวม 18 จังหวัดที่ยากจน

ท่ีสุดแล้ว ภาคกลางก็ยังได้เปรียบอยู่แม้จะในระดับท่ีลดลง ส่วนผลต่อกรุงเทพมหานครจะได้รับเพิ่มข้ึน แต่พัทยาจะเสีย

ผลประโยชน์บ้างแต่ก็ไม่มากนัก 

 สรุปได้ว่าจากการท่ีการวิจัยสามารถแสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายท้องถ่ินต่อการเลือกตั้ง 

จึงเสนอแนะแนวทางการเพิ่มความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้หลัก Matching Fund ระหว่างเงินอุดหนุนและภาษีอากรท่ี

ท้องถ่ินจัดเก็บ โดยเชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้ท้องถ่ินจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้จ่ายในท้องถ่ินเพิ่มข้ึน อัน

จะมีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้ในท่ีสุด 

 

452.  เชียง  เภาชิต . ปัจจัยที่ก าหนดวงเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษา

เฉพาะกรณี เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  . วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2538. 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงพรรณนาส าหรับโครงสร้างทางการคลังของท้องถ่ินใน 3 

ระดับ ด้านรายรับเม่ือพิจารณาถึงภาษีที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง พบว่าเทศบาลและสุขาภิบาลมีรายรับจากภาษีโรงเรือนและ
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ท่ีดินสูงสุด ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายรับจากภาษีบ ารุงท้องท่ีสูงสุด ส าหรับภาษีท้องถ่ินท่ีรัฐบาลเก็บเพิ่มให้ 

พบว่าเทศบาลและสุขาภิบาลมีรายรับจากภาษีการค้าสูงสุดส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายรับจากภาษีสุราสูงสุด แต่

ถ้าพิจารณาภาษีท้องถ่ินท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้ พบว่าท้องถ่ินท้ัง 3 ระดับ มีรายรับจากภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนสูงสุด ถ้า

พิจารณารายรับพิเศษ พบว่าท้องถ่ินท้ัง 3 ระดับ มีรายรับจากเงินอุดหนุนสูงสุด ด้านรายจ่าย ถ้าพิจารณารายจ่าย

หน่วยงาน พบว่าเทศบาลมีรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าสูงสุดส่วนสุขาภิบาลมีรายจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้สอยและ

วัสดุสูงสุด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างสูงสุด และท้องถ่ินท้ัง 3 ระดับ มี

รายจ่ายของหน่วยงานและรายจ่ายประจ าสูงสุด เช่นกัน 

 ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดวงเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้กับท้องถ่ินในส่วนของรูปแบบเทศบาลท่ัวประเทศ 

เม่ือวิเคราะห์และประมวลผลแล้ว พบว่าตัวแปรท่ีมีส่วนก าหนดวงเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลท่ัวประเทศ ตามล าดับ

ก่อนหลังดังนี้คือ รายจ่ายประจ าด้านบริหารงาน ความพยายามทางการคลัง ฐานะทางการคลัง รายจ่ายด้านการลงทุนเพื่อ

พัฒนา และจ านวนประชากร ส่วนรูปแบบขอนอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ พบว่าตัวแปรท่ีมีส่วนก าหนดวงเงินอุดหนุน

ให้กับนอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ ตามล าดับก่อนหลังดังนี้คือรายจ่ายประจ าด้านบริหารงาน จ านวนประชากร รายจ่าย

ด้านการลงทุนเพื่อพัฒนา ระดับความพยายามทางการคลัง และตัวแปรฐานะทางการคลัง 

 จากการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ประการแรกเพื่อให้การจัดสรรวงเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้กับ

ท้องถ่ินเกิดประโยชน์สูงสุด สมควรท่ีรัฐบาลจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านถึงปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของ

แต่ละท้องถ่ิน เช่น เรื่องของรายได้ รายจ่าย ฐานะทางการคลัง ความพยายามทางการคลัง จ านวนประชากร นอกจากนี้

รัฐบาลยังควรส่งเสริมให้ระบบการจัดเก็บภาษีในระดับท้องถ่ินเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดอีกด้วย 

ประการท่ีสองเนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เป็นการมองท้องถ่ินในลักษณะของภาพรวม จึงอาจท าให้ขาดรายละเอียดท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถ่ินไป ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าน่าที่จะมีผู้สนใจท าการศึกษาในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 

453.  สิริร าไพ  พวงเสรี . การก ากับดูแลเงินอุดหนุนขององค์การปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย  . วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

 จากการศึกษาปรากฏว่า ในปัจจุบันรัฐบาลกลางโดยกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่ท้องถ่ินจากเงิน

งบประมาณแผ่นดินของรัฐ จ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ที่ส าคัญคือเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ และจากท่ีผู้เขียนได้พิจารณาศึกษามาแล้วในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท าให้มองเห็นได้

ว่าองค์การปกครองท้องถ่ินของไทย ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนับวันจะมีจ านวน

เพิ่มมากข้ึน ซึ่งสวนทางกับรายได้ท่ีแท้จริงของท้องถ่ิน ที่ยังคงมีอัตราส่วนไม่พอเพียงกับการบริหารกิจการของท้องถ่ินเอง 

จึงท าให้เกิดปัญหาที่ว่าเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลกลางจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินเช่นนี้ไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการ

คลัง ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของผู้เขียนที่ว่าเท่ากับรัฐบาลกลางใช้เงินอุดหนุน เป็นเคร่ืองมือก ากับดูแลก าหนดทิศทางและ

นโยบายของท้องถ่ินนั่นเอง และในจ านวนเงินอุดหนุนดังกล่าวก็จะอยู่ในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเสียเป็นส่วน

ใหญ่ ท าให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระและก่อให้เกิดปัญหาตามมา คือปัญหาจากหนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการในเรื่งอ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เข้ามาควบคุมการใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจของท้องถ่ินจนเกินอ านาจก ากับดูแล และปัญหาในทาง

ปฏิบัติจากกรณีระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานของท้องถ่ิน 

 ผู้เขียนได้พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพในปัจจุบัน ของการก ากับดูแลเงินอุดหนุนท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ดังที่กล่าวแล้ว และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรเพิ่มบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจ ขององค์การปกครองท้องถ่ิน

ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน โดยลดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เหลือน้อยท่ีสุด อาจ

คงไว้เพื่อด าเนินงานท่ีเร่งด่วนของรัฐบาลกลางในบางกรณีเท่านั้น เพิ่มการจัดสรรเงินอุดหนุนในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อให้ท้องถ่ิน มีอิสระในการตัดสินใจบริหารกิจการ ตามความต้องการของท้องถ่ินนั้น ๆ ยกเลิกการจัดสรรเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจที่เป็นการใช้วิจารณญาณของส่วนกลาง เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ เพราะเป็นการเข้าไปก าหนดเกณฑ์
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การตัดสินใจของผู้บริหาร และประชาชนในท้องถ่ินนั้น ๆ จนเกินไปท าให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระและความคล่องตัวใน

การด าเนินงาน 

 

454.  ชะลอ  ยศสมบัติ . การพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ .ศ. 2475 . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

2540. 

 หลักการปกครองท้องถ่ินท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การกระจายอ านาจปกครองจากรัฐบาลไปสู่ท้องถ่ิน โดยให้อ านาจแก่

ท้องถ่ินในการปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระปราศจากการควบคุมของรัฐบาลกลางตามสมควร โดยเฉพาะความเป็นอิสระ

ทางด้านการคลัง 

 เนื่องจากภาระกิจหน้าท่ีของท้องถ่ินมีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน หรือการ

จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้ังหลายในท้องถ่ิน ท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมีรายได้เพียงพอท่ีจะจัดหาทรัพยากรในการ

จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ แต่โดยท่ีปัจจุบันเงินรายได้ท่ีจัดเก็บในท้องถ่ินยังไม่เพียงพอต่อภาระหน้าท่ีของ

ท้องถ่ินท่ีเพิ่มมากข้ึน ท้องถ่ินต่าง ๆ ยังต้องพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางในแต่ละปีเป็นเงินจ านวนมาก คิดเป็นสัดส่วน

แล้วถึงประมาณเกือบ 1 ใน 5 ของรายได้ของท้องถ่ินท้ังหมด และนี่เองท่ีเป็นเหตุให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระอย่าง

แท้จริง เพราะต้องถูกควบคุมการใช้จ่ายเงินจากรัฐบาลกลางเจ้าของเงินอุดหนุนนั้น 

 ความจริงแล้วองค์การปกครองท้องถ่ิน มีท่ีมาของรายได้หลายทางด้วยกัน โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จัด

ว่าเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญท่ีสุดแหล่งหนึ่งของท้องถ่ิน แต่เนื่องจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บค่อนข้างจะล้าสมัย 

เพราะประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2475 โดยมีการแก้ไขน้อยมาก จึงมีความบกพร่องไม่ทันสมัยปรากฏอยู่ในกฎหมาย 

และนี่เองท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้ท้องถ่ินจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 นอกจากข้อบกพร่องของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่ายังมีสาเหตุอีกหลายประการท่ีเป็นเหตุให้ท้องถ่ิน

จัดเก็บรายได้ได้น้อย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ และได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไขไว้ ซึ่งหากมีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และจะเป็นการพัฒนารายได้

ของท้องถ่ินจนสามารถมีอิสระในทางการคลังอันจะท าให้ท้องถ่ินมีอิสระในทางการคลัง อันจะท าให้ท้องถ่ินมีอิสระในการ

ปกครองตนเองได้อย่างแท้จริง 

 

455.  บัณฑูร  สุภัควณิช . แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลและ

สุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม . วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2540. (เอกสารวิจัย) 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. ความสัมพันธ์ทางด้านการบริหารงานท่ัวไป และการปกครองระหว่างหน่วยราชการบริหารส่วนกลางและ

ส่วนท้องถ่ิน ยังอยู่ในลักษณะต้องพึ่งพอหน่วยราชการส่วนกลาง นอกจากนี้หน่วยราชการส่วนกลางยังออกระเบียบหรือ

แบบแผนในการปฏิบัติต่อหน่วยการบริหารท้องถ่ินในลักษณะควบคุมก ากับดูแล หรือการร่วมมือประสานงานกันตาม

ลักษณะอ านาจหน้าที่ 

 2. รัฐบาลได้ก าหนดให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดเก็บภาษีรายได้ ซึ่งนับเป็นรายได้หลักและมีวงเงินท่ีสูง ท าให้ส่วน

ท้องถ่ิน (เทศบาลและสุขาภิบาล) ท่ีมีแหล่งจัดเก็บภาษีเฉพาะในท้องถ่ินจึงท าให้รายได้จ ากัดมากไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ท่ีจะน าไปบริหารงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งนับเป็นการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายกระจายอ านาจการคลังสู่

ท้องถ่ิน 

 3. ปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนหน่วยบริหารส่วนท้องถ่ินจากส่วนกลางจะมีรูปแบบการอุดหนุนเป็น 

2 ลักษณะ คือ เงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นการอุดหนุนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายโดยท่ัวไปขั้นพื้นฐานโดยจัดสรรเป็นอัตราตาม

จ านวนประชากร ขนาดพื้นที่  จ านวนหมู่บ้านและขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถ่ินซึ่งจะจัดสรรในลักษณะ
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ผกผันกับรายได้ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นการอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการขอรับการสนับสนุนของท้องถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไปมีหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีค่อนข้างตายตัวซึ่งสามารถจัดสรรให้ท้องถ่ินได้อย่างท่ัวถึงและเป็น

ธรรมหากการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีดีและความร่วมมือของท้องถ่ินในการให้ข้อมูลเหล่านั้น 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสถิติท่ีผ่านมายังอยู่ในลักษณะท่ีค่อนข้างไม่เป็นธรรม โดยท่ีความต้องการหรือปัญหา

อุปสรรคของท้องถ่ินอีกจ านวนมากท่ียังถูกปล่อยปละละเลยขาดการดูแลและการให้การสนับสนุน 

 4. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางให้แก่ท้องถ่ินสามารถจัดสรรได้เฉพาะรูปแบบการอุดหนุนงบประมาณ

ผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด ไม่สามารถขอรับการจัดสรรต่อส านักงบประมาณได้โดยตรง ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณจึงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานของท้องถ่ินเป็นสาเหตุให้จัดสรรเงินอุดหนุนถูกจ ากัด

เฉพาะหน่วยและรายการท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด (กรมการปกครอง ) เสนอไปท่ีส านักงบประมาณเท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุ

ของปัญหาความล่าช้าไม่ทันการ ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่

เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 5. บางคร้ังพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานผู้ปฏิบัติในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยการของ

ท้องถ่ินเอง ในรายการเดียวกัน ณ สถานท่ีแห่งเดียวกันในท้องถ่ินในปีเดียวกัน ความซ้ าซ้อนดังกล่าวอาจมีสาเหตุจาก

ความไม่ชัดเจนของการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรืออาจจะเป็นเพราะการรวมอ านาจการ

จัดสรรงบประมาณไว้ท่ีส านักงบประมาณเพียงหน่วยงานเดียว หรืออาจจะเป็นความบกพร่องและความไม่ชัดเจนของ

ระบบการตรวจสอบข้อมูลของทางราชการ 

 6. มีบางโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานกลางท่ีมีสถานท่ีด าเนินการในท้องถ่ินไม่สามารถ

ด าเนินการตามโครงการได้ เนื่องจากราษฎรในท้องถ่ินมีการต่อต้านโครงการท่ีได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับความต้องการ

ของท้องถ่ิน 

 ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจัยดังกล่าว จึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาบางประการในการจัดสรรเงิน

อุดหนุนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน ได้ดังนี้ 

 1. สืบเนื่องจากากรจัดสรรและการควบคุมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท าให้การจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยการ

บริหารท้องถ่ินในส่วนของเทศบาลและสุขาภิบาลเป็นสาเหตุท่ีท าให้การอุดหนุนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและไม่ตรงตาม

ความต้องการของท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเสนอวิธีการจัดสรรโดยใช้สูตรการค านวณแบบ Z score โดยการ

ค านวณจะน าเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นเงินอุดหนุนใหม่แก่หน่วยการบริหารส่วน

ท้องถ่ิน โดยวิธีการค านวณอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามจ านวนประชาชากร พื้นท่ี ระดับความเจริญ และรายได้ของ

ท้องถ่ิน น่าจะถือว่าเหมาะสม  แต่จะต้องอาศัยข้อมูลและความช านาญการในการจัดเก็บ จึงสมควรท่ีจะมีการเสนอแนะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้กับหน่วยงานบริหารท้องถ่ินเพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน ในขณะเดียวกันข้อจ ากัด

ของจ านวนบุคลากรท่ีจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณอาจแก้ไขได้ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบคอมพิวเตอร์เข้า

มาช่วยในการด าเนินการ 

 เงินอุดหนุนนี้จะไม่ควบคุมรายการใช้จ่ายเพื่อให้ท้องถ่ินสามารถปรับเปลี่ยนไปเพื่อการบริหารหรือน าไปพัฒนา

ท้องถ่ินตามความจ าเป็น และตามความต้องการของท้องถ่ินได้อย่างอิสระโดยเฉพาะโครงการขั้นพื้นฐานของท้องถ่ิน ซึ่ง

วิธีการค านวณตามสูตร Z score จะช่วยกระจายงบประมาณให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตลอดจนสามารถ

ปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายได้ตามความต้องการและเหมาะสม 

 2. ส าหรับโครงการท่ีมีลักษณะพิเศษตามนโยบายรัฐบาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12 ประเภทในปัจจุบัน) ควร

จะก าหนดให้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ โดยรัฐบาลจะก าหนดแนวนโยบายหรือเป้าหมายขึ้นมาว่าจะให้การ

สนับสนุนในเรื่องใดพื้นที่ใด แล้วให้ท้องถ่ินกลุ่มเป้าหมายก าหนดแผนงาน โครงการและความต้องการขึ้นมาเพื่อพิจารณา
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ตามล าดับความส าคัญ การจัดสรรจะกระท าตามก าลังงบประมาณและเป้าหมายท่ีก าหนดตามแนวนโยบายรัฐบาลใน

ขณะนั้น 

 

456. สุรรัฐ  เนียมกลาง . ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลท้องถิ่น  . วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลท้องถ่ิน โดยใช้ข้อมูล

ภาคตัดขวาง เป็นรายจังหวัดในปี พ.ศ. 2537 แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกพิจารณาความสามารถใน

การเสียภาษีของจังหวัด โดยก าหนดสมการอัตราส่วนภาษีแต่ละประเภทต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด มีปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษี โดยวิธีสมการถดถอย  (Regression Approach) และในส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์

ถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีของจังหวัด โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนภาษีที่เก็บได้จริงต่อมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จังหวัดกับอัตราส่วนของภาษีที่คาดว่าจะเก็บได้หรือความสามารถในการเสียภาษีในการวิเคราะห์จากส่วนแรก 

 จากผลการทดสอบสมการถดถอยของภาษีทั้งหมดพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดเก็บภาษีคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์

จากภาคการธนาคาร มูลค่าผลิตภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรม มูลค่าผลิตภัณฑ์จากภาคการบริการและรายได้ต่อหัวของ

ประชากรในจังหวัด เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการก าหนดความสามารถในการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงระดับการใช้เงิน การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการบริการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจของประเทศ 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความสามารถในการเสียภาษีและความพยายามใน

การจัดเก็บภาษีคือ กลุ่มแรก จังหวัดที่มีค่าความสามารถสูงและมีค่าความพยายามสูง กลุ่มท่ี 2 จังหวัดที่มีค่า

ความสามารถสูงและมีค่าความพยายามต่ า กลุ่มท่ี 3 จังหวัดที่มีค่าความสามารถต่ าและมีค่าความพยายามสูง และกลุ่มท่ี 

4 คือ จังหวัดที่มีค่าความสามารถในการเสียภาษีต่ าและค่าความพยายามต่ า การจัดแบ่งกลุ่มของจังหวัดนั้นก็เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาทั้งผลของการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ภาษีและความพร้อมของจังหวัด รวมท้ังโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจในจังหวัดที่จะเอ้ือให้เกิดรายได้และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลท้องถ่ินพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดเก็บภาษีได้รับการ

ก าหนดจากรัฐบาลกลางแล้วจะส่งผลถึงท้องถ่ิน การคลังของท้องถ่ินท่ีถูกรวมศูนย์ไว้ส่วนกลาง โดยผ่านการบริหาร

ตามล าดับขั้นจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของตนเอง เพราะจะต้องพึ่งพอความ

ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ จากรัฐบาลกลาง การบริหารและควบคุมงานของรัฐบาลท้องถ่ินควรจะเป็นอิสระทางการคลัง 

โดยรัฐบาลกลางควรจะพิจารณาวิธีการควบคุมดูแลรัฐบาลท้องถ่ินแทน ซึ่งจะสนองความต้องการของประชากรในท้องถ่ิน

ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ท้ังการลงทุนและการใช้จ่ายส าหรับท้องถ่ิน ขณะเดียวกันก็จะลดความช่วยเหลือและการ

พึ่งพาทางการคลังลงจากรัฐบาลกลาง ซึ่งในท่ีสุดก็จะท าให้รัฐบาลท้องถ่ินมีความเข้มแข็งมากข้ึน โดยรัฐบาลกลางจะคอย

ดูแลและเป็นผู้ตัดสินใจถึงต้นทุนและผลประโยชน์ในระดับชาติเท่านั้น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

457.  ประเภท  ศรีชัย . บทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด . 

วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513. 

 ผลการศึกษาบทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระท าได้ 2 

ประการใหญ่ ๆ คือ 

 1. การควบคุมการจัดท างบประมาณ มีบทบาท ดังนี้ : การควบคุมการจัดหารายได้ของสภาจังหวัด  การควบคุม

การวางโครงการเกี่ยวกับรายจ่ายของสภาจังหวัด   การพิจารณาร่างงบประมาณของคณะกรรมการการคลังของสภาจังหวัด  

และ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณขั้นสภาจังหวัด   
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2. การควบคุมให้ปฏิบัติตามงบประมาณ ด าเนินการ ดังนี้ : การควบคุมการโอนเงินงบประมาณและงบ 

ประมาณเพิ่มเติม  การควบคุมและตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารของคณะกรรมการสภาจังหวัด  การควบคุมและ

ตรวจสอบของสมาชิกสภาจังหวัด  และ การสอบสวนการคลังของคณะกรรมการการคลัง 

จากการศึกษาพบว่า  สภาจังหวัดไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ในการควบคุมงบประมาณได้เต็มท่ีตามหลักการท่ี 

วางไว้  มีอุปสรรคและข้อจ ากัด คือ 

(1) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการชักจูงให้สมาชิกสภาจังหวัดยอมผ่อนปรนหรือเห็นคล้อยด้วย เพราะผู ้

ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจทางบารมี และอ านาจตามกฎหมาย   ท าให้มีบทบาทเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนมีอิทธิพลครอบง าต่อการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามงบประมาณของสภา

จังหวัด 

(2) ความร่วมมือและสนับสนุนของข้าราชการฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยท่ัวไปมักไม่ค่อย 

สนับสนุนให้คณะกรรมการสภาจังหวัดเข้ามามีบทบาทในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่าง

ใกล้ชิด  หรือพยายามให้คณะกรรมการเข้ามาเก่ียวข้องน้อยท่ีสุดเท่าท่ีกฎหมายจะระบุไว้อย่างชัดเจน  และยังมีความเข้าใจ

ว่า(ท้ังฝ่ายบริหารและสภา) เรื่องการบริหารงานตามนโยบายเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโดยตรงเท่านั้น  ฝ่ายสภาจังหวัดจึง

ไม่ควรจะเก่ียวข้องด้วย  ท าให้ฝ่ายบริหารถือโอกาสไม่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา  อีกท้ังกฎหมายยัง

มิได้ระบุให้อ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการเป็นกิจลักษณะอย่างชัดเจน  จึงไม่ทราบว่าคณะกรรมการของสภาควรจะเข้ามา

ควบคุมและตรวจสอบในลักษระใด 

(3) สมรรถภาพและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสภาจังหวัด  การท่ีสภาจังหวัดยังไม่มี 

บทบาทในการควบคุมงบประมาณเกิดจากตัวสมาชิกสภาจังหวัดขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองอย่าง

เพียงพอ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ “คณะกรรมการ” ซึ่งสมาชิกยังไม่มีประสบการณ์ 

(4) การควบคุมงบประมาณของส่วนกลาง ที่เข้ามาควบคุมตั้งแต่เรื่องก าหนดรายได้  ก าหนดหลักเกณฑ์และ 

นโยบายในการตั้งงบประมาณรายจ่าย  การอนุมัติงบประมาณ และการควบคุมให้ปฏิบัติตามงบประมาณ  ท าให้บ่ันทอน

ความมีอิสระของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณ  ส่วนกลางยังควบคุมโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ตัวแทนของส่วนกลาง  มีอ านาจควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดในบางกรณี  ในทางปฏิบัติสภาจังหวัดเกือบจะหมด

อ านาจลงโดยสิ้นเชิง  เป็นเสมือนหนึ่งหน่วยงานอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของกระทรรวงมหาดไทย  

 

458.  ชนะ  บุญยรัตพันธ์ุ . การคลังกับความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ.์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516 . (วิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้  ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงอุปสรรคท่ีมีต่อความเจริญก้าวหน้าขององคืการบริหารส่วน

จังหวัด  โดยได้หยิบยกเอาปัญหาในด้านการคลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอีกหลาย ๆ ส่วนท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญ

รุดหน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาพิจารณา  ผลการศึกษาเก่ียวกับ ผลกระทบของการคลังท่ีมีต่อความ

เจริญก้าวหน้าขององคืการบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากรต้องอาศัยข้าราชการของกระทรวง ทบวง กรม อื่น ท่ีมีความช านาญในเรื่อง 

นั้น ๆ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรอโอกาสให้บุคลากรขององค์การฯมีประสบการณ์และการเรียนรู้งาน  แต่การให้คนของ

องค์การฯเข้าด ารงต าแหน่งแทนต้องค านึงถึงฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส าคัญ  การตั้งต าแหน่ง

ขึ้นใหม่ท่ีมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงงบประมาณที่ต้องตั้งเป็นเงินเดือนในต าแหน่งนั้น ๆ   ผลจากการท่ีต าแหน่งบริหาร

ส าคัญ ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการส่วนภูมิภาคท าให้ผู้มีความรู้ไม่สนใจที่จะเข้า

ท างานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. ปัญหา วัสดุ เคร่ืองมือ(เคร่ืองจักรกล) เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน  
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เคร่ืองจักรกลล้วนมีราคาสูง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถหารายได้มาตั้งเป็นงบประมาณจัดหาวัสดุดังกล่าวให้

เพียงพอได้  จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง (ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท) 

 3.  รายได้หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดเก็บเองมีเพียงร้อยละ 20-30 ของจ านวนรายจ่ายท้ังหมด

เท่านั้น  จึงต้องรับการสนับสนุนจากส่วนกลางในรูปเงินอุดหนุนร้อยละ 70-80 ดังนั้น ล าพังฐานะทางการคลังของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเองแล้วไม่สามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้ 

 

459.  ภูสิต  สมจิตต์ . การเมืองในกระบวนการก าหนดงบประมาณของท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพิจิตร . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2534. 

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นไปได้ยาก

ท่ีฝ่ายบริหารจะยึดบรรทัดฐานในการจัดสรรงบประมาณอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดสรร

ในลักษณะเช่นนี้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่ลงตัว 

ด้วยเหตุนี้การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจึงให้ความส าคัญต่อการสร้างข้อยุติซึ่งเป็นท่ี

ยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้งบประมาณเป็นรูปร่างและสามารถน ามาใช้ได้ตามก าหนด กลวิธีอย่างหนึ่งท่ีฝ่าย

บริหารเลือกน ามาใช้คือการต่อรองและการประนีประนอมในการแบ่งสรรงบประมาณ ตลอดจนการสร้างกติกาหรือ

ข้อตกลงท่ีเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย ข้อตกลงดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการจัดสรรงบประมาณให้เท่าเทียมกันอย่างเป็น

ธรรม และในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็จะต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการแสวงหาการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้เกิด

ความม่ันใจว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะสามารถผ่านการพิจารณาจากสภาจังหวัดได้ 

 ด้วยเหตุนี้เองจึงกล่าวได้ว่า การก าหนดงบประมาณของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหาร

ค านึงถึงเหตุผลในทางการเมืองในการจัดสรรงบประมาณมากกว่าการใช้หลักวิชาการ 

 

460.  นที  ปัณฑวนันท์ . การกระจายอ านาจกับการคลังท้องถ่ิน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านไม่สามารถพึ่งตนเองทางการคลังได้ นอกจากนี้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดน่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพราะองค์การ ฯ 

ประสบปัญหาในด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ไม่สามารถเป็นองค์การปกครองตนเองได้อย่างแท้จริง 

 

461. วงน้อย  สัตโยภาส .  ปัญหาการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ .    รัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สมาชิกสภาจังหวัด สามารถอาศัยกลไกของสภาจังหวัดในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด ตามความต้องการของสมาชิกสภาจังหวัดมากกว่าการจัดสรรงบประมาณตามาหลักเกณฑ์ 

 2. สมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

พัฒนาท้องถ่ินมากกว่าฝ่ายบริหาร เพราะกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนดให้สมาชิกสภาจังหวัดน าปัญหาความต้องการของ

ประชาชนสู่การพิจารณางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และสภาจังหวัด 

จนกระทั่งเป็นข้อบัญญัติจังหวัดประกาศใช้ 

 3. ถึงแม้กฎระเบียบจะให้อ านาจฝ่ายบริหารเพื่อถ่วงดุลย์สมาชิกสภาจังหวัด ในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารก็มิได้ใช้

อ านาจนั้นอย่างเต็มท่ี แต่ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึน คือโดยวิธีการแบบประนีประนอม

เท่านั้น 
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 4. สมาชิกสภาจังหวัดมีแนวโน้มท่ีจะหาวิธีการและแนวทางท่ีท าให้พื้นท่ีเขตเลือกตั้งของตนเองได้รับากร

จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด โดยมิได้ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอ่ืนและมิได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์การ

จัดสรรงบประมาณที่ไดร่วมกับฝ่ายบริหารก าหนดข้ึนแต่อย่างใด 

 จากการศึกษาผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ดังนี้ 

 1. การจัดสรรงบประมาณควรยึดถือแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีวางไว้ 

 2. ควรมีการตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และให้ความส าคัญกับพื้นท่ีทุกพื้นท่ีในความรับผิดชอบ

ให้เท่าเทียมกัน 

 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

งบประมาณให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดระบบการติดตามตรวจสอบ ผลของการด าเนินงานและ

ควบคุมการจัดสรรงบประมาณ 

 

462.  ธวัชชัย  สีสุวรรณ . พฤติกรรมการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. เป็นการทุจริตแบบเป็นกระบวนการ โดยข้าราชการของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 3 คน ร่วมมือกันยักยอกเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 2. กลุ่มผู้ทุจริตใช้วิธีปลอมลายมือชื่อผู้มีอ านาจถอนเงินจากธนาคาร แล้วน าไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

จากนั้นใช้วิธีการทางบัญชีปกปิดความผิดของตน จึงเป็นการยากท่ีจะตรวจพบ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชี เช่น 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกองตรวจสอบระบบบัญชี กรมการปกครอง ซึ่งเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ยังตรวจไม่

พบความผิดดังกล่าว 

 3. ด้านมูลเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการทุจริตคือ ความต้องการทางเศรษฐกิจ ต าแหน่งหน้าท่ี

เอ้ืออ านวย และมีช่องโอกาส 

 4. ด้านความบกพร่องในทางปฏิบัติของระเบียบท่ีเก่ียวข้องพบว่า มาจากความบกพร่องของระบบควบคุมงาน 

ความบกพร่องของการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ความบกพร่องของการตรวจสอบเงิน และความบกพร่องอ่ืน ๆ เช่น 

ความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา ความบกพร่องด้านการบริหารงานบุคคล ความบกพร่องของธนาคาร และผู้ทุจริตใช้วิธี

นอกระบบการเบิกจ่ายเงิน 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้นคือ 

 1. ด้านตัวบุคคล ควรมีการปลูกฝังหรือรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีราชการ 

 2. ด้านความบกพร่องการปฏิบัติของระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

  2.1 ควรก าหนดหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน 

  2.2 ควรท าการแยกเงินตัดปี น าฝากในบัญชีเฉพาะเงินตัดปี 

  2.3 ควรให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบฐานะทางการเงินกับสมุดฝากเงินธนาคารทุก

เดือน 

  2.4 ควรก าหนดระเบียบให้ชัดเจนว่า การเก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคาร ควรเก็บอยู่ท่ีหมวดการเงิน 

หรือหมวดการบัญชี และระดับใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

 3. ด้านความบกพร่องอ่ืน ๆ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

260 

  3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด 

  3.2 ควรโอนย้ายเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่เป็นระยะ 

  3.3 ควรก าหนดหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน 

  3.4 ควรกระจายอ านาจการตรวจสอบบัญชีลงไปในส่วนภูมิภาคอาจเป็นในรูปของคณะกรรมการ โดย

ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแต่งตั้ง 

  3.5 ในการตรวจสอบบัญชี เม่ือพบข้อบกพร่องแล้ว ควรท่ีจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบอย่าง

แท้จริง 

  3.6 กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาชั้นต้น สามารถตรวจพบการทุจริตควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็น

กรณีพิเศษ และควรงดเว้นความรับผิดชอบทางแพ่งด้วย (กรณีมีเงินขาดบัญชี) 

 

463.  นวรัตน  นิลดับแก้ว . รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับความ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น  . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเรื่องนี้ ก็เพื่อศึกษาลักษณะการก าหนดงบประมาณรายได้และรายจ่ายขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมจากเอกสารงานวิจัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน ามาวิเคราะห์ถึง

ลักษณะการก าหนดงบประมาณรายได้และรายจ่าย รวมท้ังความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลัง และการวิเคราะห์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยสมการ

ถดถอย พ.ศ. 2527 – 2537 

 จากการศึกษา ปรากฏว่า รายได้หลักมาจากภาษีอากรและเงินอุดหนุน ในส่วนของรายจ่ายพบว่าปัจจุบันได้ให้

ความส าคัญกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนมากข้ึน ผลจากสมการสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเพื่อการลงทุนและ

รายจ่ายพิเศษร้อยละ 1 จะท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.2216 และ 0.0812 ในทิศทาง

เดียวกันตามล าดับ ส่วนรายจ่ายประจ าไม่มีนัยส าคัญในการอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงเสนอแนะว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดควรเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายพิเศษเพื่อให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้มากข้ึนในระยะต่อไป 

 

464.  สมหมาย  กอดแก้ว . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณของคณะกรรมการจัดท า

งบประมาณ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพทางสังคมและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ ส่วนปัจจัยด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การ

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณของคณะกรรมการ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน การเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดท างบประมาณ มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณของ

คณะกรรมการ 

 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดท างบประมาณของคณะกรรมการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการจัดท างบประมาณจะต้องใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมระหว่าง 

คณะกรรมการด้วยกัน เช่น ท าความรู้จักมักคุ้นระหว่างกัน 

 2. คณะกรรมการจะต้องมีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูล การให้การ

สนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดท าระบบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และวิธีการ

เก่ียวกับการจัดท างบประมาณ และการจัดท าเอกสารคู่มือเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย วิธีการงบประมาณเพื่อให้

คณะกรรมการได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับขั้นตอนวิธีการจัดท างบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้นต่อไป 

 

465.  ประภัสสร  ศิริแสงชัยกุล . องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาวะวิกฤต : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหาร

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. 

 ผลการวิจัยค้นพบว่า 

 1. ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร

งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทุจริตฉ้อฉลโดยข้าราชการส่วนท้องถ่ินท าให้ขวัญและก าลังใจของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ท่ีซื่อสัตย์สุจริตได้รับผลกระทบด้วย นอกจากนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัด ๆ มายังเกิดปัญหาตามมา 

 2. การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท าให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลดลง ดังเห็นได้จาก 

รายได้ในปีงบประมาณ 2538 ลดลงจากเดิม 11 เปอร์เซ็นต์ และในปีงบประมาณ 2540 ลดลง 74.71 เปอร์เซ็นต์ 

 3. บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สอดคล้องกับระดับรายได้หรืองบประมาณที่

ได้รับ 

 

466.  ชาติชัย  สาลีผล . ความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ประกอบการค้า

น้ ามันในจังหวัดตราด .รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการสถานค้าปลีกน้ ามันมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่จัดเก็บจากสถานค้าปลีกน้ ามัน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยประเด็นผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ 

1) ภาษีน้ ามันที่รวมอยู่ในราคาขายต้องน าไปรวมเป็นรายได้ในการค านวณภาษีเงินได้แต่สามารถน าไปหักค่าใช้จ่ายได้ท้ัง

จ านวน 2) การได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หากได้ช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม

และได้จัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบแล้ว 3) สถานท่ีในการยื่นแบบช าระภาษี ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับปัญหาการช าระ

ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีมีต่อผู้ประกอบการสถานค้าปลีกน้ ามัน พบว่ามีปัญหาดังนี้ 1) ต้องจัดท าบัญชีและ

เอกสารเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 2) เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 3) ราคาน้ ามันในตลาดเมื่อรวมกับภาษีน้ ามันของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผลต่อยอดขาย 4) การกรอกแบบภาษียุ่งยาก 5) การค านวณภาษีซับซ้อนสับสน 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัยครั้งนี้คือ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้

ผู้ประกอบการทราบถึงข้อยกเว้นหรือข้อปฏิบัติไม่ว่าจะด าเนินการประชาสัมพันธ์เอง หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงสื่อมวลชนด้วย 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีให้มี

ความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต รวมท้ังออกไปท า

การชี้แจงแนะน าให้ผู้ประกอบการค้าน้ ามันได้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 3) จัดท าคู่มือในส่วนท่ีเก่ียวกับการยื่น

แบบแสดงราการเพื่อช าระภาษี วิธีการกรอกแบบ ข้อพึงปฏิบัติและข้อยกเว้น 4) ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการช าระภาษีให้

สั้นและกระทัดรัดเข้าใจง่าย 
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467.  พจนา  พิชิตปัจจา . ความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดับปกติ เช่นเดียวกับความพยายามในการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ส่วนความพยายามในการจัดเก็บภาษีนอกเหนือจากนั้นอยู่ในระดับต่ ากว่าปกติ 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีน้ ามัน โรงแรมและยาสูบพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีน้ ามัน โรงแรมและยาสูบได้ 4 กลุ่ม คือกลุ่มปัจจัยทางการบริหารจัดเก็บภาษี กลุ่มปัจจัยความ

พร้อมในการจัดเก็บภาษี กลุ่มปัจจัยความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีและกลุ่มปัจจัยทางด้านกฎหมาย 

 3. การจัดล าดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีน้ ามัน โรงแรมและยาสูบพบว่าการจัดล าดับท้ัองของกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและนโยบายและกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางสถิติ 

 4. ในการศึกษาถึงการมีการจัดเก็บภาษีและการก าหนดอัตราสูงสุดและต่ าสุดของภาษีทั้ง 3 ประเภท ไม่มี

ความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและนโยบายและกลุ่มสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าการลดการต่อต้านในการจัดเก็บภาษีน้ ามัน ภาษีโรงแรม และภาษียาสูบและภาษีชนิด

ใหม่ ต้องมีการค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ คือ กลุ่มปัจจัยทางด้านการบริการการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและมีการประชาสัมพันธ์มากข้ึน กลุ่มปัจจัยความพร้อมในการจัดเก็บภาษีโดยมีการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดประกอบกับการลงโทษที่หนัก กลุ่มปัจจัยทางด้านความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีซึ่งอัตราการ

จัดเก็บให้เอากลยุทธ์ใหม่มาใช้โดยมีการจัดเก็บอัตราภาษีเพิ่มเป็นรายปี ท้ังนี้เพื่อจะลดการต่อต้านและลดภาระภาษีของผู้

เสียภาษี พร้อมมีระยะเวลาเริ่มต้นในการจัดเก็บพร้อมกันโดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มปัจจัยทางด้าน

กฎหมายในเรื่องการลดความซ้ าซ้อนของบัญชีที่เสียภาษี 

 

468.  มาลินี  บุญสม . การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จากสถานค้าปลีกน้ ามันและ

ยาสูบ . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา , 2544. (ศึกษาปัญหาพิเศษ) 

 ผลการศึกษา พบว่าประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความแตกต่าง

กันในระหว่างสินค้าน้ ามมันและยาสูบ กล่าวคือ การจัดเก็บจากสินค้าน้ ามันยังไม่มีประสิทธิผล จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้ต่ า

กว่าเป้าหมาย จ านวนรายท่ีจัดเก็บไม่ท่ัวถึง ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเกือบทุกรายไม่สมัครใจเสียภาษี ส่วนการจัดเก็บจากสินค้า

ยาสูบนับว่ามีประสิทธิผลจ านวนภาษีที่จัดเก็บได้เป็นไปตามเป้าหมาย ครอบคลุมผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทุกราย โดยความ

สมัครใจส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บเกิดจาก ระบบการประสานงาน ความไม่สมัครใจในการเสียภาษีและ

พยายามหลบเลี่ยงภาษีน้ ามัน ตลอดจนการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีมาตรการท้ังในเชิง

นโยบาย ให้มีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถ่ินจากสถานค้าปลีกน้ ามันและยาสูบอย่างเป็นธรรม ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายให้

การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากข้ึน สนับสนุนให้มีกาประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและแพร่หลาย รวมท้ังมาตรการในเชิง

ปฏิบัติการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดเก็บภาษี เพื่อเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ให้บริการท่ีดี 

และปรับปรุงระบบการประสานงาน อันจะน าไปสู่การบริหารงานจัดเก็บภาษีที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

469.  นิรันดร์  ด่านไพบูลย์ . การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  . บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
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 1. การวิเคราะห์การกระจายของงบประมาณเป็นรายปี โดยใช้และเส้นลอเร็นซ์ (Lorenz Curve) พบว่า การ

กระจายของงบประมาณยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร แต่เม่ือพิจารณาโดยจ าแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยใช้รายได้ต่อ

หัวต่อปี เป็นหลักในการจ าแนกและแบ่งกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น 5 กลุ่ม จากกลุ่มรายได้ต่อหัวน้อยสุดไป

จนถึงกลุ่มรายได้ต่อหัวสูงสุดพบว่า การกระจายของงบประมาณมีความเป็นธรรมพอสมควร กล่าวคือโดยเฉลี่ยแล้ว

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ประชาชนมีรายได้ต่อหัว ต่อปีต่ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าองค์กรท่ีประชาชน

มีรายได้ต่อหัวต่อปีสูง 

 2. แนวโน้มการกระจายงบประมาณปี 2544 พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นใน 3 สาขา คือ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สาขาการพัฒนาสังคม และสาขาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร อีก 2 สาขา คือ สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวโน้มคงที่และลดลงตามล าดับ 

 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงบประมาณส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับน้อย หรือระดับปานกลางเท่านั้น 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้านงบประมาณอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงปัจจัยเดียว คือ ปัจจัยอายุ ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการด าเนินการด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 4. ความพึงพอใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ

งบประมาณส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับน้อยและปานกลาง 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมนัยส าคัญทางสถิติ กับความ

พึงพอใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 5. ประชาชน ส่วนใหญ่มีความต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อมูลและความต้องการต่าง 

ๆ ในการท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในระดับมากท่ีสุด 

 6. ในด้านของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ตามล าดับ 

 7. ส าหรับความต้องการต่อการด าเนินงานต่อไปในอนาคตในด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

พบว่าประชาชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความต้องการท่ีสอดคล้องกันในประเด็น การส่งเสริมด้าน

เศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดล าพูน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

470.  วีระ  รอดชีวัน . การคลังขององค์กรท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการคลังของเทศบาล . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2520. 

 ผลจากากรวิจัย ได้พบว่าสาเหตุใหญ่ที่ท าให้รายได้ของเทศบาลไม่พอกับรายจ่ายคือ ประการแรก ส่วนกลาง

ควบคุมทางการคลังของเทศบาลในแง่ออกกฎหมายก าหนดประเภทของรายได้ และก าหนดลักษณะท่ีมาแห่งรายได้ทุก

ประเภทของเทศบาลอยู่ในวงจ ากัดโดยเฉพาะรายได้จากภาษีอากร ซึ่งเป็นประเภทรายได้ส าคัญอันดับ 1 และ

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต ส่วนกลางได้ก าหนดอัตราจัดเก็บภาษีตามกฎหมายอยู่ในอัตราต่ า หรือฐานภาษี

ต่ า ประการท่ีสอง ในจ านวนรายได้ประเภทภาษีอากรท่ีเทศบาลมีอยู่ก็ยังถูกจ ากัดโดยส่วนกลางอีกว่า จะก าหนดแบ่งสรร

ให้เทศบาลได้รับเป็นจ านวนมากน้อยเท่าไร ประการท่ีสาม ส่วนกลางก าหนดประเภทรายได้ประเภทภาษีอากรให้แก่

เทศบาลมีจ านวนน้อยมาก ผลจากากรวิจัยพบว่า สาเหตุใหญ่ที่ท าให้เทศบาลมีรายได้ไม่พอท่ีจะน าไปพัฒนาท้องถ่ินไดี้ด

เท่าที่ควร คือ ประการแรก ส่วนกลางก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเทศบาลเพื่อการ

บูรณะท้องถ่ินและกิจการอ่ืนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลไม่เป็นธรรม กล่าวคือหลังจากเทศบาลได้รับเงิน
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อุดหนุนจากรัฐบาลท าให้เทศบาลสามารถมีรายได้พอท่ีจะน าไปใช้จ่ายในการบริหารงานประจ าได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถ

น าไปใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถ่ินได้มากมายเท่าไรนัก หรือบางแห่งไม่สามารถน าไปพัฒนาท้องถ่ินได้เลย ประการท่ีสอง 

ส่วนกลางควบคุมเทศบาลในการหาแหล่งเงินกู้ให้เทศบาล กล่าวคือส่วนกลางก าหนดให้เทศบาลมีแหล่งเงินกู้ได้เพียง

แหล่งเดียว คือกู้ได้จากกองเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จะกู้จากองค์การธุรกิจเอกชนหรือองค์การรัฐบาลก็

ไม่ได้ ทั้ง ๆ ท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้เทศบาลมีสิทธิกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ

อ่ืน ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติเทศบาลก็กู้เงินจาก ก.ส.ท. เพียงแห่งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้เทศบาลก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากการกู้เงินจาก ก.ส.ท. นี้เท่าไรนัก เพราะว่าหลักเกณฑ์ก าหนดให้เทศบาลกู้เงินได้ในอัตราที่น้อย ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเกิด

จากเงินสะสมของเทศบาลก็ได้รับในอัตราที่น้อย สาเหตุท่ีส่วนกลางท าการควบคุมเทศบาลในลักษณะดังกล่าวข้างต้นนี้ สืบ

เนื่องมาจากว่ารัฐบาลและรัฐสภาไม่มีความสนใจต่อปัญหาการปกครองท้องถ่ิน จึงไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการ

ปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้ดูได้จากนโยบายของรัฐบาลเกือบทุก ๆ รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายในเรื่องการพัฒนาการปกครอง

ท้องถ่ินเลย 

 

471.  อุดมโชค  อาษาวิมลกิจ . บทบาทของเงินอุดหนุนในการสร้างความเสมอภาคการจัดบริการการศึกษาของ

เทศบาล . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. (เอกสารวิจัย) 

 จากสมมติฐานการศึกษาซึ่งก าหนดว่า เงินอุดหนุนการศึกษามีส่วนช่วยลดสภาพความไม่เท่าเทียมหรือความ

เหลื่อมล้ าในการจัดบริการการศึกษาของเทศบาลนั้น พบว่า ไม่อาจยืนยันตามสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ณ ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือเงินอุดหนุนการศึกษามิได้มีบทบาทในการลดสภาพความเหลื่อมล้ าในการจัดบริการการศึกษา

ของเทศบาล ผลการศึกษามีนัยท่ีแสดงว่าระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจบรรลุ

วัตถุประสงค์ในด้านการสร้างความเท่าเท่ียมกัน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของเงินอุดหนุน จากการศึกษาพบว่าการ

น าระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีเรียกว่า block grants มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างท้องถ่ิน

นั้นมีเหตุผลท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

ดีกว่าระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรูปแบบเดิมท่ีเป็นอยู่ เพราะ block grants เป็นระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีเน้นผล

ของงานมากกว่างานประจ าดังเช่น ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเดิม การจัดสรรเงินแบบ  block grants จึงรับประกันการ

จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลได้อย่างเท่าเทียม เนื่องจากเทศบาลทุกแห่งมีโอกาสปรับปรุงการจัดการศึกษา

ของตนให้ได้มาตรฐานขั้นต่ าจาก block grants ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามสภาพความจ าเป็น 

 

472.  จักรา  ส่องแสง . ความสามารถทางการคลังของเทศบาล . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2537. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า :- จากการรวมตัวแปรอิสระทางด้านรายได้ และรายจ่าย (รายรับรวม รายได้รวม เงิน

อุดหนุน รายจ่ายในการบริหารงานประจ าและรายจ่ายพิเศษ ) ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย ปรากฏว่าได้ปัจจัยร่วม (ปัจจัย

ทางการคลัง) เพียง 1 ตัว และเม่ือน าปัจจัยทางการคลังมาท าการทดสอบหาความสัมพันธ์กับระดับความสามารถทางการ

คลัง พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถทางการคลังของเทศบาลต าบล ทั้งนี้ ปัจจัยร่วมดังกล่าวสามารถ

อธิบายลักษณะการผันแปรของระดับความสามารถทางการคลังได้เพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระดับ

ความสามารถทางการคลังจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน 

 

473.  วีระนุช  สาคเรศ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเมืองพัทยา  . พัฒนบริหารศาสต

รมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเมืองพัทยาจากเอกสาร การสังเกต 

การสัมภาษณ์ ปรากฏว่า 
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 1. ปัจจัยด้านโครงสร้างรายได้ เมืองพัทยาสามารถท่ีจะจัดเก็บภาษีเองได้ 4 ประเภท คือภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน ภาษีป้ายและอากรฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะรายได้หลักได้จากภาษีที่เมืองพัทยาจัดเก็บเองมาจากฐานภาษีที่แคบ รายได้

น้อยเมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนทีได้จากรัฐบาลกลาง 

 2. ปัจจัยด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้พิจารณา 2 ประเด็น คือ การต้ังประมาณการรายรับไม่กระตุ้นหรือ

เร้าใจให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือล้นในการท างาน เพราะวิธีการในการตั้งงบประมาณและทัศนคติของผู้ปฏิบัติหรือ

ผู้บังคับบัญชาต่อจ านวนรายได้ท่ีจัดเก็บได้เปรียบเทียบประมาณการรายรับ อีกประเด็น คือ การติดต่อเร่งรัดการจัดเก็บ

ภาษี ส่วนใหญ่จะมีมาตรการเชิงรับ ขาดมาตรการเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส านึกรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีต้องช าระภาษี 

 3. ปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์กร โครงสร้างองค์การมีความเหมาะสมแล้ว แต่บุคลากรยังไม่เพียงพอ ไม่

สามารถบรรจุแต่งตั้งตามโครงสร้างได้ ท าให้ขาดก าลังคนในการท างาน โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินประกอบกับความรู้ความสามารหรือคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า ท าให้การท างาน

ด้อยประสิทธิภาพ ถึงอย่างไรเจ้าหน้าที่ยังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางท่ีจะท างานด้านนี้ต่อไป ส่วนอุปสรรคอีก

ประการหนึ่งคือ ระเบียบกฎหมายท่ีล้าสมัย 

 4. พิจารณาด้านเคร่ืองมือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ คือ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นสิ่งท่ี

เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการจัดเก็บรายได้ของเมืองพัทยา ท าให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม การติดตาม

ผู้ค้างช าระหนี้ท าได้ง่าย 

 5. ส่วนปัจจัยแวดล้อมอ่ืน คือ อิทธิพลของนักการเมืองท้องถ่ินท่ีมีอยู่บ้าง เพราะนักการเมืองท้องถ่ินส่วนใหญ่

ก็คือ นักธุรกิจของเมืองพัทยานั่นเอง บุคคลเหล่านี้พยายามใช้อิทธิพลบังคับให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีให้ตนเองกับพวกใน

อัตราที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 

 ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ คือ ควรจะมีการขยายฐานภาษีให้กับเมืองพัทยา

สามารถจัดเก็บภาษีได้มากประเภทกว่าที่เป็นอยู่ พิจารณาจัดหาอัตราก าลังให้เต็มตามโครงสร้าง ตลอดจนการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อสถานการณ์ แก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่

และผู้บริหารให้ทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

 

474.  ประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ . ความพยายามในการจัดหารายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537. 

 จากการศึกษาพบว่า 

 ตัวแปรการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนประชากร และรายได้ต่อหัวจังหวัดเชียงใหม่รวมกันสมา

รถอธิบายการจัดหารายได้แต่ละประเภทได้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นรายได้หมวดทรัพย์สิน แต่เม่ือพิจารณา

ตัวแปรแต่ละตัวกลับพบว่า ส่วนใหญ่ตัวแปรดังกล่าว ไม่สามารถอธิบายการจัดหารายได้แต่ละประเภทได้ดีนัก แต่ท าให้

ทราบถึงทิศทางความสัมพันธ์ได้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือถ้าเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ดี ก็ส่งผลให้การจัดหา

รายได้ของเทศบาลขึ้นใหม่ ยกเว้นรายได้จากการเก็บอากรฆ่าสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้เนื่องจาก

เป็นเพราะมีการลักลอบฆ่าสัตว์นอกเขตเทศบาลส่งเข้ามาจ าหน่ายในเขตเทศบาล 

 ผลการวัดความพยามยมในการจัดหารายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้สภาพปกตินั้น พบว่าเทศบาลนคร

เชียงใหม่และหรือรัฐบาลกลางใช้ความพยายามในระดับปกติใกล้เคียงปกติและสูงกว่าปกติเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นรายได้

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย และภาษีสุราและสรรพสามิต ที่มีระดับความพยายามต่ ากว่าปกติ ในปี 

พ.ศ. 2524 และ 2526 นอกจากนี้ภาษีการค้า และรายได้หมวดเบ็ดเตล็ดมีระดับความพยายามต่ ากว่าปกติในปี พ .ศ. 

2520 และรายได้หมวดทรัพย์สิน หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ มีระดับความพยายามต่ ากว่าปกติในปี พ .ศ. 

2521 และ 2522 เช่นกัน 
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 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ส่วนใหญ่ สามารถยืนยันสมมติฐานได้ว่ารายได้ท่ีหาได้จริงและรายได้ที่ควรจะหาได้ภายใต้

สภาพปกติของการจัดเก็บมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับระดับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังความ

พยายามในการจัดหารายได้แต่ละชนิดในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการบริหาร การเมือง และ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลในช่วงเวลานั้น 

 

475.  เปรมฤดี  ศินะวิวัฒน์ . ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้านการคลังของเทศบาลต าบลบางคล้า  . สาขา

เศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ได้ศึกษาถึงโครงสร้างทางด้านรายรับและรายจ่ายของเทศบาลต าบลบางคล้าและภาษีที่

สรรพากรอ าเภอบางคล้าจัดเก็บได้ภายในเขตเทศบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2537 และคาดคะเน

การใช้นโยบายการคลังแบบพึ่งตนเองในอนาคต โดยวิธีการ Simple Regression เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มของดุลรายรับ -

รายจ่ายในระบบปัจจุบันเปรียบเทียบกับดุลรายรับ-รายจ่ายในระบบพึ่งตนเอง 

 จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพึ่งพาตนเองทางด้านการคลังของเทศบาลต าบลบางคล้าพบว่า ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2527 ถึง พ .ศ. 2537 เทศบาลต าบลบางคล้าควรใช้งบประมาณดุลรายรับ -รายจ่ายในระบบปัจจุบันในการ

บริหารงานเทศบาล เพราะดุลรายรับ-รายจ่ายในระบบปัจจุบันในช่วงระยะเวลานี้มีลักษณะเกินดุลทุก ๆ ปี 

 ต่อมาเม่ือน าดุลรายรับ-รายจ่ายท่ีคิดประมาณไปสู่อนาคตท้ัง 2 ระบบ คือ ระบบปัจจุบันกับระบบพึ่งตนเองมา

เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2547 พบว่า รายรับในระบบพึ่งตนเองในกรณีท่ี 1 ซึ่งโอน

ภาษีสรรพากรให้แก่เทศบาลท้ังหมด (100%) นั้น ในช่วงระยะแรก คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2541 

แนวโน้มของดุลรายรับ -รายจ่ายในระบบปัจจุบันจะมีลักษณะเกินดุลมากกว่าแนวโน้มของดุลรายรับ -รายจ่ายในระบบ

พึ่งตนเอง แต่ต่อมาในช่วงระยะหลัง คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 สภาพดุลของท้ังสองระบบจะ

กลับกัน คือ แนวโน้มของดุลรายรับ -รายจ่ายในระบบพึ่งตนเองจะมีลักษณะเกินดุลมากกว่าแนวโน้มของดุลรายรับ -

รายจ่ายในระบบปัจจุบัน 

 ส่วนรายรับในระบบพึ่งตนเองในกรณีท่ี 2 และกรณีท่ี 3 ซึ่งโอนภาษีสรรพากรให้แก่เทศบาลในสัดส่วน 75% 

และ 50% ตามล าดับนั้น แนวโน้มของดุลรายรับ -รายจ่ายในระบบปัจจุบันจะมีลักษณะเกินดุลมากกว่าแนวโน้มของดุล

รายรับ-รายจ่ายในระบบพึ่งตนเองในทุก ๆ ปี 

 ดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่า เทศบาลต าบลบางคล้าจะสามารถพึ่งตนเองทางด้านการคลังได้ ถ้าใช้วิธีการงบประมาณ

ดุลรายรับ-รายจ่ายในระบบพึ่งตนเองเฉพาะในกรณีท่ี 1 ซึ่งโอนภาษีสรรพากรให้แก่เทศบาลท้ังหมด (100%) ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป 

 

476.  ดุษฎี  สุวัฒวิตยากร . ประเมินผลการน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลช้ัน 1 . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2539. 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 

 1. การน าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ยังไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร แม้เทศบาลจะมีรายได้ภาษีที่จัดเก็บเองเพิ่มข้ึนตลอดมาทุกปีก็ตาม แต่การบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

ยังไม่มีประสิทธิภาพ ประมาณการจัดเก็บภาษีกับรายรับจริงมีความแตกต่างกันมาก การจัดเก็บภาษีท าได้เพียงประมาณ

ร้อยละ 60 ของผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากไม่ได้มีการใช้ข้อมูลในระบบแผนท่ีภาษี ฯ อย่างจริงจัง 

 2. การปรับข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากประเมินว่า ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

ในระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมีประมาณร้อยละ 60 
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 3. ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ ปัญหาทางด้านการบริหาร อันได้แก่ การขาดบุคลากร ยานพาหนะ การ

ประสานงาน ขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ และท่ีส าคัญก็คือ ผู้บริหารเทศบาลโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองยังไม่ให้ความ

สนใจต่อการจัดเก็บรายได้มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลมีรายได้จากแหล่งอ่ืนสูงกว่ารายได้ท่ีจัดเก็บเองมาก 

 ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงที่ส าคัญ คือ 

 1. เทศบาลและกรมการปกครองจะต้องรีบแก้ไขปัญหาทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว และส่งเสริมให้มีการน า

ข้อมูลแผนที่ภาษี ฯ ไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของเทศบาลให้มากย่ิงขึ้น 

 2. กระทรวงมหาดไทยควรมีมาตรการกระตุ้นให้เทศบาลหันมาพึ่งตนเองทางด้านการจัดหารายได้มากย่ิงขึ้น 

ซึ่งอาจเป็นรูปของการเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้จัดเก็บเองท่ีต้องใช้แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการปรับปรุง

การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีต้องพิจารณาถึงความสามารถในการจัดเก็บภาษีด้วย 

 3. ควรปรับให้งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของเทศบาล และให้ท าหน้าที่ในการ

ประเมินและจัดท าบัญชีผู้ต้องเสียภาษี เพื่อควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วน รวมท้ังให้บริการข้อมูลทุก ๆ ด้านแก่

หน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาล 

 

477.  ณรงค์  เขมวิรัตน์ . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ชั้นของเทศบาลท่ีแตกต่างกัน มีผลกับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลท่ีแตกต่างกัน ด้านการ

จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อมูลของเทศบาล 

 2. สภาพการท างาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ และการประเมินภาษีและการจัดเก็บได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ด้านความรวดเร็วใน

การให้บริการ ด้านการประเมินภาษีและการจัดเก็บได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

 4. ผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ ด้านการประเมินภาษีและการจัดเก็บได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้องตาม

กฎหมาย 

 5. ระบบงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

ด้านการประเมินภาษีและการจัดเก็บได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย 

 6. การเมือง มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

ด้านการประเมินภาษีและการจัดเก็บได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 

 7. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ด้านความ

รวดเร็วในการให้บริการ ด้านการประเมินภาษีและการจัดเก็บได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและ

ถูกต้องตามกฎหมาย และด้านการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง 

 

478.  นิพัทธ์  ศรีคล้าย ,พันเอก . ศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางด้านการคลังของเทศบาลนครนนทบุรี . 

วิทยานิพนธ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกริก, 2539. 

 การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีเศรษฐมิติ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การพึ่งตนเองทางด้านการคลังของเทศบาลนคร

นนทบุรี  และพยากรณ์ความเป็นไปได้ในการพึ่งตนเองในอนาคต  ด้วยวิธี  Double  Exponential  Smoothing  ในช่วงปี 

พ.ศ. 2539  ถึงปี พ.ศ. 2543 
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 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  เทศบาลนครนนทบุรีจะสามารถพึ่งตนเองทางด้านการคลังได้เมื่อเทศบาลนคร

นนทบุรีจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึน  ตามอนุมัติหลักการการปรับปรุงรายได้ของคณะรัฐมนตรีเม่ือ 19  กรกฎาคม  2537  

คือเก็บภาษีเพิ่มข้ึนร้อยละ 80.6  หรือถ้าเทศบาลนครนนทบุรีได้รับการโอนภาษีอากรท่ีสรรพากรจัดเก็บได้  ภายในเขต

เทศบาลนครนนทบุรีในสัดส่วนร้อยละ 6 จะท าให้เทศบาลนครนนทบุรีพึ่งตนเองได้  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะว่า  รัฐบาลควรอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยให้

เทศบาลนครนนทบุรีเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึนร้อยละ 80.6  ซึ่งจะท าให้เทศบาลนครนนทบุรีสามารถพึ่งตนเองได้  และอีก

กรณีหนึ่งรัฐบาลควรโอนภาษีสรรพากรท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีให้แก่เทศบาลนครนนทบุรี ในสัดส่วน

ร้อยละ 6  เพื่อให้เทศบาลนครนนทบุรีสามารถพึ่งตนเองได้ 

 

479.  จิรายุ  สุดจิตร . รายรับและรายจ่ายของเทศบาลเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกรณีศึกษา : เทศบาล

เมืองพระประแดง . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศษสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองพระประแดงยังมีรายรับจากภาษีอากรท่ีต่ ากว่าที่ควรจะจัดเก็บได้ ท าให้

ความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังอยู่ในระดับต่ าและมีแนวโน้มท่ีสถานะทางการคลังจะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จาก

การวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภทท่ีเทศบาลจัดเก็บเองคือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ ปรากฏว่า เทศบาลเมืองพระประแดงยังใช้ความพยายามในการจัดเก็บต่ ากว่าที่ควรจะเป็นอยู่

มาก ท าให้เทศบาลมีรายรับน้อยและเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดงควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขท้ังกฎระเบียบ ตลอดจนเคร่ืองมือและบุคลากร 

ฐานภาษี รวมตลอดถึงอัตราภาษีท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดเก็บให้

สูงขึ้นและลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง เพื่อให้สามารถน าเงินรายรับไปพัฒนาท้องถ่ินในลักษณะการพึ่งตนเองทางการคลัง

ต่อไป 

 

480.  มาลัยทิพย์ วานิชย์ . ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล  . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์) สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศษสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 เทศบาลประสบปัญหาการบริหารการจัดเก็บรายได้ท่ียังต่ าอยู่ในส่วนของภาษีอากรท่ีจัดเก็บเองท้ัง 3 ประเภท 

ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีป้าย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก เรื่องโครงสร้างของภาษีอากรท่ียังไม่

เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล และเรื่องความพยายามและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

อากรของเทศบาล 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างการคลังของเทศบาล และเน้นวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีป้าย ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษา 4 

ปี (พ.ศ. 2536-2539) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกเป็นการน าอัตราการเพิ่มของรายได้จากภาษี

อากรแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มของฐานภาษีของภาษีอากรประเภทนั้น ๆ โดยแยกการวัดประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บเป็นแต่ละประเภทของภาษีอากร กรณีท่ีสองเป็นการน าจ านวนผู้ท่ีมีทรัพย์สินอยู่ในข่ายช าระภาษีอากร และ

ช าระภาษีอากรแล้ว เปรียบเทียบกับจ านวนผู้ท่ีมีทรัพย์สินอยู่ในข่ายช าระภาษีอากร ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บโดยรวมของภาษีอากรทุกประเภท 

 ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีแรกนั้น มีเทศบาลเป็นจ านวนไม่มากนัก (ประมาณร้อยละ 25) ท่ีมีประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษีอากรน้อย และส าหรับการจัดเก็บภาษีอากรพบว่าการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องท่ีตามล าดับ ส่วนในกรณีท่ีสอง มีเทศบาลเป็นจ านวนน้อย (ประมาณร้อย
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ละ 5) ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรน้อย รวมท้ังพบว่าเทศบาลขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

อากรน้อยกว่าเทศบาลขนาดเล็ก 

 

481.  วิสูตร  จ าพานิชย์ . การกระจายอ านาจการคลังสู่เทศบาล  : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองนครปฐม  . ศิลปศาสต

รมหาบัณฑ ิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมีการพัฒนามายาวนาน และได้กระจายไปท่ัวประเทศ ท้ังในเขตจังหวัด 

เขตอ าเภอ หรือแม้กระทั่งเขตชายแดน เป็นจ านวน ถึง 1,129 แห่ง ปัญหาของเทศบาลพบว่า ท่ีเป็นปัญหาส าคัญมา

ตลอดคือ ปัญหาทางด้านการคลัง ท าให้เทศบาลไม่สามารถพัฒนาการบริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนได้ การศึกษาวิจัย เรื่อง การกระจายอ านาจการคลังสู่เทศบาล โดยศึกษากรณีเทศบาลเมืองนครปฐม นั้น 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และระบบงานของเทศบาลว่าเป็นอุปสรรคในการกระจาย

อ านาจการคลังอย่างไร 2) ศึกษาแนวคิดทัศนะ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจการคลังและ 3) ศึกษาปัญหา

อุปสรรค และแนวทางในการกระจายอ านาจการคลังสู่เทศบาล 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการกระจายอ านาจ

การคลังสู่เทศบาลเมืองนครปฐม โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราช

กฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎกระทรวง นโยบาย และมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจการคลัง นอกจากนี้ ยัง

รวบรวมและวิเคราะห์จากการสอบถาม และสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ พร้อมท้ังศึกษาฐานะการ

คลังการเทศบาลเมืองนครปฐมน ามาประกอบ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการกระจายอ านาจการคลังสู่เทศบาลยังไม่สมบูรณ์

ตามเจตนารมณ์การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน ซึ่งปัญหาอุปสรรคของการกระจายอ านาจการคลังท่ีส าคัญของเทศบาลคือ 

ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาล โดยสามารถสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญได้ 4 ด้าน คือ 1) ปัญหา

ด้านโครงสร้างรายได้ของเทศบาล 2) ปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีอากร 3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 

และ 4) ปัญหาด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ซึ่งปัญหาทั้ง 4 ประการ เป็นสาเหตุท่ีท าให้การกระจายอ านาจการคลังสู่

เทศบาลไม่สมบูรณ ์

 ส าหรับแนวทางและข้อเสนอแนะในการแกไขปัญหาอุปสรรค ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างรายได้ ต้องมีการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรบางประเภท ท่ีเทศบาลมีอ านาจจัดเก็บอยู่แล้วเพิ่มเติม 

และลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นของเทศบาลลง โดยมอบกิจการบางอย่างให้ทางเอกชนด าเนินงานแทน 2) ด้านการจัดเก็บภาษี

อากร ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยน าระบบแผนท่ีภาษีและทรัพย์สินที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บ พร้อมท้ัง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีอากร 3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ต้องน าระบบการ

บริหารการคลังสมัยใหม่มาเพื่อประสิทธิภาพ 

 

482.  ปัทมา  เปลี่ยนประมุข . การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล

เมืองชลบุรี . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

 ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองชลบุรีมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2540 และ

การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2540 

เป็นไปตามแนวทางท่ีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนดไว้ มีการคัดเลือกโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนา

เทศบาล ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2540 – 2544) มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2540 และตั้ง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อด าเนินการ จ านวน 155 โครงการจากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2540 

ท้ังสิ้น 250 โครงการ โครงการ /กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง 5 ปี เป็นโครงการท่ีได้มาจาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน ประกอบกับนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ และนโยบายของผู้บริหาร

ท้องถ่ินเอง โดยมีการจัดล าดับความส าคัญเพื่อด าเนินการ แต่โครงการ /กิจกรรมเหล่านั้นมีลักษณะเป็นโครงการแบบ

เบ็ดเตล็ด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นท่ี ไม่ได้
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มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงแม้เทศบาลเมืองชลบุรี จะมีเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสมใน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2540 ถึง 61,082,738.93 บาท ก็ยังไม่สามารถน าโครงการ /กิจกรรมในแผนมาด าเนินการได้

ท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าเทศบาลยังมิได้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

 

483.  ณัฐชญา  พลศักดิ์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอ านาจทางการคลัง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ . 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. 

 ผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. การกระจายอ านาจทางการคลังสู่เทศบาลนครเชียงใหม่ 

  (1) การกระจายอ านาจทางการคลังสู่เทศบาลนครเชียงใหม่ท้ังทางด้านรายรับและรายจ่ายมีแนวโน้มท่ี

เพิ่มข้ึน 

  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจาย

อ านาจทางด้านรายรับ ได้แก่ การท่ีแผนพัฒนาระดับชาติได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถ่ิน การ

เจริญเติบโตของรายได้ของรัฐบาลกลาง และสัดส่วนการกระจายอ านาจทางด้านรายจ่ายของเทศบาล ส่วนการกระจาย

อ านาจทางด้านรายจ่าย ได้แก่ การเจริญเติบโตของรายได้ของรัฐบาลกลาง และสัดส่วนการกระจายอ านาจทางด้านรายรับ 

  (3) การวิเคราะห์ทัศนคติของกลุ่ม พบว่า กลุ่มความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในประเด็นปัจจัยท่ีสนับสนุน

ให้เกิดการกระจายอ านาจทางการคลัง ได้แก่ การมีนโยบายและแผนกระจายอ านาจทางการคลัง ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

ได้แก่ กระบวนการควบคุมทางการคลัง นโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 

และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนปัจจัยท่ีกลุ่มต่าง ๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ นโยบายสนับสนุนอ่ืน ๆ ต่อ

การกระจายอ านาจทางการคลัง และการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

  (4) การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีสนับสนุนการกระจายอ านาจทั้งในด้านรายรับและรายจ่าย กลุ่ม

มีความเห็นไม่แตกต่างกันว่าปัจจัยท่ีมาจากภายนอกเทศบาล โดยเฉพาะจากรัฐบาลกลางมีความส าคัญมากต่อการกระจาย

อ านาจทางการคลัง ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ านาจทางการคลังกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 2. ทัศนคติต่อกฎหมายการคลังเทศบาล 

  ทัศนคติของกลุ่มต่อกฎหมายการคลังเทศบาล พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งกฎหมาย

ก าหนดรายรับ กฎหมายก าหนดการใช้จ่าย และระเบียบการคลังและงบประมาณ โดยกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลและกลุ่ม

พนักงานเทศบาลมีแนวโน้มเห็นด้วยกับการเพิ่มอ านาจทั้งทางด้านรายรับ รายจ่าย และการงบประมาณให้กับเทศบาล 

ส่วนข้าราชการท่ีเก่ียวข้องมีแนวโน้มไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว 

 3. ข้อเสนอแนะ 

  ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าการกระจายอ านาจทางการคลังท้องถ่ินจะบรรลุผลส าเร็จได้ต้องมีการปรับปัจจัย

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ คือ การก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจทางการคลังไว้ในแผนพัฒนาระดับชาติ มีนโยบายการ

กระจายอ านาจทางการคลังและนโยบายสนับสนุนอ่ืน ๆ พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาล การแก้ไขกฎหมายก าหนดรายรับ กฎหมายควบคุมการใช้จ่าย และระเบียบการคลังและ

งบประมาณของเทศบาล 

 

484.  จรวยพร  รักรัตน์ . การประเมินผลการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ศึกษากรณี

เทศบาลต าบลหัวหิน  . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป ) มหาวิทยาลัยบูรพา , 2542. (ศึกษา

ปัญหาพิเศษ) 

 ผลการศึกษาพบว่าการน าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้แม้จะมีรายรับเพิ่มทุกปี แต่

การเพิ่มข้ึนของรายได้ไม่ได้เกิดข้ึนจากการน าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้อย่างเดียวยังมีการเปลี่ยนแปลง
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ในส่วนของกฎหมาย หรือการประเมินภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปรับข้อมูล ไม่มีเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรงข้อมูลท่ีได้จากกรมท่ีดินได้มาไม่ครบถ้วน การด าเนินการปรับข้อมูลมีขั้นตอนยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น 

จะต้องมีมาตรการในเชิงนโยบาย โดยกรมการปกครองจะต้องขอความร่วมมือให้กรมท่ีดินออกระเบียบเพื่อให้จัดส่ง

เอกสารการเปลี่ยนแปลงของท่ีดินให้กับเทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้ในการบันทึก

ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ส่วนมาตรการเชิงปฏิบัติงานเทศบาลต าบลหัวหิน ควรจัดหาบุคลากรเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ในการปรับข้อมูล จัดอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายในเพื่อประสานความสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความสนใจงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

485.  อัจฉริยา  ศิริโชติ . ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลต่อการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล : 

กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

 1. ผลการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลในจังหวัดปัตตานี ปรากฏว่า ร้อยละของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงใน

ภาพรวม 12 เทศบาล ในจังหวัดปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2539 – 2540 จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ 

2540 – 2541 จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นและระหว่างปีงบประมาณ 2539 – 2541 จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

 2. ความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลต่อการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล ปรากฏว่า ความ

คิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลต่อการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

ค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านปรากฏว่าด้านพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีอากร ด้านฐานภาษี ด้านความรู้

ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ด้านความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ ด้านปริมาณของเจ้าหน้าที่ ด้านกฎระเบียบค าสั่ง ด้านความ

พร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

ค่อนข้างมาก ส าหรับด้านอัตราภาษีบุคลากรของเทศบาลมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล ได้แก่ การศึกษาและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 4. ข้อเสนอแนะ 

  4.1 ควรมีการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดเก็บภาษีอากรระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

  4.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีอากรท้ัง 4 

ประเภท และควรมีการรวบรวมจัดท าเป็นเล่ม รวมท้ังชี้แจงผลดีผลเสียจากการช าระภาษีอากร 

  4.3 ควรมีการเตือน ผู้ประกอบการและเจ้าของบ้าน เพื่อให้ไปช าระภาษีอากร ตามเวลาที่ก าหนด 

  4.4 ติดตามผู้ไม่ช าระภาษีอากรทุกรายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการช าระภาษีอากร 

  4.5 แผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ควรจัดให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน 

  4.6 ควรจัดเจ้าหน้าที่ และเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับภาระหน้าท่ีและปริมาณงาน 

  4.7 ควรเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีอากรท้ัง 4 ประเภท ให้

สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 

 

486.  ณัฎฐ์บรรจง  เดชวิริยะชาติ . การจัดหารายได้เพ่ือการพ่ีงตนเองทางด้านการบริหารงานประจ าของเทศบาล

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีการวางแผน

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. 
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 ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลแสนสุขมีรายได้หลักมาจากเงินอุดหนุน รองลงมาเป็นรายได้จากภาษีอากร 

ทรัพย์สิน เงินกู้และเงินจ่ายขาดสะสม ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต และเบ็ดเตล็ด ตามล าดับ ส่วนรายจ่ายของ

เทศบาลเป็นรายจ่ายพิเศษสูง รองลงมาเป็นรายจ่ายของหน่วยงาน และรายจ่ายงบกลาง ตามล าดับ ด้านสถานะทางการ

คลังอยู่ในภาวะเกินดุลมาโดยตลอดคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 4.002 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.82 ของยอดรายจ่าย ทั้งนี้ เม่ือ

พิจารณาด้านสมรรถนะในการบริหารงานประจ าและสมรรถนะด้านการบริหารงานพัฒนาท้องถ่ิน พบว่า เทศบาลสามารถ

พึ่งตนเองได้ทางการคลังด้านการบริหารงานประจ า แต่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านการบริหารงานพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่ง

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท้ังสามกลุ่มต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 

 ส าหรับความเห็นส่วนใหญ่เก่ียวกับแนวทางจัดหารายได้เพิ่มเติมให้แก่เทศบาล ได้แก่ การเพิ่มอัตรา

ค่าธรรมเนียมบริการสาธารณะบางประเภท การด าเนินกิจการเทศพาณิชย์ การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีอากร การเก็บค่าเข้าในสถานท่ีท่องเท่ียว และอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีแก่ประชาชนส่วนแนวทางใน

การลดรายจ่ายของเทศบาลส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพิ่มมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การรณรงค์

ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การลดหรือไม่เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนการด าเนินโครงการพัฒนาเท่าที่จ าเป็น

เร่งด่วนในท้องถ่ิน 

 

487.  สาธิต  นาระทะ . โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครเชียงใหม่  . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (ค้นคว้าอิสระเชิงวิทยานิพนธ์) 

 การศึกษา โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อ

พัฒนา โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครเชียงใหม่ และ 2) เพื่อสร้างฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของ

แขวงนครพิงค์ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของทรัพย์สิน ข้อมูลท่ีดิน โรงเรือน และป้าย วิธีการศึกษาใช้วิธีวิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

และโปรแกรมต้นแบบ 

 โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโวส์ 95 โดยใช้ฐานข้อมูลแบบไคลเอ็นท์เซิร์ฟเวอร์ ผลการศึกษา

พบว่า โปรแกรมสามารถประมวลผลข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของแขวงนครพิงค์เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ โดยฐานข้อมูลท่ี

สร้างขึ้นมีจ านวนทะเบียนผู้ช าระภาษี 7,694 ราย จ านวนท่ีดิน 11,523 แปลง โรงเรือน 7,929 หลัง และป้าย 3,030 

ป้าย 

 ในช่วงเริ่มต้น ถึงแม้โปรแกรมจะบันทึกเฉพาะฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของแขวงนครพิงค์ แต่โปรแกรมก็

สามารถบันทึกฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้หมดท้ังสี่แขวง 

 

488.  กรรณิการ์  จันตัน . การประมาณรายได้จากภาษีอากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ . เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การศึกษาการประมาณรายได้จากภาษีอากรของเทศบาลนครเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) 

เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างรายได้จากภาษีอากรของเทศบาลนครเชียงใหม่และ (2) เพื่อประมาณรายได้จากภาษีอากร

ประเภทต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิของปีงบประมาณ 2533 ถึง

ปีงบประมาณ 2542 

 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า รายได้ ส่วนใหญ่ของเทศบาลนครเชียงใหม่มา

จากภาษีอากร ซึ่งค่าเฉลี่ยจากผลการศึกษาปี 2533 ถึง 2542 คิดเป็นร้อยละ 64.98 ของรายได้ท้ังหมด ซึ่งส่วนท่ีเหลือ

เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 19.62 ของรายได้ท้ังหมด และร้อยละ 15.40 ของรายได้ท้ังหมดมาจากรายได้

อ่ืน ๆ และเม่ือเปรียบเทียบรายได้จากภาษีอากรท้ังหมดพบว่ารายได้จากภาษีเสริมเป็นรายได้ท่ีมากท่ีสุด ซึ่งรายได้จาก

ภาษีเสริมประกอบด้วย ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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 การประมาณค่าแนวโน้ม (Trend) ของภาษีอากรแต่ละประเภทของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ใช้วิธี Least Square 

Estimation และกรณีข้อมูลท่ีหาค่าแนวโน้มไม่ได้จะใช้วิธี Single Exponential Method ซึ่งผลจากการเอาสมการท่ีได้มา

พยากรณ์รายได้จากภาษีอากรของปี 2543 ถึง 2545 พบว่าการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษี

สรรพสามิตมีแนวโน้มลดลง แต่การจัดเก็บภาษีสุรา รวมถึงภาษีและธรรมเนียมล้อเลื่อน มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และ

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะก็มีแนวโน้มเพิ่ม เช่นเดียวกัน 

 

489.  สรายุทธ  เสงี่ยม . การบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตจังหวัดลพบุรี ระหว่างปี พ .ศ. 2532 – 2541 . 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี , 2544. (งานวิจัย) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ในด้านผลการด าเนินงานด้านบริหารงานคลัง พบว่า รายได้ของเทศบาลมีแนวโน้มจะลดลง ถึงจะมีเพิ่มข้ึน

ในอัตราที่ลดลง ขณะท่ีรายจ่ายมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึน เพราะการขยายตัวของเทศบาล ท าให้ปริมาณเงินสะสมของเทศบาล 

มีแนวโน้มจะลดลงอันแสดงว่า เทศบาลก าลังสูญเสียความม่ังคั่ง และก าลังยากจนลงเรื่อย ๆ 

 2. แนวโน้มในการบริหารงานคลัง คาดว่า เทศบาลเมืองลพบุรี จะมีรายได้รวมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 3.6 

ล้านบาท รายจ่ายรวมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 3.5 ล้านบาท เงินสะสมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 0.3 ล้านบาท 

เทศบาลเมืองบ้านหม่ีจะมีรายได้รวมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 0.9 ล้านบาท รายจ่ายรวมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 1.2 

ล้านบาท เงินสะสมลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ 0.2 ล้านบาท เทศบาลต าบลโคกส าโรงจะมีรายได้รวมลดลง เฉลี่ยปีละ

ประมาณ 0.4 ล้านบาท เงินสะสมลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ 1.3 ล้านบาท 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินสะสมของเทศบาลในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ รายได้

จากภาษีอากร รายได้อ่ืน ๆ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การใช้เงินกู้ยืมและเงินสะสม รายจ่ายประจ า และรายจ่ายพิเศษ โดย

สามารถลอกความสัมพันธ์ได้ถึง 90.5% 

 4. ปัญหาและอุปสรรคในด้านบริหารงานคลัง พบว่า มีปัญหาที่เกิดจากปัจจัยตามเศรษฐกิจ และสังคม ปัญหา

การกระจายอ านาจทางการคลัง และปัญหาการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งเทศบาลควรจะจ่ายเสริมการผลิตในท้องถ่ิน 

กระตุ้นจิตส านึกของประชาชนในท้องถ่ินถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเทศบาลต้องปรับปรุง 

พร้อมท้ังท าความเข้าใจในหลักการบริหารคลังให้มากข้ึน รัฐบาลเองก็ควรจะกระทบอ านาจทางการคลังให้กับเทศบาล 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนสืบไป 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

490.  อุทาร  ชวเมธี . การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล : ระบบงบประมาณที่เหมาะสม  . 

เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เป็นงานท่ีศึกษา วิจัยเพื่อทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ระบบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบงบประมาณแบบ

แสดงรายการ (Line item budget) ไม่สามารถเอ้ืออ านวยต่อการใช้ทรัพยากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 ผลการศึกษา พบว่า ระบบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเอ้ืออ านวยต่อการใช้ทรัพยากร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อบังคับต าบลว่าด้วย

งบประมาณรายจ่ายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ค านึงถึงทิศทางของการพัฒนาต าบลในระยะยาวขาดการระดมทรัพยากรของ

องค์กรภายนอกมาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินของตนไม่สามารถประมาณการรายรับได้อย่างถูกต้อง ไม่ได้
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ค านึงถึงต้นทุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดท างบประมาณปีละหลาย ๆ ครั้ง และนอกจากนี้ยังขาดบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถในการบริหารงบประมาณ ตลอดระบบการควบคุมภายนอกยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 ผลการศึกษานี้ ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

491.  นภดล  บุญมา . ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่า ในการบริหารงานคลังของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้น ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกเป็นจ านวนมาก โดยเป็นปัญหาอันเกิดจากตัวบุคคลคือ คณะกรรมการ

บริหาร ข้าราชการหรือบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล และปัญหาอันมีสาเหตุมาจากนโยบายและกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ของรัฐโดยท่ีปัญหาของการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหลัก ๆ นั้นเกิดมาจาก การขาดความ

พร้อมในด้านการศึกษาอบรมของสมาชิก อบต. และกฎระเบียบของทางราชการมีความยุ่งยากในการปฏิบัติจริง รวมไปถึง

การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหา อันเกิดจากมีระบบอุปถัมภ์และการเล่นพรรคเล่นพวกภายใน

องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนการกระจายอ านาจจากรัฐท้ังทางด้านการปกครอง และการคลังยังไม่เป็นการกระจาย

อ านาจที่แท้จริง รัฐยังคงรวบอ านาจโดยเฉพาะด้านการคลังเอาไว้ท่ีส่วนกลาง ท าให้ฐานภาษีที่เป็นของรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมีอยู่อย่างจ ากัดส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย และสถาบัน

การเงินท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถกู้ยืมเงินมาใช้เพื่อการพัฒนามีจ านวนน้อย ท าให้การกู้ยืมเงินขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมาใช้ในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก 

 ผลการศึกษาโดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การใช้แบบสอบถามส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร เลขานุการ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดหรือหัวหน้าส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล การสัมภาษณ์

นายอ าเภอและผู้ตรวจราชการส่วนท้องถ่ินของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการส ารวจภาคสนามพบว่า คณะกรรมการบริหาร

ส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในด้านการศึกษาอบรมเก่ียวกับความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ของทาง

ราชการท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งมีแนวโน้มว่ามีการช่วยเหลือกันในหมู่พรรค

พวก และการอุปถัมภ์กนภายในกลุ่มเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนต าบลในทางท่ีไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ

ต่อการใช้จ่าย เนื่องมาจากเงินรายได้หรือภาษีต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการจัดเก็บหรือได้รับส่วน

แบ่งมาจากรัฐมีอยู่อย่างจ ากัด และอ านาจในการจัดการด้านการคลังส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐ ส่งผลให้

องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นหลัก และประการสุดท้าย

ระเบียบการเก่ียวกับการกู้ยืมเงินองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความชัดเจน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งใน

จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถท าการกู้ยืมเงินจากนิติบุคคลใด ๆ ได้ 

 

492.  นิตย์  เบญจางคประเสริฐ . ความสามารถในการบริหารงานงบประมาณของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนราธิวาส  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในวัถตุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เฉลี่ย 7.84 

จากคะแนนเต็ม 11 ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนโครงการงานเฉลี่ย 3.64 จากคะแนนเต็ม 5 การจัดท า

งบประมาณ เฉลี่ย 4.04 จากคะแนนเต็ม 4 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ของ

คณะกรรมการ อบต. เฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 4 ความรู้ความเข้าใจบทบาทท่ีเป็นจริงในการบริหารเฉลี่ย 2.77 จาก

คะแนนเต็ม 4 ความรู้ความเข้าใจการมองเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ เฉลี่ย 5.57 จากคะแนนเต็ม 7 ด้านการประเมิน
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ในการท างบประมาณ เฉลี่ย 5.57 จากคะแนนเต็ม 20 ฉะนั้นจะเห็นว่าคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ อบต . มี

ความรู้ความเข้าใจในรูปขององค์กร มีการรับรู้ในเรื่องของระเบียบแต่ส่วนท่ียังขาด ความแตกต่างก็คือ การท่ีจะมองในแง่

ของภารกิจของ อบต . เป็นต้นว่า การพัฒนา อบต . การท่ีจะใช้กฎระเบียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ แต่ท่ีส าคัญท่ีสุด ก็คือ 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้พิจารณาการใช้งบประมาณในฐานะเคร่ืองมือเพื่อด าเนินภารกิจ ดังนั้น

จึงเห็นว่าความสามารถในการวางแผนและการท่ีจะแสวงหารายได้เพื่อด าเนินการตามแผน น่าจะเป็นภารกิจในการบริหาร

อย่างส าคัญ ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารงานงบประมาณ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเป็น

การแสวงหารายได้ การจัดสรรรายได้ และการวางแผนเพื่อด าเนินกิจการของ อบต . เป็นส่วนส าคัญมากกว่าระเบียบแบบ

แผน ระเบียบการเบิกจ่าย ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการจัดท าแผนโครงการสูง จะมีความสามารถในการบริหารงานงบประมาณสูงกว่าผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การจัดท างบประมาณต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี P-value = 0.008 ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญ 

 

493.  ปกรณ์  บูรณุปกรณ์ . ปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (ค้นคว้า

อิสระ) 

 ผลของการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 31 – 50 ปี การศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ด ารงต าแหน่งในสภา อบต . ส่วนใหญ่ไม่ได้ด ารง

ต าแหน่งใด ๆ ในฐานะผู้น าท้องถ่ิน แต่ได้รับการเลือกตั้งมา บางส่วนเคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลมาก่อน 

 ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจวิธีการงบประมาณ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับบุคคลท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบ ร่างข้อบังคับงบประมาณ และระยะเวลาในการจัดท างบประมาณ แต่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง

การบริหารงบประมาณประจ าปี เช่น ผู้มีสิทธิอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การใช้ข้อบังคับงบประมาณฉบับก่อนหน้า

ได้ หากข้อบังคับปีปัจจุบันยังไม่อนุมัติ 

 จะเห็นได้ว่าการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังมีท้ังปัญหาและอุปสรรค ท้ังนี้เพราะ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรท้องถ่ินท่ีเน้นรูปแบบการกระจายอ านาจในท้องถ่ินท่ีค่อนข้างมีอิสระ ฉะนั้นใน

ระหว่างการพัฒนานี้ ผู้ท่ีจะให้ความคิดเห็น หรือค าแนะน าเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการงบประมาณได้ดีท่ีสุด คือ 

กลุ่มข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแล สอดส่อง หรือให้ความช่วยเหลือ จากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ

ไว้ดังนี้ 

 1. การปรับปรุงด้านการจัดเตรียมงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุน ต้องมีความชัดเจน และควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษี วิธีการประเมิน การประเมินผลการจัดเก็บ การจัดท าแผน

และโครงการพร้อมล าดับความส าคัญของโครงการเพื่อประกอบงบประมาณ ควรตรวจสอบเอกสารร่างข้อบังคับ

งบประมาณและอนุมัติให้รวดเร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนควรให้การศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทุก

ระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ 

 2. การบริหารงบประมาณประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดล าดับความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ

ไว้ล่วงหน้า ตลอดจนตรวจสอบรายได้ รายจ่ายว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมายเพียงใด หากด าเนินด้านงบประมาณไม่

เป็นไปตามเป้าหมายควรหาวิธีการปรับปรุง แก้ไขปัญหา ที่ส าคัญคือ ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้พร้อม 

 3. การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีประกอบด้วย ควรท าการตรวจสอบการใช้จ่ายว่าเป็นไปตาม

แผนพัฒนาต าบลหรือไม่ ผู้ท่ีมีอ านาจเข้าตรวจสอบควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบให้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน และควรมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้งบประมาณ ผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้มีการ

ตรวจสอบได้โดยง่าย 
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 หากว่าในกลุ่มผู้บริหาร อบต . ได้พัฒนาในองค์กรของตนเอง หาวิธีป้องกันการเกิดปัญหา และพยายามพัฒนา

ในส่วนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นแล้ว จะส่งผลให้การบริหารและจัดการงบประมาณใน อบต . ทุกแห่งจะ

สามารถดูแล และพัฒนาท้องถ่ินของตนเองให้ไปสู่ความยินดีได้แน่ในอนาคตอันใกล้ 

 

494.  ฐาปนา  จินดากาญจน์ . การกระจายอ านาจการคลังสู่ท้องถ่ิน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

นครเนื่องเขตและองค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. 

 ผลการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนใหม่ ส่วนใหญ่มีปัญหา

และข้อจ ากัดในการบริหารงานจากปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหารายได้และรายจ่ายของท้องถ่ิน ปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ดังกล่าวรัฐบาลต้องเร่งกระจายอ านาจการคลังไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างจริงจังโดยเฉพาะอ านาจการ

จัดเก็บรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

495.  สมฤทธิ์  ไชยวงค์ . บทบาทของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่งต่อการจัดท างบประมาณ : 

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง และต าบลชากพง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  . รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. กรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่งไม่มีอิทธิพลครอบง า ชักจูง โน้มน้าว ต่อการบริหารและ

การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และพบว่า ไม่สามารถกล่าวได้ว่ากรรมการบริหารส่วนต าบลโดย

ต าแหน่งในพื้นท่ีชุมชนรอบนอกมีอิทธิพลครอบง า ชักจูง โน้มน้าวต่อการบริหารและการจัดท างบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมากกว่าพื้นท่ีชุมชนเมือง 

 2. การจัดสรรงบประมาณจะเน้นไปท่ีโครงการพื้นฐานท่ีจ าเป็นก่อน ทั้งในส่วนของต าบลเชิงเนินและต าบลชาก

พง แต่ในส่วนของต าบลเชิงเนินจะมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเฉลี่ยไปให้ทุก ๆ หมู่บ้านเท่าเทียมกัน และเห็นว่า

คณะกรรมการบริหารท้ังท่ีมาจากการเลือกตั้งและโดยต าแหน่ง จะมีบทบาทส าคัญในการจัดท างบประมาณมาก เพราะเป็น

ผู้ท่ีพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 3. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ในปัจจุบันเหมาะสมดีแล้ว และเห็นว่าสมาชิก อบต . ควรจะมาจาก

ตัวแทนของหมู่บ้านต่าง ๆ หมู่บ้านละ 2 คน ตามระเบียบเดิม ทั้งนี้ถ้าจะมีการเลือกตั้งสมาชิก อบต . เป็นทีม 15 คน 

(ตามร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ) โดยจะมาจากหมู่บ้านใด ๆ ก็

ได้ นั้นไม่เหมาะสม เพราะอาจท าให้บางหมู่บ้านไม่มีตัวแทนของตนไปดูแลผลประโยชน์ใน อบต. 

 

496.  อดุลย์  คันทะเรศร์ . การเมืองในกระบวนการจัดท างบประมาณในองค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่พิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือโครงการ โดยไม่ได้ยึดแผนพัฒนาต าบล

และโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วน แต่การจัดสรรข้ึนอยู่กับปัจจัยทางการเมือง อ านาจ อิทธิพล และระบบอุปถัมภ์ จึงสรุปได้ว่า 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ใช้แผนพัฒนาต าบลเป็นเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณ 

 2. บทบาทในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือโครงการตกอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้ท่ีมีอ านาจและอิทธิพลใน

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะประธานกรรมการบริหาร 

 3. ความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น การเป็นเครือญาติพี่น้อง เพื่อน คนรู้จักใกล้ชิด การสนับสนุนทางการเมืองหรือ

ทางการเงินแก่ผู้มีอ านาจจัดสรร ซึ่งเป็นลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันในแบบของผู้ให้การอุปถัมภ์กับผู้รับการอุปถัมภ์ได้
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เข้ามามีอิทธิพลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในระดับหนึ่ง จึงกล่าวได้ว่าการจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มอยู่ภายใต้

อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ 

 

497.  สิรศักดิ์  ทัศยาพันธุ์ . การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีของต าบลทุ่ง

ขวาง และต าบลลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในท้ังสองต าบลมีสภาพปัญหา และความต้องการสอดคล้องกันในเรื่องของการ

พัฒนาด้านคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มากกว่าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของการ

ประกอบอาชีพ การพัฒนา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ังสองแห่งให้ความส าคัญ

ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การสร้างถนน และสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ เป็นส าคัญ ซึ่งจากการ

วิจัยในคร้ังนี้ท าให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้งบประมาณเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีไม่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยได้เน้นการใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการ

พัฒนาด้านสังคม 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลควรให้ความ

สนใจในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 5 ปี และแผนประจ าปี ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในพื้นท่ีตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล กกช . 2 ค. และ จปฐ . เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดท าข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้กับประชาชน 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ในรูปของการประชาคมหมู่บ้าน การประชาคมต าบลหรือการจัดท าประชาพิจารณ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาชี้แนะ หรือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในลักษณะของไตรภาคีซึ่งจะท าให้การ

ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

498. ฉัตรชัย  สมวัธน,์ว่าที่ร้อยตรี . นโยบายการกระจายอ านาจการคลัง : ศึกษาเฉพาะกรณีความสามารถในการ

จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

2542. 

 ผลการวิจัยพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2541 รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายกระจายอ านาจการคลังให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ และ

ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติ แต่ในทางกลับกันนโยบาย หรือมาตรการบางประการ กลับ

ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐ หรืออาจได้รับการตอบสนองแต่เกิดความล่าช้า สาเหตุและปัจจัยท่ีท าให้

นโยบายไม่สัมฤทธ์ิผล หรือเกิดความล่าช้าสามประการ คือ 1. กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับความชัดเจน

ของนโยบายตลอดจนความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติว่ามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายมากน้อยเพียงใด 2. 

สมรรถนะของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติ พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สัมพันธ์กับพื้นท่ีด าเนินการ 3. บุคลากรท่ีมีหน้าท่ี

น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 นอกจากปัจจัยท้ังสามประการแล้วยังมีปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้นโยบายหรือมาตรการไม่ประสบความส าเร็จ คือ 

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจท าให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล

จัดเก็บรายได้ได้น้อย สภาวะทางการเมืองอันเป็นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้
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นโยบายขาดความต่อเนื่อง และทรัพยากรภายในพื้นท่ีขององค์การปกครองท้องถ่ินนั้น ๆ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ

ท้องถ่ินท าให้แหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน ตลอดจนความร่วมมือของประชาชนในการช าระภาษี 

 สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ประสบ

ความส าเร็จตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

 

499.  ชนากานต์  วิริยะเกียรติ . ความสามารถทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปทุมธานี  . 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5 เหมือนกัน จะ

แตกต่างกันในปริมาณรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต่างชั้นกันท่ีสามารถจัดเก็บได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถ

ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5 แตกต่างกันไปด้วย โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 

มีความสามารถทางการคลังอยู่ในระดับท่ีสูงท่ีสุด องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 3 มีความสามารถทางการคลังใน

ระดับกลางและองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 5 มีความสามารถทางการคลังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งบทบาทของการบริหารงาน

คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ินเหมือนกันในทุกองค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหา

ทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประสิทธิภาพของการบริหารงานคลังจะไม่สามารถพัฒนา

ท้องถ่ินให้เจริญเท่าเทียมกันในทุกด้าน เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมักเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจนละเลยการ

พัฒนาคน 

 

500.  พรศิริ  ศรีโพธิ์งาม . การพัฒนาการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ . รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. (การศึกษาอิสระ) 

 การศึกษาพบว่า 

 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาที่แท้จริงในการจัดเตรียมงบประมาณและการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของคณะ

กรรมการบริหาร อบต. 

  1.1 การก าหนดนโยบายงบประมาณ พบว่า การก าหนดวิธีการในการก าหนดวิธีด าเนินการของ อบต. ยัง

ไม่ชัดเจน 

  1.2 การวางแผนประจ าปี พบว่า มีปัญหาในการก าหนดข้ันตอนในการจัดเตรียมงบประมาณรายจ่าย

แผนการด าเนินงานยังไม่มีความสอดคล้องกับนโยบาย ประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน /โครงการ 

และคณะกรรมการบริหาร อบต. ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

  1.3 การจัดท าระบบข้อมูล พบว่า คณะกรรมการบริหาร อบต . ยังไม่ให้ความส าคัญในการน าปัญหาที่

ได้มาศึกษา เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

  1.4 การวิเคราะห์งบประมาณ พบว่า ไม่ได้ทบทวนภารกิจในการหาจุดอ่อนและจุดแข็ง ในการวิเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป 

  1.5 การควบคุมงบประมาณหลังจ่าย  พบว่าปัญหาเกิดจากการตรวจสอบไม่ได้ค านึงถึงการลดความ

สิ้นเปลืองของงบประมาณ และไม่ได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ 

 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณรายจ่ายในด้านการจัดเตรียมงบประมาณและการควบคุม

งบประมาณรายจ่าย 

  2.1 จะต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนโดยผ่านกระบวนการแบบมี

ส่วนร่วม 
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  2.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ และจาก

ประชาชนในพื้นท่ี แล้วน ามาจัดให้เป็นระบบและปัจจุบัน เพื่อจะได้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ และตัดสินใจได้ถูกต้อง 

  2.3 กรมการปกครองควรจัดหา “วิทยากรประจ าจังหวัด” เพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่เจ้าหน้าที่การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  2.4 ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหาร อบต. เพื่อจะได้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ ท่ีท้องถ่ินต้องการให้มีการปกครองตนเอง 

 

501.  มติมา  ตันประยูร . ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์การบริหารส่วน

ต าบล : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . บัณฑิตวิทยาลัย (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังคือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการคลัง ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล การฝึกอบรมด้าน

การบริหารจัดการด้านการคลัง (2) ปัจจัยลักษณะของผู้น า ได้แก่ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์สุจริต และ

การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก (3) ปัจจัยการบริหารจัด ได้แก่ การวางแผน โครงสร้างองค์การ การก าหนด

อ านาจหน้าที่ การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การใช้อ านาจตามกฎหมายและการปฏิบัติตามระเบียบ การติดตามและ

ประเมินผล การตรวจสอบและควบคุม และ (4) ระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้านการคลัง ด้านการพัฒนารายได้ และด้านการพัฒนาการจ่าย 

 

502.  สมบุญ  ทาปัน . ปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง : การศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ของอ าเภอเมือง กับอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ

การปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินในระดับต่ า ใน

การศึกษาคร้ังนี้มีข้อแนะน าในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ (1) การก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรให้

ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมมากกว่าแต่ก่อน (2) กระบวนการในการอนุมัติงบประมาณควรมีความโปร่งใสมากข้ึน และ

เป็นอิสระจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล (3) งบประมาณรายปีควรมีการกระจายท่ีเท่าเทียมกัน และ (4) ในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้น คณะกรรมการพัฒนาต าบลควรมีส่วนในการตรวจสอบ ซึ่งควรกระท าทุก ๆ 6 เดือน และ

ควรมีการประกาศหรือแสดงบัญชีการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

503.  สิทธิเดช  ศรีสุวรรณดี . ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในการบริหารงบประมารของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การ

แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 128 คน 

 ผลท่ีได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้และความเข้าใจในระดับปานกลาง จนถึง

ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลใน

เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีความรู้และเข้าใจในการบริหารงบประมาณเป็นอย่างดี” 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

280 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

- ไม่มี - 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

504.  สมพงษ์  ปฏิเวชพิศาล . การบริหารงานคลังของสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบช่วงระหว่างที่ประธานมาจาก

การเลือกตั้งกับที่นายอ าเภอเป็นประธาน  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2536. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ด้านรายได้รวมแต่ละปี ทุกสุขาภิบาลสามารถจัดเก็บรายได้รวมเพิ่มข้ึนในทุกปี ยกเว้นปี 2531 ทุก

สุขาภิบาลจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าปี 2530 

 2. ด้านอัตราการเพิ่มของภาษี อัตราการเพิ่มภาษีช่วงปีมีการเลือกตั้งประธานกรรมการสุขาภิบาล เก็บได้สูง

กว่าค่าเฉลี่ยมีจ านวนปีมากกว่า ช่วงท่ีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง 

 3. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน สุขาภิบาลสองแห่งจะเก็บรายได้ลดลงในปี 2530 – 2531 โดยท่ีรายได้รวม ของ

สุขาภิบาลทั่วประเทศไม่ได้ลดต่ าลง 

 4. ภาษีบ ารุงท้องท่ี การจัดเก็บรายได้จะลดลงท้ังสามสุขาภิบาลในปี 2530 – 2531 โดยท่ีรายได้รวมของท้ัง

ประเทศไม่ได้ลดต่ าลง 

 5. ภาษีป้าย สองในสามสุขาภิบาลเก็บได้เพิ่มขึ้นในปี 2530 – 2531 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ของสุขาภิบาลทั่ว

ประเทศ มีเพียงสุขาภิบาลเดียวเท่านั้นท่ีรายได้ลดต่ าลง 

 6. อากรฆ่าสัตว์ รายได้ของสุขาภิบาลทั้งสามแหงจะลงลด หลังปี 2531 โดยท่ีรายได้รวม ของสุขาภิบาลท่ัว

ประเทศ ไม่ได้ลดต่ าลงแต่กอย่างใด 

 โดยสรุปพบว่า การจัดเก็บรายได้หลังปี 2531 ซึ่งเป็นช่องท่ีประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง มี

การเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการจัดเก็บ คือ การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีและอากรฆ่าสัตว์ 

 ปัจจัยท่ีมีผลท าให้การจัดเก็บรายได้ของภาษีสองประเภทถดถอยลง คือ ประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจาก

การเลือกตั้งไม่ได้ใช้ความพยายาม ในการด าเนินการ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะเกรงว่าจะเสียคะแนนเสียงไป และมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลกลางในเรื่องเนื้อสัตว์ข้ามเขตอีกด้วย 

 

505.  บันลือ  ชูชาติ . ปัญหาการคลังของท้องถ่ิน : ศึกษากรณีสุขาภิบาลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี  . วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

 ผลของการวิจัย พบว่า 

 1. ขอบเขตภารกิจหน้าท่ีของสุขาภิบาลไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางคลัง โดยเฉพาะเรื่องรายรับและรายจ่าย 

กล่าวคือ สุขาภิบาลมีขอบเขตภารกิจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการตามกฎหมายมากมาย แต่ปรากฏว่ารายได้ของสุขาภิบาลไม่

เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากสุขาภิบาลมีแหล่งท่ีมาของรายได้จ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามขอบเขตภารกิจ

หน้าท่ีได้ครบถ้วน 

 2. ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเป็นปัญหาที่ส าคัญของสุขาภิบาล โดยมีสาเหตุมาจาก 

  2.1 โครงสร้างภาษีไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากฐานรายได้ของสุขาภิบาลประเภทภาษี

อากร โดยเฉพาะภาษีอากรท่ีสุขาภิบาลจัดเก็บเองมีอยู่น้อยประเภท 
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  2.2 การจัดเก็บรายได้ของสุขาภิบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะภาษีที่สุขาภิบาลจัดเก็บเอง 

ไม่สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ยังคงมีลูกหนี้ค่าภาษีค้างช าระเป็นประจ าทุกปี เนื่องจาก

องค์ประกอบด้านหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ไม่เอ้ืออ านวย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องในการจัดเก็บ

รายได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 

  2.3 สุขาภิบาลจ ากัดในการใช้จ่ายงบประมาณ กล่าวคือ ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณของตนเองได้อย่าง

เต็มท่ี เนื่องจากระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องวางข้อจ ากัดไว้ นอกจากนี้ประชาชนไม่ได้ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ

สุขาภิบาลอย่างแท้จริง ท าให้ไม่ทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์เต็มท่ีและไม่ม่ันใจว่าการใช้จ่ายนั้นเป็นการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะหลายประการ คือ 

 1. รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สุขาภิบาลบางศรีเมือง เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษ

เป็นประจ าทุกปี 

 2. เสริมสร้างความสามารถในการกู้เงินของสุขาภิบาล โดยรัฐบาลเข้ามาดูแลหาแหล่งเงินกู้ให้ 

 3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ

สุขาภิบาล 

 4. ควรปรับปรุงประเภทและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับต่าง ๆ รวมท้ังผลตอบแทนจาก

ทรัพย์สินของสุขาภิบาลใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ประเภทอ่ืนท่ีมิใช่ภาษีอากรของสุขาภิบาลให้มากข้ึน เพื่อเป็นการ

ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของสุขาภิบาลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุดด้วย 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

506.  เสมา  มีสมบูรณ์ . แนวทางปรับปรุงวิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  . วิทยานพิพนธ์เศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2523. 

 วิทยานิพนธ์ มุ่งศึกษาถึงแนวการปรับปรุงวิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า 

การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร จะไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย ถ้าหากขาดหลัก “POSCORB” โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตัว  B-Budgeting คือ การงบประมาณซึ่งเป็นหัวใจของการบริหาร จึงได้ด าเนินการศึกษาส ารวจถึงการจัดท า

งบประมาณของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดท างบประมาณแบบดั้งเดิม คือ การใช้วิธีการ

งบประมาณแบบรายการส่วนเพิ่ม (Increasal and Line – Item Budgeting) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนากิจการของ

กรุงเทพมหานครเท่าที่ควรท้ังยังท าให้เกิดความยุ่งยากในการประสานงาน ภายในและระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความ

ล่าช้าในการจ่ายเงิน แม้จะได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่การขออนุมัติยอดเงิน 

การผูกพันหนี้และการเบิกจ่ายเงินท าให้การปฏิบัติงาน ไม่ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ราชการ และ

ภาพพจน์ของกรุงเทพมหานครอย่างใหญ่หลวง ทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ประสิทธิภาพในปีถัดไป ผู้เขียน

จึงได้ศึกษาส ารวจถึงทฤษฎี ตลอดจนแนวความคิด ในการจัดท างบประมาณรูปแบบต่าง ๆ พยายามวิเคราะห์ปัญหา 

สาเหตุและแนวทางท่ีควรจะยึดถือปฏิบัติ ประยุกต์กับทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งสามารถแยกออกได้รวมท้ังสิ้น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. วิธีการงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting) 

 2. วิธีการงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 

 3. วิธีการงบประมาณแบบแสดงจุดประสงค์ -แผนงาน -โครงการ  (Planning-Programming-Budgeting 

System-PPBS) 

 4. วิธีการงบประมาณแบบส่วนเพิ่มเติม (Increasal Budgeting) 

 5. วิธีการงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-Base Operational Planning and Budgeting-ZBOB) 
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 การจัดท างบประมาณแต่ละรูปแบบผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นถึงหลักการรู้จักน าหลักการงบประมาณมา

ประยุกต์ใช้ ซึ่งได้แก่หลักการคาดการณ์ไกล หลักประชาธิปไตย หลักดุลยภาพ หลักสารัตถประโยชน์  หลักยุติธรรม หลัก

สมรรถภาพ หลักพัฒนา หลักประโยชน์ท่ีได้รับ หลักความพร้อม หลักความรับผิดชอบ และหลักนโยบาย ทั้งได้วิเคราะห์

ในเชิงเปรียบเทียบ ให้เห็นผลการใช้วิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน กับหลักแนวความคิดในการจัดท า

งบประมาณ ดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่าถ้าต้องการพัฒนากิจการของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง จ าเป็นต้อง

ปรับปรุงวิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เสียใหม่โดยใช้หลัก “วิธีการงบประมาณแบบผสมผสาน ” (Integrated 

Budgeting) กล่าวคือ ประการแรก กรุงเทพมหานครจะต้องจัดท าแผนงบประมาณแม่บท โดยใช้วิธีการงบประมาณแบบ

ฐานศูนย์ (ZBOP) เป็นหลักโดยการก าหนดใหม่ระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 แผนงบประมาณแม่บทของกรุงเทพมหานครจะเป็นตัวก าหนดระยะเวลาและแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร ที่สังกัดกรุงเทพมหานครน าไปวางแผนปฏิบัติโดยจัดท าโครงการแต่ละปีให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่ง

กันและกัน ส าหรับโครงการย่อยควรใช้วิธีการงบประมาณแบบแสดงจุดประสงค์ แผนงาน โครงการ (PPBS) เป็นหลัก

พิจารณา เม่ือได้รับงบประมาณ มาถือจ่ายและได้ด าเนินการ ให้ติดตามผลงานโดยใช้วิธีการงบประมาณแบบแสดงผลงาน 

– (Performance Budgeting) เข้าควบคุมการปฏิบัติงานและติดตาม ประเมินผลงานของโครงการแต่ละปี หากพบว่า

โครงการใดมีปัญหา อุปสรรค ไม่บรรลุตามแผนงบประมาณแม่บท ให้น าวิธีการงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-

Item Budgeting) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรคท่ีแท้จริงว่าอยู่ตรงจุดใด เช่น งบประมาณถือจ่ายมีไม่

เพียงพอ รายละเอียดรายการงบประมาณ ขัดกับหลักการปฏิบัติตามสภาพจริง ฯลฯ จึงค่อยน าวิธีการงบประมาณแบบ

ส่วนเพิ่ม (Increasal Budgeting) เข้ามาใช้ โดยการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลงานหรืองานบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ในแผนงบประมาณแม่บท 

 ประการท่ีสอง เพื่อให้การปรับปรุงวิธีการงบประมาณ ของกรุงเทพมหานครบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ี

ผู้เขียนได้เสนอนี้ เห็นควรจัดต้ังส านักงบประมาณของกรุงเทพมหานครขึ้น เป็นศูนย์กลางแสดงฐานะรายได้รายจ่าย โดย

การรวมกองงบประมาณจากส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร และกองรายได้จากส านักการคลังเข้าด้วยกันแล้วยกฐานะ

เป็นส านักงบประมาณ ของกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนงานในระดับกอง รวมท้ังสิ้น 5 กอง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ กอง

ว ิชาการงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ กองจัดเก็บรายได้ กองการเงินพิเศษ เหล่านี้ เพื่อเป็นหน่วยวิเคราะห์

แผนการงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเป็นหน่วยกลางท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุมและติดตามผลงาน ของส่วน

งานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณแม่บทของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ

รวบรวมแผนงบประมาณของส่วนงานต่าง ๆ  มาเพื่อการวิเคราห์ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

แผนการงบประมาณแม่บท ได้แก่ การวิเคราะห์ว่าลักษณะงานใด ควรจะใช้วิธีการงบประมาณแบบใด และจัดหาข้อมูลท่ี

จะมาสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนงบประมาณแม่บทให้ดีข้ึนในโอกาสต่อไปโดยรวมเจ้าของโครงการใน

หน่วยงานเป็นรูปของคณะท างานร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจการของกรุงเทพมหานครและเข้าร่วมประชุมชี้แจง แสดงความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในกระบวนการพิจารณาก าหนดข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบุคลากรท่ีจะท าหน้าที่วิเคราะห์จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องของ

งบประมาณ และมีหลักวิชาความรู้ในเนื้อหาของลักษณะแต่ละประเภท จ าเป็นต้องคัดเลือกและอบรมบุคลากรท่ีมี

ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและความจ าเป็นดังกล่าว เพื่อสามารถเป็นผู้ประสานงานระหว่าง

เจ้าของโครงการในหน่วยงานและการขออนุมัติงบประมาณ อันจะช่วยลดปัญหาด้านงบประมาณที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 

ท้ังช่วยให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ก่อประโยชน์และส่งผลให้แก่ชนโดยส่วนรวมในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ได้อย่างจริงจังและถูกต้อง 
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507  อมรา  ศรีเดช . กระบวนการจัดท างบประมาณและอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  : กรณีศึกษา 

ส านักการระบายน้ า  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. (เอกสาร

วิจัย) 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “กระบวนการจัดท างบประมาณและอนุมติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา

ส านักการระบายน้ า ” นี้ เป็นความพยายามท่ีจะศึกษาเก่ียวกับขั้นตอนของการจัดท างบประมาณ และการอนุมัติ

งบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยการน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณและอนุมัติ

งบประมาณของกรุงเทพมหานคร การน าเสนอข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ และการน าเสนอแนวความคิดและภารกิจในการ

จัดท างบประมาณและอนุมัติตามระบบงบประมาณแบบแผนงาน จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องระหว่าง

กระบวนการจัดท างบประมาณและอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครในทางปฏิลัติกับระบบงบประมาณแบบ

แผนงานในทางทฤษฎี รวมท้ังการค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสอดคล้องนั้น ๆ 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะขั้นตอนการจัดท างบประมาณและอนุมัติงบประมาณ โดยยก

ประเด็นของหน่วยงานระดับจุลภาค คือส านักการระบายน้ ามาเป็นตัวแบบในการศึกษา และน าข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ

กรณีการจัดท าและการอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2536 ของส านักการระบายน้ า มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรอบ

แนวคิด และภารกิจในการจัดท างบประมาณและอนุมัติงบประมาณ ตามระบบงบประมาณ แบบแผนงาน ซึ่งผลจาก

การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. การจัดท างบประมาณและการอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครยังไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ

แบบแผนงานเท่าที่ควร 

 2. มีความแตกต่างระหว่างระดับความสอดคล้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการงบประมาณอยู่ด้วย 

 3. มีปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความสอดคล้องนั้น คือความรู้ของบุคลากร ระบบข้อมูลสนับสนุนและการสนับสนุน

จากผู้บริหารระดับสูง 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณและการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งคาดว่า

จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการน าไปปรับปรุงกระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานครต่อไป 

 

508.  ลดาวัลย์  อภิวันทนาพร . ปัญหาการน านโยบายการคลังของไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีงานบริหาร

งบประมาณรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้างของส านักงานเขตดุสิต  . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการคลังของกรุงเทพมหานคร กรีการบริหารงบประมาณ

รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้างของส านักงานเขตดุสิต เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะขององค์การ ได้แก่ โครงสร้าง 

บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ซึ่งสมรรถนะขององค์การดังกล่าวมีปัญหาคือ 

 1. ปัญหาด้านโครงสร้าง มีขั้นตอนและระเบียบของทางราชการมากเกินไป ทั้งยังเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน 

ซึ่งไม่สามารถลดข้ันตอนหรือเร่งรัดการด าเนินงานได้ 

 2. ปัญหาด้านบุคลากร การท่ีมีอัตราก าลังน้อยไม่ได้สัดส่วนกับประมาณงาน และขาดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 3. ปัญหาด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 

 4. ปัญหาด้านสถานท่ี มีอุปสรรคเรื่องการจัดกรรมสิทธิท่ีดิน และมีสิ่งกีดขวางการก่อสร้างจากสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และการจราจร 

 5. ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ ขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงานและยานพาหนะส าหรับการไป

ส ารวจสถานท่ีและการไปติดต่อประสานงาน เป็นต้น 
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 ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารงานคลังของกรุงเทพมหานครแล้วท าให้การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เสร็จสิ้นทันภายในปีงบประมาณ เป็นผลให้ต้องกันเงินเหลื่อมปีไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งผู้ศึกษา

ได้ศึกษาและได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไว้แล้ว 

 ด้านโครงสร้าง โดยการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือท่ีท าให้งานล่าช้าออกไป ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายให้

สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวขึ้น 

 ด้านบุคลากร ปรับปรุงอัตราก าลังให้ได้สัดส่วนกับปริมาณงานรวมถึงการพัฒนาบุคลากร 

 ด้านงบประมาณ การจัดสรรและด าเนินการด้านงบประมาณให้คล่องตัว และถูกวิธีการงบประมาณ 

 ด้านสถานท่ี มีการแก้ไขปัญหาด้านสถานท่ีก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

 ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ ควรได้รับการจัดสรรให้เพียงพอและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็น

ต้น 

 

509.  วิภา  เอี่ยมวิลาวัณย์ . ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อรายรับของกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2538. 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ ประการแรก ศึกษาวิวัฒนาการโครงสร้างรายรับของ

กรุงเทพมหานคร ในช่วง 2524-2534 ประการท่ีสอง ศึกษาข้อบกพร่องของภาษีแต่ละประเภทท่ีเป็นส่วนประกอบส าคัญ

ในรายรับของกรุงเทพมหานคร ประการท่ีสาม วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลกลางในการแบ่งสรรรายได้และการให้เงิน

อุดหนุนแก่กรุงเทพมหานคร ประการสุดท้าย ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการคลัง ด้านรายรับของ

กรุงเทพมหานครในช่วงปี 2522-2534 

 รายรับของกรุงเทพมหานครมาจากรายได้ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน การพาณิชย์ กับ

รายได้เบ็ดเตล็ด และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การท่ีโครงสร้างรายรับของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการปรับปรุงให้

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม จึงพบข้อบกพร่องของรายได้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ภาษีบ ารุงท้องท่ีมีอัตราภาษี

ไม่เหมาะสม มีท้ังอัตราก้าวหน้าและถอยหลัง ราคาปานกลางท่ีดินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีเป็นราคาที่ก าหนดให้ใช้

ระหว่างปี 2521-2524 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดมาก 2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มีอัตราภาษีสูงมากเป็นเหตุให้มี

การพยายามหลบเลี่ยงภาษีทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินค่ารายปีที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี และให้อ านาจเจ้า

พนักงานใช้ดุลพินิจในการประเมินมากเกินไป 3. ภาษีเพิ่มท่ีรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บ ถูกหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงถึง

ร้อยละ 5 ของภาษีที่จัดเก็บได้  4. กรุงเทพมหานครได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถึงร้อยละ 17 ของรายรับรวม แสดงว่า

กรุงเทพมหานครยังคงถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางผ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท าให้กรุงเทพมหานครขาดอ านาจอิสระ

ทางการคลังและไม่ใช้ความพยายามในการจัดเก็บรายได้เท่าที่ควร 

 แบบจ าลองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยสมการท่ีมีความสัมพันธ์กัน 7 สมการ เป็นสมการเอกลักษณ์ 4 

สมการ และสมการพฤติกรรม 3 สมการ พบว่า 

 1. ตัวแปรท่ีก าหนดรายได้ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม คือ ปริมาณขายสุราทั้งประเทศ รายได้ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียมปีท่ีผ่านมา จ านวนรถท่ีจดทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในทางบวก และจ านวนร้านค้าห้าง

หุ้นส่วน ฯ และบริษัทจ ากัดในเขตกรุงเทพมหานครสองปีท่ีผ่านมา มีความสัมพันธ์กันในทางลบ แสดงว่าได้มีร้านค้าห้าง

หุ้นส่วน ฯ และบริษัทจ ากัด บางส่วนท่ีจดทะเบียนแล้ว แต่หลบเลี่ยงไม่เสียภาษี 

 2. ตัวแปรท่ีก าหนดรายรับของกรุงเทพมหานครด้านด้านรายได้ จากทรัพย์สิน คือ รายได้ของสถานธนานุบาล

ส านักงานตลาดและส านักงานปุ๋ย และรายได้จากทรัพย์สินปีท่ีผ่านมา มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

 3. ตัวแปรท่ีก าหนดรายรับของกรุงเทพมหานครประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีท่ี

ผ่านมา และผลิตภัณฑ์รายจังหวัดของกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
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 จากการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ พบว่า แบบจ าลองมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ดี ผลการ

พยากรณ์รายรับรวมของกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2538-2540 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 12 จาก 

21,842 ล้านบาทในปี 2538 เป็น 27,268 ล้านบาทในปี 2540 

 

510.  ประมูล  ขนาน . ประสิทธิผลการน านโยบายจัดเก็บภาษีท้องถ่ินไปปฏิบัติ  : ศึกษาเฉพาะกรณีภาษีโรงเรือน

และที่ดินของส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  . สาขาวิชานโยบายและวางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกริก , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของการน านโยบายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ของฝ่ายรายได้ส านักงาน

เขตบางกะปิ บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ แต่เมื่อน ายอดจ านวนเงินมาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินไปเปรียบเทียบกับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ใจปัจจุบันถือว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีแท้จริง 

 ส่วนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินคือโครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์กร 

บุคลากร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสมรรถนะขององค์การด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และงบประมาณ ไม่

เพียงพอ แต่ความสามารถของบุคลากรท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ปัจจัยท่ีประเมินได้เหล่านี้ เห็นว่ามีผลต่อการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 

 ข้อเสนอแนะ ควรก าหนดค่าตอบแทนตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยากง่าย และคุณภาพของงาน  โดยให้

ความแตกต่างของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายรายได้ให้แข่งขันกับองค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

 ด้านงบประมาณ ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ น าเทคโนโลยี

สมัยใหม่ท่ีทันสมัยเข้ามาใช้แทนก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน

เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรายได้มีฐานะทางสังคมสร้างขวัญก าลังใจด้าน

สวัสดิการแก่ข้าราชการฝ่ายรายได้ของเขตบางกะปิ 

 

511.  ศุภกร  สวาทสุข . การใช้ดัชนีพลวัตวิเคราะห์โครงสร้างรายได้จากภาษีอากรของกรุงเทพมหานคร  . 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ความแตกต่างของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

หรือการขยายตัวของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กับข้อจ ากัดของโครงสร้างทางการคลังของหน่วยการปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีเป็นอยู่ เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจว่าจะแสดงผลในลักษณะเช่นใดต่อหน้าท่ีขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจบางประการของ

รัฐบาล 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างรายได้จากภาษีอากรของกรุงเทพมหานคร และ

ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของรายได้จากภาษีอากรในแต่ละประเภท อีกท้ังวิเคราะห์ผลการท างานของภาษีอากรโดยใช้ดัชนีพลวัต

ท่ีแยกการศึกษาออกเป็น 2 ด้านคือ 1. ด้านความสามารถในการท ารายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งวิเคราะห์โดยอาศัยค่าความไหวตัว

ของภาษีอากร และ 2. ด้านความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งวิเคราะห์โดยอาศัยค่าความยืดหยุ่นของ

ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้มาตรการทางภาษีอากรของรัฐบาลว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐหรือ

กรุงเทพมหานครหรือไม่ และท้ายท่ีสุดจะท าการประมาณการรายได้จากภาษีอากรของกรุงเทพมหานคร โดยผสมผสาน

เข้ากับค่าความยืดหยุ่นของภาษีอากรท่ีได้ประมาณขึ้น โดยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ แบบ

อนุกรมเวลา ตามปีงบประมาณระหว่าง 2523-2538 ส่วนภาษีอากรท่ีจะใช้ท าการศึกษาดัชนีพลวัต ด้วยวิธี  Ordinary 

Least Square จะมีเพียง 6 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีธุรกิจเฉพาะ) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต และภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 

 จากการศึกษาพบว่า รายได้จากภาษีอากรรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างต่อเนื่อง โดย

ภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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เป็นภาษีที่มีบทบาทส าคัญต่อการเพิ่มสูงขึ้นของรายได้จากภาษีอากรรวม ส่วนการพิจารณาการเพิ่มของรายได้จากภาษี

อากรประเภทท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าผลิตภัณฑ์รายจังหวัด (GPP) ของกรุงเทพมหานครนั้น พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลง

ด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ท่ีต่ ากว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์รายจังหวัด (GPP) อีกท้ังสัดส่วนของ

รายได้จากภาษีอากรในประเภทดังกล่าวต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รายจังหวัด (GPP) มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ท่ี 0.47% ซึ่งถือว่า

ต่ ามาก ท าให้สรุปได้ว่า รัฐบาลท้องถ่ินหรือกรุงเทพมหานครได้น าเอาทรัพยากรมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนใน

ท้องถ่ินน้อยมาก และส่วนการพิจารณาการเพิ่มของรายได้จากภาษีอากรประเภทท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) นั้น พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ท่ีสูงกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และส าหรับสัดส่วนของรายได้จากภาษีอากรในประเภทดังกล่าวต่อมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ท่ี 0.22% ซึ่งถือว่าต่ ามาก ท าให้สรุปได้ว่า  วิธีการ

จัดสรรรายได้ภาษีอากรของรัฐบาลกลางมาสู่รัฐบาลท้องถ่ินหรือกรุงเทพมหานครยังไม่เหมาะสม สอดคล้อง และเพียง

พอท่ีจะสะท้อนต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงได้ 

 ส าหรับการวิเคราะห์ดัชนีพลวัตของภาษีอากร พบว่าการประมาณค่าความไหวตัวของภาษีอากรแต่ละประเภท

นั้น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน แสดงค่าความไหวตัวที่น้อย

กว่า 1 แต่ส่วนภาษีป้าย ภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ) และภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต แสดงค่า

ความไหวตัวที่มากหว่า 1 ทุกสมการมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยระดับความเชื่อม่ันท่ีเหมาะสม โดยในส่วนของภาษีอากร

ประเภทท่ีมีค่าความไหวตัวน้อยกว่า 1 สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างหรือระบบภาษีอากรประเภทดังกล่าวมีความสามารถ

ในการท ารายได้ให้แก่รัฐได้ในเกณฑ์ท่ีต่ า และส่วนการประมาณค่าความยึดหยุ่นของภาษีอากรแต่ละประเภทนั้น พบว่า 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย และภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน แสดงค่าความยืดหยุ่นท่ี

น้อยกว่า 1 แต่ส่วนภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ) และภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตแสดงค่าความ

ยืดหยุ่นท่ีมากกว่า 1 ทุกสมการมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยระดับความเชื่อม่ันท่ีเหมาะสม โดยในส่วนของภาษีอากรประเภท

ท่ีมีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 สามารถสรุปได้ว่าโครงการสร้างหรือระบบภาษีอากรประเภทดังกล่าวมีความสามารถใน

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ในเกณฑ์ท่ีต่ า เม่ือเปรียบเทียบค่าความไหวตัวและค่าความยืดหยุ่นของภาษีอากรแต่

ละประเภทจะพบว่า ในส่วนของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย มีค่าความไหวตัวของภาษีอากรสูงกว่าค่าความ

ยืดหยุ่นของภาษีอากร สรุปว่า การใช้มาตรการทางภาษีอากรของรัฐบาลบรรลุผลหรือท าให้ความสามารถในการหารายได้

ของระบบภาษีอากรดังกล่าวมีมากข้ึน ส่วนภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ) และภาษีสุราและภาษี

สรรพสามิต มีค่าความไหวตัวของภาษีอากรต่ ากว่าค่าความยืดหยุ่นของภาษีอากร สรุปไดว่า การใช้มาตรการทางภาษี

อากรของรัฐบาลไม่บรรลุผลหรือท าให้ความสามารถในการหารายได้ของระบบภาษีอากรดังกล่าวมีมากข้ึนหรือมาตรการ

ทางภาษีอากรของรัฐบาลที่เลือกใช้มีส่วนบ่ันทอนหรือท าลายความสามารถในการหารายได้ของระบบภาษีอากรดังกล่าว 

ส าหรับในส่วนของภาษีบ ารุงเลือกท่ี และภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ไดพบว่าในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาไม่

ปรากฏว่ามีการใช้มาตรการทางภาษีอากรท่ีส าคัญโดยรัฐบาล และผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบสามารถสรุปได้ว่าภาษี

อากรประเภทท่ีการใช้มาตรการทางภาษีอากรของรัฐบาลบรรลุผลต่อความสามารถในการหารายได้สูงเรียงตามล าดับคือ 

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และส่วนภาษีอากรประเภทท่ีการใช้มาตรการทางภาษีอากรของรัฐบาลมีส่วนท าลาย

ความสามารถในการหารายได้สูงเรียงตามล าดับคือภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ) ภาษีสุราและภาษี

สรรพสามิต 

 

512.  สิรินทร์  อินทร์สวาท . การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครและความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  . วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2542. 
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 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเปนท้ังเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานกลาง

ของประเทศ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีท่ีมีลักษณะแตกต่างจากหน่วยการ

ปกครองท้องถ่ินอ่ืน ๆ ของประเทศ กล่าวคือฝ่ายบริหารหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภา

กรุงเทพมหานครต่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพมหานครมีรูปแบบการปกครองท่ีเป็น

อิสระมากกว่าหน่วยการปกครองท้องถ่ินอ่ืนในประเทศไทย 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ในท้องถ่ิน” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาการใช้จ่ายตามลักษณะงานของกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน คือ การโยธาและ

ระบบจราจร การบริหารท่ัวไป การระบายและบ าบัดน้ าเสีย การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย การ

สาธารณะสุข และการศึกษาเพื่อจะทดสอบถึงการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมและสามารถตอบสนอง

ต่อตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนของความต้องการของท้องถ่ินได้มากน้อยเพียงไร ทั้งนี้เนื่องจากใน แต่ละปี

กรุงเทพมหานครมีงบประมาณรายจ่ายจ านวนสูงมาก และลักษณะท่ีเป็นเมืองใหญ่มีประชากรมากและหนาแน่น ย่อมมี

ปัญหาและความต้องการงบประมาณซึ่งแตกต่างจากหน่วยการปกครองท้องถ่ินอ่ืนของประเทศ 

 ทฤษฎีเลือกสาธารณะ (Public choice) ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เนื่องจากเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการ

จัดสรรสินค้าของรัฐ ซึ่งประชาชนในท้องถ่ินมกัจะไม่แสดงความต้องการท่ีแท้จริงท่ีจะต้องการสินค้าเนื่องจากเกรงว่า

จะต้องเสียต้นทุนค่าบริโภคสินค้านั้น การเลือกตั้งในทางรัฐศาสตร์จึงถูกน ามาใช้ประกอบการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 

เนื่องจากการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนเป็นทางออกท่ีท าให้ประชาชนแสดงความต้องการการจัดสรรสินค้าของรัฐบาล

ผ่านตัวแทนท่ีตนเลือกเข้ามาในสภา ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมยิ่งที่จะน ามาทดสอบกับทฤษฎีนี้เนื่องจากท้ัง

ผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานครต่างมาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง 

 วิธีการศึกษาแบบ system seemingly unrelated regression ถูกน ามาใช้ประกอบกับการปรับข้อมูลให้ข้อมูลเป็น

การรวมกันของภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา (pooled cross section and time series data) เพื่อให้การทดสอบ

ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนมากข้ึน เนื่องจาก  system seemingly unrelated regression เป็นการสร้างระบบสมการ

งบประมาณทั้งหมดให้สัมพันธ์กันซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการแบ่งสรรกันของงบประมาณในแต่ละด้านภายใต้ข้อจ ากัด

ของงบประมาณสมดุลของกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่องบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคืองบประมาณรา

ข่ายประเภทต่าง ๆ ในปีก่อน เนื่องจากแบบแผนในการจัดท างบประมาณยังยึดหลักงบประมาณในปีท่ีแล้วเป็นหลัก จาก

การศึกษาโครงสร้างของงบประมาณพบว่าลักษณะของงบประมาณมีสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายการด าเนินการในสัดส่วนท่ี

สูง โครงสร้างของงบปประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา และเงื่อนไขของการจัดท า

งบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีห้ามมิให้ตั้งงบประมาณมากกว่ารายรับ ท าให้ลักษณะของงบประมาณยังคงผูกพันกับ

งบปีก่อนอยู่มาก ส าหรับเงินอุดหนุนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่องบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ

งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาในระดับประถมในทุกภาค 

 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มท่ีจะจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อ

ขนาดของประชากรและความหนาแน่นของประชากร โดยท่ีงบประมาณรายจ่ายด้านการโยธาจะเน้นหนักไปท่ีเขตรอบนอก

ท่ีมีประชากรมากแต่เบาบาง เนื่องจากเป็นเขตท่ียังมีการขยายของตัวเมืองสูง และเป็นเขตท่ีติดต่อกับภาคอ่ืน ๆ ของ

ประเทศ 

 ส าหรับอิทธิพลของตัวแทนของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณนั้น พบว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมี

แนวโน้มท่ีจะกระตุ้นให้งบประมาณด้านการระบายและบ าบัดน้ าเสียและการศึกษาเพิ่มข้ึนมากกว่างบประมาณด้านอ่ืน 

ท้ังนี้เนื่องจากปัญหาด้านน้ าท่วมและปัญหาด้านการระบายน้ าเป็นปัญหาเรื้อรังกรุงเทพมหานครมาเป็นเวลานานและ

ใกล้ชิดกับคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษาเป็นงบประมาณที่ฐานเสียงหรือประชาชนในพื้นท่ีเห็นได้ชัดเจน ท าให้มี

โอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งอีกคร้ัง ส าหรับการศึกษาในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากพรรคเดียวกับผู้ว่านั้น 
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ให้ผลการศึกษาที่ไม่ชัดเจนนักในเรื่องการก าหนดงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครท่ีมาจากการเลือกตั้งเพียง 2 พรรค ท าให้ผลการศึกษาไม่ชัดเจน แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าการท่ีมี

พรรคการเมืองเป็นพรรคเดียวกับผู้ว่าก็มีส่วนช่วยให้ร่างงบประมาณผ่านได้ง่ายข้ึนพอสมควร 

 โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณยังอ้างอิงกับงบประมาณในปีก่อนในระดับท่ีสูง 

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีแทนความต้องการของท้องถ่ินให้ความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายไม่ดีนักยกเว้นปัจจัยด้านขนาด

ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 

 

513.  วิวัฒน์  สุริยานันท์ . การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานคร ” นี้ มีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเพื่ออธิบายถึง

โครงสร้างและขบวนการพื้นฐานทางการคลังของกรุงเทพมหานคร และเพื่อวิเคราะห์หรือทดสอบถึงระดับความส าเร็จของ

การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นหนักในด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ต่อฝ่าย

บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนท่ีใช้บริการของกรุงเทพมหานคร อันเป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงการบริหารการคลัง

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ในตอนต้นได้กล่าวถึงความเป็นมาของกรุงเทพมหานครว่า เดิมก่อนเป็นกรุงเทพมหานครได้บริหารราชการใน

รูปส่วนท้องถ่ิน และส่วนภูมิภาค โดยแบ่งการปกครองเป็นเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2515 ได้รวมเป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” โดยเหตุผลท่ีว่า มีหน่วยงานปกครอง

หลายหน่วยซ้ าซ้อนกัน เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนน้อยมาก ระบบการปกครองเดิมไม่

คล่องตัว อันเป็นผลในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ไม่รวดเร็วและท่ัวถึง องค์การของ

กรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร 

ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จัดแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่า

ส านักและเขต กรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีสนองความต้องการของประชาชนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หลายประการ เป็นต้น

ว่า ในด้านการศึกษา การสันทนาการ การสาธารณสุข การรักษาความสะอาด และการโยธา 

 ในการศึกษาโครงสร้างและขบวนการพื้นฐานของกรุงเทพมหานครด้านรายได้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือ

ทดสอบ ได้แบ่งแหล่งท่ีมาของรายได้เป็น 5 ประเภท คือ รายได้จากภาษีอากร รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร รายรับจากเงิน

อุดหนุน รายรับพิเศษ และรายได้เฉพาะการ ผลการวิเคราะห์รายได้รวมทุกประเภทปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงในด้าน

การบริหารการคลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2515 จนถึง 2518 มีแนวโน้มว่า กรุงเทพมหานครเริ่มใช้นโยบายการคลังซึ่งพึ่ง

รายได้ของตนเองมากข้ึนเป็นล าดับ ซึ่งลักษณะการบริหารการคลังในช่วง 4 ปีท่ีกล่าวนี้ ถ้าไม่ค านึงถึงด้านการพัฒนาแล้ว 

นับว่าโครงสร้างในการบริหารการคลังด้านรายรับมีความม่ันคงมากขึ้น แต่หลังจากปีงบประมาณ 2519 เป็นต้นมา 

โครงสร้างรายรับเริ่มเปลี่ยนไป กรุงเทพมหานครเริ่มใช้การบริหารงบประมาณแบบขาดดุล อาศัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จากรัฐบาล และเงินสะสมของกรุงเทพมหานครมาชดเชยมากข้ึน แสดงว่าแนวโน้มในอนาคตจะลดความม่ันคงลง 

 การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร ได้น าภาษีโรงเรือนและท่ีดินซึ่งกรุงเทพมหานคร

บริหารจัดเก็บเองขึ้นพิจารณา เพราะเป็นแหล่งรายได้ท่ีได้รับมากท่ีสุด พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บยังไม่ได้ผล

เท่าที่ควร ไม่ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีการตกหล่นไม่เสียภาษีเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรท่ีส าคัญ 2 

ประการ คือ จ านวนโรงเรือนท่ีพนักงานจัดเก็บต้องรับผิดชอบต่อคน และความหนาแน่นของโรงเรียน คือ เขตท่ีพนักงาน

จัดเก็บต้องรับผิดชอบโรงเรือนจ านวนน้อยจะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูงกว่าเขตท่ีพนักงานจัดเก็บต้องรับผิดชอบ

โรงเรือนจ านวนมาก และเขตท่ีมีความหนาแน่นของโรงเรือนสูง จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูงกว่าเขตท่ีมีความ
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หนาแน่นของโรงเรือนต่ ากว่า นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอ่ืน ๆ อีก เป็นต้นว่า ปัญหาด้านประเมิน ปัญหาด้านการจัดเก็บ 

และปัญหาเรื่องก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการเร่งรัดจัดเก็บและติดตามผล 

 ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานทางการคลังของกรุงเทพมหานครด้านรายจ่าย ไม่ว่าจะใช้จ่ายเงินเพื่อการใด ท าอะไร 

โดยวิธีใด กฎหมายก าหนดให้ตราขึ้นเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยใช้ลักษณะงบประมาณแบบแสดงรายการ 

แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายคือ หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบกรุงเทพมหานครก าหนดไว้ และรายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน 

 การศึกษา ได้น าประเด็นที่เห็นว่ามีสาระส าคัญมาพิจารณา 3 ประการ คือ การวัดความส าคัญของโครงการ 

ความสามารถในการใช้จ่ายเงิน และปัญหาเก่ียวกับรายจ่ายตามข้อบังคับงบประมาณ ปรากฏว่า การท่ีกรุงเทพมหานคร

จัดท างบประมาณราข่ายแบบแสดงรายการ ได้ใช้จ่ายเงินแยกออกเป็นแต่ละหมวดดังกล่าวข้างต้น มีผลท าให้การวิเคราะห์

งบประมาณเป็นไปได้โดยยาก จึงไม่อาจวัดความส าคัญของโครงการของกรุงเทพมหานครได้ส่วนความสามารถในการใช้

จ่ายเงิน พบว่าการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 

ต้องเบิกตัดปีไว้ ถ้าหากไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยจะท าให้การท างานไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ประชาชน

ไม่ได้รับประโยชน์ นอกจากนี้มีการจ่ายเงินส ารองจ่ายในลักษณะการท างานท่ีซ้ าซ้อน และการบริหารการคลังมีปัญหา

หลายประการ เป็นต้นว่า ปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้าราชการผู้ปฏิบัติต้องถือปฏิบัติจากกฎหมายหลาย

ฉบับ หลายแหล่ง บางตอนขัดแย้งกันเองท าให้ไม่แน่ใจว่าต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบใด ส าหรับเรื่องผู้

บริหารงาน ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ่อยครั้ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

สับเปลี่ยนโยกย้ายตัวข้าราชการระดับนักบริหาร ส่วนทัศนคติและสมรรถภาพของข้าราชการมาจากการบริหารราชการเดิม

หลายรูปแบบ การปกครอง แนวความคิดและการปรับตัวกับหน้าท่ีการงานใหม่ไม่คล่องตัว อันเป็นผลน ามาซึ่งความ

แตกแยก ขาดความสนใจการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานครยังพบว่า 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะงานด้านพัฒนาสิ่งก่อสร้าง ยังปฏิบัติงานไม่เต็มท่ีมีความล่าช้า

ในการด าเนินงาน ขาดการควบคุมภายในซึ่งเป็นลักษณะท่ีดี 

 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ที่ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 

(1) สีเลิด  กุลประสิทธิ์ . โครงสร้างทางการคลังท้องถ่ินของประเทศไทย . บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2527. (วิทยานิพนธ์) 

(2) เบ็ญจา  สวัสดิโอ . การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะการจัดเก็บรายได้ .  คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2529. (การศึกษาวิจัย) 

(3) วรพจน์  สอนสวัสดิ์. ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี . 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. (วิทยานิพนธ์) 

(4) วรี  ชิดเชื้อ . การบริหารการเงินของเทศบาลในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2516. 

(วิทยานิพนธ์) 

(5) จีรพรรณ  ชีรานนท์ . การศึกษาถึงภาระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลแยกตามชั้นของรายได้ พ .ศ. 

2511-2512. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2518. (วิทยานิพนธ์) 

(6) บรรดาศักดิ์  บุญบันดาล . การควบคุมการคลังของสุขาภิบาลโดยส่วนกลาง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

,25..  . (วิทยานิพนธ์) 

(7) ทิพย์  ถนอมกิจ . การจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลนครกรุงเทพ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2523. 

(วิทยานิพนธ์) 
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(8) อโณทัย  เช้ือบุญมี . รายได้และรายจ่ายของกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ปี พ .ศ. 

2521-2532. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. (วิทยานิพนธ์) 

(9) มยุลา  ไชยค าบัง . การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่าย และปัญหาการคลังขององค์การบริหารส่วน

ต าบล จังหวัดอุดรธานี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. (วิทยานิพนธ์) 

(10) ภัทราพร  จันตะนี. ศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ อ าเภอ

วังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยเกริก. 2544. (วิทยานิพนธ์) 

(11) ธราภรณ์  กิจประเสริฐ . การตรวจสอบบัญชีการเงินองค์การบริหารส่วนต าบล . มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

2543. (วิทยานิพนธ์) 
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การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

514.  จรูญ  ศรีสุขใส . แนวทางการสร้างความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไทย . 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540. 

 การบริหารการปกครองประเทศไทยโดยการกระจายอ านาจการปกครองไปให้ประชาชนในท้องถ่ินด าเนินการ

บริหารการปกครองกันเองตามหลักการกระจายอ านาจการกระจายอ านาจการปกครองนั้น องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง

เป็นองค์กรกระจายอ านาจย่อมมีอ านาจอิสระในการบริหารการปกครองภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของตน ซึ่ง

พิจารณาได้จากการท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินมีผู้บริหารท่ีมาจากากรเลือกตั้งของประชาชนภายในท้องถ่ิน มีฐานะเป็น

นิติบุคคล มีรายได้งบประมาณเป็นของตนเองและมีพนักงานของตนเอง องค์ประกอบท้ัง 4 ประการนี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่

จะแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการของตนหรือไม่เพียงใด 

 การด าเนินภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินนั้น ย่อมต้องอาศัยพนักงานของท้องถ่ิน

ไปด าเนินการ ซึ่งหมายถึงองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต้องมีอ านาจบริหารงานบุคคลเหนือพนักงานของตนได้อย่างอิสระ 

กล่าวคือ มีอ านาจบรรจุแต่งตั้ง ให้คุณให้โทษพนักงานของตนเองได้ภารกิจต่าง ๆ จึงจะได้รับการจัดท าอย่างดี มี

ประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนภายในท้องถ่ิน ได้ตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ

การปกครอง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในประเทศต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินมีอ านาจ

ในการบริหารมากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นระบบใหญ่ ๆ ได้ 2 ระบบ คือ 

ระบบท่ีรวมอ านาจบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินไว้กับการริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนของ

ประเทศ และระบบท่ีแยกการบริหารงานบุคคลออกจากระบบราชการพลเรือนของประเทศ การบริหารในระบบแรกมี

ข้อเสียท่ีขัดกับหลักการกระจายอ านาจการปกครอง การให้บริการสาธารณะไม่อาจสนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน 

การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานไม่ตรงกับความต้องการของท้องถ่ินแต่ก็มีข้อดีคือพนักงานท้องถ่ินมีฐานะเท่าเทียบกับ

ข้าราชการพลเรือนของประเทศ สามารถลดปัญหาอิทธิพลทางการเมืองของท้องถ่ินได้ส่วนระบบหลังยังอาจแบ่งได้อีก 2 

ระบบย่อย คือ ระบบท่ีรวมอ านาจบริหารไว้ในองค์กรระดับชาติ และระบบท่ีแยกให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง

มีอ านาจบริหารงานบุคคลพนักงานของตนได้เอง ซึ่งระบบท่ีรวมอ านาจบริหารไว้ในองค์การบริหารระดับชาตินี้องค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งไม่มีอ านาจสิทธิขาดในการบริหาร เพราะอ านาจการบริหารอยู่ท่ีองค์กรระดับชาติ แต่องค์กร

บริหารงานบุคคลในระดับชาติก็เป็นอิสระจากอ านาจของราชการส่วนกลางหรือราชการพลเรือนของประเทศ ส่วนระบบท่ี

แยกให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแต่ละอห่งมีอ านาจบริหารงานบุคคลได้เองนั้น จัดเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับหลักการ

กระจายอ านาจการปกครองมากท่ีสุดแต่ก็มีข้อเสียอย่างส าคัญตรงท่ี ระบบนี้จะถูกครอบง าด้วยอิทธิพลทางการเมืองของ

ท้องถ่ินได้ง่ายกว่าระบบอ่ืน การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินประเทศต่าง ๆ จะจัดอยู่ในระบบใดนั้น 

ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ 

 ส าหรับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินไทยนั้น จัดอยู่ในระบบท่ีแยกการบริหารออกจาก

ราชการพลเรือนของประเทศ โดยรวมการบริหารงานบุคคลไว้ท่ีองค์กรบริหารงานบุคคลในระดับชาติซึ่งมีอยู่ 4 องค์กร 

ได้แก่ คระกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.ป คณะกรรมการพนักงาน

สุขาภิบาล (ก.สภ.) และคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลตามประเภท

ขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ โดยเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีคณะกรรมการพนักงาน
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เทศบาลเป็นองค์กรบริหารงานบุคคล ในการบริหารงานนอกจากองค์กรดังกล่าว จะตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญชุดต่าง ๆ 

ขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังมีองค์กรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดและองค์กรบริาหรประจ าองค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ินคอยช่วยเหลือในเขตจังหวัดและเขตองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งอีกด้วย จากากรศึกษาพบว่า

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินไทยไม่มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลเท่าที่ควร ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 

ท้ังนี้มีสาเหตุจาก 

 1. โครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคล ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดไม่เอื้ออ านวยให้บริหารงานได้อย่าง

อิสระ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางอยู่ในองค์กรเป็นจ านวนมาก ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกองค์กรอาจถูก

ครอบง าได้ง่าย เพราะไม่มีการก าหนดคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง ผู้มีอ านาจอาจแต่งตั้งถอดถอนได้ตามอ าเภอใจ 

มีผู้บังคับบัญชาอยู่ในองค์กรเดียวกัน อีกท้ังองค์กรบริหารไม่มีหน่วยธุรการของตนเองต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ ส านักงานและ

งบประมาณของราชการส่วนกลาง 

 2. อ านาจการบริหารงานบุคคลส่วนมากเป็นของเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางและคณะกรรมการระดับชาติ 

กล่าวคือตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอ มีอ านาจเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแตกต่างกันไป อ านาจบริหารงานบุคคลท่ีมีอยู่ในคณะกรรมการ

ระดับชาติก็เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางนั่นเอง เพราะเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางมีอ านาจในองค์กรดังกล่าว 

การขาดความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลดังกล่าวได้ก่อผลเสียต่อท้องถ่ินหลายประการ เช่น การบริหารงานเกิดความ

ล่าช้า พนักงานไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีการพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารงานส่วนท้องถ่ินเท่าที่ควร 

เป็นต้น 

 ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการสร้างความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน โดยการ

รวมองค์กรบริหารงานบุคคลท้ังหมดท่ีมีอยู่ขณะนี้ให้เป็นองค์กรระดับชาติเพียงองค์กรเดียวเรียกว่าคณะกรรมการ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) แยกเป็นอิสระจากระบบราชการพลเรือนของประเทศ ท าหน้าที่บริหารานบุคคลเนือ

พนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินทุกประเภท คณะกรรมการดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบ 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนของ

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินทุกประเภท ผู้แทนพนักงานท้องถ่ินทุกประเภท และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งประธาน 

ก.ถ. ได้แก่ ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีไดรับเลือก มีส านักงานเลขาธิการ ก .ถ. เป็นหน่วยงานธุรการ 

นอกจากนี้ยังมี คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด และอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าองค์การบริหารส่วน

ท้องถ่ินแต่ละแห่งคอยช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดองค์กรท่ีมีอิสระจากอ านาจของราชการส่วนท้องกลางนี้ น่าจะ

สนองตอบความต้องการของท้องถ่ินและบริหารงานได้ดีกว่าการจัดองค์กรบริหารรูปแบบเดิม ในส่วนของอ านาจหน้าที่นั้น 

องค์กรบริหารระดับชาติมีอ านาจหน้าที่เฉพาะท่ีเก่ียวกับการวางกฎเกณฑ์การบริหารและมีอ านาจบริหารซึ่งหากมอบให้

องค์กรบริหารระดับจังหวัดหรือระดับท้องถ่ินแล้ว จะเกิดผลเสียมากกว่า 

 การสร้างองค์กรบริหารท่ีกล่าวมานี้อาจท าได้โดยการตรากฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนส่วนท้องถ่ิน

ขึ้นใหม่ ขณะเดียวกันก็ต้องแก้กฎหมายท่ีว่าด้วยระเบียบพนักงาน ข้าราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินแต่ละ

ประเภท โดยก าหนดให้ระเบียบว่าด้วยพนักงานข้าราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินประเภทนั้น ๆ เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการท้องถ่ิน 

 

วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

515.  อุดม  เย็นสบาย . การศึกษาสภาพขวัญก าลังใจของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 6 . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย 
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 1. ระดับขวัญก าลังใจของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

“สูง” เม่ือพิจารณารายด้าน มีด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับ “ปานกลาง” นอกนั้นอยู่ในระดับสูง 

 2. เม่ือเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 6 ระหว่างผู้ท่ี

ปฏิบัติราชการประจ าที่ส่วนจังหวัด กับผู้ท่ีปฏิบัติราชการประจ าที่ส่วนอ าเภอ โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านศักดิ์ศรีและความม่ันคงของอาชีพ ผู้ท่ีปฏิบัติราชการประจ าที่ส่วนอ าเภอ มีระดับขวัญ

ก าลังใจสูงกว่าผู้ท่ีปฏิบัติประจ าที่ส่วนจังหวัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. แนวทางในการสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยกับแนวทางท่ีผู้บังคับบัญชาจะสร้างขวัญก าลังใจ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 แนวทาง คือ มีความเป็น

ประชาธิปไตยและเคารพเหตุผลการให้ความเป็นธรรมในโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน การให้ผู้ร่วมงานมีส่วน

ในการเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ส่วนแนวทางในการสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการในองค์การบริหารส่วน

จังหวัด โดยผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแนวทางท่ีปฏิบัติงานสามารถสร้างขวัญก าลังใจ เรียงล าดับจากมากไป

หาน้อย 3 แนวทาง คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน การวางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทและ

ต าแหน่งหน้าท่ี ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 

516.  มงคล  เชาวน์ประยูร . ทัศนคติของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการสังกัด อบจ . เชียงใหม่ มีทัศนคติเห็นด้วยต่อความจ าเป็นในการกระจายอ านาจ

การปกครองสู่ท้องถ่ินในระดับสูง มีทัศนคติเห็นด้วยต่อโครงสร้างของ อบจ. ตามกฎหมายใหม่ในระดับปานกลางค่อนไป

ทางสูง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อความสัมพันธ์อยู่ระดับ

ปานกลางและความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ าเป็นไปในเชิงบวกในระดับสูง 

 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่า ข้าราชการประจ าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีทัศนคติเชิงลบต่อบทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 ด้วยผลการวิจัย

ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าสมมติฐานได้รับการปฏิเสธ 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรสร้างความชัดเจนเก่ียวกับบทบาทภาระหน้าที่และพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบจ . 

ท่ีไปซ้ าซ้อนกับหน่วยการปกครองท้องถ่ินอ่ืน ๆ อบจ . เองก็ควรพิสูจน์ให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของตนเอง

ต่อการพัฒนาท้องถ่ินและดูแลทุกข์สุขของประชาชน หากยังต้องการจะด ารงอยู่ต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ

ประจ าใน อบจ . กับผู้บริหารจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีจะเก้ือหนุนต่อการท างาน ผู้บริหารจากการเลือกตั้งและ

ข้าราชการประจ าที่สังกัด กบจ . จึงควรร่วมมือกันสร้างบรรยากาศท่ีเก้ือหนุนการท างานบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของ

ประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นความจ าเป็นท่ีควรสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อสร้างพลังในการ

ท างานแก่หน่วยการปกครองท้องถ่ินมากย่ิงขึ้น 

 

517.  ปณิธาน  พรเรืองวงศ์ . การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโครงสร้าง

การบริหารงานใหม่ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.4 มีอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 66.8 มีอายุราชการระหว่าง 1 – 10 ปี ร้อยละ 57.4 สมรสแล้วอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 

65.0 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.2 ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานข้าราชการส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานในสายงานการเงินและบัญชี ร้อยละ 47.9 ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายงาน



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันการศึกษา  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  293 

การเงินและบัญชี ร้อยละ 35.7 ข้าราชการมีประสบการณ์เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากท่ีสุดระหว่าง 1 – 3 คร้ัง ร้อย

ละ 82.2 มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานใหม่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.8 

 2. สภาพปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการ พบว่า ด้านการพัฒนารายได้เป็นปัญหามากท่ีสุด เฉลี่ย 3.5 

รองลงมาเป็น ด้านการกระจายอ านาจ เฉลี่ย 3.3 และด้านบทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉลี่ย 3.2 

 3. ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการ

บริหารงานน้อย ร้อยละ 80.8 ข้าราชการมีความรู้ดี ร้อยละ 19.2 

 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีเหมาะสมได้ผลดีท่ีสุด พบว่า การประชุมชี้แจง กับ

การฝึกอบรมสัมมนา ร้อยละ 67.1 รองลงมาเป็น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 43.7 วิธีการและระยะเวลา

ด าเนินการ พบว่า ควรประชุมชี้แจงทุกส่วนราชการพร้อมกันเดือนละคร้ัง ร้อยละ 74.8 และการฝึกอบรมสัมมนาบรรยาย

ประกอบการแบ่งกลุ่มย่อยเสนอความคิดเห็นทุก 6 เดือน ร้อยละ 45.0 ส าหรับการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานควรมีระเบียบ 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ตัวอย่างเอกสารและการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่อง ร้อยละ 49.6 

 5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์ต่อ

การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกับการนิเทศงานติดตามผลอายุ มีความสัมพันธ์ต่อการทัศนศึกษาดูงาน สถานภาพสมรส 

มีความสัมพันธ์ต่อการประชุมชี้แจง ต าแหน่งหน้าท่ี มีความต่อการทัศนดูงานกับการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลสานเทศ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 

2540 พบว่าความรู้ ด้านการกระจายอ านาจ มีความสัมพันธ์ต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ มี

ความสัมพันธ์ต่อการประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับการนิเทศงานติดตามผล และด้านการพัฒนารายได้มี

ความสัมพันธ์ต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยองค์รวมของความรู้ในทุก ๆ ด้าน

จะมีความสัมพันธ์ต่อการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

518.  พูลศักดิ์  บุเกตุ . ความรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับบทบาทของหัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 . โครงการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 44 ปี ร้อย

ละ 24.6 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ 70.3 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 40.0 มีระยะเวลาที่

ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันต่ ากว่า 1 ปี เคยเข้าร่วมประชุมสัมมนาร้อยละ 63.6 และมีทักษะความช านาญในงานท่ีท าอยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 90.3 

 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พุทธศักราช 2540 ของหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่าความรู้ความเข้าใจในระดับมาก มีมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 48.7 42.0 และ 9.3 ตามล าดับ 

 3. ระดับการปรับบทบาทของหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า ร้อยละ 68.0 สามารถปรับ

บทบาทได้ในระดับมาก ร้อยละ 27.0 สามารถปรับบทบาทได้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 4.3 สามารถปรับบทบาทได้ใน

ระดับน้อย และร้อยละ 0.7 ไม่สามารถปรับบทบาทได้เลย 

 4. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับบทบาทของหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทักษะความ

ช านาญในงานท่ีท า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันการศึกษา  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  294 

พุทธศักราช 2540 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการ

ท างาน และการมองเห็นคุณค่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

519.  วรรณชนก  สุขสันติบรรยง . ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างศึกษาเฉพาะกรณี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  . สาขาวิชาการบริหารองค์การ /บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2544. 

(สารนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย

จูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการและลูกจ้างท่ีมีสถานสภาพสมรส เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ 

ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนและสังกัดส่วนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับปัจจัยค้ าจุนและปัจจัยจูงใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

520.  ช านาญ  ปริบาล . การปรับตัวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

สังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 46.2 มี

ความสามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชา

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาสามารถปรับตัวได้ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 43.2 ปัจจัยท่ีทมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 มี 10 ปัจจัย คือ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของงาน การเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ การสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน การรับรู้ข่าวสารภายในองค์การความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ การสนับสนุนจากครอบครัว และการรับรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชนตามล าดับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 5 ปัจจัย เรียงตามล าดับอิทธิพลจากมาก

ไปหาน้อย คือ 1) การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 2) การรับรู้ข่าวสารภายในองค์การ 3) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของงาน 

4) การเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่  และ 5) ทัศนคติ ตามล าดับ ปัจจัยท้ัง 5 ตัว สามารถร่วมกันท านายความสามารถใน

การปรับตัวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร้อยละ 55.2 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

521.  สันติธร  ยิ้มละมัย . กระบวนการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2540. 

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานครูเทศบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.71) เห็นด้วยอย่างมากกับกระบวนการบริหารงาน

บุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล โดยพนักงานครูเทศบาลท่ีมีสภาพส่วนบุคคลต่างกัน ในด้านอายุ ระดับการศึกษา และ

ต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาลไม่แตกต่างกันแต่

พนักงานครูเทศบาลท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน ในด้านระยะเวลาการรับราชการ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาลแตกต่งกันอย่างมีนัยส าคัยทางสถิติท่ีระดับ  = 0.05 โดย

กลุ่มท่ีมีความแตกต่าง คือ กลุ่มท่ีมีระยะเวลาการรับราชการ 21 – 25 ปี กับกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการรับราชการ 26 – 30 

ปี 
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522.  วินดา  ไชยชเนตรดี . องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาล  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2540. 

 จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่มีตัวแทนของพนักงานเทศบาลรวมอยู่

ด้วยเลย ส่วนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจ าจังหวัดที่ถือว่าเป็นหน่วยงานบริหารงานบุคคลท่ี

ได้รับการกระจายอ านาจมานั้นมีอนุกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของเทศบาลรวมอยู่น้อยมาก ประกอบกับหน่วยงานท่ีท าหน้าที่

ธุรการให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลนั้นยังขึ้นโดยตรงต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรวมถึงเจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานเป็นข้าราชการพลเรือนท้ังหมดด้วย โดยท่ัวไปอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องการควบคุม

บังคับบัญชาเหนือตัวบุคคลภายในองค์กรเดียวกันหรือภายในนิติบุคคลเดียวกันเท่านั้น และพบข้อสังเกตอีกว่า

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลค่อนข้างเด็ดขาด เป็นผู้ออก

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การบริหารงานบุคคล รวมถึงเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานบุคคลเองโดยไม่มีองค์กรใด

ควบคุมตรวจสอบเป็นการควบคุมโดยคนของส่วนกลางอย่างเข้มงวด เคร่งครัด เป็นผลให้เทศบาลขาดความเป็นอิสระใน

การควบคุมบุคลากรของตนเองตามอ านาจหน้าที่แห่งความเป็นอิสระที่จะพึงมีตามหลักการกระจายอ านาจ ซึ่งโดยแท้จริง

แล้วอ านาจการบริหารงานบุคคลนั้นเป็นอ านาจที่มีความสัมพันธ์โดยตรงและไม่อาจแยกออกจากกันได้จากการมีบุคลากร

ของตนเอง การควบคุมการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจึงเป็นการควบคุมโดยองค์กรท่ีอยู่ใน

ระดับท่ีแตกต่างกันท่ีไม่ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการใช้อ านาจบังคับบัญชาแต่ควรใช้อ านาจควบคุมหรือก ากับดูแลเท่าที่

จ าเป็นเท่านั้น 

 เพื่อแก้ไขการควบคุมอย่างเข้มงวดของส่วนกลางและเพิ่มความเป็นอิสระให้แก่เทศบาลในการใช้อ านาจควบคุม

เหนือตัวบุคคลดังกล่าว ผู้เขียนขอเสนอแนวทางแก้ไขโดยจัดความสัมพันธ์เพื่อองค์ประกอบของการกระจายอ านาจมี

ความสมบูรณ์ข้ึน ส่งผลให้เกิดมิติความสมบูรณ์ของการกระจายอ านาจทางปกครองยิ่งขึ้นโดยให้เทศบาลมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานบุคคลขึ้นในระดับองค์กรกลางและระดับจังหวัดด้วยการให้ตัวแทนของเทศบาลเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยให้

ตัวแทนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการโดยตรง รวมถึงการจัดต้ังหน่วยงานบริหารงานบุคคลแยก

เป็นเอกเทศจากส่วนกลาง เพื่อให้เทศบาลมีความเป็นอิสระไม่ถูกควบคุมจากส่วนกลางจนกระทั่งขาดความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงาน 

 

523.  กนกวรรณ  เขื่อนสุวรรณ . การประหยัดจากขนาดในการขยายก าลังคนภาครัฐ : กรณีศึกษาเทศบาลนคร

เชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1. การขยายก าลังคนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ได้ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด เนื่องจากสัมประสิทธ์ิ

การประหยัดจากขนาดมีค่ามากกว่า 1 

 2. การวิเคราะห์ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในประเด็นการประหยัดด้าน

แรงงาน ด้านการจัดการ และด้านเทคนิค 

 ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าจะท าให้เกิดการประหยัดจากขนาดในการขยายก าลังคนของภาครัฐได้นั้น ควรจะมี

การปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานข้าราชการ จากการจ้างงานตลอดชีพ มาเป็นการจ้างงานตามสัญญาข้อตกลง พยายามลด

บทบาทของรัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและแนะน า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีเหมาะสมกับงาน 

เข้ามาช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถเกิดการประหยัดจากขนาดได้ในอนาคต 
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524.  วรพรรณ  จันทรมัย . โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตามความคิดเห็นของคณะ

เทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น . รายงานการศึกษาอิสระปริยญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตามความคิดเห็นของคณะเทศมนตรีและ

หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น พบว่า คณะเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลในจังหวัด

ขอนแก่น มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

(X = 4.11) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยท้ังหมดโดยท่ีด้านอ านาจหน้าที่ (X = 4.14) มี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านสายการบังคับบัญชา (X = 4.13) ด้านองค์ประกอบ (X = 4.12) ตามล าดับ และ

ท่ีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจ (X = 4.04) 

 2. ความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลระหว่าง

คณะเทศมนตรีกับหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พบว่า คณะเทศมนตรีกับหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาในแต่ละ

ด้าน ปรากฏว่า มีเพียงด้านองค์ประกอบเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไม่ว่า

จะเป็นด้านอ านาจหน้าที่ ด้านสายการบังคับบัญชา และด้านการกระจายอ านาจ ไม่มีความแตกต่างกัน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

525.  โชติรส  โสมนรินทร์ . ความคิดเห็นและความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต าบลในการโอนไปสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนา

สังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต าบลมีระดับความคิดเห็นในการโอนสถานีอนามัยไปสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.5 แต่เห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่องการบริหารงานของคณะกรรมการ

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจไม่เหมาะสม และมีความคาดหวังมากในการมีส่วนร่วมรับรู้ตัดสินใจบริหารงานและได้รับ

ความม่ันคงในการท างานเม่ือวิเคราะห์การจ าแนกพหุ พบว่า การตัดสินใจในการโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรและสังคมลักษณะทางเศรษฐกิจ ระดับ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล และการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังไม่แตกต่างกัน

ตามลักษณะทางประชากรและสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยการตัดสินใจและลักษณะทางประชากรและสังคม สามารถร่วมกันท านายความคิดเห็นได้สูงสุด (ร้อยละ 22.2) 

รองลงมาเป็นการท านายร่วมกับลักษณะทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 21.6) และการตัดสินใจร่วมกับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล (ร้อยละ 21.3) 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดรูปแบบการบริหารงานสาธารณสุข

ขององค์การบริหารส่วนต าบล การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต าบล พัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานสาธารณสุข จัดเตรียม

องค์กรและเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของท้องถ่ิน การท าประชาพิจารณ์ รวมถึงการให้สิทธิ

เลือกพื้นท่ีปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการ 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

- ไม่มี - 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

526.  โกเศศ  ศุภโกศล . สภาพการด าเนินการปัญหาและอุปสรรคในการจัดการงานเก็บขยะและมูลฝอยของ

สุขาภิบาลอุบล  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. บุคลากรท่ีท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลางแต่ควรได้รับการพัฒนาเทคนิคการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 2. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ คือ สภาพของรถยนต์ขนขยะมูลฝอยท่ีมีสภาพไม่พร้อม ต่อ

การปฏิบัติงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอยจึงไม่สามารถกระท าได้อย่างสม่ าเสมอ 

 3. ด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่เห็นว่า งบประมาณในการด าเนินงานมีความเพียงพอในระดับปานกลาง แต่

ประชาชนผู้รับบริการยินดีช าระค่าบริการให้อัตราที่สูงขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าการให้บริการจะต้องมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน

ด้วย 

 4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่ายังอยู่ในระดับน้อย ทั้งในเรื่อง การติดตามการด าเนินการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยของสุขาภิบาล การใช้งบประมาณ การบริจาคเงินเพื่อการด าเนินการด้านขยะมูลฝอย 

 5. เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสุขาภิบาลอุบล กับความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการงานเก็บขยะมูลฝอย พบว่า ระดับการศึกษา และ

ภูมิล าเนาเดิมของประชากรท่ีใช้ในการวิจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการด าเนินการด้านการ

จัดการ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

527.  เรืองชัย  อิทธิพล . ความตระหนักของคณะกรรมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉพาะกรณี

สุขาภิบาลในเขตจังหวัดลพบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

, 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการสุขาภิบาล ร้อยละ 58.7 มีความตระหนักเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขต

สุขาภิบาลในระดับสูงและร้อยละ 41.3 มีความตระหนักในระดับต่ า ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนัก

ของคณะกรรมการสุขาภิบาลเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตสุขาภิบาลพบว่าปัจจัยในด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

เป็นคณะกรรมการสุขาภิบาล ระดับการศึกษา ประสบการณ์เก่ียวกับการได้รับการอบรมเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และ

อ านาจของคณะกรรมการสุขาภิบาลตามกฎหมายมีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ส าหรับปัจจัยในด้านอายุตัวของ

คณะกรรมการสุขาภิบาล นโยบายจากส่วนกลางและความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตสุขาภิบาล ไม่มี

ความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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528.  อ าพล  พรอารักษ์สกุล . บทบาทของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม 

ศึกษากรณี : คณะกรรมการสุขาภิบาล ในจังหวัดนครปฐม  . วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งวแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 บทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน

สิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์การผันแปรพบว่า การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน

สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง การ

ให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มีบทบาทในการปฏิบัติ หน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ ปัญหาอุปสรรคด้านนิติบัญญัติ และ

ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

 ปัญหาอุปสรรคด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ในการร่างข้อบังคับ ข้อบังคับท่ีได้รับการ

อนุมัติมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน และขาดการยอมรับจากประชาชน กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันบางพระราชบัญญัติมีความซับซ้อนและไม่ทันสมัย 

 ปัญหาอุปสรรคในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ ที่ท้ิงขยะไม่

เพียงพอ ประชาชนและเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้คือ 

 1. หน่วยงานรัฐควรเสนอข้อแก้ไขพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ. 2495 ในส่วนบทก าหนดโทษให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรสนับสนุนให้มีการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสุขาภิบาล และพนักงานสุขาภิบาล  เก่ียวกับ

การร่างข้อบังคับสุขาภิบาลต่าง ๆ รวมท้ังเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ในการ

เสนอข้อปรึกษา และการร่างข้อบังคับสุขาภิบาล ควรก าหนดให้สุขาภิบาลต้องตรากฎหมายหรือข้อบังคับในระดับรองให้

ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายแม่บทได้ก าหนดไว้  เพื่อบังคับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทั้งในส่วนท่ีเป็นภารกิจ

หลักของสุขาภิบาลและภารกิจทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 2. สุขาภิบาลควรจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาล โดยเฉพาะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาล สาขา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรเสนอเรื่องขออนุมัติต่อคณะกรรมการพนักงานสุขาภิบาลในการ

ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนและหัวหน้าฝ่าย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจการสุขาภิบาล โดยงดการแต่งตั้งข้าราชการจาก

หน่วยงานอ่ืน นอกจากนี้คณะกรรมการสุขาภิบาลควรให้ความสนใจข่าวสารด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อเป็น

แนวทางในการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

529.  สุรศักดิ์  บุญลือ . การเลือกพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาสุขาภิบาลในเขตอ าเภอแม่สาย แม่จัน และ

เชียงแสน . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมเป็นแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยรวมอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของ

สุขาภิบาล 7 แห่งในอ าเภอแม่สาย แม่จัน และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เกณฑ์การเลือกพื้นท่ีของสถาบันภายใน

และต่างประเทศ 

 การวิจัยกระท าโดยจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิและข้อทุติยภูมิไว้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรรมวิธีในการหาพื้นท่ี

เหมาะสมเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการวางซ้อนข้อมูลเพื่อเลือก

พื้นท่ีศักยภาพเบ้ืองต้นจ านวน 26 แห่ง ขั้นตอนท่ีสอง ตรวจสอบพื้นท่ีศักยภาพเบ้ืองต้นดังกล่าวกับสภาพพื้นท่ีจริงใน

ภาคสนามและคัดเลือกพื้นท่ีไว้จ านวน 7 แห่ง ขั้นตอนท่ีสาม น าพื้นท่ีท้ัง 7 แห่งมาท าการ Weight-Rating เพื่อจัดล าดับ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันการศึกษา  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  299 

พื้นท่ีศักยภาพ ขั้นตอนท่ีสี่ น าพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพสูงสุดมาท าการส ารวจเบ้ืองต้นด้วยการเจาะหลุมส ารวจความลึก 6 เมตร 

จ านวน 2 หลุม ขั้นตอนสุดท้ายด าเนินการส ารวจกึ่งรายละเอียดด้วยกรรมวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินลึก 80-

100 เมตร จ านวน 7 จุด และเจาะหลุมทดสอบธรณีเทคนิคลึก 15 เมตร จ านวน 1 หลุม อีกท้ังท าการวัดระดับน้ าจากบ่อ

น้ าในพื้นท่ีส ารวจและบริเวณใกล้เคียงจ านวน 12 แห่ง 

 จากเกณฑ์ในการจัดท าสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษพบว่า พื้นท่ีบ้านดงม่วงค าเป็นพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมส าหรับจัดท าเป็นสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยรวม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีค่า

สัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของน้ า (K) เท่ากับ 1.5 x 10
-5

 ซม./วินาที และสามารถรองรับน้ าหนักสูงสุดได้ 47.4 ตัน/ตร.ม. 

โดยมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึก 7 เมตร 

 

530.  วิโรจ  เรียนรู้ , ร.ต.ท. . การใช้ทรัพยากรน้ าในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลล้อมแรด อ าเภอเถิน 

จังหวัดล าปาง  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2541. (การค้นคว้าและอิสระ) 

 ผลของการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่าง ใช้น้ าจากแหล่งน้ าในท้องถ่ิน ในปริมาณ ประมาณ 875 ลิตรต่อครัวเรือนต่อวัน โดยส่วนใหญ่

ใช้น้ าประปาที่มีระดับคุณภาพที่ดีและสามารถบริโภคได้ 

 2. มีการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวัน ในลักษณะของพฤติกรรมการอนุรักษ์ในระดับ

เหมาะสมปานกลาง 

 3. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้น้ าในครัวเรือน ได้แก่ อาชีพ การศึกษา รายได้ของครอบครัวต่อ

เดือน ส่วนจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้น้ าในครัวเรือน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

531.  ตลอด  จรุญรัตน์ . การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2514. 

 ในการศึกษาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรุงเทพนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษา 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก มุ่งศึกษา

ว่า การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคลเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไรบ้าง และประเด็นที่สอง มุ่งศึกษาว่า การบริหารงาน

บุคคลแต่ละขั้นเป็นอย่างไรและมีปัญหาอย่างไรบ้าง 

 จากการศึกษาในประเด็นแรก พบว่า มีหน่วยงานบริหารงานบุคคลท่ีควบคุมเทศบาลมากเกินไป คือ ระดับ

ส่วนกลางมี 2 หน่วย และส่วนภูมิภาค 1 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจัดเป็นรูปคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลจ านวนมาก

เกินไป และมีองค์ประกอบจ านวนมากท่ีไม่มีความรู้ท้ังในเรื่องงานของเทศบาลและการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ 

หน่วยงานบริหารงานบุคคลในเทศบาลระดับสูงสุดมีองค์ประกอบท่ีมีลักษณะสูงใกล้เคียงกับหน่วยงานบริหารงานบุคคล

กลาง แต่กฎหมายมอบอ านาจให้น้อยเกินไป และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานบริหารงานบุคคลระดับส่วน

ภูมิภาคท่ีมีคุณลักษณะต่ ากว่ามาก แต่มีอ านาจเหนือกว่าทุกประการ จึงท าให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรุงเทพ

ขาดความคล่องตัวและท าให้เกิดความล่าช้า ในประเด็นที่สอง พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารงานบุคคลขั้นต่าง ๆ มี

ปัญหาก็คือ การขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ 

 ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะว่า ปัญหาเรื่องหน่วยงานบริหารงานบุคคลควรจะแก้ไขโดยให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลนครกรุงเทพโดยเฉพาะ ในการตรากฎหมายนี้จะต้องค านึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ของ

เทศบาลนครกรุงเทพในปัจจุบันเป็นส าคัญ ส่วนปัญหาเรื่องการขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้โดยเฉพาะนั้นควรจะแก้ไขโดยให้มี



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันการศึกษา  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  300 

การก าหนดวิชาชีพทางการบริหารงานบุคคล ส าหรับต าแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ท่ีมีบทบาทส าคัญในการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาลนครกรุงเทพ 

 

532.  ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ . การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์งาน  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2519. 

 ในการศึกษาการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์งานนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษา 

2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกมุ่งศึกษาว่าการวิเคราะห์งานเพื่อก าหนดอัตราก าลังและจัดวางระบบงาน มีวิธีการด าเนินงาน

อย่างไรบ้าง ประเด็นที่สองมุ่งศึกษาว่าในการด าเนินการวิเคราะห์งานเพื่อก าหนดอัตราก าลังและจัดวางระบบงาน นั้น 

ประสบปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

 จากการศึกษาในประเด็นแรก พบว่าการวิเคราะห์งานเพื่อก าหนดอัตราก าลังมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเริ่ม

ตั้งแต่ การศึกษางานและอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพิจารณาค านวณอัตราก าลัง การจ าแนกต าแหน่ง และการจัดท า

บัญชีหรือทะเบียนต าแหน่ง ส่วนการวิเคราะห์งานเพื่อจัดวางระบบงาน เป็นการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระบบงาน หรือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวตาม

หลักวิชาการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ ในประเด็นที่สองพบว่าการวิเคราะห์งานของกรุงเทพมหานครประสบปัญหาใน

ด้านต่าง ๆ หลายประการ ทั้งที่มีมูลเหตุมาจากหน่วยงานท่ีท าหน้าที่วิเคราะห์งานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนปัญหาที่มี

มูลเหตุมาจากสายทางเดินของการวิเคราะห์งานของกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญที่ท าให้การวิเคราะห์

งานขั้นต่าง ๆ เป็นปัญหาก็คือ การขาดเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งานอย่างแท้จริง 

 ผู้เขียนเสนอแนะว่า ปัญหาการวิเคราะห์งานท่ีมีมูลเหตุมาจากหน่วยวิเคราะห์งาน ควรแก้ไขโดยจัดให้มีการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน การส่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานไปดูงาน และไปศึกษาต่อทางด้านการวิเคราะห์งานใน

สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความช านาญในการวิเคราะห์งานเพิ่มมากข้ึน ส่วนปัญหาที่มี

มูลเหตุมากจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ควรแก้ไข โดยการฝึกอบรมข้าราชการระดับหัวหน้างาน และระดับบริหารให้มีความรู้

ความเข้า เห็นความส าคัญและมีทัศนคติท่ีดีต่อการวิเคราะห์งาน ส าหรับปัญหาที่มีมูลเหตุมาจากสายทางเดินของการ

วิเคราะห์งานควรแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้หน่วยวิเคราะห์งานมี

อิสระในการปฏิบัติงานมากข้ึน ควรจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

533.  วินิจฉัย  ละม้ายแก้ว . ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการด าเนินการทางวิจัยของข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราค าแหง , 2544. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ในด้านการสืบสวนทางวินัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีปัญหาและอุปสรรคโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย 

 2. ในด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีปัญหาและ

อุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 3. ในด้านการสอบสวนวิจัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีปัญหาและอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับ

น้อย 

 4. ในด้านการด าเนินการระหว่างสอบสวนวินัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีปัญหาและอุปสรรค

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 5. ในด้านการพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษทางวินัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีปัญหา

และอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันการศึกษา  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  301 

 6. ในด้านการลงโทษและการรายงานการด าเนินการทางวินัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีปัญหา

และอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

534.  ชัยสิทธิ์  ศรีเมฆ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกองออกแบบ 

ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบ

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการกองออกแบบ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ประการท่ีสอง เปรียบเทียบระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประการสุดท้าย ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กับความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคล 

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ข้าราชการกองออกแบบ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็น

เก่ียวกับแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบตามปัจจัยอายุตัว อายุงาน วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่ง และเงินเดือน พบว่าข้าราชการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยเพศระดับขั้น (ซี) และหน่วยงานท่ีสังกัด ส่วนปัจจัยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบ

การบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

 

 

หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ที่ไม่พบต้นฉบับ 

(1) สรศักดิ์  สร้อยสนธิ์ . ระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, 2511. (วิทยานิพนธ์) 

(2) โกศล  ปราค า .  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลระดับท้องถ่ินของการประถมศึกษาในประเทศ

ไทยและประเทศญี่ปุ่น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2530. (วิทยานิพนธ์) 

(3) พรพิรุณ  สุพิชญ์ . การศึกษาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในองคืการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน.ี 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2522. (วิทยานิพนธ์) 

(4) เจษฎา  เกตุตระกูล . แนวทางในการเลือกสรรผู้อ านวยการกองการศึกษาของเทศบาล. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

,2541. (วิทยานิพนธ์) 

(5) ผาณิต  อารีวงศ์ใ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. มหาวิทยาลัยมหิดล,2542. (วิทยานิพนธ์) 

(6) ประวิทย์  ทองภูเบศร์ .  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์2520. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

535.  สุพจน์  บุญวรรโณ . ความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในการเป็นหน่วยงานหลักของการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในจังหวัดจันทบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ

เมืองจังหวัดจันทบุร ี. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลของการศึกษาพบว่า 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต้อง อยู่

ในเกณฑ์สูง 3. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ใน

เกณฑ์สูง 4. เห็นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักของท้องถ่ินในการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 5. พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรเกี่ยวท่ีมีพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ในการดูแลเกิน 1,000 ไร ่

 ผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่า โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีจะสร้างขึ้นโดยกรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เม่ือ

จัดสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ๆ แล้ว จะต้องตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลให้ด้วยในระยะใดเวลาหนึ่ง จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถบริหารจัดากรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้

ด้วยตนเอง 

 

536.  สุภาวดี  เอี่ยมดุลย์ . แนวทางการจัดการขยะโดยการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  : 

กรณีศึกษาเมืองชลบุรี  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาการวางผังเมือง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. 

(วิทยานิพนธ์) 

 การบริหารจัดการขยะเป็นบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีควรร่วมมือกัน

ดําเนินการ เพราะจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการริหารจัดการ การประหยัดต้นทุนและสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวนมากมีเขตปกครองต่อเนื่องเป็นพื้นท่ีเมืองอันเดียวกัน 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะร่วมกันของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองชลบุรี รวม 6 เทศบาล 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการขยะร่วมกันท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทางด้านพื้นท่ีเป็นการ

รวมกลุ่มกัน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย ทม.เมืองชลบุรี ทต.ตําบลบ้านสวนและ ทต.บางกรวย กลุ่มท่ีสอง ทต .แสนสุข 

ทต.อ่างศิลา และ ทต .คลองตําหรุ สําหรับวิธีการบริหารจัดการร่วมกันท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ การร่วมมือกันบริหาร

จัดการในรูปแบบสหการ 

 ผลการศึกษาเสนอแนะให้มีการจัดต้ังสหการขึ้น 2 แห่ง เพื่อเป็นองค์กรบริหารจัดการขยะในแต่ละกลุ่มเทศบาล

ท่ีร่วมมือกัน และเสนอแนะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่ออุดหนุนเงินเป็นค่าชดเชยแก่เทศบาล

เมืองชลบุรีและเทศบาลตําบลแสนสุขเพื่อนําสถานที่ท้ิงขยะของท้ังสองเทศบาลท่ีมีอยู่เดิมไปเป็นทรัพย์สินของสหการท่ี

จัดตั้งขึ้นใหม่ 
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ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  303 

537.  สุรีพร  พงษ์พานิช . ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาเกาะ

เกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเกร็ดระดับปาน

กลาง และพบว่า อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม มีผล

ต่อความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเกร็ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ระดับ

การศึกษา มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเกร็ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 และพบว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัยและจํานวนสมาชิกในครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความคิดเห็นต่อแนว

ทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเกร็ด ส่วนการรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความคิดเห็นต่อแนว

ทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเกร็ด 

 ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางท่ีผู้ศึกษาเสนอ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ จะต้องมี

การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะท่ีถูกต้องแก่ประชาชนชาวเกาะเกร็ดทุกเพศทุกวัย เพื่อให้เกิดความตระหนักและ

เกิดจิตสํานึก จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในภาระหน้าท่ีเหล่านี้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ี

มีหน้าท่ีดูแลจัดการขยะมูลฝอยในท้องถ่ินโดยตรง และควรมีหน่วยงานอ่ืน ๆ สนับสนุนท้ังภาครัฐส่วนกลาง ภาคเอกชน

และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอนามัยตําบล ตลอดจนประชาชนท้องถ่ิน ซึ่งจะช่วยให้

เกิดการแก้ปัญหาขยะบนเกาะเกร็ดได้อย่างยั่งยืน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

538.  พยูณ  มีทองค า . ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537. (การ

ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลของการศึกษาวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบ้านเรือนของตนอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แต่

ประชาชนทราบวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต้องได้ดีพอสมควร ส่วนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดกับสมาชิกสภาจังหวัดส่วนใหญ่ ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล และทราบวิธีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต้อง สําหรับกรณีท่ีประชาชนไม่เรียกร้องให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามท่ีมีกฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้นั้น สาเหตุเพราะประชาชน

ไม่ทราบว่าบ้านเรือนของตนอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 

 ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สมควรท่ีทุกฝ่ายจะต้องใช้ความพยายามให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องของ

หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ่ินประชาชนให้มากข้ึน และท้ังผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับสมาชิกสภา

จังหวัด จะต้องช่วยกันหาหนทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทหรือกิจกรรมไปสู่ประชาชนให้มากย่ิงขึ้นด้วย 

 

539.  ทิวา  บุญด าเนิน , พ.ต.ท. . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการ

สุขาภิบาล ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดนครปฐม  . วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร

มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2539. 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  304 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการสุขาภิบาล มีความคิดเห็นว่า 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดนครปฐม เป็นปัญหามากโดยตัวแปรอาชีพ ก่อให้เกิดความ

แตกต่างกันในเรื่องความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตัวแปรระดับการศึกษา ระยะ เวลาที่อยู่อาศัย และจํานวนคร้ังท่ีได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่อง

ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอายุ 

รายได้ต่อเดือน และการรับข่าวสารด้านขยะมูลฝอย ไม่พบว่ามีผลต่อความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ขยะมูลฝอย 

 2. ผลการวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์การจําแนกพหุ พบว่า กลุ่มประชาชากรท่ีศึกษาที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

รวมท้ังรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม กลุ่มท่ีมีการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่มท่ีได้รับการเลือกตั้ง 2 คร้ัง และ

กลุ่มท่ีเป็นกรรมการสุขาภิบาล เป็นกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัด

นครปฐมเป็นปัญหามาก โดยมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ทําให้ได้ข้อเสนอแนะหลายประการ กล่าวคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ควรให้ความสนใจแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 1. การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 2. การจัดหางบประมาณเพิ่ม 

 3. ปรับปรุงแก้ไขยานพาหนะ ระบบการลําเลียง และภาชนะรองรับขยะให้สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นได้ 

 4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้และความตระหนัก สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 5. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงาน จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 

 6. การกําชับส่ังการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกวดขันจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

และรัฐควรออกกฎหมายเพิ่มอัตราโทษเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 7. การปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดแก่เด็กและเยาวชน 

 8. การแนะนําประชาสัมพันธ์ หรือหารวิธีการให้ประชาชนทําการคัดแยกขยะก่อนนําไปท้ิงและควรให้เอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 9. ควรออกกฎหมายควบคุมการท้ิงขยะไม่เลือกท่ี โดยให้มีโทษปรับในอัตราสูง หรืออาจมีโทษจําคุก 

 10. รัฐบาลควรมีการกระจายอํานาจให้มากกว่านี้ เนื่องจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันการบริหารขององค์กรมีหน่วย

ราชการเข้ามาชี้นํามากเกินไป ทําให้การบริหาร การดําเนินงานต่าง ๆ ในองค์กรไม่ราบร่ืน 

 11. ควรให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนทําการกําจัดขยะ โดยทําตามเงื่อนไขท่ีทางราชการกําหนด 

 

540.  ธวัชชัย  สุดประเสริฐ , พ.ต.ต. . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกเทศบาล และกรรมการ

สุขาภิบาลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  . วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร

มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการสุขาภิบาล มีความเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เป็นปัญหามาก 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  305 

 ผลการวิเคราะห์การผันแปร พบว่า  ตัวแปรสถานภาพในตําแหน่ง ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในความคิดเห็น

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และจํานวนคร้ังท่ีได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องความคิดเห็น ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปร อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหน่ง ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย และการรับข่าวสารด้านขยะมูลฝอย ไม่พบว่ามีผลต่อความคิดเห็น

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 

 ผลการวิเคราะห์การจําแนกพหุ พบว่ากลุ่มประชากรท่ีศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่มท่ีมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยต้ังแต่ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มท่ีได้รับการเลือกตั้ง 2 คร้ัง กลุ่มท่ีเป็นสมาชิก

สภาจังหวัด กลุ่มท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งไม่เกิน 4 ปี กลุ่มท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดย

ได้รับการอบรม 1 คร้ัง และกลุ่มท่ีได้รับข่าวสารด้านขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นว่าปัญหาและ

อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นปัญหามาก โดยมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ทําให้ได้ข้อเสนอแนะหลายประการ กล่าวคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ควรให้ความสนใจแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 1. ควรมีการปลูกฝังนิสัยความเป็นระเบียบ และรักความสะอาดแก่ประชาชน 

 2. ให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 3. ควรออกกฎหมายให้มีโทษปรับในอัตราสูงต่อผู้ท่ีท้ิงขยะไม่เลือกท่ี 

 4. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมยานพาหนะ และภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดี 

 5. ควรสร้างที่กําจัดขยะรวม และสร้างให้มีมาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนั้นยังห่างไกลชุมชนด้วย 

 6. ต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 

 7. ควรกระจายอํานาจให้แก่การบริหารส่วนท้องถ่ิน เพื่อท่ีจะได้ดูแลได้ท่ัวถึง 

 8. ควรมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 9. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง หรือหาวิธีให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนําไปท้ิง 

 10. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงาน จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

541.  อ้ชรี  เอกโทชุน , เรืออากาศหญิง . พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  . 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสหวิทยาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2537. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้มากเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยของสังคมด้านการท้ิงขยะ และ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายจากขยะ มีการคํานึงถึงปริมาณและอันตรายจากขยะท่ีเกิดจากการใช้สินค้าโดยลด

ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณการใช้โฟมและนําถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดขยะมาก

ท่ีสุดคือ กิจกรรมการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร ด้านพฤติกรรมท้ังขยะมีพฤติกรรมการท้ิงขยะท่ีเหมาะสม 

สําหรับการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท้ิงขยะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 คือ อาชีพ และกฎระเบียบทางสังคมด้านการท้ิงขยะ ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ นอกจากนี้ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 

รายได้ และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดจากขยะ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท้ิงขยะอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  306 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรจัดหาถังรองรับขยะสด -แห้งให้เพียงพอ และเหมาะสมในทุกพื้นท่ีเขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะบริเวณย่านการค้า และแหล่งท่องเท่ียว จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบวินัย

ทางสังคมด้านการท้ิงขยะให้ประชาชนทราบและลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดตามกฎระเบียบด้านการท้ิงขยะโดย

เคร่งครัด และควรส่งเสริมให้ประชาชนนําของใช้แล้วท่ียังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณ

ขยะ และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

542.  อัญชลี  มีมุข . การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดองค์กรแบบสหการในการจัดการขยะของเทศบาล จังหวัด

สมุทรสาคร . วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถานบันบ ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2537. 

 ผลสรุปศึกษาสรุปได้ว่า การจัดองค์กรการจัดการขยะในรูปสหการโดยท่ัวไปมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก แต่

ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้มากกว่าทางเลือกอ่ืนคือ การจัดองค์กรแบบสหการระหว่างเทศบาลตําบลกระทุ่มแบนร่วมกับ

เทศบาลตําบลอ้อมน้อม ด้วยเหตุผลท่ีว่าเป็นเทศบาลระดับเดียวกันที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ โอกาสที่จะกําหนดโครงสร้างองค์กร

ร่วมกันทําได้ง่าย นอกจากนี้แหล่งที่ตั้งของเทศบาลและโครงข่ายการขนขยะสามารถทําได้สะดวก 

 เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้มากข้ึนผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านโครงสร้างองค์กร ควรใช้คณะกรรมการบริหารสหการของเทศบาลเป็นองค์กรนโยบายแล้วให้เอกชน

เข้ามาดําเนินการจัดการภายใต้นโยบายท่ีกําหนดโดยมีวาระ 

 2. ด้านนโยบายขององค์กร ควรมีการวางแผนระยะยาว และสามารนําไปปฏิบัติได้จริง 

 3. ด้านการลงทุน รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนโดยจัดสรรเงินลงทุนโครงการแล้วมอบให้สหการรับผิดชอบค่า

ดําเนินการของโครงการ 

 4. ด้านการจัดการ ควรแยกกันจัดเก็บ แล้วร่วมกันกําจัด 

 5. ด้านกฎหมาย ควรมีการกําหนดและปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สามารถนํารูปแบบสหการไป

ดําเนินการได้ โดยให้อํานาจสหการหารายได้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย 

 6. ด้านความร่วมมือของประชาชน ควรจัดให้มีโครงการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในรูปแบบองค์กรดังกล่าว 

 7. ด้านเทคโนโลยี ควรนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านการจัดเก็บและการจัดการยะ การ

กําจัดขยะ โดยเน้นความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

543.  สุรสิทธิ์  สิทธิกรวนิช . ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการระบบจัดการขยะของเทศบาลเมืองราชบุรี  . 

สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ไม่ต้องการโครงการระบบจัดการขยะของเทศบาลเมืองราชบุรี สาเหตุ

เพราะเห็นว่าการก่อสร้างโครงการระบบจัดการขยะของเทศบาลเมืองราชบุรี จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการ

ดํารงชีวิตของตน รวมท้ังการไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างเพียงพอและไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ 

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนในอนาคตหรือไม่ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเห็นว่าการใช้พื้นท่ีก่อสร้าง

โครงการในการเลี้ยงสัตว์เป็นประโยชน์มากกว่าการก่อสร้างที่กําจัดขยะทําให้ประชาชนไม่ยอมรับและคัดค้านโครงการ 

 ท้ังนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีกําหนดข้ึนจากส่วนกลางแล้วมอบให้หน่วยงานในท้องถ่ินนําไป

ปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะของการกําหนดนโยบายแบบ “เบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง” (Top down) แม้หน่วยงานท้องถ่ินจะดําเนินการ

สนองตามนโยบายจากส่วนกลาง ปัญหาการไม่ยอมรับก็ยังเกิดข้ึน เพราะโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ี

แท้จริงของประชาชนนั่นเอง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  307 

 ดังนั้นในการดําเนินโครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม ควรกําหนดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง

ของประชาชนโดยทําการสํารวจความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนก่อน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการนั่นเอง ซึ่งการกําหนดโครงการในลักษณะเช่นนี้เป็นการกําหนดแบบ “เบ้ืองล่างสู่

เบ้ืองต้น” (Bottom up) อันจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในการดําเนิน

โครงการพัฒนาให้หมดไปได้ 

 นอกจากนี้ยังต้องทําการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องทุกคร้ัง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติกับประชาชนอันจะนํามาซึ่งความเชื่อถือศรัทธา และนําไปสู่ความร่วมมือสนับสนุนให้โครงการ

พัฒนาดังกล่าวสําเร็จลุล่วงลงได้ในท่ีสุด 

 

544.  สาโรจน์  นรชัย . ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาต่อนโยบายการก าหนดเขต

ควบคุมมลพิษ . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. เจ้าหน้าที่เมืองพัทยามีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายการกําหนดเขตควบคุมมลพิษอยู่ในเกณฑ์สูง 

 2. เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อนโยบายการกําหนดเขตควบคุมมลพิษอยู่ในด้านบวก 

 3. ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปด้านอายุ รายได้ ระยะเวลาในการทํางาน และการมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติต่อนโยบายการกําหนดเขตควบคุม

มลพิษ 

 4. ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปด้านการศึกษา มีผลต่อความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายการกําหนดเขตควบคุมมลพิษ อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 5. ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปด้านเพศ และการติดตามเหตุการณ์และข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทํางาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อทัศนคติต่อนโยบายการกําหนดเขตควบคุมมลพิษ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 

 ผลการศึกษาได้เสนอแนะว่า ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกําหนดเขตควบคุมมลพิษให้แก่

กลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มสตรีมีทัศนคติท่ีดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ขยายผลความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ชายต่อไป 

สําหรับการกระตุ้นปลุกจิตสํานึกเก่ียวกับปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ 

หรือหนังสือพิมพ์ เพราะเป็นสื่อท่ีมีผู้ใช้ในการติดตามเหตุการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนมาก 

 

 

545.  รัฐกานต์  สุขสว่าง . ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลต่อการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขต

เทศบาล . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาค

นิพนธ์) 

 จากผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

 1. การเก็บขนขยะมูลฝอย 

  1.1 ด้านบริหารจัดการ พบว่า การจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอยออกบริการเห็บขนขยะมูลฝอย การออก

ตรวจตราการปฏิบัติงานของคนงานกวาดถนน และการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย การจัดทําแผนงานการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยและการกําหนดเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นว่าเทศบาล

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  308 

   การจัดบริการโดยใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปชักลากขยะมูลฝอยออกมารวบรวมไว้ เพื่อรอการเก็บขนไป

กําจัดสําหรับพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเข้าไปบริการเก็บขนได้การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยให้เหมาะสม

กับต้นทุนดําเนินงานและการเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วน นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความ

คิดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ส่วนการจ้างเหมาให้เอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยมีความคิดเห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับน้อยท่ีสุด กล่าวคือ แทบจะไม่ได้มีการปฏิบัติเลย 

 1.2 ด้านทรัพยากรทางการบริหาร พบว่า การจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการด้านการเก็บขนขยะมูล

ฝอย การจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเตรียมไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ การจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยให้

เพียงพอ และการดูแลซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูล

ฝอย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นว่าเทศบาลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.3 ด้านความสัมพันธ์กับประชาชน พบว่า การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะมูล

ฝอย การว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบรับกับบุคคลท่ีท้ิงขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาดไม่เป็นท่ีเป็นทางนายกเทศมนตรีและ

ปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นว่าเทศบาลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยส่วนการแนะนําประชาชนให้ท้ิงขยะมูลฝอยในภาชนะ

ท่ีจัดไว้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. การกําจัดขยะมูลฝอย 

  2.1 ด้านบริหารจัดการ พบว่า การรวมตัวกันขององค์กรท้องถ่ิน เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน การ

ควบคุมประชาชนท่ีเข้าไปคัดเลือกขยะมูลฝอยไม่ให้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยกระจุยกระจายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และการ

พัฒนาปรับปรุงพื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเดิม เช่น การจัดทําเป็นสวนสาธารณะหรือนําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยส่วนการดูแลรักษาสถานที่กําจัดขยะมูล

ฝอย เช่น การทํารั้ว อาคาร โรงเก็บรถยนต์ เก็บขนขยะมูลฝอยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

  2.2 ด้านทรัพยากรทางการบริหาร พบว่า การจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการ

ขอซื้อ ขอเช่าจากเอกชน เพื่อรองรับขยะมูลฝอยท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต การขอใช้ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ท่ีราชพัสดุ

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย การจัดหางบประมาณสนับสนุนในการกําจัดขยะมูลฝอย เช่น การขอรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล การขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ และการจัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิคมาควบคุมระบบ

การกําจัดขยะมูลฝอย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นว่าเทศบาลมีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ

น้อย ส่วนการจัดหาอุปกรณ์ในการกําจัดขยะมูลฝอย เช่น รถแทรกเตอร์ขุดดิน รถอัดดิน รถดันดิน และรถดัมบ์บรรทุกดิน

ให้เพียงพอ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

  2.3 ด้านเทคนิควิธีการ พบว่า การกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการใช้เตาเผา โดยวิธีการทําปุ๋ยหมัก และการ

กําจัดขยะประเภทสารพิษ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมี

การปฏิบัติในระดับน้อย ส่วนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะและกําจัดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวัน 

และขยะมูลฝอยปลิว มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 1. พิจารณาปรับปรุงเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับต้นทุน

การดําเนินงาน และควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพครบถ้วนเพื่อป้องกันการรั่วไหลและทุจริต 

 2. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังปรับปรุงบทบาทการว่ากล่าว

ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ 

 3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และยานพาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ และ

ควรให้ความสําคัญในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

 4. จัดตั้งองค์กรใหม่จากการรวมตัวกันของเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่ง ขึ้นไปในรูปของสหการและบริษัทจํากัด เพื่อ

บริหารงานกําจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน เพราะการรวมกลุ่มจะประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านเงินลงทุนและค่าดําเนินการได้มาก 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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 5. ควรเตียมการจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 6. ควรเน้นให้มีการดําเนินการกําจัดขยะให้เหมาะสม โดยเฉพาะวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย โดยการฝังกลบ เป็น

วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับใช้กําจัดขยะมูลฝอย เพราะใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่ํากว่าวิธีอ่ืน ๆ การใช้

งานง่ายไม่ยุ่งยากมีประสิทธิภาพในการกําจัดดีพอสมควร รวมท้ังสามารถควบคุมป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดี 

 

546.  สมจิต  ปิยะศิลป์ . การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว : กรณีในเกาะสมุย  . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. 

 การศึกษา พบว่า อัตราการเกิดมูลฝอยชุมชนในปัจจุบัน เท่ากับ 0.45 กิโลกรัม/คน/วัน และในอนาคตปี พ .ศ. 

2554 จะเพิ่มข้ึนเป็น 0.92 กิโลกรัม/คน/วัน อัตราการเกิดมูลฝอยโรงแรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง 

ระดับกลาง และระดับตํ่า เท่ากับ 4.44, 2.51 และ 1.91กิโลกรัม/ห้อง/วัน ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 

กิโลกรัม/ห้อง/วัน และอัตราการเกิดมูลฝอยสถานท่ีท่องเท่ียว เท่ากับ 0.039 กิโลกรัม/คน/วัน 

 นอกจากนั้น ผลการศึกษายังแสดงการวางแผนการเก็บขยะมูลฝอย เป็นระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 

2554) โดยกําหนดเขตเก็บขนมูลฝอยออกเป็น 6 เขต รวมรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 21 คัน 

และถังรองรับมูลฝอย 0.2 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 1,800 ถัง และได้แสดงการวางแผนการกําจัดมูลฝอย ซึ่งพบว่า วิธี

กําจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นวิธีท่ีเหมาะสม โดยเทศบาลจะต้องจัดซื้อท่ีดินพื้นท่ี 75 ไร่ บริเวณ

บ้านโคกขนุน ตําบลตลิ่งงาม และก่อสร้างองค์ประกอบของระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล รวมราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณ 75 ล้านบาท 

 

547.  อภิคม  เจนวาณิชยานนท์ . การปรับปรุงการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยของเทศบาลต าบลอ้อมน้อย  . 

เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านมูลฝอย ครอบคลุม

กระบวนการบริหาร “POSDCoRB Model” ของกูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน

มูลฝอยให้ความสําคัญที่สุดในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน แต่ยังมีบางประเด็น ได้แก่ ด้านการวางแผน 

ด้านการจัดองค์การ ด้านการประสานงาน และด้านงบประมาณ ที่เทศบาลไม่สามารถปฏิบัติได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

นั้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ขาดผู้ริเริ่ม ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ขาดงบประมาณ ไม่มีเทศบาลใดดําเนินการด้านนี้ ติดขัดด้านระเบียบราชการ ขาดผู้ประสานงาน ใช้ความ

เคยชินในการตัดสินใจ ประชาชนเห็นความสําคัญต่อถนนมากกว่าการแก้ไขมูลฝอยตกค้าง รวมท้ังไม่ทราบว่า GIS คือ

อะไร มีประโยชน์อย่างไร ส่วนความรู้ และการปฏิบัติของประชาชนเก่ียวกับการกําจัดมูลฝอยในครัวเรือนค่อนข้างถูกต้อง 

มีบางประเด็นที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ สําหรับความเป็นไปได้ในการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้

ในการปรับปรุงเก็บรวบรวม และขนส่งมูลฝอยส่วนใหญ่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านมูลฝอยเห็นถึงประโยชน์ของระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรรองรับเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

 

548.  จุมพล  อภิรติมัย . การจัดการปัญหาขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมประชากรตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารในการจัดสรร

ปัญหาขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับกระบวนการบริหารในการจัดการปัญหาขยะ 

โดยเฉพาะชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งของกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับกลุ่มลูกจ้าง ในกรณีท่ีกลุ่ม

ข้าราชการมีทัศนคติไม่เห็นด้วย เก่ียวกับกระบวนการบริหาร แต่กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลและกลุ่มลูกจ้าง มีทัศนคติเห็น

ด้วยเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 
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 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มข้าราชการกับกลุ่มนักการเมืองท้องถ่ิน ซึ่งส่งผลต่อ

การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

549.  ชาลี  อ่องฬะ . ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การรเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการจัดเก็บขยะโดยเฉลี่ยแล้ว

ประมาณวันละ 2 – 3 เท่ียว ต่อจํานวนรถขยะ 1 คัน การเก็บขยะเท่ียวแรกเริ่มเวลา 04.00 น. และสิ้นสุดการทํางาน 

15.00 น. ในการจัดเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บขยะจะมีการแยกประเภทของขยะเฉพาะบางส่วนท่ีจะนําไปขายเท่านั้น 

สําหรับขยะท่ีนําไปท้ิงยังสถานที่กําจัดขยะจะท้ิงรวมกันท้ังหมด และมีการกําจัดขยะโดยใช้วิธี ขุด กลบ ฝัง ส่วนสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บคือเข่งใหญ่ เข่งกลาง ถัง ไม้กวาด คราดไม้ ถุงมือ รองเท้ายาง คราด

เหล็ก 6 ซี่ พลั่วด้ามเหล็ก และบุ้งก๋ีทราย อุปกรณ์ประจํารถท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะซึ่งในขณะนี้เทศบาลมีจํานวนเพียงพอ 

สภาพรถเก็บขยะก็ยังอยู่ในสภาพดี ปัญหาสําคัญในขณะนี้ คือ ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเต็มท่ีในการแยกแยะขยะ

และการใช้ถุงดํา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ และปัญหาที่สําคัญที่สุดในขณะนี้คือ ปัญหาการ

ไม่มีท่ีท้ิงขยะอย่างถาวร ปัจจุบันได้นําไปท้ิงในเขตสุขาภิบาลอําเภอใกล้เคียง แต่ก็ถูกชาวบ้านท่ีมีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง

ต่อต้านมาโดยตลอด 

 

550.  มณูญ  หวันหยี . การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาล 

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร . วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. 

 ขยะเป็นผลจากการผลิตทางอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนหนาแน่น 

เช่น เขตเทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น ขยะจึงเป็นภาระขององค์กรชุมชนท่ีจะต้องกําจัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

แต่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเทศบาลกําลังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดความร่วมมือ

จากประชาชน ทั้งในขั้นการรวบรวมและการกําจัด และโดยเหตุท่ีความร่วมมือดังกล่าวนั้นมีรากฐานมาจากทัศนคติและ

แนวประพฤติของคนในชุมชนเป็นสําคัญ ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคม ในการจัดการขยะแบบ

สหการของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังศึกษาถึงปัจจัยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความเป็นไปได้ และมาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการประสานการให้บริการในรูปแบบ “สหการ” อันจะนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการร่วมกัน

จัดการขยะของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสาคร เทศบาลตําบลกระทุ่มแบน และเทศบาล

ตําบลอ้อมน้อย 

 ทางเลือกท่ี 1 เทศบาลท้ังหมด 3 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดตั้งและจัดการในลักษณะเป็นศูนย์กลาง 

 ทางเลือกท่ี 2 เทศบาลเมืองสมุทรสาครร่วมกับเทศบาลตําบลกระทุ่มแบน 

 ทางเลือกท่ี 3 เทศบาลเมืองสมุทรสาครร่วมกับเทศบาลตําบลอ้อมน้อย 

 ทางเลือกท่ี 4 เทศบาลอ้อมน้อยร่วมกับเทศบาลตําบลกระทุ่มแบน 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ทางเลือกท่ี 1 คือท้ังหมด 3 เทศบาลร่วมกันจัดตั้งและการจัดการในลักษณะเป็น

ศูนย์กลาง มีความเป็นไปได้สูง ท้ังนี้เพราะมีความพร้อมด้านศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเก้ือหนุน

ต่อระบบดังกล่าว รวมท้ังมีปัจจัยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความเป็นไปได้และมาตรการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้สูง

กว่าทางเลือกอ่ืน 

 ผลการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 1. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นพื้นฐานของการดําเนินการ

ต่อไป เช่น การรณรงค์การลดปริมาณขยะ การแยกขยะก่อนท้ิงท้ังการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม ในการร่วมกันรักษา

ความสะอาด ของบ้านเมืองให้มาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 2. ให้มีการวางแผน ควบคุม และพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังให้เทศบาลท้ัง

สามแห่งร่วมกันจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับกําจัดขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคตด้วย 

 3. เร่งปรับปรุง แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เอ้ืออํานวยต่อการจัดการขยะแบบสหการ รวมท้ังเข้มงวด

เรื่องการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

 4. สนับสนุนให้เอกชน และนักวิชาการท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะแบบสหการ 

 5. รัฐบาลควรสนับสนุนทางการเงิน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะในขั้นต้นให้เพียงพอและเหมาะสมแก่

สภาพปัญหาของท้องถ่ิน หรือให้เทศบาลสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นโดยให้ทางเอกชนมาร่วมลงทุนด้วย 

 

551.  ชุติมา  ตรีวิทยา . การศึกการจัดระบบระบายน้ าทิ้งของชุมชน กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า มีปัจจัยหลายประการท่ีมีส่วนในการกําหนดความเหมาะสมของการจัดการระบบระบาย

น้ําทิ้งของชุมชน คือ ปัจจัยด้านกายภาพเก่ียวกับวิธีการทางเทคนิคในการก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายระบบระบายน้ําทิ้ง 

ระบบรวบรวมน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย และปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการบริหารการเงินในการลงุทนดําเนินการ

และการจัดการรายได้ประเภทต่าง ๆ รวมท้ังปัจจัยด้านปฏิบัติการซึ่งเก่ียวกับพื้นท่ีในการดําเนินการ ปัจจัยสําคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านองค์การ การบริหารและกฎหมายซึ่งเก่ียวกับบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครับ 

ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบแตกต่างกันในการจัดการระบบระบายน้ําทิ้งของ

ชุมชน ภายใต้การบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนีปัญหาการจัดการระบบระบายน้ําทิ้งของพื้นท่ีศึกษามีสาเหตุมาจากปัจจัยด้าน

องค์การ การบริหารและกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ 

 ดังนั้นแนวทางการจัดการระบบระบายน้ําทิ้งของชุมชนของพื้นท่ีศึกษา จึงจําเป็นต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงปัจจัย

ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การจัดระบบระบายน้ําทิ้งของชุมชนสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุน

ระบบสาธารณูปโภคและกิจกรรมสุขาภิบาลของชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชนต่อไป 

 

552. วัฒนา  ทองชัยยะ . การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมือง

สมุทรปราการ . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการกําจัดขยะของเทศบาลฯ กลุ่มตัวอย่างท่ี

เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฯ ส่วนมากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการสนทนากับบุคคลอ่ืนและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฯ จากสื่อทุก

ประเภทแบบนาน ๆ ครั้ง (1 – 2 คร้ัง/เดือน) ด้านการติดตามเหตุการณ์ข่าวสารมลพิษสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนมากเคยติดตามเหตุการณ์ข่าวสารมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์หรือวิทยุ และติดตามเหตุการณ์ข่าวสาร น จากสื่อ

ทุกประเภทแบบนาย ๆ ครั้ง (1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์) ด้านความรู้เก่ียวกับขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับขยะ

มาก และมีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนถูกต้อง 

 สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยกับหลักการจัดการขยะโดยท่ัวไป 

ด้านความคิดเห็นต่อวัน /เวลาที่ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการจัดการในด้านนี้ ด้านความ

คิดเห็นต่อข้ันตอนและวิธีการดําเนินการเก็บขยะ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รถและอุปกรณ์ในการเก็บขยะ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นเหมือนกันคือ ไม่แน่ใจต่อการจัดการขยะด้านต่าง ๆ ดังกล่าวของเทศบาล ฯ และเม่ือพิจารณา

โดยรวมความคิดเห็นทุกประเด็นเก่ียวกับการจัดการขยะในเขตเทศบาล ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจต่อการจัดการขยะ

ในเขตเทศบาล หรือกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถสรุปความคิดเห็นที่แน่ชัดได้ 
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 ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการจัดการขยะ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ส่วนมากมีปัญหาเก่ียวกับถังรองรับขยะ เช่น จํานวนถังขยะมีน้อย ผุพังได้ง่าย การจัดวางไม่ท่ัวถึง สําหรับความต้องการ

เก่ียวกับการจัดการขยะ พบว่า ส่วนมามีความต้องการเก่ียวกับถังขยะ นอกจากนั้นยังต้องการให้เทศบาล ฯ ทําการสํารวจ

และจัดวางระบบการจัดการขยะใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ปัญหาขยะล้นเมืองในเขตเทศบาล ฯ มิได้เกิดจากประชาชน แต่เกิดจากการ

จัดการขยะของเทศบาล ฯ ที่ยังกระทําได้ไม่ท่ัวถึง และมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ เทศบาล ฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะในท้องถ่ิน รณรงค์เรื่องการแยกท้ิงขยะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

สํารวจจุดตั้งวางถังรองรับขยะและท่ีพักขยะใหม่ให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี เพื่อจัดระบบการจัดการขยะใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 

553.  ธนพร  พนาคุปต์ . พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตาน ี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการวิจัยดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี อาชีพค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว มีระดับ

การศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาและต่ํากว่า ลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นห้องแถว/อาคารพาณิชย์/ทาวน์เฮาส์ ส่วนใหญ่ไม่เคย

ได้รับข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ถูกต้องอยู่ในระดับสูง โดยมีพฤติกรรมการ

เก็บรวบรวม การคัดแยก และการกําจัดขยะมูลฝอย ถูกต้องในระดับสูงเช่นกัน แต่มีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย

และการนําไปใช้ประโยชน์ ถูกต้องในระดับปานกลาง 

 3. เม่ือทดสอบความเป็นอิสระต่อกันระหว่างพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนกับตัวแปรท่ีศึกษา 

พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ไม่ขึ้นกับเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีอยู่อาศัย การ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่เม่ือ

แยกพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละด้าน พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ขึ้นอยู่

กับระดับการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ขึ้นอยู่กับอายุ

และระดับการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ขึ้นอยู่กับ

อายุและลักษณะท่ีอยู่อาศัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงใน

เรื่องของท่ีรองรับขยะ โดยเพิ่มจํานวนและขนาดให้พอเพียงในแต่ละจุด เพิ่มจํานวนท่ีตั้งของจุดรองรับขยะให้เหมาะสม

กับขนาดชุมชน สําหรับปัญหาที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ เรื่องท่ีรองรับขยะไม่ได้ขนาดเหมาะสม และไม่เพียงพอ 

รวมท้ังการกวดขันดูแลเรื่องขยะตกค้างตามคู คลอง หรือท่อระบายน้ํา และเจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บขยะทุกวัน 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเสนอแนะว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยควรมีการรณรงค์ 

เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการแยกประเภทขยะ รวมท้ังสร้างค่านิยมในการพกพาถุง หรือตะกร้า เม่ือไปจ่ายตลาด เพื่อเป็น

การลดปริมาณขยะมูลฝอย มีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การเพิ่มท่ีรองรับขยะมูลฝอย

ท่ีมีขนาดเหมาะสม ให้เพียงพอในแต่ละจุด เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ และเก็บขนขยะมูลฝอยให้

ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล รวมท้ังจัดหาท่ีรองรับขยะแยกประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการแยกประเภทขยะจาก

ครัวเรือน 
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554.  ภาณุ  บุรณศิริ , พ.ต.ต. . ความรู้และความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัด ที่มีต่

อากรอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ฯ จังหวัดลพบุรี  . 

วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชากรส่วนใหญ่ มีความรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานในระดับปาน

กลาง โดยตัวแปรสถานภาพในตําแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การให้คุณค่าโบราณสถาน 

พฤติกรรมการรับข่าวสาร ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความรู้และตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถาน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ตัวแปรระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินและระยะทางของแหล่งท่ีพักอาศัย

ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความรู้และตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และจํานวนคร้ังท่ีดํารงตําแหน่งก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความรู้และตระหนักต่อการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมโบราณสถานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนจํานวนคร้ังท่ีเข้าไปในโบราณสถานต่อปีนั้น

ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความรู้และตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ความรู้และตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

โบราณสถานมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เท่ากับ 0.78 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้และตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถาน โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์การผันแปรและการวิเคราะห์การจําแนกพหุ พบว่า กลุ่มประชากรท่ีสมาชิกสภาเทศบาลบ้านหม่ี กลุ่ม

ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี กลุ่มท่ีมีอายุ 40 ปีและต่ํากว่า และกลุ่มท่ีมีการให้คุณค่าโบราณสถานมากเป็น

กลุ่มท่ีมีความรู้และตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานมากกว่ากลุ่มย่อยอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. เทศบาลเมืองลพบุรีต้องยึดหลักการท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติอย่างเคร่งครัด เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอัน

ทรงคุณค่านี้ไว้ มาตรการเร่งด่วนคือ การห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ย้ายตลาดสดและแผงลอยซึ่ง

วางระเกะระกะบดบังทัศนียภาพอันสวยงามออกไปให้ห่างจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ตามความเหมาะสม 

 2. เทศบาลเมืองลพบุรีควรจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์พระนารายณ์ราช

นิเวศน์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและการศึกษาค้นคว้าโบราณสถานอันทรงคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน 

 

555.  สรุศักดิ์  สุนทรลาภ . ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ความรู้เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

นครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. การปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

นครปฐมอยู่ในระดับตํ่า 

 3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเพศหญิง มีสภาพสมรสเป็นโสด มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง เป็นนักศึกษาหรืออ่ืน ๆ และมีการรับรู้ข่าวสารในระดับตํ่า เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลภายในครัวเรือนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  314 

 4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเพศหญิง มีสภาพสมรสเป็นโสด มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีการรับรู้ข่าวสารในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ภายในครัวเรือนถูกต้องมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

 5. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้

ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ส่วนอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และเขตท่ีอยู่อาศัย มี

ความสัมพันธ์เชิงลบต่อความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ส่วนอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 6. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ

ปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ส่วนอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และเขตท่ีอยู่อาศัย มี

ความสัมพันธ์เชิงลบต่อความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ส่วนอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 7. ปัญหา อุปสรรคในการการกําจัดขยะมูลฝอย สภาพท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดในการกําจัดขยะมูลฝอย คือ ถัง

ขยะอยู่ไกลจากท่ีพักอาศัย การเก็บขนขยะของเทศบาลมาไม่แน่นอน ทําให้ขยะล้นออกมานอกถัง ทําให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ย ส่ง

กลิ่นเหม็น และพนักงานเก็บขนขยะบางคนพูดจาไม่สุภาพ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงเทศบาลเมืองนครปฐมจะต้องมีการปรับปรุงหน่วยงานให้ดีข้ึน เป็นต้นว่าด้าน

งบประมาณ ในการจัดซื้อถังขยะและให้มีพนักงานให้เพียงพอ ควรจะมีการอบรมพนักงานให้ทราบถึงการปฏิบัติต่าง ๆ 

ให้ดีย่ิงขึ้น 

 

556.  ประไพศรี  วัลลีย์ลักษณ์ . พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

นครนนทบุรี . สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก  , 

2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกรรมการชุมชนท่ีมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่า 4 – 6 คน ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาท มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับสูง มีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยมาก มี

พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนถูกต้องมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากนี้พบว่า กรรมการชุมชนท่ีมีระยะเวลาอยู่

อาศัยช่วงระหว่าง 10 ปี และต่ํากว่า ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการชุมชนคร้ังท่ีสอง และมีตําแหน่งเป็นประธาน

กรรมการชุมชน มีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนถูกต้องมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และความแตกต่างดังกล่าว

ก่อให้เกิดความแตกตต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยและพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกรรมการชุมชนมีความสัมพันธ์

เชิงบวกในระดับตํ่า (R = 0.40)  

 4. จากผลการศึกษาพบว่า ควรเพิ่มความรู้ให้แก่กรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอและควรจัดต้ัง

แกนนําเพื่อให้เป็นตัวแทนในชุมชนรับผิดชอบประสานงาน และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องมูลฝอย

โดยเฉพาะ โดยให้ความรู้ในเนื้อหาที่เป็นวิธีท่ีนําไปปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแยกประเภทมูลฝอยเพื่อลด

ปริมาณขยะตั้งแต่ในครัวเรือน และเพื่อหมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ 

 

557.  ประชุม  โพริสารัตนะ . การให้เอกชนมีส่วนร่วมเก็บขนขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีเมืองพัทยา  . เอกสารวิจัยรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  315 

 ผลการศึกษา พบว่า นโยบายให้เอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยโดยวิธีจ้างเหมาของเมืองพัทยา สามารถลดภาระทาง

การเงิน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลดลง มีประสิทธิภาพในการลงทุน  (Cost effectiveness) ตามท่ีคาดหวังไว้ สามารถลดภาระ

ด้านบุคลากรระดับล่างลงได้ระดับหนึ่ง (65%) แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาในทางการบริหารได้เนื่องจากเกิดปัญหาใหม่ 

ได้แก่ การควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเอกชนเพิ่มข้ึน ผลการปฏิบัติงานของภาคเอกชนยังไม่เป็นท่ี

พึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีความเห็นว่าประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการยังไม่ดีพอ 

 

558.  ชัยยุทธ  โยธามาตย์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย  : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล

ต าบลพิบูลมังสาหาร . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลตําบลพิบูลมังสาหาร มีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับสูง 

 2. เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่เข้าตั้งถ่ินฐาน การได้รับข่าวสาร ไม่ผลต่อการส่วนร่วมของประชาชนในการ

กําจัดขยะมูลฝอย ส่วนระดับการศึกษา รายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอย และ

ความคิดเห็นต่อปัญหาขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการส่วนร่วมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย 

 3. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการของเทศบาลยังไม่ดีพอ ความ

ร่วมมือของนักท่องเท่ียว แนวทางการแก้ไขขยะมูลฝอย คือ ควรมีการปรับปรุงด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลพิบูลมังสาหารให้เหมาะสม การขอความร่วมมือของนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปในการท้ิงขยะ รวมท้ังการใช้

มาตรการทางกฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และการให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมี

ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแยกประเภทขยะมูลฝอยพร้อมท้ังนํากลับมาใช้ใหม่ และควรปลูกจิตสํานึกของประชาชนตั้งแต่วัย

เด็ก 

 

559.  นิภาภรณ์  เกียรติสุข . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  . สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 

2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลจากการศึกษา พบว่า 

 ระยะเวลาในการอยู่อาศัย และรายได้ของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี โดยตัวแปรดังกล่าว ถ้าแตกต่างกันก็จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 ส่วน อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยตัวแปรเหล่านี้ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

ขยะมูลฝอยซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีมีปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก ปัญหาที่

พบมาก ได้แก่ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็น แมลงวัน และหนู รบกวน ประชาชนส่วนใหญ่จะนําขยะมูลฝอยไปท้ิงในภาชนะท่ีทาง

เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ โดยมีการแยกประเภทขยะก่อนนําไปท้ิงบ้างเป็นคร้ังคราว ปัญหาที่ประชาชนพบมากคือ ปัยหา

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ไม่เพียงพอ และรถเก็บขนขยะมูลฝอยมาเก็บไม่ตรงเวลา และเข้า

ไปไม่ท่ัวถึง บริเวณตามตรอก ซอย และสะพาน ทําให้มีขยะตกค้างกระจายอยู่ท่ัวไป 

 ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้ว ทางเทศบาลเมืองชลบุรีควรมีการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เช่น ควรเพิ่มปริมาณภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพิ่มจํานวนพนักงานเก็บ

กวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอ รวมถึงการเพิ่มจํานวนรถเก็บขนขยะและเพิ่มจํานวนเท่ียว ของการเก็บขนยะให้



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  316 

มากย่ิงขึ้น เพื่อปริมาณขยะตกค้างจะได้ลดลง นอกจากนี้ ทางเทศบาลเมืองชลบุรีควรมีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน

เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดท้องถ่ินของตน โดย ติดคําขวัญ ติดป้ายประกาศ เชิญชวนให้

ประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเอง 

 

560.  สลักฤทัย  เตียวตระกูล . ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : 

ศึกษากรณีนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เกริก , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 นักท่องเท่ียวที่มาหากเมืองพัทยาทั้งเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนใกล้เคียงกัน โดยมีอายุเฉลี่ย 28.5 ปี มี

สถานภาพเป็นโสด มีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจการค้า มีรายได้สูงกว่า 8,500 บาทข้ึนไป 

ส่วนมากมาจากจังหวัดอื่น ๆ 

 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณหาดเมืองพัทยา ส่วนสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่นักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ ได้แก่ ความสะอาดของหาดทราย ความสะอาดของน้ําทะเล ความสะดวกของท่ีจอดรถ 

ความสะดวกของห้องน้ําและห้องอาบน้ําจืด ความสะอาดของห้องน้ําและห้องอาบน้ําจืด ปริมาณถังขยะ จํานวนแผ่นป้าย

สื่อความหมาย และการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวที่มีอายุมากมีความพึงพอใจ

ในเรื่องความกว้างของชายหาดและความเหมาะสมของแสงแดด สิ่งท่ีไม่พึงพอใจในเรื่องความขาวละเอียดของทราย ความ

สะอาดของชายหาด ความสะอาดของน้ําทะเลและความตื้น-ลึกของน้ําทะเล ส่วนนักท่องเท่ียวที่มีอายุน้อยมีความพึงพอใจ

ในเรื่องดังกล่าวมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ท่ีมีอายุมาก ดังนั้นนักท่องเท่ียวที่มี อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ที่อยู่

อาศัย และประสบการณ์การเท่ียวชายทะเล ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพเมืองพัทยา แตกต่าง

กัน 

 

561.  เข็มชาติ  วังโน,ว่าที่ร้อยตรี . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

เมืองขอนแก่น . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปไดว่า 

 ประเด็นของการบริการนั้นปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ในด้านการกําจัดขยะในระดับปานกลาง และ

หากแยกด้านการบริการและขนขยะอยู่ในระดับพอใจน้อย และด้านการรวบรวมขยะอยู่ในระดับพอใจน้อย 

 สําหรับสาเหตุของความไม่พึงพอใจที่มีต่อด้านระบบการให้บริการ ปรากฏว่า สาเหตุสําคัญท่ีประชาชนมีความ

พึงพอใจต่ํา คือ ความล้าหลังและไม่พัฒนาของระบบบริการ 

 สําหรับสาเหตุของความไม่พึงพอใจที่มีต่อด้านกระบวนการให้บริการ ปรากฏว่า สาเหตุสําคัญท่ีประชาชนมีความ

พึงพอใจต่ํา คือ ความไม่สมํ่าเสมอต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 สําหรับสาเหตุของความไม่พึงพอใจที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ปรากฏว่า สาเหตุสําคัญท่ีประชาชนมีความพึง

พอใจต่ํา คือ การขาดความเอาใจใส่หน้าที่ 

 ผลของการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านระบบการให้บริการแก่ประชาชนในการเก็บขยะมูลฝอย ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงค่าธรรมเนียม

ให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพเป็นจริง 

 2. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุง ขั้นตอนในการให้บริการท่ีรวดเร็วและพอเพียง

ท่ัวถึง 
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 3. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ในด้านชุดสวมใส่ขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

เชื้อโรค และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 4. ด้านการวบรวมขยะ ควรพิจารณาจัดหาถังรองรับขยะท่ีมีความจุ 100 หรือ 200 ลิต ท้ังนี้เพื่อความสามารถ

ในการรองรับขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน 

 5. ด้านการบริการเก็บและขนขยะ ควรพิจารณาปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เช่น รถขนขยะชนิดคอนเทนเนอร์ 

รถขยะชนิดมีเคร่ืองอัด 

 6. ด้านการกําจัดขยะ ควรได้รับการพิจารณาและจัดหางบประมาณ โดยการกําจัดขยะในอนาคตควรใช้เตาเผา 

เพราะการจัดหาท่ีท้ิงขยะจะหายากขึ้น และปริมาณขยะในเขตเทศบาลก็จะมีปริมาณมากขึ้นอีกหลายเท่า เนื่องจากจํานวน

ประชากรก็เพิ่มข้ึน และการพัฒนาขยายตัวเมืองในรูปแบบด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ในฐานะได้รับการ

ยกฐานะจากเทศบาลเมืองขึ้นเป็นเทศบาลนครขอนแก่น 

 

562.  วรรณี  เจียมทวีวิบูลย์ . การศึกษาทดลองปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี

เกี่ยวกับการแยกมูลฝอยของครัวเรือนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม

ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2539. 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสนับสนุนการแยกมูลฝอยของ

ครัวเรือนท่ีนํากลับมาใช้ประโยชน์ เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างความคิดเห็นก่อนและหลัง

การทดลองปฏิบัติ และผลการทดลองปฏิบัติในการแยกมูลฝอย พบว่า ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรท่ีศึกษาแต่อย่างใด 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดจิตสํานึกทางสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสม หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนควรดําเนินการให้สิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ประชาชนให้มากข้ึนและอย่าง

ต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรับซื้อมูลฝอยประเภท กระดาษ แก้ว พลาสติก และโลหะ กลับคืนมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้มีการแยกมูลฝอยนําไปจําหน่ายเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่มากกว่านําไปกําจัด นอกจากนี้

หน่วยงานท่ีเก็บขนมูลฝอยควรจัดระบบเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องต่อเนื่องกับการแยกมูลฝอยของครัวเรือน 

 

563.  จุฬารัตน์  คงเพชร . สภาพการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สถานพยาบาลที่ศึกษาทั้งหมด 40 แห่ง มีจํานวนสถานพยาบาล ร้อยละ 77.50 ท่ีมีการ

แยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยท่ัวไป สถานพยาบาลที่เหลือร้อยละ 22.50 ท้ังมูลฝอยรวมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า

สถานพยาบาลจํานวนร้อยละ 95 ไม่มีการทําลายเชื้อก่อนกําจัด และสถานพยาบาลที่เหลือ ร้อยละ 5 มีการทําลายเชื้อก่อน

กําจัด สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลประเภทมีเตียงขนาดตํ่ากว่า 30 เตียง จะให้เทศบาล ฯ นําไป

กําจัดท้ังหมด ส่วนสถานพยาบาลประเภทมีเตียงขนาดมากกว่า 30 เตียง จะกําจัดในเตาเผาของสถานพยาบาลเอง 

 ผลการศึกษาในด้านปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า สถานพยาบาลประเภทไม่มีเตียงผลิตมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 

0.21 กก./แห่ง/วัน หรือคิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ เฉลี่ย 0.01 กก./ผู้ป่วย สถานพยาบาลประเภทมีเตียง 

ขนาด 501 – 1,000 เตียง, 151 – 500 เตียง และ 10 – 150 เตียง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 283.13, 19.79 

และ 0.57 กก./แห่ง/วัน ตามลําดับ โดยคิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ เฉลี่ย 0.42, 0.26 และ 0.25 กก./เตียง/

วัน ตามลําดับ ซึ่งคํานวรปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากสถานพยาบาลทั้งหมดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะได้

ประมาณ 673 กก./วัน (264 ตัน/ปี) สําหรับผลการศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า สถานพยาบาล

ประเภทไม่มีเตียงส่วนใหญ่ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นกระดาษ ร้อยละ 37.98 ยาง ร้อยละ 22.73 พลาสติก ร้อยละ 14.61 

โดยน้ําหนัก และสถานพยาบาลประเภทมีเตียงขนาด 501 – 1,000 เตียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วน ส่วนท่ีเป็นยางมากท่ีสุด 

ร้อยละ 31.47 พลาสติก ร้อยละ 25.56 และผ้า ร้อยละ 25.29 โดยน้ําหนัก สถานพยาบาลขนาด 10 – 150 เตียง โดย
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ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นผ้ามากท่ีสุด ร้อยละ 45.62 รองลงมาเป็นกระดาษร้อยละ 17.05 และพลาสติก ร้อยละ 16.92 

โดยน้ําหนัก โดยสถานพยาบาลประเภทมีเตียงทุกขนาดมีองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อ เป็นโลหะ น้อยท่ีสุด 

 สิ่งสําคัญพบว่า มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลขนาดตํ่ากว่า 30 เตียง และสถานพยาบาลประเภทไม่มีเตียง 

ซึ่งมีปริมาณ 27.15 กก./วัน (10 ตัน/ปี) ท่ีเทศบาล ฯ ต้องนําไปกําจัดร่วมกับมูลฝอยท่ัวไป อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อ

การแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้องและสภาพแวดล้อม จึงต้องเร่งหามาตรการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต่อมูล

ฝอยชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

 

564.  ประเสริฐ  มิ่งเมือง . การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้าง งานรักษาความสะอาด 

กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแพร่  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่าประชากรท่ีศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจ การยอรับนับถือความม่ันคงในหน้าท่ี

การ มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน สภาพการทํางาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ ความเสี่ยงภัยในการทํางาน แต่ไม่

สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้จากค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากเทศบาลแต่ด้านเดียวทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อจะได้

จํานวนประชาชนมากข้ึน และนําข้อมูลท่ีแตกต่างกน มาหาข้อสรุปในอันท่ีจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการมูล

ฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ 

 

565.  ส าราญ  มีสมจิตร . การวางแผนจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองขนาดเล็กในภาคใต้ กรณีศึกษา : 

เทศบาลเมืองพัทลุง . การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อม 

การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง , 

2540. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาเรื่อง การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองขนาดเล็กในภาคใต้ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง

พัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองตลอดกระบวนการนับตั้งแต่แากรจัดการขยะมูล

ฝอย ณ แหล่งกําเนิด การเก็บกักขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูล

ฝอย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยเป็นสําคัญ ในท่ีนี้คือ

การวิเคราะห์การจัดวางเส้นทางเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมท้ังหลักการและเทคนิค

อ่ืน ๆ เช่น ขั้นตอนวิธีฮิวริสติก หลักการฮิวริสติกและเทคนิคมอนติคาโลเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองนั้น ๆ ได้มีหลักเกณฑ์ เทคนิค และคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจ และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ช่วยในการบริหารงาน และปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยได้จริงใน

ระดับหนึ่ง 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ท่ีเทศบาลเมืองพัทลุงดําเนินการอยู่ 

พบว่าใช้เวลาในการทํางานรวม 25.00 ชม./วัน หรือ 6.25 ชม./เขต หรือ 3.125 ชม./เท่ียว หรือ 12.50 ชม./คัน โดย

ใช้เวลาไปกับการเก็บขน 59.07% ใช้เวลาไปกับการขนส่ง 28.45% ใช้เวลาไปกับการวิ่งนอกเส้นทางเก็บขน 11.97% 

และใช้เวลาไปกับการเทขยะมูลฝอยลงจากรถยังสถานที่กําจัด 0.51% ของเวลาที่ใช้ไปท้ังหมดใน 1 วัน ซึ่งคิดเป็น

ระยะทางในการปฏิบัติงานรวม 227.402 กม./วัน หรือคิดเฉลี่ยเป็น 56.851 กม./เขต หรือ 28.425 กม./เท่ียว (หรือ

เส้นทาง) โดยใช้ระยะทางไปในเส้นทางขนส่งขยะมูลฝอย 58.85% ใช้ระยะทางไปในการวิ่งนอกเส้นทางเก็บขน 23.85% 

และใช้ระยะทางไปในเส้นทางเก็บขน 17.30% ของระยะทางท้ังหมดใน 1 วันความเร็วเฉลี่ยของรถเก็บขนเท่ากับ 11.125 

กม./ชม./เขต ปริสิทธิภาพของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเท่ากับ 61.455 นาที/ตัน หรือ 3.69 วินาที/กิโลกรัม โดยมี



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  319 

ระยะทางเฉลี่ยท่ีสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได้ต่อหน่วยน้ําหนักเท่ากับ 10.732 กม./ตัน เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าที่เก็บขนพบว่าคิดเฉลี่ยเป็น 0.249 ตัน/คน/ชม. หรือ 245.773 คน-นาที/ตัน และคิดเป็น 0.023 ตัน/คน/

กม. 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษา ใช้วิธีเทกองกลางแจ้งแล้วเผา และมีการฝังกลบเป็น

บางคร้ัง จึงควรปรับปรุงระบบกําจัดเป็นวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยวิธีฝังกลบท่ีเหมาะสมกับลักษณะชั้นดิน

และชั้นน้ําใต้ดินคือวิธีฝังกลบแบบพื้นท่ี ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะนี้ต้องการพื้นท่ีประมาณ 100 ไร่เศษ ซึ่งสามารถ

รองรับปริมาณมูลฝอยได้เป็นระยะเวลาประมาณ 15 – 30 ปี ขึ้นกับจํานวนชั้นท่ีจะฝังกลบ โดยต้องการงบประมาณใน

การติดตั้งระบบ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของระบบท้ังสิ้นประมาณ 10 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งรวมถึงค่าลงทุนใน

ระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง เพื่อใช้กําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั่วชุมชน ดังนั้นค่าดําเนินการกําจัดขยะมูล

ฝอยของชุมชนภายหลังติดต้ังระบบกําจัดแล้วจะตกประมาณ 120 บาท/ตัน (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและขนส่ง

ขยะมูลฝอย) 

 การจัดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย เกิดจากความสําคัญของปัญหาที่พบว่าการท่ีต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไป

ในขั้นตอนของการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยมากท่ีสุดกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ ในกระบวนการจัดกาขยะมูลฝอย การศึกษา

คร้ังนี้จึงมุ่งท่ีจะหาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ เพื่อลดระยะทางวิ่งรถเก็บขนให้สั้นลง โดยยังคงใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้

ครบทุกจุดเก็บกักเช่นเดิม อันนํามาซึ่งการประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน ลดการสึกหรอของยานพาหนะ และทุ่นค่าใช้จ่าย

โดยรวมตามมา นอกจากนี้ผลการศึกษายังมุ่งให้ความสําคัญถึงความสมดุลของเส้นทางแต่ละเส้นทางด้วย โดยมุ่งให้มี

ปริมาณงานในแต่ละชุดปฏิบัติงานใกล้เคียงกันท่ีสุดท้ังในแง่ของระยะทางและปริมาณขยะมูลฝอย 

 ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ ต้องใช้รถเก็บขนประเภทธรรมดาเปิดข้างเทท้าย ความจุประมาณ 12 – 15 ลบ.ม./ตัน เป็น

จํานวน 10 คัน เพื่อให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้หมดสิ้นทั้ง 10 เส้นทาง โดยใช้เทคนิค Heuristic Algorithm และ 

Heuristic Principle เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์เส้นทาง เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ ประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ พบว่า 

ช่วยร่นระยะทางวิ่งรถเก็บขนลงได้ ประมาณ 1,100 เมตร 

 ผลจากการใช้ “การวิจัยการดําเนินงาน” ช่วยในการจัดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยผ่านการวิเคราะห์

ด้วยคอมพิวเตอร์นี้ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ คือ 

 1. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถตามสถานการณ์และเวลาที่เปลี่ยนไป เช่น มีจุดเก็บกักขยะเพิ่มข้ึน มีการตัด

ถนนเส้นใหม่ในชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจราจรของเมือง ซึ่งกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ชุดโปรแกรมวิเคราะห์

เส้นทางจะช่วยจําลองสถานการณ์ของแต่ละเส้นทางได้อย่างดี 

 2. การจัดเส้นทางโดยผ่านเทคนิคฮิวริสติก สามารถประหยัดได้ท้ังเวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย และความถูกต้อง

แม่นยําของผลลัพธ์ได้มากกว่า ท้ังในระบบการทํางานและเม่ือผลลัพธ์ไปใช้ปฏิบัติจริง เม่ือเทียบกับการใช้วิจารณญาณ

ของคนในการจัดวางเส้นทางแต่เพียงลําพัง 

 3. การกําหนดลําดับจุดเก็บขนลงบนแผนท่ี จะทําให้เห็นภารกิจที่พนักงานเก็บขนจะต้องปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม เห็นความต่อเนื่องของเส้นทางและง่ายต่อการตรวจสอบการทํางาน 

 4. ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเคร่ืองตัดสินใจในการประมาณการความต้องการใช้รถเก็บขน จํานวนเท่ียวที่ต้อง

ออกปฏิบัติงาน ทราบได้ถึงเวลา ระยะทาง และประมาณการค่าใช้จ่าย และกําหนดอัตรากําลังคน รองรับปริมาณได้ท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต 

 

566.  วิษณุ  สถานนท์ชัย . พฤติกรรมการรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการธุรกิจการค้า : 

กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  . วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. 

 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  320 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยถูกต้องระดับปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์การผันแปร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรวบรวมและกําจัดขยะแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระดับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมและกําจัดขยะแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

รวบรวมและกําจัดขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 การวิเคราะห์การจําแนกพหุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชาย มีอายุ 26 – 49 ปี มีจํานวนสมาชิกในสถาน

ประกอบการ 6 คนหรือมากกว่า มีสถานประกอบการประเภทร้านแต่งผม มีขนาดของสถานประกอบ 30 ตารางเมตรและ

ต่ํากว่า มีพฤติกรรมการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยถูกต้องมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการธุรกิจการค้า มีดังนี้คือ 

ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและวิธีการแยกประเภทขยะมูลฝอย และกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง ขาดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ฯ พ .ศ. 2535 และขาดการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกับการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย รวมท้ังอุปกรณ์สําหรับการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น ถึงขยะมีจํานวนน้อย สภาพเก่า และชํารุด ใช้ถังน้ํามันเป็นถังเก็บรวบรวมขยะ ไม่มีฝา

ปิดทําให้มีกลิ่นเหม็นรวบกาวน บริเวณท่ีวางถังสกปรก มีน้ําเน่าเสียรั่วซึมจากถังขยะ ขยะล้นจากถังเนื่องจากถังไม่

เพียงพอ การจัดเก็บมีเวลาไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะขยะท่ีอยู่ในถัง ส่วนขยะท่ีกองนอกถังไม่ได้เก็บ รถเก็บขยะไม่

ทันสมัย ไม่มีฝาปิดมิดชิด และมีน้ําขยะที่เน่าเสียตกตามพื้นถนนส่งกลิ่นรบกวน 

 ข้อเสนอแนะ สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและกําจัดขยะ

ท่ีถูกต้องแก่ผู้ประกอบการค้าและประชาชน ทั้งวิธีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และการ  Recycle โดยใช้สื่อโทรทัศน์ และ

ให้ความรู้เรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาความสะอาด ฯ พ .ศ. 2535 รวมถึงการให้ความสําคัญที่จะ

ช่วยกันรักษาความสะอาดตามแนวทางท่ีกฎหมายกําหนด ผู้มีอํานาจของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องควรตรวจสอบสภาพ

ปัญหาที่แท้จริง เพื่อรับทราบสาเหตุของปัญหาและนําไปแก้ปัญหาได้ถูกจุด เช่น ควรเก็บขยะวันละ 2 คร้ัง เวลาช่วงก่อน 

06.00 น. และ 22.00 น. เก็บขนขยะที่กองข้างถังขยะแล้วควรทําความสะอาดบริเวณถังขยะ ใส่น้ํายาระงับกลิ่นเพื่อ

ป้องกันกลิ่นรบกวน ที่ถังขยะควรมีปริมาณที่พอเพียง มีการแยกถังขยะตามประเภทของขยะและมีป้ายบอกท่ีชัดเจน รถ

เก็บขยะควรมีฝาปิดท่ีมิดชิด และรองพื้นกับการรั่วซึม สําหรับผู้ประกอบการค้าควรให้ความร่วมมือในการท้ิงขยะตาม

ประเภทท่ีถูกต้อง เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมและกําจัด และไม่เกิดกลิ่นรบกวน 

 

567.  ชนรรค์  แดงแสง . ความรู้และความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการ

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถาน : ศึกษากรณีพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี  . วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร

มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานในระดับปาน

กลาง 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานพระนครคีรี คือ 

  2.1 สถานภาพในตําแหน่ง จํานวนคร้ังท่ีดํารงตําแหน่ง การศึกษา การให้คุณค่าโบราณสถาน และการ

รับรู้ข่าวสาร มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานพระนครคีรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

  2.2 อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในท้องถ่ิน อายุ รายได้ต่อเดือน และจํานวนคร้ังท่ีเข้าไปในโบราณสถาน 

มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานพระนครคีรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถาน คือ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  321 

  3.1 สถานภาพในตําแหน่ง จํานวนคร้ังท่ีดํารงตําแหน่ง การศึกษา การให้คุณค่าโบราณสถาน และการ

รับรู้ข่าวสาร มีผลต่อความตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานพระนครคีรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.001 

  3.2 อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในท้องถ่ิน อายุ รายได้ต่อเดือน และจํานวนคร้ังท่ีเข้าไปในโบราณสถาน 

มีผลต่อความตระหนักต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานพระนครคีรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานพระนครคีรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมโบราณสถานพระนครคีรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 ข้อเสนอแนะ 

 ผลท่ีได้จากการศึกษา ทําให้ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. เทศบาลเมืองเพชรบุรี ควรยึดหลักการท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติอย่างเคร่งครัด เพื่ออนุรักษ์

สภาพแวดล้อมโบราณสถานอันทรงคุณค่านี้ไว้ มาตรการเร่งด่วนคือ การจัดระเบียบ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบ

พระนครคีรีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จับและเปรียบเทียบปรับผู้ท่ีท้ิงขยะนอกถังขยะท่ีจัดเตรียมไว้ ควบคุมมิให้มีการบุกรุก

เข้าไปสร้างบ้านเรือน ร้านค้า ในเขตพระนครคีรี ส่วนกลุ่มท่ีบุกรุกเข้าไปแล้ว ควรรีบดําเนินการรื้อถอนออกไปให้พ้นจาก

เขตพระนครคีรี 

 2. เทศบาลเมืองเพชรบุรีควรจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมศิลปากร กรมสามัญ

ศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมตํารวจ และกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถานพระนครคีรี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและการศึกษา

ค้นคว้าโบราณสถานอันทรงคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน 

 

568.  อนงค์  โตโพธิ์ไทย . ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลในเขตปริมณฑลต่อการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะ . วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารเทศบาลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะท้ังในรูปแบบการให้

สัมปทานและการจ้างเหมา 

 2. ตัวแปร อายุ ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นต่อการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปร อาชีพ ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นต่อการให้เอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ คือ จํานวนคร้ังท่ีได้รับการ

เลือกตั้ง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ ไม่พบว่ามีผลต่อความคิดเห็นต่อการให้เอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะ 

 3. ความรู้เกี่ยวกับบริการสาธารณะท่ีดําเนินการโดยเอกชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดเห็นต่อการให้

เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สําหรับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและการได้รับข้อมูลข่าวสารมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดเห็นต่อการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

 4. ผลการวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลต่อการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การผันแปรและการวิเคราะห์การจําแนกพหุ พบว่า กลุ่มประชากรท่ีศึกษาที่มี

อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ กลุ่มท่ีประกอบอาชีพอื่น ๆ กลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 

บาท กลุ่มท่ีได้รับการเลือกตั้ง 2 คร้ัง และกลุ่มท่ีดํารงตําแหน่ง 5 – 9 ปี เป็นกลุ่มท่ีเห็นด้วยกับการให้เอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมากท่ีสุด โดยมากกว่ากลุ่มย่อยอ่ืน ๆ  ในเรื่องเดียวกัน 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  322 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ทําให้ได้ข้อเสนอแนะหลายประการ กล่าวคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ควรดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ดังนี้ 

 1. ให้เอกชนเข้ามาดําเนินการจัดการขยะ โดยจะต้องกําหนดพื้นท่ีและวิธีการดําเนินการของเอกชนให้รัดกุม

และสอดคล้องกับแนวทาง นโยบายของผู้บริหารซึ่งอาจจะแบ่งพื้นท่ีดําเนินการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะหลายราย เพื่อประโยชน์ในเชิงแข่งขัน 

 2. ควรมีการปลูกฝังความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมโดยเริ่มจากท่ี

โรงเรียน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุหลักสูตรความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสํานึกให้กับ

เด็กนักเรียน 

 3. ควรส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน

เรื่องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

 

569.  สุรวุธ  รอบรู้ . ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  . พัฒนบริหารศา

สตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 เจ้าหน้าที่เทศบาลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 41 ปี จบประถมศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลา

การทํางาน 2 – 5 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย 2 – 5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 

4,500 บาท 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยของเทศบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเม่อื

พิจารณาด้านการเก็บขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการกําจัดขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับ ตําแหน่งหน้าท่ี ระยะเวลาการทํางาน การให้

ความร่วมมือของประชาชน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยของเทศบาล ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย 

 

570.  นภดล  สินไพศาลสมบูรณ์ . การศึกษาสภาพการจัดเก็บมูลฝอยและแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เทศบาล

เมืองพิษณุโลก  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2540. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ (1) ความแตกต่างในอายุ และระดับการศึกษา มีผลต่อความคิดเห็นของการ

ทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างกัน และ (2) อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และลักษณะท่ีพักอาศัยท่ี

ต่างกันมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยท่ีต่างกัน สําหรับแนวทางในการจัดการท่ี

เหมาะสมพบว่า หากมีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลจะมีผลเชิงบวกต่อความ

เต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 

 

571.  สุลักษณ์  นิสยันต์ . แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยบางคนและประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่

เห็นความสําคัญของปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมี

ขยะตกค้างในชุมชนจํานวนมากแต่ละวัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยได้กําหนดกิจกรรมแทรกแซงทั้งในส่วน



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  323 

เทศบาลและชุมชนในส่วนของเทศบาลได้มีกิจกรรมแทรกดังนี้ 1) อบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ 2) ปรับเปลี่ยนเส้นทางการ

เก็บขนขยะ 3) ปรับเปลี่ยนเวลาการเก็บขยะตามชุมชนต่าง ๆ 4) เพิ่มจํานวนถังขยะและหาจุดวางถังขยะใหม่ให้เหมาะสม 

5) จัดประกวดชุมชนดีเด่นด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และส่วนของชุมชนมีกิจกรรมแทรกแซงดังนี้ 1) ฝึกอบรม

ผู้นําชุมชน 2) แจกแผ่นพับ แผ่นปลิว ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายคัดเอาท์ สปอร์ตเทปหมอลํา เสียงตามสาย 3) การนิเทศ

และติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล 4) ประกวดชุมชนดีเด่น ภายหลัง ดําเนินการกิจกรรมแทรกแซง พบว่า ผู้นํา

ชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขยะเพิ่มข้ึน มีทัศนคติท่ีดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความ

ร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอย ทําให้ปริมาณของขยะมูลฝอยลดลง และสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน 

 

572.  วิชัย  ลักษณ์รุจิ . การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน : กรณีชุมชนบ้านหลวย เทศบาลเมือง

ล าพูน . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การ

ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนตามประเภทของขยะมูลฝอยท่ี

แตกต่างกัน สามารถใช้วิธีการจัดการได้ดี และเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ทําให้เกิดปัญหาขยะ

ภายในชุมชน และเทศบาลสามารถเก็บขยะได้สะดวกเรียบร้อย 

 2. ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเคยมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนจากผู้นําชุมชนในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนยังมีความตระหนักต่อปัญหาขยะ

ของชุมชน จึงทําให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 3. ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีทัศนคติความคิดเห็นท่ีดีต่อผู้นํา และเห็นว่าผู้นํามีบทบาทสําคัญในการจัดา

กรขยะมูลฝอยภายในชุมชน ผู้นําได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ผู้นําได้ให้ประชาชนในชุมชนมี

ส่วนในการการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในทุกขั้นตอน จึงทําให้เกิดเป็นความสามัคคีและร่วมมือกันในการการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชน 

 

573.  วิทยา  ตติยามร . ต้นทุนในการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่  . เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากร 1 คน ผลิตขยะโดยเฉลี่ยปีละ 1.54 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือน 1 หลัง ผลิตขยะ

โดยเฉลี่ยปีละ 4.12 ลูกบาศก์เมตร และต้นทุนการจัดเก็บขยะโดยเฉลี่ยของเทศบาลนครเชียงใหม่ มูลค่าลูกบาศก์เมตรละ 

161.18 บาทต่อปี 

 

574.  รุ่ง  ศรีโพธิ์ . ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ . ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 ผลการศึกษา 

 1. สภาพปัจจุบันของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติ

งานท่ีกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ได้กําหนดไว้ ทั้งยังมีนโยบายของคณะเทศมนตรี และจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. ในด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

เกณฑ์ “ความคิดเห็นน้อยค่อนไปทางปานกลาง ” ในส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองใน

อนาคต มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ “ความคิดเห็นปานกลางค่อนไปทางมาก” 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  324 

 3. ในการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะของ

ประชากรประกอบด้วยตัวแปรท้ังหมดดังนี้ เพศ อายุ ภูมิลําเนาเดิม สถานที่พักอาศัย (แขวง) ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานท่ีทํางาน (แขวง) รายได้ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีแตกต่างกันดังนี้ 

  3.1 ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพน้ําในปัจจุบันแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านอายุ ระดับ

การศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสาร และอาชีพ 

  3.2 ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านอายุ ระดับ

การศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสาร และอาชีพ 

  3.3 ความคิดเห็นต่อการจัดการภูมิทัศน์เมืองในปัจจุบันแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านอายุ ระดับ

การศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสาร และอาชีพ 

  3.4 ความคิดเห็นต่อการจัดการมลพิษทางอากาศในปัจจุบันแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านอายุ ระดับ

การศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสาร อาชีพ และรายได้ 

  3.5 ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพน้ําในอนาคตแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านเพศ อาชีพ และ

รายได ้

  3.6 ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านสถานท่ีพักอาศัย 

(แขวง) รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

  3.7 ความคิดเห็นต่อการจัดการภูมิทัศน์เมืองในอนาคตแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านเพศ อายุและ

อาชีพ 

  3.8 ความคิดเห็นต่อการจัดการมลพิษทางอากาศในอนาคตแตกต่างกันเฉพาะตัวแปร ด้านเพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

 

575.  อาณัฏฐ์   นรากร . การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลท่าใหม่นั้น อยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง มีทัศนคติต่อการจัดการขยะ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะปานกลาง 

 2. ปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในด้านการจัดการขยะมูล

ฝอย ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ อาชีพ และระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าใหม่ และปัจจัยทางด้านสังคม

และจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอย และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

 3. อุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าใหม่ พบว่า ปัญหา

การจัดการขยะมูลฝอยยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรให้มีความสามารถสูงขึ้น ปัญหาด้าน

ความไม่เคร่งครัดในการักษากฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ และขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์เก่ียวกับปัญหาการ

จัดการขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไขควรจะต้องปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูล

ฝอยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท้ังด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ และควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความร่วมมือใน

การจัดการขยะมูลฝอย และปัญหาขยะมูลฝอยว่าเป็นสิ่งสําคัญในอนาคต  โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดถึง

เด็กนักเรียนท่ีอยู่ในวัยเรียนให้มีจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีต่อปัญหาความสําคัญของขยะมูลฝอย 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  325 

576.  วนิดา  วิชยประเสริฐกุล . ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา  . บัณฑิต

วิทยาลัย (สาขาวิชาการวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. (วิทยานิพนธ์)  

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปและสภาพการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา ปัญหาและ

ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเท่ียวที่มีต่อสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านลบจากการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 พัฒนาการท่องเท่ียวทําให้เมืองพัทยาเติบโต เกิดการขยายตัวของเมืองไปตามแนวชายฝั่งทะเลจากด้านเหนือลง

ไปด้านใต้ การพัฒนาได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในด้านรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบ

ด้านบวกต่อสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาที่ดิน การสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และการเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาการท่องเท่ียวที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และขาดการจัดการท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบใน 3 ลักษณะคือ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

โดยมีระดับความรุนแรงของผลกระทบมาก ได้แก่ การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างโดยขาดการควบคุม การขัดแย้งการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ระดับความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง ได้แก่ น้ําเสีย ปัญหาขยะ การจราจรคับคั่งและติดขัด ระดบ

ความรุนแรงน้อย  ได้แก่ การพังทลายของชายหาก การขาดแคลนน้ําประปา การรุกล้ําพื้นท่ีสาธารณะ ผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ปรากฏในระดับความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง ได้แก่ การกว้านซื้อท่ีดิน ค่าครองชีพ

สูงขึ้น และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับความรุนแรงของผลกระทบมาก ได้แก่  สถิติคดีอาชากรรมเพิ่ม

สูงขึ้น 

 เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านลบจากการพัฒนาการท่องเท่ียวต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

เสนอแนะให้มีการควบคุมการใช้ท่ีดิน ท่ีมีความชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติ โดยการกําหนดเขตการใช้ท่ีดิน โดย

แบ่งเป็นเขตพัฒนา และเขตควบคุมการพัฒนา กําหนดมาตรกาในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ มาตรการทางภาษี เพื่อ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานเสนอให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่วน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม เสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีควบคุมการกว้านซื้อท่ีดิน มาตรการทางกฎหมาย เสนอแนะการมี

ส่วนร่วมของประชาชน และขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

577.  ระพิณ  แสนสุด , จ.อ.. การมีส่วนร่วมของประชาชนในมาตรการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา  . 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 48.0 มีรายได้ของครอบครัวต่อ

เดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 36.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล เป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.4 

นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.7 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ 85.4 เชื่อถือและศรัทธาต่อคณะ

ผู้บริหารระดับปานกลาง ร้อยละ 72.5 ทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์รักษาความสะอาด ร้อยละ 59.1 และมีทัศนคติ

เห็นด้วยกับมาตรการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 26.74 มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครยะลาดังนี้ 

 1. ระดับการศึกษาของประชาชนทําให้การมีส่วนร่วมในมาตรการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. รายได้ของครอบครัว ศาสนา ความเชื่อถือศรัทธาต่อคณะผู้บริหาร ระยะเวลาที่อยู่อาศัย การเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม การรับทราบสาร และทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการจัดการขยะมูลฝอยทําให้การมีส่วนร่วมใน

มาตรการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เก็บขยะ

ไม่หมดและเวลาไม่แน่นอน ทําให้ขยะล้นเต็มถัง สัตว์คุ้ยเขี่ยและมีกลิ่นเหม็น หัวหน้าพนักงานจัดเก็บขยะไม่มีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีการจัดเก็บขยะหมดหรือไม่ ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่าง



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  326 

ต่อเนื่อง โดยเน้นในเขตพื้นท่ีเป้าหมายเพิ่มปริมาณถังขยะเป็นแหล่ง ทิ้งขยะรวมจัดถังแยกขยะเปียกและขยะแห้ง ควร

เพิ่มพนักงานเก็บกวาดขยะ และจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการจัดเก็บขยะของเสียอันตรายและก่ิงไม้ 

 

578.  มาชัย  ไพศาลธนสมบัติ . การจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี  . 

สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2541. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี มีประมาณ 144 

กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 52.4 ต้น/ปี อัตราการผลิตมูลฝอยติดเชื้อ เฉลี่ยเท่ากับ 0.355 กิโลกรัม/เตียง/วัน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2536) ซึ่งสรุปว่า สถานพยาบาลโดยท่ัวไปมีอัตราการผลิตมูลฝอย

ระหว่าง 0.26 – 0.38 กิโลกรัม/เตียง/วัน และส่วนคลีนิคเอกชนและศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า มีอัตราการผลิตมูล

ฝอยติดเชื้อ เท่ากับ 0.068 กิโลกรัม/ผู้ป่วย/วัน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2545, 2550, 2555 และ 2560 ปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อ ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีจะเพิ่มข้ึนเป็น 178, 233, 304 และ 379 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ สําหรับ

องค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบท่ีเผาไหม้ได้ 

 นอกจากนี้ยังพบว่า สถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยเท่านั้น ที่มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ออกจากมูลฝอย

ติดเชื้อร้อยละ 100 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเหมาะสมดีแล้วขณะที่ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

สถานพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ร่วมกับภาชนะรวบรวมมูลฝอยท่ัวไปท่ีเทศบาลได้จัดไว้ให้ ซึ่งจะถูกนําไปกําจัดด้วยการฝังกลบ

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในพื้นท่ีท่ีเทศบาลจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามมีเพียงโรงพยาบาลปทุมธานีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่

มีการกําจัดด้วยเตาเผา แต่เป็นเตาเผาท่ีไม่มีระบบกําจัดมลสาร โดยองค์กรท่ีควรเข้ามารับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลในฐานะหน่วยงานระดับ

ท้องถ่ิน 

 จากการสํารวจทัศนคติต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม มีทัศนคติท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือ 

เห็นว่าระบบเตาเผาเหมาะสมต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมากท่ีสุด และมุ่งหวังให้รัฐเป็นผู้ลงทุนในการสร้างระบบเอง

ท้ังหมดและยังเห็นร่วมกันว่าการท่ีเทศบาล มีระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ

ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ สําหรับแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้น 

ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางตามแผนงานหลัก 4 แผนงาน คือ แผนงานสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก แผนงานเฝ้าระวัง

ป้องกัน แผนงานบําบัดและฟื้นฟู และแผนงานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละแผนงานจะประกอบด้วยโครงการ รวม

ท้ังสิ้น 8 โครงการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด 

 

579.  วรางคณา  กิจเกื้อ . การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก าจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลเมืองภูเก็ต . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล การหมักทําปุ๋ย และการเผาในเตาเผา โดยการประเมินผลประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมของโครงการท่ี

สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ แล้วนํามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของโครงการ ทั้งนี้โดยอาศัยหลักเกณฑ์การตัดสินใจ

ในการลงทุน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ข้อมูล

ท่ีใช้ศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการดังกล่าว 

 ผลการศึกษาพบว่าการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลให้ค่าผลตอบแทนมากท่ีสุด 

กล่าวคือ ณ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 16 มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 630.19 ล้านบาท (มีค่ามากกว่า 0) อัตรา

ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2.17 (มีค่ามากกว่า 1) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับ 31 (มีค่า



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  327 

มากกว่า 16%) อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2541 พบว่า การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจะก่อให้เกิดปัญหา

ขาดแคนที่ดินฝังกลบ ดังนั้นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

จะต้องพิจารณาวิธีกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีอ่ืนควบคู่ด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในจังหวัดน้อยท่ีสุด 

 

580.  พรชัย  อิงโชติศักดิ์ . การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในเขตเทศบาล

เมืองระยอง  . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ําเสียท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จังหวัดระยองก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีปัญหาน้ําเสียและ

สมควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวที่สําคัญทางภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ของกา

ศึกษาเรื่องนี้เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพ แหล่งน้ําเสีย และระบบแก้ไขปัญหาน้ําเสีย รวมถึงการศึกษาผลประโยชน์

และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองระยอง 

 การศึกษานี้ใช้วิธีบรรยายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การลงทุนของโครงการโดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับ

ค่าของเวลา ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการ และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 

โดยผลการศึกษาผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองระยอง ซึ่งนําทางเลือก

ของระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียท่ีได้รับการพิจารณาว่ามีค่าใช้จ่ายต่ําสุดนํามาเปรียบเทียบกับ

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีโครงการ อันประกอบไปด้วย การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคท่ีมี

สาเหตุมาจากน้ําเสีย การลดค่าใช้จ่ายในการแสวงหาน้ําที่มีคุณภาพ และการเพิ่มของมูลค่าที่ดินอันเนื่องมาจากความน่าอยู่

ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ ฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสียในเขต

เทศบาลเมืองระยองมีความคุ้มค่าทางเศราฐศาสตร์และมีความเหมาะสมในการลงทุนกล่าวคือ ที่อัตราคิดลดร้อยละ 12 

ต่อปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิตลอดอายุโครงการมีค่ามากกว่าศูนย์คือ 136.88 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของ

โครงการมีค่ามากกว่า 1 คือ 1.18 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 12 คือ ร้อยละ 15 

 

581.  อุดร  วงษ์ทับทิม . แนวคิดนครนิเวศกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน  . ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีแบบผสมผสานเพื่อรวบรวมข้อมูท่ี

ต้องการ โดยใช้วิธีการ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ เทคนิควิจัยอนาคตแบบ  Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) 

ซึ่งใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด พร้อมกับแนบเอกสารแนวคิดการพัฒนากับปัญหา

สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษานครนิเวศเมืองเดวิสและเมืองคูริติบา นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมมนาโต๊ะกลม และการเสวนากลุ่มย่อย พื้นท่ีศึกษาครอบคลุมท้ังในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ พื้นท่ีชานเมือง และพื้นท่ีรายรอบซึ่งเป็นระเบียงชานเมือง โดยให้ความสําคัญอันดับต้นกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 

ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2540 ถึงเดือน

ธันวาคม 2541 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบองค์รวมเพื่อให้ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ คือ (1) แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดนครนิเวศ (2) การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ และปัญหาจากการพัฒนา

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ และ (3) แผนการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยเฉพาะองค์กร

ประชาคมเมืองเชียงใหม่ โดยให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  328 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ท่ียั่งยืนเพื่อให้บรรลุซึ่งเป็นนครนิเวศ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของ

ประชาชนและวิธีการพัฒนาแบบพหุภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในท่ีนี้

ภาครัฐได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า

เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ฯลฯ ส่วนภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ในท้องถ่ิน ผู้มีส่วนได้ – เสีย 

เครือข่ายชุมชนเมือง กลุ่มศรัทธาวัด กลุ่มผู้หญิง กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 

 ในการนี้ ประชาชนในเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย และภาคีต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาบน

ฐานของชุมชนเพื่อให้ก้าวไปสู่การมีเครือข่ายทางสังคมท่ีดี ต้องเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญในการปกครองและการบริหาร

จัดการแบบธรรมรัฐ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาธิปไตยโดยตรงหรือการบริหารในแนว

ระนาบ ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในทางปฏิบัติ ประชาชนท่ัวไปล้วนเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน

เมือง สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคณะกรรมการชุมชนเมืองและเครือข่ายชุมชนเมืองเพื่อก้าวไปสู่การก่อตั้งประชาคม

เมืองเชียงใหม่ 

 ด้านการเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ควรให้ความสําคัญทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพ และทํางานร่วมกับ

คณะกรรมการชุมชนเมือง คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนเมือง และประชาคมเมืองเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด เทศบาลนคร

เชียงใหม่ต้องมีแผนหลักระยะยาวที่สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนา

อย่างองค์รวม ซึ่งมีการผสานการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาสังคมและการพัฒนาด้านนิเวศ  รวมท้ังมีการจัดการ

ทรัพยากรในท้องถ่ินโดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 

 ด้านเศรษฐกิจ ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีดําเนินโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาใด ๆ 

ควรประสานแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการซ้ําซ้อนและลดงบประมาณ ประชากรในชุมชนควร

ก่อตั้งสหกรณ์ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนการพัฒนา

ท่ีมุ่งให้เมืองกับชนบทเจริญเติบโตไปด้วยกัน เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันควรนําเอามูลค่าเต็มจํานวน ค่าใช้จ่าย

หรือต้นทุนเต็มจํานวนจากความเสื่อมโทรมในด้านสังคม และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมาคิดคํานวณด้วย 

ประชาชนต้องเข้าถึงทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรซึ่งเป็นสินทรัพย์เสรี ไม่ให้ถูกภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนใช้อย่างละโมบ จนเป็นการทําลายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้อง

แบกภาระรับผิดชอบใด ๆ 

 ด้านสังคม ควรคํานึงถึงคนรุ่นอนาคต มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีบริการด้านสาธารณสุขท่ีดี ยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังคงธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ จริยธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตด้ังเดิม

ของชุมชน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืงเชียงใหม่ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน คํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ พลวัตของภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการให้คุณค่าด้านวัฒนธรรม

ชุมชน ในกระบวนการพัฒนาและจัดการส่ิงแวดล้อม ควรให้ความสําคัญอันดับต้นกับความย่ังยืนของระบบนิเวศ 

ขณะเดียวกันควรจัดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการแก่ประชาชนท้ังในเขตตัวเมืองและชานเมืองรอบนอก 

มีมาตรการควบคุมการจอดรถยนต์บนท้องถนน และรณรงค์ส่งเสริมให้มีการเดินและใช้จักรยานในเมืองเก่า พร้อมกันนี้

ควรมีการปลุกจิตสํานึกให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพิมพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเชียงใหม่และการมีมาตรการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมมีความสําคัยมาก

เช่นกัน 
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582.  สุวรรณพร  สิทธิถาวรทรัพย์ . ความสามารถในการหมุนเวียนใช้ใหม่ของกากของเสียจากพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย

ของเทศบาลเมืองสงขลา เพ่ือการน ามาเป็นวัสดุปิดกลบมูลฝอย  . การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้ ในขั้นต้นได้การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองสงขลา 

โดยศึกษาลักษณะการฝังกลบและลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมี (ค่าความหนาแน่น ความชื้น พีเอช คาร์บอน 

ของแข็งท่ีระเหยได้ เจลดาลห์ไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีสกัดด้วยสารละลาย

แอมโมเนียในกรดไฮโดรคลอริค โพแทสเซียมท่ีสกัดด้วยสารละลายแอมโมเนียมอะซีเทต และโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท 

แคดเมียม ตะก่ัว ) ของวัสดุเก่าท่ีมีอายุการฝังกลบ 2 5 7 8 และ 9 ปี พบว่า ลักษณะการฝังกลบวัสดุเก่าของเทศบาล

เมืองสงขลาไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบการฝังกลบท่ีคงที่สมํ่าเสมอ มีการใช้ทรายเป็นวัสดุปิดกลบมูลฝอยและมีความหนา

แต่ละชั้นไม่สมํ่าเสมอ ทางด้านลักษณะสมบัติทางกายภาพ พบว่า มีองค์ประกอบมูลฝอยท่ีแตกต่างกันในแต่ละปี สําหรับ

ทางด้านเคมี พบว่า ในอายุการฝังกลบท่ี 2 5 7 และ 8 ปี มีองค์ประกอบของมลสารท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการย่อยสลาย

เพิ่มข้ึนตามลําดับอายุ เว้นแต่ในอายุ 9 ปี พบว่า ยังคงพบองค์ประกอบในรูปสารอินทรีย์อยู่สูง และจากการศึกษาโลหะ

หนัก ได้แก่  ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว พบว่า มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ได้ทําการทดสอบค่าซีโอดี และ

ฟอสฟอรัสท้ังหมดจากน้ําที่สกัดจากวัสดุเก่าโดยใช้น้ําสกัดท่ีพีเอช 5 7 และ 8 พบว่า ค่าซิโอดีมีแนวโน้มลดลงเม่ืออายุการ

ฝังกลบมากข้ึนทุกพีเอช ยกเว้นในอายุการฝังกลบท่ี 9 ปี สําหรับค่าฟอสฟอรัสท่ีสกัดได้พบว่ามีลักษณะคล้ายค่าซีโอดีแต่มี

ความแตกต่างกันระหว่างปีน้อยกว่าค่าซีโอดี 

 จากข้อมูลเบ้ืองต้นได้ทําการเลือกวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบท่ีมีอายุ 9 ปี มาทดสอบโดยนํามาบรรจุร่วมกับดินที่

ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุปิดกลบมูลฝอยโดยเรียงเป็นชั้น ๆ ด้วยความหนาแน่เช่นเดียวกับในสถานท่ีฝังกลบ ซึ่งมีห้ารูปแบบ

ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 ใช้วัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบเพียงชนิดเดียว รูปแบบท่ี 2 ใช้ดินเพียงชนิดเดียว รูปแบบท่ี 

3 ใช้ดินและวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบ โดยมีสัดส่วนการบรรจุ 1 ต่อ 1 โดยปริมาตรของวัสดุท้ังสอง โดยดินอยู่ด้านบน 

และวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบอยู่ด้านล่าง รูปแบบท่ี 4 ใช้ดินและวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบ โดยมีสัดส่วนการบรรจุ 1 ต่อ 3 

โดยปริมาตรของวัสดุท้ังสอง โดยดินอยู่ด้านบน และวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบอยู่ด้านล่าง และรูปแบบท่ี 5 ใช้ดินและวัสดุ

เก่าจากพื้นท่ีฝังกลบ โดยมีสัดส่วนการบรรจุ 1 ต่อ 1 โดยคร่ึงหนึ่งของปริมาตรดินท่ีบรรจุจะอยู่ด้านบนและล่าง สําหรับ

ตรงกลางบรรจุด้วยวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบ (มีลักษณะคล้ายแซนวิช ) ท้ัง 5 รูปแบบดังกล่าวจะใช้วัสดุเก่าจากพื้นที่ฝัง

กลบแบบผสมท่ีไม่ได้แยกขนาด นอกจากนั้นยังมีการบรรจุเลียนแบบรูปแบบท่ี 3 และ 5 อีกคร้ัง โดยบรรจุด้วยวัสดุเก่า

จากพื้นที่ฝังกลบท่ีมีขาดน้อยกว่าและมากกว่า 1 เซนติเมตรแทนวัสดุเก่าจากพื้นที่ฝังกลบแบบผสมดังกล่าว เพื่อทดสอบ

ถึงลักษณะสมบัติทางด้านการซึมผ่านของน้ํา การดูดซับของน้ํา ปริมาณน้ําที่ซึมผ่านและลักษณะสมบัติทางด้านเคมีของน้ํา

ท่ีซึมผ่านวัสดุท่ีทดสอบในแบบจําลอง (ค่าพีเอช ของแข็งแขวนลอย บีโอดี ซีโอดี เจลดาลห์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท้ังหมด 

และโลหะหนัก เช่น ปรอท แคดเมียม ตะก่ัว) พบว่ารูปแบบท่ีมีการบรรจุด้วยวัสดุเก่าท่ีมีขนาดมากกว่า 1 เซนติเมตร และ

ดิน ด้วยสัดส่วน 1 ต่อ 1 โดยปริมาตร และโดยท้ังสองส่วนของปริมาตรดินท่ีบรรจุจะอยู่ด้านบนและล่างของวัสดุเก่าท่ีมี

ขนาดมากกว่า 1 เซนติเมตร ตามลําดับ (มีลักษณะคล้ายแซนวิช ) มีผลทําให้การซึมผ่านของน้ําและปริมาณน้ําที่ซึมผ่าน

ต่ํากว่ารูปแบบอ่ืน นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะสมบัติทางเคมีของน้ําที่ซึมผ่านมีการปลดปล่อยสารมลพิษออกมาต่ํา และมี

ค่าใกล้เคียงกับการใช้ดินเป็นวัสดุปิดกลบเพียงชนิดเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการนําไปใช้เป็นวัสดุปิดกลบใน

สถานท่ีฝังกลบได้ โดยการนําไปใช้แทนดิน 

 

583.  สมชาย  พานิชโยทัย . ระบบการจัดการที่เหมาะสมในการขนส่งมูลฝอยของเทศบาลเมืองชลบุรี  . บัณฑิต

วิทยาลัย (สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการจัดการขนส่งมูลฝอย จากเขต

เทศบาลเมืองชลบุรีไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอยท่ีตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปตามเส้นทางท่ีกําหนด
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ไว้ 3 เส้นทาง โดยเส้นทางท่ี 1 และ 2 เป็นการขนส่งโดยตรงของรถเก็บขนมูลฝอย จํานวน 18 คัน มีระยะทาง 37 และ 

56 กิโลเมตร ตามลําดับ ส่วนเส้นทางท่ี 3 เป็นการขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่ีตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางของรถเก็บขนมูลฝอยจากเขตเทศบาลไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 11 กิโลเมตร และขนส่งต่อ

ด้วยรถบรรทุกเซมิเทรเลอร์ จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอย 66 กิโลเมตร 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการขนส่งมูลฝอย พบว่า การขนส่งโดยวิธีผ่านสถานีขนถ่าย

มูลฝอยซึ่งใช้รถบรรทุกเซมิเทรเลอร์ ขนาดความจุของกระบะบรรทุก 41.25 ลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสมมากกว่าการ

ขนส่งโดยวิธีตรง โดยมีค่าใช้จ่ายการจัดการขนส่งในเส้นทางท่ี 1 เส้นทางท่ี 2 และเส้นทางท่ี 3 เป็นเงิน 47,980,873 

55,494,878 และ 38,841,083 บาท ตามลําดับ (มูลค่าปัจจุบัน) ท้ังนี้เป็นการขนส่งมูลฝอย ภายในกําหนดระยะเวลา

ของโครงการ 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2553 คิดเป็นค่าขนส่งต่อหน่วยในเส้นทางท่ี 1 เส้นทางท่ี 2 และเส้นทางท่ี 3 

เป็นเงิน 176.40 204.03 และ 153.97 บาท/ตัน ตามลําดับ เนื่องจากความแตกต่างของขนาดบรรทุกท่ีต่างกัน 

 

584.  มัญชรัตน์  วิรัชวงศ์ . การประเมินผลโครงการคัดแยกมูลฝอยและการน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมือง

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. 

(วิทยานิพนธ์) 

 การประเมินผลโครงการคัดแยกมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ของ

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการ ศึกษาผลการดําเนินโครงการด้านปริมาณมูลฝอยท่ีมีการซื้อขายในโครงการ และเพื่อศึกษา

สภาพแวดล้อมโครงการ (บริบท) ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการดําเนินงานโครงการ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยกระตุ้น กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้

ใหม่ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ โดยใช้  CIPP (Context, Input, Process, Product) Model เป็นรูปแบบในการ

ประเมินผล  โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในประชากรตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี

โครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้นําชุมชน และซาเล้งท่ีเข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ ศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ของกลุ่มประชาชน

ในพื้นท่ีโครงการ จํานวน 248 ตัวอย่าง และศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

โครงการ ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการดําเนินงานโครงการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของเทศบาลเมืองพนัส

นิคม จํานวน 6 ตัวอย่าง ผู้นําชุมชน ๆ ละ 2 ตัวอย่าง รวม 12 ตัวอย่าง และซาเล้งท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ตัวอย่าง 

 ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมโครงการ (บริบท) พบว่า เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

โครงการคัดแยกมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ สําหรับปัจจัยนําเข้า พบว่า งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยท่ี

ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ส่วนกระบวนการดําเนินงานโครงการ พบว่า เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการดําเนินงาน

ครอบคลุมตามมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการท้ังหมด และผลการดําเนินงานโครงการ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ พบว่า ประชาชนในพื้นท่ี

โครงการส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ปานกลาง มีทัศนคติท่ีดี และมี

พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ปานกลาง จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า การรับรู้ข่าวสาร

เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ การรับรู้ข่าวสารและความรู้เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติ และอาชีพ รายได้สุทธิ การรับรู้

ข่าวสารและความรู้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ

 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ คือ โครงการคัดแยกมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ขาดความ

ต่อเนื่อง กล่าวคือ ประชาชนในพื้นท่ีโครงการไม่ได้ขายมูลฝอยท่ีคัดแยกในโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทศบาลเมืองพนัส



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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นิคมควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้มีความต่อเนื่อง และอีกปัญหาหนึ่ง คือ ขาดแคนถังขยะแยกประเภท 

ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มงบประมาณจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 

585.  ยงยุทธ  เพ่ิมพูล . ความรู้และเจตคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  . 

บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ท่ีมีต่อการจัดการขยะในระดับปานกลาง ระดับความรู้

แตกต่างกันตามระดับการศึกษา รายได้ แต่ไม่แตกต่างกันตาม อายุ อาชีพ ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ลักษณะการใช้ท่ีอยู่ ทําเล

ท่ีตั้ง ระยะเวลาที่อาศัย และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ประชาชนกลุ่มนี้มีเจตคติต่อการจัดการ

ขยะของเทศบาลอยู่ในทางไม่แน่ใจ แตกต่างกันตามทําเลท่ีตั้งที่อยู่อาศัย ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะ

ท่ีอยู่อาศัย ลักษณะการใช้ท่ีอยู่ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย สมาชิกในครัวเรือน ไม่มีผลต่อเจตคติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการจัดการขยะของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่เทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนไม่เห็น

ความสําคัญของการให้บริการเก็บขนขยะ และจุดท่ีตั้งวางถังขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวน ดังนั้น เทศบาลหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะในท้องถ่ิน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความรู้

และให้เกิดความตระหนักชี้ให้เห็นความสําคัญของการให้บริการเก็บขยะ รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะก่อนท้ิงอย่าง

ต่อเนื่อง และจริงจังพร้อมท้ังเน้นในเรื่องการทําความสะอาด ที่จัดวางและถังขยะอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อจัดระบบการจัดการ

ขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

586.  เทวัญ  พัฒนาพงศ์ศักดิ์ . การแยกมูลฝอยและการจัดการขยะที่แยกแล้วในแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่  . วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2542. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาวิจัยในส่วนของความร่วมมือของประชาชนในการแยกท้ิงมูลฝอย ได้ทําการเก็บตัวอย่างมูลฝอยในถัง

มูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้งท่ีทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดถังตั้งไว้คู่กันริมถนนมาวิเคราะห์ประเภทละ 3 คร้ัง โดย

ทําการวิเคราะห์หาลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอย ได้แก่ ค่าความชื้นของมูลฝอย ค่าความหนาแน่นของมูลฝอย 

และองค์ประกอบของมูลฝอย การศึกษาในส่วนของความเป็นไปได้ในการแยกมูลฝอยในแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ได้ทําการ

เก็บตัวอย่างมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตลาดสดเมือง

ใหม่ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา และชุมชนเคหะหนองหอย มาวิเคราะห์หาอัตราการท้ิงมูลฝอย 

แหล่งกําเนิดละ 2 คร้ัง และวิเคราะห์หาลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอย ได้แก่ ค่าความชื้นของมูลฝอย ค่าความ

หนาแน่นของมูลฝอย และองค์ประกอบของมูลฝอย แหล่งกําเนิดละ 3 คร้ัง รวมท้ังเก็บตัวอย่างแบบสอบถามทัศนคติ

เก่ียวกับการคัดแยกมูลฝอยในแหล่งกําเนิดต่าง ๆ 

 ผลการศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอยในถังมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้งแสดงให้เห็นว่า 

ลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอยในถังมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการแยกมูลฝอย ผลการศึกษาอัตราการท้ิงมูลฝอยของ

แหล่งกําเนิดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ อัตราการท้ิงมูลฝอยของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตลาดสดเมืองใหม่ ศูนย์การค้าแอร์

พอร์ทพลาซ่า โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา และชุมชนเคหะหนองหอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.139 กก./คน-วัน 0.443 กก./ม
2
-

วัน 0.071 กก./ม
2
-วัน 2.227 กก./ห้อง-วัน และ 0.549 กก./คน-วัน ตามลําดับ ผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะสมบัติ

ทางกายภาพของมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ค่าความชื้นของมูลฝอยจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ตลาดสดเมืองใหม่ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา และชุมชนเคหะหนองหอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

52.7 74.4 73.9 53.7 และ 53.8 ตามลําดับ ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตลาดสดเมือง

ใหม่ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา และชุมชนเคหะหนองหอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 120.5 กก./ลบ.
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ม. 257.4 กก./ลบ.ม. 163.6 กก./ลบ.ม. และ 159.0 กก./ลบ.ม. ตามลําดับ องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยจาก

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตลาดสดเมืองใหม่ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา และชุมชนเคหะหนอง

หอย มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกระดาษ พลาสติก และเศษอาหาร นอกจากนี้มูลฝอยจากโรงแรมเชียงใหม่ภูคําและ

ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่ามีแก้วในสัดส่วนค่อนข้างสูงด้วย 

 จากการประเมินความเป็นไปได้ในการแยกมูลฝอยและรูปแบบการแยกมูลฝอยท่ีเหมาะสมในแหล่งกําเนิดต่าง 

ๆ โดยประเมินจากลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอย และดูความสอดคล้องของทัศนคติของผู้ท้ิงมูลฝอยแล้ว 

สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ โรงเรียนควรมีการแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กระดาษ 2) พลาสติก 3) มูลฝอย

ท่ัวไป ศูนย์การค้าและโรงแรมควรมีการแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กระดาษ 2) แก้ว พลาสติก และโลหะ 

3) มูลฝอยท่ัวไป ตลาดสดและชุมชนควรมีการแยกมูลฝอยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) มูลฝอยเปียก 2) มูลฝอยแห้ง 

มูลฝอยท่ีแยกประเภทแล้วในส่วนของ กระดาษและพลาสติก สามารถนําไปขายแก่ผู้รับซื้อของเก่าได้โดยตรง แต่มูลฝอย

จากศูนย์การค้าและโรงแรมท่ีแยกรวมเป็น พลาสติก แก้ว และโลหะ ควรมีการแยกเป็นประเภทอีกคร้ังดดยพนักงของ

ศูนย์การค้าหรือโรงแรมก่อนนําไปขาย มูลฝอยท่ัวไปท่ีแยกแล้วจากโรงเรียน ศูนย์การค้า โรงแรม รวมท้ังมูลฝอยเปียก

และมูลฝอยแห้งท่ีแยกแล้วจากตลาดสดและชุมชน ให้ทางเทศบาลเป็นผู้จัดเก็บนําไปใช้ประโยชน์หรือกําจัดด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมต่อไป 

 

587.  พนารัตน์  พวงบุญปลูก . ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุขใน

ระดับปานกลาง โดยตัวแปร ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ทัศนคติต่อปัญหาขยะมูลฝอย มีผลต่อความคิดเห็น

ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุขอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่

อาศัยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข มีผลต่อความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุขอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข พบว่า ประชาชนบางส่วนขาด

ความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย และเทศบาล ฯ เองก็มี บุคลากร เช่น ช่าง

เทคนิค เจ้าหน้าที่เทศกิจ ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะมีจํานวนน้อย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการทําความสะอาด 

ไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่างจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข 

ดังนี้คือ เทศบาล ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เก่ียวกับการรวบรวมและกําจัดขยะมูล

ฝอยท่ีถูกวิธีแก่ประชาชน และควรเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ควรเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตําบลแสนสุข เพื่อจะได้จัดการขยะ

มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

588.  สมหมาย  ขยันดี . การปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยในน้ าใต้ดิน จากสถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลนคร

ขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาคุณลักษณะของน้ําชะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีกําจัดมูลฝอย และคุณภาพน้ําใต้ดินจาก

บ่อน้ําที่ขุดเจาะบริเวณรอบ ๆ สถานที่กําจัด ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร จํานวน 27 บ่อ ทําการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน เริ่มด้วย

การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ตัวอย่างรอบ ๆ สถานที่กําจัดมูลฝอย ทั้ง 4 ด้าน และสุ่มแบง่าย 

(Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้ตัวอย่าง จํานวน 17 บ่อ ตัวแปรท่ีทําการศึกษา ได้แก่ BOD
5
, COD, Total 

Dissolve Solid (TDS), pH, ตะกั่ว (Pb), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), แคดเมียม (Cd), และทองแดง (Cu) ทําการ

เก็บตัวอย่างในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2540 – กุมภาพันธ์ 2541 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  333 

 ผลการศึกษาคุณลักษณะของน้ําชะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีกําจัดมูลฝอย พบว่ามีค่าเฉลี่ย pH 7.94, TDS 

10,088 mg/L, COD 3,280 mg/L, BOD
5 
2,270 mg/L, Fe 1.563 mg/L, Mn 0.588 mg/L, Cd 0.0005 mg/L, 

Cu 0.04451 mg/L, Pb 0.01 mg/L คุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อน้ําที่ขุดเจาะบริเวณรอบ ๆ สถานที่กําจัดมูลฝอย ในรัศมี 

1.5 กิโลเมตร พบว่ามีค่า pH 4.53-6.76, TDS 47.43-1,087.9 mg/L, Fe 0.0322-0.4107 mg/L, Mn 0.0033-

0.3242 mg/L, Cd 0.00093-0.001 mg/L, Cu 0.00277-0.00726 mg/L, Pb 0.0017-0.0179 mg/L 

 ปริมาณสารมลพิษที่ตรวจพบในบ่อน้ําทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และบ่อน้ําทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของ

สถานท่ีกําจัดมูลฝอย พบว่าสารมลพิษในน้ําชะมูลฝอย  Fe, Mn และ Pb สามารถเคล่ือนตัวไปได้ตามทิศทางการไหลของ

น้ําใต้ดิน คือจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 350 เมตร ห่างจากสถานท่ีกําจัดมูล

ฝอย การปนเปื้อนดังกล่าวพบในบ่อน้ําตื้น (Shallow well) ระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน 20 เมตร ปริมาณสารมลพิษที่

ตรวจพบเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่า Fe และ Mn ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใช้บริโภค 

(กระทรวงอุตสาหกรรม , 2521) ส่วนปริมาณ Pb, Cu และ Cd มีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด แต่ก็ยังอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีอนุโลมให้มีได้ 

 ผลของการศึกษา แสดงให้เห็นว่าน้ําชะมูลฝอยจากสถานท่ีกําจัดมูลฝอย สามารถปนเปื้อนสู่น้ําใต้ดินไกลถึง 350 

เมตร เม่ือสถานท่ีกําจัดมูลฝอยดําเนินการมา 10 ปี น้ําชะมูลฝอยจะสามารถปนเปื้อนได้ระยะทางประมาณ ถึงแม้คุณภาพ

น้ําใต้ดินจะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (2521) ก็ตาม แต่ถ้าประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณรอบ ๆ 

สถานท่ีกําจัดมูลฝอย น้ําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ในปริมาณมาก ๆ จะทําให้น้ําชะมูลฝอยท่ีปนเปื้อนในน้ําใต้ดินสามารถเคล่ือนท่ี

ได้เร็วและเพิ่มระยะทางมากข้ึนด้วย ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน่าจะต้องหามาตรการป้องกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปนเปื้อนดังกล่าว 

 

589.  ฤทธิรงค์  จังโกฏิ . ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น  . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์)  

 ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลนครขอนแก่นมีพื้นท่ีท้ังหมด 46 ตารางกิโลเมตร มีประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาล ประมาณ 211,447 คน ปริมาณมูลฝอยท้ังหมดเกิดข้ึนประมาณ 188.39 ตันต่อวัน ซึ่งเทศบาลเก็บขนได้

ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 78.2 หรือ ประมาณ 147.32 ตันต่อวัน อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 0.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

การเก็บขนมูลฝอยอยู่ในความรับผิดชอบของงานรักษาความสะอาด กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบุคลากรท้ังสิ้น 246 

คน คิดเป็นสัดส่วนของบุคลากรต่อประชาชน เท่า 1 ต่อ 860 คน เขตการเก็บขนมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 เขตหลัก และ 

21 เขตย่อย 

 เทศบาลมีรถเก็บขนมูลฝอยท้ังหมด 23 คัน เป็นรถเก็บขนแบบเปิดข้างเทท้ายความจุ 10 ลบ.ม. จํานวน 5 คัน 

และความจุ 12 ลบ.ม. จํานวน 10 คัน นอกจากนั้นเป็นรถบรรทุกเทท้ายความจุ 10 ลบ.ม. จํานวน 2 คัน รถปิคอัพ

ดัดแปลง ความจุ 3 ลบ.ม. จํานวน 5 คัน และรถหัวลากเทลเลอร์ ความจุ 30 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน การเก็บรวบรวมมูล

ฝอยเป็นแบบถังมูลฝอยอยู่กับท่ี (Stationary Container System) โดยภาชนะรองรับมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นถังเหล็กขนาด 

200 ลิตร ประมาณ 1,179 ใบ (ร้อยละ 27.37) และให้บริการเก็บขนมูลฝอยแบบ Curbside มากท่ีสุด (ร้อยละ 92) ซึ่ง

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเก็บขนของเทศบาง 

 ผลการศึกษาเวลาและการปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย ของรถเก็บขนมูลฝอยประจําเขต จํานวน 16 คัน ท่ี

ขนส่งมูลฝอยไปยงสถานที่กําจัด คันละ 2 เท่ียวต่อวัน พบว่า ใช้เวลาในการขนถ่ายถังเหล็ก 200 ลิตร มากท่ีสุด เฉลี่ย 

47.36 วินาทีแต่ 1 ใบ รองลงมาเป็นถังพลาสติก 240 ลิตร ใช้เวลาเฉลี่ย 42.66 วินาทีต่อใบ ในการปฏิบัติงานของรถ

หนึ่งคันมีระยะทางในการปฏิบัติงานท้ังหมดเฉลี่ย ประมาณ 55.66 กิโลเมตรต่อเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นระยะทางในการขนส่ง

มูลฝอย และระยทางในการเดินทางกลับโรงรถหรือเดินทางไปจุดเก็บขนแรกในเท่ียวที่ 2 ประมาณ 21.46 กิโลเมตร 

(ร้อยละ 38.56) และ 20.90 กิโลเมตร (ร้อยละ 37.55) ตามลําดับ รองลงมาเป็นระยะทางในการเก็บรวบรวมมูลฝอย 
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ประมาณ 8.80 กิโลเมตร (ร้อยละ 15.80) สําหรับแนวในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเวลาในการเก็บรวบรวมมูลฝอย

ประมาณคันละ 121.74 นาทีต่อเท่ียว (ร้อยละ 50.51) รองลงมาเป็นเวลาที่ใช้นอกการเก็บขนมูลฝอย ประมาณ 47.62 

นาทีต่อเท่ียว (ร้อยละ 19.76) และเวลาในการขนส่งมูลฝอยประมาณ 32.25 นาทีต่อเท่ียว (ร้อยละ 13.38) โดยมีเวลา

ในการปฏิบัติงานท้ังหมดประมาณ 21.01 นาทีต่อเท่ียว (4 ชั่วโมงต่อเท่ียว) หรือวันละประมาณ 8 ชั่วโมง 

 ในปี พ.ศ. 2540 เทศบาล มีรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประมาณ 90.29 บาทต่อตันมูล

ฝอย แต่มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเก็บขนมูลฝอยประมาณ 398.14 บาทต่อตันมูลฝอย 

 การจัดระดับการพัฒนาการเก็บขนมูลฝอยของ 16 เขต จาก 9 ตัวแปร ด้วยวิธีการทางแทกโซโนมี พบว่า เขตท่ี

มีประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยดีท่ีสุด คือ ส.41 และด้อยท่ีสุด คือ ส.26 โดยมีค่าระดับการพัฒนาเก็บขนมูลฝอย  (d
1
) 

เท่ากับ 0.4024 และ 0.9038 ตามลําดับ 

 

590.  วิไลลักษณ์ สงฤทธิ์ . การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  . 

ปริยญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสหวิทยาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพท่ัวไปและสภาพปัญหาน้ําเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของระบบบําบัดน้ําเสีย และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบบําบัดน้ํา

เสีย ข้อมูลท่ีใช้ประกอบด้วข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียข้องในการศึกษาจะนําผลประโยชน์

ท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการการลงทุนระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรีไม่มีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการวัดค่าของการลงทุนท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 12 ปรากฏว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ –33.90 

ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 0 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 0.68 ซึ่งน้อยกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการ เท่ากับร้อยละ 8.4 ซึ่งน้อยกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 12 

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงเป็นโครงการท่ีสมควรลงทุนเพื่อลดปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาล

เมืองเพชรบุรีในอนาคต 

 

591.  ภูมิรักษ์  ติยะวัฒน์ . การออกแบบฐานข้อมูลค่าธรรมเนียมมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางศรีเมือง จังหวัด

นนทบุรี  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สาขาพัฒนาสังคมโครงการสหวิทยาการระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 วิธีการวิจัย ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนงาน และข้อมูลงาน ด้านมูลฝอย

สําหรับใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยวิธีการรวบรวมเอกสาร รายงาน การออกแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ เพื่อนํามาออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมจัดการข้อมูลสําเร็จรูป 

Microsoft Access version 97 แล้วนํามาทดสอบระบบโดยการนําข้อมูลโรงเรือนจํานวน 179 โรงเรือน ข้อมูลพนักงาน

เทศบาลท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 37 ราย ข้อมูลด้านพัสดุและข้อมูลด้านยานพาหนะ รวมท้ังข้อมูลปัญหาและความต้องการของ

ราษฎรในเดือนมกราคม 2542 มาจัดเก็บในระบบและประมวลผล สามารถให้ผลลัพธ์ตามท่ีออกแบบไว้ท้ังทางจอภาพ

และการพิมพ์ จํานวน 28 รายงาน 

 ฐานข้อมูลท่ีออกแบบได้ใช้ข้อมูลเชิงพื้นท่ีซึ่งอยู่ในรูปตาราง (TABLE) ชื่อ AREA เป็นข้อมูลในการจัดการงาน

ข้อมูลท้ังระบบ และประกอบด้วยข้อมูลหลักอ่ืนอีกท่ีอยู่ในรูปตาราง (TABLE) อีกรวม จํานวน  5 ตาราง คือข้อมูล

เก่ียวกับโรงเรือน (HOUSING) พนักงาน (OFFICER) พัสดุ (STORE) และปัญหาความต้องการ (PROBNEED) ซึ่ง



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  335 

สามารถประมวลผลได้ผลลัพธ์สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบรายจําเพาะเรื่อง (non-aggregated) และรายงาน

สนับสนุนผู้บริหารในรูปแบบรายงานสรุป (aggregated) เป็นผลให้ลดภารกิจงานประจําและเพิ่มความสามารถการบริการ

ประชาชนของผู้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือเร่งรัดทวงหนี้ได้ท่ัวถึงทุกโรงเรือน ในส่วนผู้บริหารสามารถ

ได้รับข้อมูลเพื่อใช้การบริหารการจัดการงานมูลฝอยท้ังระบบอย่างสัมพันธ์และสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของ

ผู้ใช้บริการด้านมูลฝอย ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

 

592.  อารีย์  วงศ์เกษม . การบริหารและการจัดการมูลฝอย โดยองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี 

เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (การค้นคว้าอิสระ) 

 ผลจากการศึกษาพบว่า 

 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาในการการบริหารและการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล มีดังนี้ 

  สภาพปัจจุบันในการการบริหารและการจัดการมูลฝอย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 

2.85) และเม่ือแยกเป็นรายด้านแล้ว พบว่าการจัดองค์การและการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูง (X = 3.09, X = 3.05) ด้าน

เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X = 2.51) การจัดการบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.74) ส่วนการงบประมาณ

พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและสภาพปัจจุบันการจัดการมูลฝอยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 

2.54) และเม่ือแยกเป็นรายด้าน พบว่าการเก็บรวบรวมและการขนย้ายมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.61, X = 

2.54) การกําจัดมูลฝอยมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X = 2.47) 

 ปัญหาในการบริหารและการจัดการมูลฝอย โดยภาพรวมแล้วพบว่า เทศบาลยังดําเนินการบริหารและการ

จัดการมูลฝอยได้ในระดับหนึ่ง สรุปได้ดังนี้ 

 ปัญหาในการบริหาร พบว่า การวางแผน ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบวิธีปฏิบัติ

ตามแผนงาน โครงการ การจัดองค์การ การจัดหน่วยงานย่อยในงานรักษาความสะอาดไม่เหมาะสม การจัดบุคลากร 

จํานวนเจ้าหน้าที่และคนงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานรักษาความสะอาด เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องใช้มีอายุใช้งานมานาน

และไม่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย การงบประมาณ มีการลงทุนสูง รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 

 ปัญหาในการจัดการมูลฝอย พบว่ายังมีมูลฝอยตกค้าง ประชาชนยังได้รับความรําคาญจากกลิ่นเหม็นจากมูล

ฝอย การขนย้ายมูลฝอยไปกําจัดขาดฝาปิดมิดชิด มูลฝอยตกหล่น ไม่สามารเข้าไปเก็บมูลฝอยในชุมชนได้ท่ัวถึง วิธีการ

กําจัดมูลฝอยยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักสุขาภิบาล พื้นท่ีในการกําจัดมูลฝอยยังไม่เพียงพอ 

 2. ประสิทธิผลของการบริหารและการจัดการมูลฝอย และความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

  ผลจากการศึกษาพบว่า เทศบาลมีความสามารถในการดําเนินการบริหารและการจัดการมูลฝอยให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไว้ดังนี้ ด้านผลผลิต พบว่าความสามารถในการจัดการมูลฝอย เทศบาล

ดําเนินการได้ร้อยละ 85 ของมูลฝอยท่ีเกิดในจํานวน 12 ตันต่อหนึ่งวัน การเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่เหมาะสมและไม่

ครอบคลุมพื้นท่ี ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.79) ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.72) 

 3. แนวคิดของผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารและการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมอืงพล ผลจาก

การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

  3.1 แนวคิดในการพัฒนาในการบริหาร พบว่า การวางแผนควรมีการดําเนินการจัดทําแผนงานร่วมกัน

ระหว่างบุคคล 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายประชาชน สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล การจัดองค์การควรกําหนด

หน่วยงานย่อยงานรักษาความสะอาดในกองอนามัย ฯ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การจัดบุคลากรควรจัดระบบการ

บริหารงานบุคคลให้เหมาะสัมักบโครงสร้างของงานรักษาความสะอาด กําหนดตําแหน่งให้เพียงพอและตรงกับสายงาน 

เกลี่ยอัตรากําลังให้ทํางานแทนกันได้ เทคโนโลยีควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดการมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณ

มูลฝอย ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนรักความสะอาด โดยให้รูจักลดปริมาณมูลฝอย การงบประมาณควรมีการประเมิน



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ค่าใช้จ่ายท้ังระบบ และปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม ควรหาทางลดค่าใช้จ่ายลงโดยการจ้างเอกชนดําเนินการใน

การจัดการมูลฝอย 

  3.2 แนวคิดในการพัฒนาในการจัดการมูลฝอย พบว่าควรจ้างท่ีปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมใน

การจัดการมูลฝอยท้ังระบบ เพื่อกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาการจัดการมูลฝอย ทั้งในด้านการเก็บ

รวบรวม การขนย้าย การกําจัดมูลฝอย และประสิทธิผลของการจัดการมูลฝอยให้ดีย่ิงขึ้น 

 

593.  สมบูรณ์  ขันเมือง . การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนเขตเทศบาลเมืองพะเยา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 2.2 กิโลกรัมต่อวัน และมีอัตราการผลิตมูล

ฝอยในครัวเรือน 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน รวมปริมาณมูลฝอยจากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาท้ังหมด 9,976 

กิโลกรัมต่อวัน มูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ถุงพลาสติก หรือพลาสติกในรูปแบบอ่ืน ๆ กระดาษ

หนังสือพิมพ์ เศษกระดาษ 

 2. โดยภาพรวมครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนใน

ระดับปานกลาง 

 3. กรณีของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน พบว่าครัวเรือนท่ีมี

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม คามรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการมูลฝอย ความตระหนักต่อปัญหา

สิ่งแวดล้อมและทัศนคติต่อปัญหามูลฝอยของหัวหน้าครัวเรือน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเหมาะสมในการ

จัดการมูลฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะว่า เทศบาลเมืองพะเยาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการรณรงค์ให้

ประชาชน มีการรวบรวมมูลฝอย การแยกมูลฝอย และการนํามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยในการดําเนินการท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการมูลฝอย ควรใช้กลวิธีปลายอย่างมาผสมผสาน มีการประสานงานขอความร่วมมือักบหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องทุกระดับมีการรณรงค์ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกามีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงระบบการจัดการมูล

ฝอย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติท่ีถูกต้องของประชาชน นอกจากนี้ผู้บริหารควรท่ีจะให้

ความสําคัญในเรื่องการจัดการมูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิด (ครัวเรือน) และมีการกําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน 

 

594.  สุริศา  สุวรรณแสง . ปัญหาเรื่องขยะในเทศบาลนครเชียงใหม่ : ศึกษาระหว่างปี พ .ศ. 2538 – 2541 . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีทําให้เกิดปัญหาขยะในเชียงใหม่ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย

และวิเคราะห์พบว่าปัญหาขยะเกิดข้ึนมาจากปัญหาการเมืองภายในท้องถ่ินเป็นหลัก ซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในเทศบาล

นครเชียงใหม่ และเป็นความขัดแย้งระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับผู้นําท้องถ่ิน ความขัดแย้งที่ได้พบนี้เป็นผลมาจาก

การแก่งแย่งในทรัพยากรท่ีมีจํากัด เช่น ตําแหน่งนายกเทศมนตรีในเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

อันพึงได้ ความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้นํามาสู่ความด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาขยะ เช่น การท่ีเทศบาล

ได้ติดต่อกับบริษัทรับกําจัดขยะท่ีไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอในการจัดการปัญหาขยะซึ่งทําให้เกิดปัญหาขยะได้ใน

ท่ีสุด ปัญหาขยะในเชียงใหม่เป็นส่งิท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถจะบรรเทาให้ปัญหาลดลงไปได้ตามข้อเสนอแนะท่ี

ผู้วิจัยได้เสนอไว้ในบทสุดท้าย 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  337 

595.  ไมตรี  อินทนาศักดิ์ . ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาต่อการจัดการขยะ : ศึกษากรณี ชุมชน

จารูพัฒนา ชุมชนบ้านหัวสะพานสะเตง และชุมชนก าปงบาโงย  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการขยะ มีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสูง 

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และความสัมพันธ์ของชุมชนต่อลุ่มน้ําอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยท่ีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการจัดการขยะ คือ ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่วนสถานภาพทาง

สังคมของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการจัดการขยะโดยรวม แต่มีความสัมพันธ์ด้านการรับรู้ข่าวสาร และ

การกําจัดขยะ ด้านการรับรู้ในผลกระทบของปัญหาขยะต่อชุมชนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนต่อ

การจัดการขยะ คือ อายุ ระดับการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ความสัมพันธ์ของชุมชนต่อลุ่มน้ํา 

 ข้อเสนอแนะการจัดการขยะ ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

เป็นต้น พร้อมท้ังเทศบาลบริการจัดหาถังขยะให้เพียงพอ จัดรถเก็บขนขยะทุกวัน และการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศกึษา

พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน ด้วยวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

596.  วิไลวรรณ  สุปรียาพร . การจัดการน้ าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีทําให้น้ําเสียในชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา คือ การขยายตัวของชุมชนก่อให้เกิด

ปริมาณน้ําเสียมากข้ึนและมีสาเคมีปนเปื้อน เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก และน้ํายาทําความสะอาดต่าง ๆ นอกจากนี้ 

ปริมาณน้ําเสียส่วนหนึ่งยังไม่มีการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ตลอดจนขาดความเอาใจใส่ ความรู้และ

ความเข้าใจเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย ส่งผลให้คุณภาพน้ํากว๊านพะเยาในช่วงปี 2541 – 2542 เสื่อมโทรมลง ดังกรณีท่ี

พบสาหร่ายสีเขียมแกมน้ําเงิน (Microcystis aeruginosa  Kutz.) จํานวนมากข้ึนเกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากมี

สารธาตุอาหาร เช่น แอมโมเนีย ไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสเฟต ในน้ํามากขึ้นในทุกจุดท่ีทําการตรวจวัด ซึ่งเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์ท่ีได้รับสารพิษนี้เข้าไป แม้ในปัจจุบันปริมาณสาหร่ายชนิดนี้ได้ลดลง แต่ก็สามารถ

เจริญเติบโตได้รวดเร็วเม่ือมีแหล่งธาตุอาหารและภูมิอากาศที่เหมาะสม กรมโยธาธิการร่วมกับเทศบาลเมืองได้สร้างระบบ

ระบายและบําบัดน้ําเสียขึ้นเพื่อให้คุณภาพน้ําเสียดีข้ึนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ พบว่าน้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้ว

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้ง คือ มีค่าความสกปรก บีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิต ค่าอ่ืน ๆ เช่น ความเป็น

กรดเป็นด่าง (pH) และตะกอนแขวงลอย (SS) ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรน้ําทิ้งเช่นกัน 

 ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบําบัดน้ําเสีย พบว่าครอบครัวท่ีใช้บริการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองพะเยา

มีจํานวน 201 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.3 ไม่ใช้มีจํานวน 136 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34.0 ไม่ใช้ทราบจํานวน 

62 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 15.5 สรุปได้ว่าประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเฉพาะพื้นท่ีท่ี 5 และท่ี 6 ได้มีส่วนร่วมในการ

บําบัดน้ําเสียร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา ประกอบกับเป็นเขตท่ีเทศบาลเมืองพะเยายังไม่ได้ดําเนินการบําบัดน้ําเสีย

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี สรุปได้ว่า ประชากรให้ความร่วมมือในการบําบัดน้ําเสียเฉพาะเขตพื้นท่ีท่ี 5 และท่ี 6 เท่านั้น และ

แสดงให้เห็นว่าจํานวนครัวเรือนเกือบร้อยละ 50 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ยังไม่ได้

ดําเนินการบําบัดน้ําเสีย อย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบําบัดน้ํา

เสียและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากน้ําเสีย ผลการศึกษาคร้ังนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไข

ปัญหาในระยะยาวต่อไปอนาคตต่อากรจัดการน้ําเสียของชุมชในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  338 

597.  สมชาย  ปัญญากาญจน์ . ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล

ฉะเชิงเทรา  . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป ) มหาวิทยาลัยบูรพา , 2543. (ศึกษาปัญหา

พิเศษ) 

 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนมีค่อนข้างสูง โดยมี

ประชาชนร้อยละ 54.9 ตอบคําถามได้ถูกต้องโดยได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 75 ส่วนทางด้านทัศนคติมีประชาชนร้อยละ 

73.8 มีความคิดเห็นทางด้านบวกซึ่งตอบคําถามได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ  75 สําหรับทางด้านการปฏิบัติประชาชนส่วน

ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 55.4 ได้ปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอยปานกลางโดยมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 51 – 75 

 สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานท่ีศึกษา พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ต่อความรู้ของ

ประชาชนในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย ได้แก่ ตัวแปรอายุ และอาชีพ เป็นตัวแปรท่ีทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานกับทัศนคติของประชาชน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของประชาชนในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย ได้แก่ ตัวแปรอายุ การศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรท่ี

ทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานกับการ

ปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอยของประชาชน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ ได้แก่ ตัวแปรอายุและรายได้ของ

ประชาชน โดยทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

598.  พัชราภรณ์  วิริยะประสพโชค . ผลกระทบของการรณรงค์การคัดแยกขยะในเทศบาลเมืองเชียงราย . ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ และความพึงพอใจในเรื่องการคัดแยกขยะอยู่ใน

ระดับปานกลาง แต่มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับตํ่า ระดับความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการคัดแยกขยะ ส่วนระดับความพึงพอใจในเรื่องการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่าควรมีการปรับกลยุทธ์การรณรงค์การคัดแยกขยะของประชากรโดยเน้นการจัดสรร

วัสดุอุปกรณ์ ระบบการเก็บขนขยะและการนําขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ นอกจากนี้ควรเน้นการเพิ่มแรงจูงใจในเรื่องการคัด

แยกขยะโดยการปรับปรุงวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารให้ดีขึ้นในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิธีการจัดการขยะอย่าง

ต่อเนื่องแก่ชุมชน 

 

599.  ศักดา  หวังธรรมมั่ง . ทัศนะและพฤติกรรมของประชาชนในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

เมืองนราธิวาส . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ทัศนะของประชาชนต่อการให้บริการ ในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส ยังอยู่

ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํากว่าคือ มีความพอใจและยอมรับได้ เพียงร้อยละ 60.0 ไม่พอใจควรปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 

40.0 ตามลําดับ 

 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) 

กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมาก มีจํานวนเพียงร้อยละ 27.3 และ 2) กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมน้อย มี

จํานวนถึงร้อยละ 72.7 แสดงว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยอยู่ในอัตราที่ตํ่า 

 3. จากการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า ตัวแปรปัจจัยในด้านกลุ่มอายุ สถานภาพสมรส ลักษณะที่ตั้งของที่อยู่

อาศัยในแต่ละย่านและชุมชนท่ีเคยรณรงค์ในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนเพศ การศึกษา และรายได้ของครัวเรือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

 4. ความคิดเห็นต่อปัจจัยนําไปสู่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ปรากฏว่า ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ บุคลิกภาพ กลุ่มสังคม บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง ส่วนด้านที่ไม่ใช่

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อกฎหมายบังคับกับการบังคับใช้กฎหมาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสิ่งกระตุ้น

พฤติกรรมและความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยเหตุนําไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติหลายประการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยได้ผลดีย่ิงขึ้น 

 

600.  กฤษณ์พงศ์  สมถวิล . การรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาต่อปัญหาขยะ : ศึกษากรณีชุมชนก า

ปงบาโงยและขุมชนบ้านหัวสะพานสะเพง  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การ

รณรงค์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลาและความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหา

ขยะในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนการรับรู้ของประชาชนต่อปัญหาขยะในภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ระดับน้อย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ของประชาชนต่อปัญหาขยะคือการ

รณรงค์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลา 

 จากการศึกษาคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะท่ีสําคัญแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องดังนี้ 

 1. เทศบาลนครยะลาควรจัดให้มีการรณรงค์และฝึกอบรมประชาชนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจในปัญหาของ

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย 

 2. จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนและทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยเน้นให้ชุมชนแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนเองก่อน โดยเฉพาะปัญหาขยะ 

 3. ควรให้มีการศึกษาวิจัย เรื่องความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อปัญหาขยะและารจัดการขยะ

ในชุมชนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ในกาอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานีในอนาคตได้ 

 

601.  มัทนา  กิสลัย . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองภูเก็ต  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีระยะเวลา

การอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตไม่เกิน 11 ปี มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 4 – 6 คน อาชีพรับราชการ /

รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง และมี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับค่อนข้างสูง 

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับปานกลาง (R = 0.430) ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 18.5 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า อาชีพ พนักงานบริษัท รับจ้างและค้าขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับปานกลาง (R = 0.269) ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 7.3 

 ปัจจัยกระตุ้น พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางทีวี ทางหนังสือพิมพ์ และความรู้เก่ียวกับขยะมูลฝอย มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับปานกลาง (R = 0.266) ซึ่งสามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้ ร้อยละ 7.1 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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 นอกจากนี้ยัง พบว่า ระดับการศึกษา เพศ ระยะเวลาการอยู่อาศัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางทีวี พนักงานบริษัท 

รับจ้าง ค้าขาย และรายได้ครอบครัว เป็นตัวแปรสําคัญ ตามลําดับ ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและมีส่วนเก่ียวข้อง ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา

และมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย การปลูกสร้างจิตสํานึกให้มีส่วนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีตนเอยู่อาศัย สร้างค่านิยมใน

การประหยัดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการให้ความรู้อย่างท่ัวถึงในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกก่อนนําทิ้ง 

วิธีการนําขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การจัดประกวดแข่งขันรักษาความสะอาดภายในชุมชน ประกวด

ผลิตภัณฑ์ท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ รวมท้ังบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

 2. องค์กรท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประชาชนควรมีการสื่อสารโดยการพบปะแลกเปลี่ยนประชุม จัดเวทีสาธารณะ 

เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างกิจกรรมท่ีจะไปสู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่” 

 3. ควรมีการเพิ่มมาตรการลงโทษในเรื่องการรักษาความสะอาด และกําหนดให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย

เสริมในพระราชบัญญัติเก่ียวกับการรักษาความสะอาด โดยเฉพาะมาตรการดําเนินการต่าง ๆ ควรมีการปรับปรุงให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง รวมท้ังเพิ่มมาตรการสอดส่องดูแลของประชาชนต่อผู้ท่ีทําผิด

กฎหมาย 

 

602.  กษมา  จิตต์ไทย . แนวทางก าหนดจุดขนถ่ายเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาการวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้ คือ การค้นหาวิธีการจัดการระบบรวบรวม และระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ี

ตกค้างในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด เนื่องจากเทศบาล ฯ กําลังประสบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ในขณะนี้ การจัดการ

ขยะมูลฝอยจากบ้านพักอาศัย และจากสถานท่ีประกอบการประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด จึงจําเป็นจะต้องมีการวางแผน 

 โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสาร สถิติต่างๆ รวมถึงการสํารวจภายในพื้นท่ีศึกษาในเรื่องการใช้ท่ีดิน และ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการตกค้างของขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษา พบว่า สภาพเส้นทางคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนนแคบ สภาพพื้นผิวจราจรไม่ได้มาตรฐานท่ีจะ

รองรับการขนถ่ายขยะมูลฝอย ในบางพื้นท่ีไม่สัมพันธ์กับขนาดของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทําให้ไม่สามารถเข้าไปทําการ

เก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นท่ีดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึง 

 ผลการศึกษาได้เสนอแนะการกําหนดจุดขนถ่าย ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการได้ 

 

603.  มนตรี  สามเมือง . กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่นท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2551 จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน

อีกประมาณ 1.3 เท่า ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปี พ .ศ. 2541 ทําให้การบริหารจัดการแบบกระบวนทัศน์เก่าที่ให้

เทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบการจัดการมูลฝอยเพียงหน่วยงานเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาการจัดการ

มูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ และการศึกษากระบวนทัศน์ในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่นในอนาคตได้

กระบวนทัศน์ว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะต้องเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวม  คือ ต้องเริ่มต้นที่

ผู้บริหารหรือผู้นําในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดจนประสานงาน

และร่วมมือกันกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ และในส่วนของประชาชนจะต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้ประชาชน

มองว่า มูลฝอยมีคุณค่า มีประโยชน์และมีราคา ก่อให้เกิดรายได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการจากเดิมท่ีเทศบาลทําหน้าที่เพียงการ
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จัดเก็บรวบรวม เก็บขน กําจัด และเก็บค่าธรรมเนียม ตามกระบวนการทัศน์ใหม่ในการจัดการมูลฝอย เทศบาลจะต้องรับ

ซื้อมูลฝอยจากประชาชนท่ีได้คัดแยกแล้วนํามาขาย เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยจากต้นกําเนิด ซึ่งเป็น

วิธีการลดปัญหามูลฝอยได้วิธีหนึ่ง และนอกจากนั้นยังพบว่า เทศบาลควรจัดให้มีชุมชนหรือพื้นท่ีทดลองดําเนินการกําจัด

มูลฝอยตามแนวทางใหม่ ก่อนท่ีจะขยายไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต่อไป 

 

604.  สมชาย  ศรีอาวุธ . การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลต าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี  . รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา , 2543. 

 การศึกษาปรากฏผลดังนี้ 

 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสียตามอัตราที่เสนอ ประชาชนประเภทบ้านพักอาศัยส่วน

ใหญ่ ไม่ยินดีจ่ายตามอัตราที่เสนอ แต่มีความยินดีท่ีจะจ่ายในอัตราอื่นที่ตํ่ากว่า ส่วนประชาชนประเภทประกอบการ

อุตสาหกรรมจํานวนคร่ึงหนึ่ง ยินดีจ่ายตามอัตราที่เสนอและอีกคร่ึงหนึ่งไม่ยินดีจ่ายตามเสนอ 

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการพึงพอใจคุณภาพน้ําที่บําบัดแล้วประชากรท้ัง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจในระดับ

พอใจถึงพอใจมาก และเห็นว่าการดําเนินการในปัจจุบันดีอยู่แล้ว 

 3. ความคิดเห็นอ่ืนทางด้านการจัดการน้ําเสียท่ีน่าสนใจ คือหน่วยงานท่ีควรทําหน้าที่บริหารจัดการระบบบําบัด

น้ําเสียในท้องถ่ิน กลุ่มพนักงาน และผู้บริหารเทศบาลท้ังหมด เห็นว่าควรให้องค์การจัดการน้ําเสียเป็นผู้ดําเนินการ กลุ่ม

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นหน้าท่ีของเทศบาล และกลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้หน่วยงานท้องถ่ินและ

องค์การจัดการน้ําเสียร่วมดําเนินการ 

 

605.  พงษ์นรินทร  ช่ืนวงศ์ . ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  . 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ผลการศึกษา พบว่า ในแต่ละวันครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาก่อให้เกิดมูลฝอย เฉลี่ย 4.01 กิโลกรัมต่อ

วันต่อครัวเรือน และเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 0.9 กิโลกรัมต่อวัน ประเภทมูลฝอยส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติก โพม คิดเป็นร้อย

ละ 68.9 รองลงมาได้แก่ เศษกระดาษ หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 53.9 และเศษอาหาร พืชผักผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 

50.8 ในส่วนของ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  และอาชีพ ท่ี

ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยาอยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง และระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ

และระดับการศึกษา ท่ีต่างกันมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่

เทศบาลท่ีทําหน้าที่จัดเก็บและขนมูลฝอยในเขตเทศบาลในระดับค่อนข้างสูง และระดับปานกลาง ส่วนความเต็มใจที่จะ

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย คิด

เป็นร้อยละ 81.6 และร้อยละ 74.5 เห็นว่าประชาชนมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยมาก

ยิ่งขึ้นเม่ือมีการปรับปรุงวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเม่ือมีความจําเป็นต้องปรับค่าธรรมเนียม

ในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 75.3 ของกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยว่าควรปรับข้ึนเป็น 10% และร้อยละ 

14.5 เห็นด้วยว่าควรปรับข้ึนเป็น 20%  

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะว่า เทศบาลเมืองพะเยาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการรณรงค์ให้

ประชาชนมีการรวบรวมมูลฝอย การแยกมูลฝอย การนํามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย 

ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา และควรปรับปรุงระบบการจัดการมูลฝอย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลให้มีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะจ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย 
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606.  อุรารัตน์  วรรธนะจิตติกุล . การวิเคราะห์อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะจากการ

เปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการขยะโดยการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และเผาแบบใช้เตาเผาของเทศบาล

นครเชียงใหม่ . บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2542 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะจาก

อาคารบ้านเรือน ในอัตรารายละ 20 บาทต่อเดือน จากโรงแรม ร้านสรรพสินค้า และตลาด ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 

1,000 บาท แต่อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขยะท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเก็บควรจะเป็นอัตราที่ครอบคลุมต้นทุนใน

การจัดการขยะ คือ ต้นทุนในการจัดเก็บขยะและต้นทุนในการกําจัดขยะ โดยจัดเก็บตามปริมาณของการก่อให้เกิดขยะซึ่ง

สอดคล้องกับหลักการผู้สร้างปัญหามลพิษควรเป็นผู้รับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษ (P-P-P : Polluter Pay 

Principle) ซึ่งวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลควรจัดเก็บในอัตรา 1,311.52 บาท/ตัน หรือ 327.88 บาทต่อ

ลูกบาศก์เมตร ส่วนวิธีการเผาแบบใช้เตาเผาของเทศบาลนครเชียงใหม่จากทางเลือกของระบบกําจัดขยะระหว่างวิธีการฝัง

กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลและวิธีการเผาแบบใช้เตาเผา  จะใช้ต้นทุนในการจัดการขยะเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ

ร่วมกับการพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของระบบ ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ ขนาดของท่ีดิน ลักษณะสมบัติของขยะ 

ความยากง่ายในการดําเนินงานและการซ่อมบํารุง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลพลอยได้จากการกําจัดขยะ ใน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2542 เทศบาลนครเชียงใหม่ดําเนินการกําจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งมี

ต้นทุนในการจัดการขยะ เท่ากับ 80,335,419.20 บาท ส่วนการกําจัดขยะโดยวิธีการเผาแบบใช้เตาเผา ได้นําข้อมูลมา

จากหน่วยงานเอกชนท่ีทําการศึกษา ซึ่งต้นทุนในการจัดการขยะโดยประมาณของวิธีการเผาแบบใช้เตาเผา เป็นจํานวนเงิน

งบประมาณ 189,863,920 บาท 

 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่า ต้นทุนในการจัดการขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการฝังกลบแบบถูก

หลักสุขาภิบาลต่ํากว่าการเผาแบบใช้เตาเผา และอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเก็บควร

มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราเพิ่มข้ึน เพื่อให้สมดุลกบรายจ่ายไม่ว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จะใช้วิธีการกําจัดแบบใดก็ตาม 

นอกจากนั้นควรจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงท้ังด้านนโยบาย ด้านเทคนิค ด้านการมีส่วนร่วมให้มีการลดปริมาณขยะด้วย

วิธีการต่าง ๆ พัฒนาประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ได้ครบทุก

ครัวเรือน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าท่ีของตนว่าเป็นผู้

ก่อให้เกิดขยะ จึงต้องรับภาระในการชําระค่าค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ 

 

607.  กัญญา  อดิตโต . ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  

บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความตระหนักเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง และปัจจัยท่ีทําให้เกิด

ความแตกต่างในความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคือ อาชีพ มีผลต่อ

ความตระหนักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ประสบการณ์เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อคนให้

มากข้ึน โดยอาศัยส่ือสารมวลชนการจัดต้ังกลุ่มรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยทางราชการเป็นผู้ริเริ่ม และ

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชน 
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608.  อโนชา  วิปุลากร . ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการมูลฝอยภายใต้แนวคิดประชาสังคม : 

กรณีศึกษาชุมชนก าแพงเมือง เทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของความเป็นประชาสังคมได้แก่ ความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้ามารวมตัว

กัน ความเป็นชุมชนท่ีผู้คนได้แสดงความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นพวกเดียวกันความเอ้ืออาทรต่อกัน ความสนใจและเห็น

ผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน จิตสํานึกสาธารณะโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการจัดการมูลฝอยของชุมชน ความ

รับผิดชอบต่อทรัพย์สินสาธารณะร่วมกัน เคารพในศักดิ์ศรีและเชื่อถือในคุณค่าของชุมชน รวมท้ังมีความห่วงใยต่อสวัสดิ

ภาพของสาธารณะร่วมกัน เกิดเป็นกิจกรรมการจัดการมูลฝอยท่ีมีความต่อเนื่อง ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือและการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 

 ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเป็นประชาสังคมในการจัดการมูลฝอยของชุมชนคือ ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนทาง

วัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือจากเทศบาลนครลําปาง โครงการความช่วยเหลือจากสํานักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ ท่ีร่วมกันให้การสนับสนุนชุมชนในด้านงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่าง ๆ การยกเว้น

ค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอย ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะของชุมชนในการจัดการมูลฝอย ล้วน

เป็นมูลเหตุสําคัญท่ีทําให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดการมูลฝอยได้ 

 

609.  วิมลพรรณ  พูนสวัสดิ์ . การวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดการขะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น . วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการจัดการมูลฝอยระหว่างปี พ.ศ. 2531 – 2543 มีต้นทุนโดยเฉลี่ย 561 บาทต่อ

ตัน และต้นทุนในอีก 5 ปีข้างหน้าคือ ระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ. 2544 – 2548 มีอัตราโดยเฉลี่ย 650.9 บาทต่อตัน 

ส่วนต้นทุนที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้  STELLA Modeling Program มีอัตราโดยเฉลี่ย 511.3 บาทต่อตัน การท่ีต้นทุน

ของการกําจัดขยะท่ีได้จากวิธีการวิเคราะห์วิธีหลังต่ํากว่าค่าท่ีได้จากพยากรณ์โดยวิธีแรก ชี้ให้เห็นว่า แนวทางหนึ่งท่ี

เทศบาลนครขอนแก่นจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะต่อตันจะต้องควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้อยู่ในระดับไม่

เกินร้อยละ 1.3 ต่อปี และควบคุมอัตราการเพิ่มของขยะไว้ไม่เกินร้อยละ 10.5 ต่อปี ระบบการบริหารจัดการขยะของทาง

เทศบาลนครขอนแก่นจึงจะดํารงความสมดุลไว้ได้ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่า อัตราการเพิ่มของขยะจะเพิ่มได้มากน้อยเพียงใด จะถูกกําหนดโดยอัตราการเพิ่ม

ของประชากร และต้นทุนในการกําจัดขยะ แต่สิ่งที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเพิ่มของขยะ คือ การบริหาร

จัดการ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมมาตรการในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการไว้ 3 ทางด้วยกัน ซึ่ง

ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และการนํา

เทคโนโลยีทางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคน 2) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความสามารถ

ในการให้บริการท่ีดีและรวดเร็ว และ 3) ประานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและเปิดโอกาส

ให้องค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

 

610.  วิโรจน์  จิวะรังสรรค์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย

บริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา

สังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน เพศหญิงมากท่ีสุดร้อยละ 53.6 อายุระหว่าง 30 – 40 ปีมากท่ีสุด

ร้อยละ 28.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีมาที่สุดร้อยละ 27.6 การประกอบอาชีพมีการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

หรือค้าขายมีมาที่สุดร้อยละ 38.3 รายได้ในรอบปีท่ีผ่านมามีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาทมีมากท่ีสุดร้อยละ 41.6 
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 2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น

อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด จากการวัดการมีส่วนร่วม 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

ขั้นตอนการเก็บขนส่งขยะมูลฝอย และขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอยและนําขยะมูลฝอยกลับไปใช้ 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ ได้แก่ 

การศึกษา แรงจูงใจส่วนบุคคล กาติดต่อสื่อสาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

611.  สิทธิศาสนติ์  ทรัพย์สิริโสภา . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษา การจัดการมูล

ฝอยเทศบาลต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  . บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความตระหนักเก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยใน

ระดับปานกลาง รวมท้ังมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยและมีความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอย

ในระดับปานกลางเช่นกัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน รายได้ อาชีพ สถานภาพทางสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความ

ตระหนักเก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบกําจัด

มูลฝอย ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความตระหนักเก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการ

มูลฝอย 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดสร้างระบบกําจัด

มูลฝอยท้ังในส่วนกลางและท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบ

กําจัดมูลฝอย และสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ โดยผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุเนื่องจาก

เป็นสื่อท่ีเข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอน

ของการดําเนินงาน มีคณะกรรมการท่ีมาจากประชาชนในพื้นท่ีร่วมพิจารณา นอกจากนี้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้

ความสําคัญกระตุ้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความต้องการมีส่วนร่วมในการอ่สร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจะ

มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในทางท่ีสูงขึ้นด้ย อันเป็นการนําไปสู่การบริหารท้องถ่ินโดย

ประชาชนต่อไป 

 

612.  ดรุณี  อ้นขวัญเมือง . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ

ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  . ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

สาขาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยท่ีสําคัญ พบว่า 1) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้า 

พบว่า มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 2) ปัจจัยทางชีวสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

มูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้า 3) ปัจจัยนํา ได้แก่ ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูล

ฝอย ความเชื่ออํานาจในตน การควบคุมตนและการมุ่งอนาคตเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 4) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ปริมาณ

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ขนาดของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย และระยะห่างของเวลาในการจัดการขยะมูลฝอย มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.001 และ 

0.01 5) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 6) ตัวแปรท่ี

มีอํานาจในการทํานายสูงสุด คือ การมุ่งอนาคตเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย และ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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การดําเนินการกับขยะมูลฝอยก่อนท้ิง โดยตัวแปรท้ัง 4 ตัว สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าได้ ร้อยละ 35.9 

 

613.  ศุภรัศมิ์  จันทร์ต๊ะธง . ผลกระทบของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลเมือง

ล าพูน จังหวัดล าพูน. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษาพบว่า การก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลเมืองลําพูน ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียในระดับดี ในด้านความพึงพอใจ

พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการดําเนินการของเทศบาลเมืองลําพูน อยู่ในระดับ “พอใจค่อนข้างมาก ” ด้าน

ความเข้าใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร ส่วนปัญหา

อุปสรรค พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีปัญหาอุปสรรคในด้านการจราจร และการก่อสร้าง และต้องการให้

ช่วยเหลือดําเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตามสมมติฐาน ข้อท่ี 1 เรื่อง “ผลกระทบของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา

และบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลเมืองลําพูน ” ต่อประชาชนนั้น ยอมรับสมมติฐาน คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่วน

สมมติฐานท่ี 2 เรื่อง “ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย

ของเทศบาลเมืองลําพูน ” นั้น ยอมรับว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ส่วนสมมติฐานท่ี 3 

เรื่อง “ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองลําพูน มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ํา

เสียของเทศบาลเมืองลําพูน” นั้น ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ โดยประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ

เท่าที่ควร 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เสนอให้เทศบาลเมืองลําพูน ควรเน้นให้ความสําคัญเก่ียวกับการ

ประชาสัมพันธ์เพิ่ม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน วิทยุท้องถ่ิน เป็นต้น เทศบาลควรปลูกฝังเรื่องการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ํา

อย่างถูกวิธี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

614.  ชิงชัย  บุญประคอง . การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2545.  

 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศาลายา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่

ในเกณฑ์ดี โดยประสิทธิภาพพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้เปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน

เขตเทศบาล ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ในแต่ละเท่ียวกับปริมาตรบรรทุกของรถขยะทุกแบบทุกขนาด ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเชียงรายกับเทศบาลตําบลศาลายา และประสิทธิผลพิจารณาจากความพึงพอใจ

ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตําบลศาลายา รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาพรวมของการศึกษาคร้ังนี้จะออกมาในแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แต่เม่ือพิจารณา

รายละเอียดถึงปัจจัยส่วนบุคคลแล้วจะพบว่ามาตรฐานของระดับความพึงพอใจจะมีแนวโน้มในเกณฑ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม

ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อยู่อาศัยทําให้ประชากรรุ่นใหม่ท่ีเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี 

 ดังนั้นเทศบาลตําบลศาลายาจะต้องปรับปรุงกรบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น โดยเทศบาลตําบลศาลายาต้องกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน การบริหาร

ทรัพยากร พัฒนาเทคโนโลยี ออกเทศบัญญัติ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างโครงข่ายระหว่างภาคราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการให้บริการแก่

ประชาชนอีกด้วย 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

615.  เสาวลักษณ์  ทรงสงวน . การรับรู้บทบาทของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม : ศึกษาจากองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลของการศึกษาวิจัย พบว่า คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทค่อนข้างสูงในการดําเนินงาน

ตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ อบต . ส่วนตัวแปรระยะเวลาในการดํารง

ตําแหน่ง การศึกษา ตําแหน่งทางสังคม ความรู้ความเข้าใจ และแหล่งรับข้อมูลข่าวสาร ไม่มีผลต่อการรับรู้บทบาทในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ อบต. 

 ในการศึกษาวิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

 1. ควรปรับปรุงคณะกรรมการ อบต. ให้มีการรับรู้บทบาทหน้าที่ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ

เข้าใจอย่างชัดเจนในทุกด้าน โดยการจัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านความต้องการในการฝึกอบรมขององค์กรท้องถ่ิน 

 2. กรมการปกครองและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีนโยบายกําหนดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 

และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรมีการจัดการรณรงค์กิจกรรมร่วมกัน ระหว่างประชาชน คณะกรรมการ อบต . ภาครัฐ และภาคเอกชน 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างจิตสํานึก และตระหนักถึงปัญหาในด้านการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 4. ควรจัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อบต . ตลอดจนกํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

 

616.  วิรัต  รัตนวิจิตร . ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  . พัฒนบริหารศาสต

รมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมเพียงพอ ในการดําเนินงานท้ังในด้านบุคลากร ด้าน

การวางแผนการอํานวยการบริหารงานและการควบคุมแม้จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างเล็กน้อย เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อนํามาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้างก็ตาม แต่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคมากนักต่อการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนใหญ่สนใจมากเก่ียวกับวิธีการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เพียงแต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งก็จะสามารถแก้ไขได้โดยการอบรม

เพิ่มความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้และบุคลากรเหล่านี้จะสามารถดําเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ส่งผลให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบลสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ สําหรับผลการดําเนินงานอนุรักษ์ยังมีน้อยในปัจจุบันก็

ตาม แต่จากการวิเคราะห์ความพร้อมเชื่อได้ว่าในอนาคตจะมีผลการดําเนินงานเพิ่มมากข้ึน 

 จากผลการศึกษานั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีสําคัญเพื่อให้เกิดความพร้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ ควรให้

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาการประสานความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

ของรัฐอ่ืน ๆ รวมท้ังภาคเอกชนตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วย เพื่อให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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617.  ชิษณุกร  พรภาณุวิชญ์ . ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน

ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล . สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ประชาชนในจังหวัดแพร่มีความคาดหวังต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถ่ินของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์การผันแปร พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ 

ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแพร่ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 อายุ 

เพศ รายได้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีดังนี้ ประชาชนบางส่วนมีความคาดหวังต่อบาทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถ่ินของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในระดับตํ่า และได้แสดงความคิดเห็นว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่

มีความพร้อมและไม่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนมีการรับรู้บทบาทของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลและมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบางประเด็นไม่ถูกต้อง ตลอดจนมี

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงพอในบางแหล่งข่าวสาร 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลควรพัฒนาบทบาทของตนเองให้มากข้ึนใน

การจัดการทพรัยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน ควรมีการให้ความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากย่ิงขึ้น 

 

618.  เพลงพิณ  มั่นอยู่ . ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล จังหวัดยะลา . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) , 2540. 

 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนใหญ่มีอายุ อยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี การศึกษาระดับประถม

ศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินเฉลี่ย 36 ปี รายได้เฉลี่ยคนละ 3,852 บาท/เดือน มีสถานภาพในองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารจากการเลือกตั้งและทุกคนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนใหญ่มีความรู้ เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ปาน

กลาง และพบว่า ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ขึ้นกับตัวแปร 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน และการรับข้อมูลข่าวสารจากวารสาร/นิตยสาร การประชุมในหมู่บ้าน หอ

กระจายข่าว/โปสเตอร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคนในหมู่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี 

และพบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ขึ้นอยู่กับ การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วารสาร/นิตยสาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ

ควรสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติโดยส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 

วารสาร/นิตยสาร ที่มีเนื้อหา เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมการให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการคัดเลือก คณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลควรคํานึงถึงระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน เพื่อท่ีจะได้ผู้รับผิดชอบ

ในการวางแผนงานโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

619.   กชกร  อนุชา . การศึกษา ส ารวจความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และทัศนคติที่มีต่อการจ าแนกประเภทขยะก่อนทิ้ง : 

กรณีศึกษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จังหวัดนครปฐม . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  348 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 52.50 

และมีทัศนคติท่ีต่อการจําแนกประเภทขยะก่อนท้ิงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 79.25 สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้าน

วัสดุศาสตร์กับทัศนคติ ปรากฏว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์อยู่ในเกณฑ์สูง จะมีทัศนคติ

ท่ีดีต่อการจําแนกประเภทก่อนท้ิง แตกต่างจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ํา 

จะมีทัศนคติท่ีดีค่อนข้างต่ําต่อการจําแนกประเภทก่อนท้ิง อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

620.  กฤษดา  ทองสังวรณ์ . ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน จังหวัดอุดรธานี  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยปรากฏว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมด้านความรู้เก่ียวกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง โดยความพร้อมด้านความรู้เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอยู่

กับระดับการศึกษา และอาชีพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเจตคติของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่ท่ีมีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแสดงออกในลักษณะของความไม่แน่ใจ โดยความพร้อม

ด้านเจตคติต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอยู่กับอายุ และระดับการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีความพร้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลาง จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะว่าผู้รับผิดชอบควรส่งเสริม เผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนใน

ท้องถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

621.  จิตประภา  บุญลอย . การศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการวางแผนการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาเทคโนโลยี

การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

  

 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ ANOVA ปรากฏว่า 

พารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยศักยภาพของ อบต. ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินท่ีได้จากกลุ่ม เป้าหมายท้ัง 6 กลุ่ม 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่มีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ โดยความเชื่อม่ัน 95% และเม่ือวิเคราะห์ประเด็นตัวชี้วัดท่ีทําการศึกษา 

พบว่า ศักยภาพหรือความสามารถของ อบต . อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง มีค่า  Mean ระหว่าง 1.40 – 2.90 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากวิธีการศึกษาเชิงลึก พบว่า การท่ีกลุ่มเป้าหมายยอมรับว่ามีความพึงพอใจในศักยภาพ

การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินของ อบต. ในปัจจุบันเพราะกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจข้อจํากัดในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของ อบต . เป็นอย่างดี และกลุ่มเป้าหมายคาดหวังให้ อบต . ต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้สูงกว่าระดับท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 

 กล่าวโดยสรุป ผลการวิเคราะห์ทางสถิติยอมรับว่า อบต . มีศักยภาพการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

เป็นท่ีพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต . เป็นอย่างดี 

แต่ผลการวิเคราะห์ประเด็นตัวชี้วัดท่ีทําการศึกษา พบว่า ศักยภาพหรือความสามารถของ อบต . อยู่ในเกณฑ์ระดับปาน

กลาง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินของ อบต . ประสบผลสําเร็จ กลุ่มเป้าหมายยัง

คาดหวังให้ อบต. ต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้สูงกว่าระดับท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

622.  มนตรี  ด้วงปรึกษา . ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  349 

  

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในขั้นตอน

การริเริ่มโครงการ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลและการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ใน

ระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์การผันแปร พบว่าทัศนคติต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกัน มีความเห็นต่อการ

มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่า

ไม้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล

บางส่วนขาดความรู้ในเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมป่าไม้ ควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ความสําคัญของป่าไม้ โดยการจัดอบรม ประชุมสัมมนา และการดูงานจากองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน ๆ ที่มี

ประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น วางแผน และตัดสินใจ ในกระบวนการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพิ่มมากข้ึน โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลให้ชัดเจน และกระทรวงมหาดไทย ควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถ่ินแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็น

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 

623. สมเกียรติ  ยุติธรรม . ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการแก้ปัญหา

มลพิษทางน้ า  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 

 ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารมีความพร้อมในระดับปานกลางร้อยละ 76.2 และไม่พร้อมร้อยละ 23.8 

เนื่องจากมีความรู้อยู่ในระดับตํ่า ความพร้อมด้านความรู้และด้านเจตคติมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและความ

พร้อมด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับการได้รับข่าวสาร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สําหรับปัญหาที่พบได้แก่ 

งบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการและความร่วมมือของประชาชน การขาดความรู้ในการแก้ปัญหาเป็น

อุปสรรคท่ีสําคัญ มีความต้องการให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนด้านเคร่ืองมือและงบประมาณ

อย่างต่อเนื่องจากภาครํฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบและกว้างขวางด้วย 

 ผลจากการวิจัยดังกล่าว รัฐควรมีการพัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินโดยอบรมให้ความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพิ่มมาก

ขึ้น ขยายโอกาสและยกระดับทางการศึกษาภาคบังคับให้สอดคล้องกับการพัฒนาโดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน การ

เผยแพร่ข่าวสารควรใช้สื่อต่าง ๆ ให้มากประเภทข้ึน ประการสุดท้ายรัฐควรกําหนดนโยบายให้มีการจัดต้ังองค์กรร่วมท้ัง

ภาครัฐ เอกชนและประชาชนเพื่อการประสานงานในท้องถ่ินด้วย 

 

624.  สมคิด  รัตนวงศืไชย , พ.ต.ท. . ความรู้และความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดข้ึนจากการสร้างขึ้นโดยมนุษย์ คือ ถาวรวัตถุ โบราณสถาน ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นต้น ตลอดจนมีความ

เข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมทางน้ํา สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับป่าไม้ 

สัตว์ แร่ธาตุและเสียง ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยรัฐบาลและประชาชนเป็นสําคัญ 
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 เพื่อให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติได้ผลอย่างจริงจัง ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้รัฐบาลมุ่งเน้น

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามบทบาทของตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรท้องถ่ินในการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามตัวบท

กฎหมายท่ีกําหนดไว้ให้ได้อย่างจริงจัง เพื่อให้ท้องถ่ินสามารถแก้ปัญหาด้วนตนเองได้ในอนาคต โดยมิต้องไปมุ่งพึ่งพา

จากรัฐบาลอีกต่อไป 

 

625.  ระดม  อินแสง . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการบริหารการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถ่ินในจังหวัดน่าน  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารท้ัง 4 แห่ง มีบทบาทในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน

ระดับปานกลาง และมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ีในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ินค่อนข้างน้อย แต่มีบาง อบต . โดยเฉพาะ อบต . ไหล่น่าน มีโครงการจัดการทรัพยากรท่ีประสบความสําเร็จใน

ระดับหนึ่ง เช่น โครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ํา โครงการจัดต้ังป่าชุมชน โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประชาคมตําบล กลุ่มองค์กรเอกชน ที่มีบทบาทอย่างมากใน

ปัจจุบัน ในส่วนของปัญหา และอุปสรรค ของผู้บริหาร อบต . ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ์ ที่จะนํามาใช้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อบต. เป็นต้น 

 ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า การบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อบต . ให้ได้ผลดีนั้น จําเป็นต้องได้รับ

ความร่วมมือจากกลุ่มประชาคมตําบล รวมท้ังกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อยู่แล้ว โดยท่ีผู้บริหาร 

อบต. จะต้องให้ความสําคัญ ร่วมมือกับกลุ่มประชาคมตําบลและกลุ่มอ่ืน ๆ ที่สําคัญผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ เข้า

ร่วมโครงการอนุรักษ์ โครงการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ีนั้นด้วย 

 

626.  เศรษฐพงษ์  ปุจฉาการ . ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา : อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาเทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์)  

 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่ มีระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความรู้จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ

การศึกษาและการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบว่าระดับทัศนคติส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา จะเปลี่ยนแปลงตาม อายุ 

ระดับการศึกษาและการติดตามข้อมูลข่าวสาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วม

จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาจะเปลี่ยนแปลงตาม ประเภทการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรร่วม พบว่า ระดับการศึกษาและการติดตามข้อมูลข่าวสาร มี

ผลต่อระดับความรู้และระดับทัศนคติ ส่วนประเภทการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และอายุ มีผลต่อระดับ

การมีส่วนร่วม 
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627.  จรัญ  บุญทะคุด . ขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี จังหวัดปัตตานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. คณะกรรมการาบริหาร อบต . ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 41.48 ปี เกือบคร่ึงจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา มากกว่าคร่ึงทํานาทําสวนเป็นอาชีพหลัก มีรายได้ของครอบครัวระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน เม่ือ

หมดวาระจะลงสมัครอีกคร้ัง (ร้อยละ 76.7)  

 2. คณะกรรมการบริหาร อบต. มีภาวะผู้นําระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.00) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร อบต. อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 81.7) 

 3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหาร อบต . อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 

70.8) และเม่ือพิจารณาขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน ปรากฏว่ามีขีดความสามารถใน

การวางแผนสูงสุด (ร้อยละ 82.5) รองลงมาได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ การจัดองค์กร การจัดบุคลากร และการ

ประสานงาน (ร้อยละ 76.7, 60.8, 41.7 และ 38.3 ตามลําดับ) 

 4. เม่ือพิจารณาภาพรวมเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมพบว่าคณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีภาวะผู้นําสูงมี

ขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมสูง ส่วนระดับการศึกษา รายได้ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และ

ท่ีมาของกรรมการท่ีแตกต่างกันไม่ทําให้ขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกัน 

 5. พิจารณาขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านพบว่า 

  5.1 ระดับการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร อบต. ต่างกัน ขีดความสามารถในการจัดองค์กรและการ

จัดสรรงบประมาณต่างกัน 

  5.2 คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีรายได้สูงมีขีดความสามารถในการประสานงานและการจัดสรร

งบประมาณสูงกว่าคณะกรรมการบริหาร อบต. ท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 

  5.3 คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีภาวะผู้นําสูงมีขีดความสามารถในการจัดองค์กรและการ

ประสานงานสูงกว่าคณะกรรมการบริหาร อบต. ท่ีมีภาวะผู้นําต่ํา 

  5.4 คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สูง มีขีดความสามารถในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดสรรงบประมาณสูง 

 

628.  สุเมธ  แก้วมณี . บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะ

กรณี อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีการรับรู้บทบาทหรือบทบาทท่ีควรจะเป็น (Ought-to-

be-Role) ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 บทบาท อยู่ในระดับสูง เช่น เดียวกับการแสดงบทบาทท่ีเป็นจริง (Actual 

Role) และจากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อบทบาท พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้เห็น

ความสําคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อวิถีชีวิตในระดับสูง มีความตระหนักในบทบาทการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในระดับสูง มีความรู้เรื่องของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสูง และยังมี

ประสบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับกระดับของการแสดงบทบาท แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทท่ีเป็นจริงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่ํากว่าบทบาทท่ีควรจะเป็น ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทําให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถทําหน้าที่ในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ได้อย่างเต็มท่ีตามบทบาท ที่ควรจะเป็น 

 ปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ประชาชนในท้องถ่ินขาด

ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่เห็นความสําคัญและความสัมพันธ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต ขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการสอดส่อง

ดูแลประชาชนในท้องถ่ินให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ขาดการประสานงาน และ

ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ 

 1. รัฐควรจะกําหนดอํานาจ หน้าท่ี และบทบาท ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้

ชัดเจน สนับสนุนเงินงบประมาณในการปฏิบัติงาน มีระบบการเสริมแรงกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีผลงานการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2. รัฐควรสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีการเชื่อมโยงกับองค์กรเอกชน (NGO) และอาสาสมัคร ใน

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงจากระดับท้องถ่ินสู่ระดับประเทศ และระดับโลก 

 3. รัฐควรสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบล มีมาตรการสนับสนุนองค์กรเอกชน ชุมชน โดยการให้สิทธิพิเศษ

ต่าง ๆ เป็นการเสริมแรงให้กับองค์กรเอกชน และชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

629.  สุพล  ฟองงาม . ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อบทบาทของสมาชิสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต่อบทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 3. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต่อบทบาทท่ีเป็นจริงต่ํากว่าบทบาทท่ีคาดหวังในด้าน

นิติบัญญัติ ด้านติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานฝ่ายบริหาร ด้านงบประมาณ ด้านการอุทิศในการทํางาน ด้านการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้คําแนะนํา ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และระดับการ

มีส่วนร่วม 

 4. ปัจจัยด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน สถานภาพ ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด โอกาสที่ได้พบปะประสานงาน ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความสัมพันธ์กับบทบาทท่ีคาดหวัง

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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630.  ไพศาล  คชศิลา . บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ที่มี

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ภาค

วิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดตราดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายุเฉลี่ย 46 ปี มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี 

108,748 บาท มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริหารน้อย ซึ่งเป็นประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นกรรมการ

หมู่บ้านและกรรมการตําบลน้อยกว่า 5 ปี และเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของทางราชการ 1 คร้ัง ตั้งแต่ได้เข้ามาทํา

หน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนตําบล 

 สําหรับบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการศึกษาพบว่า 

ส่วนใหญ่ยังมีบทบาทค่อนข้างน้อย ท้ังนี้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระดับการศึกษา ตําแหน่งในองค์การ

บริหารส่วนตําบล และการได้รับการฝึกอบรม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทต่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากข้ึน จึงควรสนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีการศึกษาที่สูงขึ้น โดย

แนะนําให้ไปสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมท่ีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในพื้นท่ี และหน่วยงานภาครัฐควรดําเนินการจัด

ฝึกอบรมในพื้นท่ีแห่งนี้ให้มากข้ึน โดยเฉพาะหลักสูตรเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 

631.  อ านวย  ปิ่นพิลา . แนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  : กรณีศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลต่างระดับชั้นในจังหวัดเชียงใหม่  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 มีแนวคิดการเลือกใช้มาตรการทางรัฐศาสตร์ในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง รองลงมาคือมาตรการทางอาญา และมาตรการทางแพ่ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อแนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 การเปรียบเทียบการเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน อบต . ชั้น 1 และชั้น 5 มี

แนวความคิดไม่แตกต่างกันในการเลือกใช้มาตรการทางรัฐศาสตร์ 

 ในส่วนของปัจจัยอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดการเลือกในมาตรการทางกฎหมาย ทั้ง อบต. ชั้น 1 และ

ชั้น 5 ซึ่งมีระดับชั้นแตกต่างกันนั้น ปัจจัยอ่ืนไม่มีผลต่อแนวคิดในการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่มีผลกระทบ

โดยตรงและโดยอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินนั้น ๆ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประโยชน์อย่างคุ้มค่าจนถึงรุ่นลูกหลายต่อไป และจะขาดเสียมิได้ก็คือ หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ

องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีจะต้องร่วมมือประสานกัน เพื่อช่วยกันหามาตรการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับพื้นท่ี

ของตนเอง 

 

632.  ศรีสุรางค์  เคหะนาค . การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์

และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นที่ 5 มีรายได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

หมู่บ้านในความรับผิดชอบ 6 – 10 หมู่บ้าน ประชากรในความรับผิดชอบ 5,001 – 10,000 คน มีทรัพยากรในการ

จัดการ ได้แก่ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 10.1 มีการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 25.8 จัดให้มีภาชนะรองรับมูล

ฝอย ร้อยละ 14.6 จัดให้มียานพาหนะขนส่งมูลฝอย ร้อยละ 7.9 มีพื้นท่ีกําจัดมูลฝอย ร้อยละ 6.7 มีระบบกําจัดมูลฝอย 

ร้อยละ 14.6 การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ร้อยละ 36.0 การรับรู้บทบาทตามพระราชบัญญัติอยู่ใน
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ระดับสูง ร้อยละ 59.6 ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 49.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ด้านเก็บรวบรวม ขนย้าย กําจัด อยู่ในระดับน้อย มีมากถึงร้อยละ 91.0 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติพบว่า 

ระดับชั้น รายได้ ทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ ภาชนะรองรับมูลฝอย ยานพาหนะขนย้ายมูลฝอย และการสนับสนุนจาก

หน่วยงานของเอกชน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (P < 0.05) 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในระดับสูง ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านวิชาการ และร่วมวางแผน

ดําเนินการการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตําบล 

 

633.  เสมอ  ล้ิมชูวงศ์ . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด ในการจัดการป่าชุมชน  . ปริญญาวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 

2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า นโยบายของรัฐและกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนให้ประชาชน อบต . และ อปท . มี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ขณะนี้ยังขาด

กฎหมายประกอบและแนวทางปฏิบัติท่ีจะเอ้ืออํานวยให้ อปท . และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการอย่างแท้จริง รัฐ

จําเป็นต้องเร่งรัดในการออกกฎหมายดังกล่าว สําหรับการบริหารและจัดการของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องนั้น ยังขาดแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการท่ีจะดําเนินการเรื่องนี้ แต่ได้เน้นแนวทางปฏิบัติโดยให้ประชาชนและ อบต . มีส่วนร่วมในการ

จัดการป่าชุมชนมากขึ้น 

 สถานภาพสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิก อบต . และราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย 

สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน การศึกษาระดับประถมศึกษา มีภูมิลําเนาเดิมในตําบลด่านขุนทด และประกอบอาชีพหลัก

ทําการเกษตรน้ําฝน มีอาชีพรองรับจ้างและค้าขาย รายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ยค่อนข้างสูง (76,780 บาท) และรายจ่าย

ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ยต่ํากว่ารายได้ (64,789 บาท) ส่วนใหญ่มีเงินออมและหนี้สินไม่มาก 

 บทบาทของ อบต. ด่านขุนทด ในการจัดการป่าชุมชน อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และปัจจัยท่ีมีผลต่อบทบาทของ

สมาชิก อบต. ในการจัดการป่าชุมชน คือ ทัศนคติของสมาชิก อบต. ต่อป่าชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการมีบทบาทในการ

พัฒนาป่าชุมชน ส่วนทัศนคติของราษฎรตําบลด่านขุนทดท่ีมีต่อการจัดการป่าชุมชน พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านป่า

ชุมชนจากสื่อทุกชนิดอย่างต่อเนื่องและความสนใจในกิจกรรมป่าชุมชน จะทําให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรป่าไม้ และเข้าร่วมกิจกรรมป่าชุมชนมากขึ้น ดังนั้น ในการดําเนินงานส่งเสริมของภาครัฐจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

เน้นการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สื่อทุกรูปแบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

634.  วรรณา  ยังเจริญ . บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการมูลฝอยและน้ าเสีย  : กร

ศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีบทบาท และมีความรู้ในการจัดการมูลฝอย

และน้ําเสียในระดับตํ่า แต่มีทัศนคติในการจัดการมูลฝอยและน้ําเสียในระดับสูง ปัจจัยท่ีมีผลต่อบทบาทในการจัดการมูล

ฝอยและน้ําเสียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ประสบการณ์การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยและน้ําเสียการ

รับรู้ข่าวสารในการจัดการมูลฝอยและน้ําเสีย ทัศนคติในการจัดการมูลฝอยและน้ําเสีย ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ในการ

จัดการมูลฝอยและน้ําเสีย คือ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และอายุ นอกจากนี้ระดับการศึกษา สถานภาพการ

เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (โดยตําแหน่ง หรือโดยการเลือกตั้ง ) และความรู้ในการจัดการมูลฝอยและน้ํา

เสีย มีผลต่อทัศนคติในการจัดการมูลฝอยและน้ําเสียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  355 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยและน้ําเสีย ผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ พร้อมท้ังจัดฝึกอบรมท้ังด้าน

ทฤษฎี และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการมูลฝอยและน้ําเสีย เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีผลต่อทัศนคติในการ

จัดการมูลฝอยและน้ําเสีย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถนําความรู้ท่ีได้รับ ไปใช้เพิ่มบทบาทใน

องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งนําไปสู่การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมในตําบลต่อไป นอกจากนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลควรกําหนดข้อบังคับ และจัดกิจกรรมการจัดการมูลฝอยและน้ําเสียของชุมชน เพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อไป 

 

635.  ประพล  มิลินทจินดา . ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด

เพชรบุรี . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับสูง 

อายุ การศึกษา ตําแหน่ง อาชีพ การรับรู้ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม มีผลต่อความตระหนักอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลต่อ

ความตระหนัก  ผลการทดสอบถดถอยพหุคูณ แสดงว่าความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ

และการรับรู้ข่าวสาร ที่ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 31.6 

 

636.  ชัยยุทธ  คุณชมภู . การยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาการ

จัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่ยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

และพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล คือ ระดับ

การศึกษา การได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว และการได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่า ใน

ด้านการศึกษารัฐควรจะบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในส่วนของกรมป่าไม้ ควรจะมีโครงการฝึกอบรมเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับราษฎรท่ีอยู่รอบ ๆ ผืนป่าอนุรักษ์ให้ท่ัวถึงอย่างแท้จริง ในด้านการกระจายผลประโยชน์จากการ

ท่องเท่ียว เจ้าหน้าที่อุทยานควรจัดสรรให้ราษฎรท่ีอยู่ติดกับแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเท่ียว 

อาทิเช่น การขายอาหาร เคร่ืองดื่ม การขายของท่ีระลึก การให้บริการท่ีพัก การเป็นมัคคุเทศก์ การนํารถยนต์ให้บริการ 

การรับจ้างแบกหาม ส่งของในด้านการให้ข่าวสาร กรมป่าไม้ควรจะกําหนดเป็นนโยบายชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ท่ีออกไปสํารวจ

ประกาศจัดตั้งอุทธยานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ในราษฎรได้รู้และเข้าใจอย่าง ทั่วถึงเพื่อให้เกิดการยอมรับในการ

ดําเนินการ 

 

637.  สมาน  กาบมาลา . ค่านิยมและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกและคณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ค่านิยมเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริาหรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 

แสดงออกด้วย ความสนใจ ความสํานึก ความต้องการ และการเรียนรู้ ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงมาก 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  356 

 ในส่วนวิสัยทัศน์เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจ 

การมองการณ์ไกล อยู่ในระดับสูงมาก หมายความว่าคณะกรรมการบริหารมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

เรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก 

 ส่วนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับค่าคะแนนรวมเฉลี่ยในเกณฑ์มากท่ีสุด แสดงถึง

วิสัยทัศน์เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตําบลมีวิสัยทัศน์ดังกล่าวท่ีประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ และการมองการณ์ไกล อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อเท็จจริง

เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

 

638.  ประสิทธิ์  เน่ืองหล้า . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล และความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชน  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปมีการศึกษาระดับประถมศึกษา การ

ปฏิบัติจริงของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอยู่ในระดับปานกลางและพบว่ามีการ

ปฏิบัติจริงมากท่ีสุดในเรื่องของการวางระเบียบผังเมือง รองลงมาได้แก่การจัดการพื้นท่ีสีเขียวและการจัดการของเสียและ

สารบริโภค 

 ความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองพะเยาอยู่ในระดับมาก และ

พบว่ามีความคาดหวังมากท่ีสุดในเรื่องของการจัดการของเสียและสารบริโภค รองลงมาได้แก่ การวางระเบียบผังเมืองและ

การจัดการพื้นท่ีสีเขียว 

 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติจริงของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและความคาดหวังของชุมชน

ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความแตกต่างและควรสนับสนุนเพิ่ม

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และการคัดเลือกสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลต้องคํานึงถึงระดับการศึกษาเพื่อท่ีได้ผู้รับผิดชอบในการวางแผนโครงการเกี่ยวกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของชุมชน 

 

639.  ชวลิต  โล่ห์คุณสมบัติ . ปัจจัยก าหนดการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เฉพาะหมู่บ้านท่ีมีเขตการปกครองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมมีการ

ยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ในระดับสูง 

 การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการกําหนดและบํารุงรักษาแนวเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล เฉพาะหมู่บ้านท่ีมีเขตการปกครองในเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมประเด็นการมีส่วนร่วมกันกําหนดรูปแบบ

แนวเขตและการใช้ประโยชน์จากแนวเขตโดยการปลูกต้นไม้ โดยให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ด้วย และประเด็นการมีส่วน

ร่วมกันดูแลรักษาแนวเขตควรจ้างราษฎรท่ีอาศัยอยู่ติดแนวเขต มีผลหรือความสัมพันธ์ในทางบวกกับการยอมรับการ

ประกาศจัดตั้งอุทยาน 

 อุทยานแหงชาติป่าแม่ปืมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.01 สําหรับการได้รับข่าวสารการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเฉพาะหมู่บ้านท่ีมีเขตการปกครองอยู่ในเขต



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  357 

อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม มีผลหรือความสัมพันธ์ในทางบวกกับการยอมรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมอ

ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวของสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตําบล เฉพาะหมู่บ้านท่ีมีเขตการปกครองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ไม่มีผลหรือความสัมพันธ์กับการยอมรับการ

ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการออกเอกสารสิทธ์ิการถือครองท่ีดินควร

ตรวจสอบท่ีดินว่าอยู่ในเขตเตรียมการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม หรือไม่โดยประสานงานกับกรมป่าไม้ใน

เบ้ืองต้น การให้ราษฎรในพื้นท่ีเตรียมการได้มีส่วนร่วมกําหนดและบํารุงรักษาแนวเขตท่ีจะมีขึ้นในอนาคต และหรือการ

จ้างราษฎรในพื้นท่ีดังกล่าวให้บํารุงรักษาแนวเขต รวมท้ังการให้ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นท่ีเตรียมการประกาศ

จัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมพร้อมกันไปด้วย 

 

640.  อุบลวรรณ  สุภาแสน . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. คณะกรรมการป่าไม้ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไม้มีบทบาทในการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในระดับสูง โดยมีบทบาทในด้านการใช้ประโยชน์จากป่า ได้แก่ เป็นผู้ร่าง และแก้ไขกฎระเบียบ 

รวมท้ังเป็นผู้ลงโทษผู้กระทํากฎระเบียบการใช้ป่าของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งได้แก่ การ

ออกตรวจตราสภาพป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า 

 2. ระดับการใช้ประโยชน์จากป่าของประชาชน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมี

แนวโน้มว่า ยิ่งมีการใช้ประโยชน์จากป่ามากเท่าใด ก็จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนมากข้ึนเท่านั้น 

 3. การเกิดข้ึนขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีบัวบาน มีผลต่อการจัดการป่าไม้ของชุมชน ซึ่งได้แก่ ก่อให้เกิด

ความหลากหลายในด้านวิธีการอนุรักษ์ป่า การสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชาวบ้าน ตลอดจนมีนโยบายให้

ขยายพื้นที่ในการอนุรักษ์ป่าออกไป นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเชื่อมประสานความร่วมมือในการจัดการป่าไม้ในเครือข่ายระดับ

ตําบล แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น เน้นไปทางด้านบทบาทในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

แต่ไม่ได้มีบทบาทในการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

 นอกจากนี้ ยังพบว่า เพศ อายุ สถานภาพในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ทรัพยากรป่าไม้และสิทธิชุมชน และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 

 จากผลการวิจัย พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในขั้นตอนต่าง ๆ ยังอยู่ใน

ระดับตํ่า โดยเฉพาะขั้นตอนการวางแผนและการประเมินผล ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ ให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการป่าไม้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อันได้แก่ การรับรู้ปัญหา การ

วางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของป่าร่วมกัน ได้มีบทบาทในการจัดการป่าของ

ชุมชนอย่างแท้จริง 

 

641.  ปริยานุช  คิมหะจันทร์ . บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการสิ่งแวดล้อม  : กรณีศึกษา 

จังหวัดนครปฐม . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  358 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทท่ีปฏิบัติจริงในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ

ปานกลาง สําหรับผลการวิเคราะห์การผันแปรและการจําแนกพหุ พบว่า แรงจูงใจ การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อบทบาทท่ีปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ปัญหางบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ์ บุคลกรไม่เพียงพอ ระเบียบปฏิบัติทางราชการท่ีมีขั้นตอนมาก รวมท้ังขาดการประสานงาน และรับผิดชอบ

ร่วมกันของหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียไม่

เพียงพอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการบริหารส่วนตําบล และประชาชน ยังให้ความสําคัญกับการ

จัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียด้วย และกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจหน้าที่แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการขยะ

มูลฝอยและน้ําเสียโดยตรง 

 

642.  ทศพร  ปทุมยา , พ.ต.ต. . ความคิดเห็นต่อความพร้อมของ อบต . ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

ท้องถ่ิน : ศึกษากรณีอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อบต . มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในท้องถ่ินในระดับตํ่า จากการวิเคราะห์การผันแปร พบว่า การรับรู้ข่าวสารการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีผลต่อความคิดเห็นต่อความพร้อมของ อบต. ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

ท้องถ่ินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 การให้คุณค่าทรัพยากรป่าไม้มีผลต่อความพร้อมของ อบต . ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถ่ินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์การจําแนกพหุ พบว่า 

กลุ่มท่ีไม่ประกอบอาชีพ กลุ่มท่ีจบปริญญาตรี กลุ่มท่ีเป็นสมาชิกสภา อบต . โดยการเลือกตั้ง กลุ่มท่ีมีระดับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้สูง กลุ่มท่ีมีระดับความรู้เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้สูง มีความคิดเห็นว่า อบต . มี

ความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถ่ิน มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

 กลุ่มตัวอย่างได้จัดลําดับความสําคัญของความรุนแรงของปัญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในท้องถ่ิน ดังนี้คือ 1. ปัญหาด้านการบริหารการคลังและงบประมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2. ปัญหาด้านการจัด

โครงสร้างและระบบงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3. ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ

ปัญหาด้านความร่วมมือประสานงานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4. ปัญหาด้านการวางแผนและนโยบายการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ 5. ปัญหาด้านการอํานวยการและควบคุมงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 

643.  ส าราญ  ชาติโสม . แนวทางการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขต 6 ใน

การควบคุมฝุ่นละอองและเขม่าควัน . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาเอกกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิยา

ลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ปัญหาเหตุรําคาญ โดยเฉพาะฝุ่นละอองและเขม่าควัน ตาม พ .ร.บ.การสาธารณสุข พ .ศ. 2535 มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ ทําให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัย ประธาน

กรรมการบริหาร อบต. เป็นผู้มีบทบาทควบคุมโดยตรง ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บทบาท ที่มีต่อแนวทางการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการบริหาร อบต . อยู่ในระดับรู้บางส่วน ร้อยละ 53.4 ส่วนแรงจูงใจอยู่ในระดับ 5 คือความต้องการ

ประสบความสําเร็จในชีวิต ความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติงาน ประธานกรรมการบริหาร อบต . เห็นด้วยในแนว

ทางการปฏิบัติมาก ร้อยละ 92.0 เม่ือแยกเป็นรายด้านตามบทบาท พบว่าการเป็นนักประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ร้อย

ละ 98.0 รองลงมาคือด้านการเป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และผู้ประกอบการ การรับรู้บทบาท มีความสัมพันธ์กับ

แนวทางปฏิบัติงาน ส่วนแรงจูงใจไม่มีความสัมพันธ์กับแนวทางการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  359 

การจัดให้มีการเสริมความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของ พ .ร.บ. การสาธารณสุข ว่าด้วยเหตุรําคาญ และจัดทําคู่มือแนวทางการ

ปฏิบัติงานในการควบคุมฝุ่นละอองและเขม่าควัน ให้กับ อบต. ใน 7 จังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 

644.  สุรชัย  ราษฎร์นุ้ย . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการน้ าเสียในความเห็นของคณะ

กรรมการบริหาร : ศึกษากรณีตอนกลางลุ่มน้ าปัตตานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถานบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการน้ําเสียในความเห็นของคณะกรรมการบริหารโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อศักยภาพในการจัดการน้ําเสีย พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือนประสบการณ์ทํางาน 

ระดับความรู้ความเข้าใจในบทบาทของ อบต . ท่ีต่างกัน มีผลต่อศักยภาพในการจัดการน้ําเสียแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลจากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าระดับ ปวช . 

ฉะนั้นควรจัดการอบรมในลักษณะเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการบริหารส่วนตําบลและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบลโดยให้ครอบคลุมทุกคน 

 2. เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุนหรือกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารมี

ความรับผิดชอบในบทบาทท่ีควรจะเป็นความรู้ความเข้าใจในบทบาทเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีต้องเสริมความรู้ให้เข้าใจในบทบาท

ท่ีควรจะเป็น เช่น อาจนําคณะกรรมการบริหารไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาแล้ว เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และค่านิยม

ร่วมกันท่ีจะรับรู้และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

645.  พล  ขวัญนุ้ย . ความตระหนักขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการป้องกันน้ าเสีย : ศึกษากรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ตอนกลางลุ่มน้ าปัตตานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถานบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 92.1 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 48.6 

การศึกษาต่ํากว่า ปวช . ร้อยละ 75.7 สถานภาพสมรสร้อยละ 87.9 เป็นกรรมการโดยการเลือกตั้งร้อยละ 73.6 อาชีพ

เกษตรกรรมร้อยละ 66.4 อายุงาน 1 – 5 ปี ร้อยละ 52.1 มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 51.4 และ

มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมร้อยละ 89.3 

 2. ระดับความตระหนักต่อการป้องกันน้ําเสียโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.74) เม่ือพิจารณาตามราย

ด้าน ด้านการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันน้ําเสีย และด้านบทบาทในการดําเนินการป้องกันน้ําเสียอยู่ในระดับสูง 

(ค่าเฉลี่ย 3.07) เท่ากัน และด้านการรับรู้ปัญหาที่ก่อให้เกิดน้ําเสียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.54) 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ

อายุการทํางานท่ีแตกต่างกัน จะมีความตระหนักต่อการป้องกันน้ําเสียแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบว่า ปัญหาน้ําเสียจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

  4.1 การรับรู้ปัญหาจัดอยู่ระดับปานกลาง 

  4.2 การประชาสัมพันธ์จัดอยู่ระดับปานกลาง 

  4.3 บทบาทในการป้องกันน้ําเสียขององค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดมาตรการป้องกันน้ําเสียและ

กําหนดแผนงานในการป้องกันน้ําเสีย 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  360 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. องค์การบริหารส่วนตําบล ควรจะต้องให้ความสําคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการป้องกันน้ําเสีย ซึ่ง

จะเกิดข้ึนจากการท้ิงขยะจากชุมชน และประชาชนท่ัวไป ซึ่งจะเป็นปัญหาที่สําคัญต่อสิ่งแวดล้อม และควรประชาสัมพันธ์

ในเรื่องปัญหาน้ําเสีย การจัดการขยะในชุมชนควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 2. องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจะให้ความสําคัญในการกําหนดมาตรการรวมถึงแผนงานในการป้องกันน้ํา

เสีย 

 

646.  ประทีป  รัตนญาติ . บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ตอนกลางลุ่มน้ าปัตตานี ในการ

จัดการขยะ . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการขยะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเพื่อการ

พิจารณาตามรายด้าน ปรากฏว่า ความร่วมมือของประชาชนและการดําเนินโครงการและการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ

อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้ปัญหาในชุมชน การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการขยะและการบริหารงบประมาณ

ในการดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะท่ีแตกต่างกัน จะมีบทบาทในการจัดการขยะแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 

 3. ปัญหาในการจัดการขยะคือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐไม่ให้ความสําคัญใน

การจัดการขยะ และปัญหาการขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ข้อเสนอและแนว

ทางแก้ไข คือ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการจัดการขยะ รัฐมีการจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ 

 ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ รัฐควรสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อแก้ไขปัญหา

ขยะท่ีเกิดผลกระทบอย่างเร่งด่วนและรัฐควรมีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารประจําหมู่บ้านพร้อมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ทาง

สื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้อย่างท่ัวถึง 

 

647.  คมสัน  วาที . ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการขยะ : ศึกษากรณีอ าเภอ

บันนังสตา และอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถานบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีความคิดเป็นด้วยต่อการจัดการขยะในระดับสูง 

  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 เห็นด้วยในการจัดให้มีระบบการจัดเก็บและขนส่งขยะในระดับสูง 

  1.2 เห็นด้วยในการจัดให้มีการแยกประเภทของขยะ ในระดับสูง 

  1.3 เห็นด้วยในการจัดให้มีการกําจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในระดับปานกลาง 

  1.4 เห็นด้วยในการนําขยะมาใช้ประโยชน์ ในระดับปานกลาง 

  1.5 เห็นด้วยในการออกข้อบังคับตําบลเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และกําหนดโทษ ในระดับสูง 

 2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในระดับปาน

กลาง 

 3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้เก่ียวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับปาน

กลาง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  361 

 4. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาของขยะ ในระดับปานกลาง 

 5. ความรู้ในบทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการจัดการขยะ 

 6. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีความ

สัมพนธ์เชิงบวกกับความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการจัดการขยะ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 7. การรับรู้เกี่ยวกับปัญหาของขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

คิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการจัดการขยะท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 8. อายุของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลต่อการจัดการขยะ 

 9. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการจัดการขยะ 

 10. ระดับการศึกษาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลต่อการจัดการขยะ 

 11. อาชีพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลต่อการจัดการขยะ 

 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการ 

 1. หน่วยงานราชการควรมีการอบรมสัมมนา เพื่อแนะนําส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปัญหาของขยะ และการดําเนินการจัดการขยะ โดยเฉพาะการปฏิบัติท่ีถูกต้องในการกําจัดขยะ แก่สมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์กรท้องถ่ิน 

 2. ควรท่ีจะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการรีไซเคิล หรือทําโครงการในลักษณะโครงการขยะแลกไข่ เพื่อให้ประชาชน

ได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของขยะ ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 

 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังราชการและเอกชน ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาของขยะ และวิธีดําเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้มากย่ิงขึ้น ท้ังทางสื่อ

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ควรศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ไปพร้อมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้

ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับปัจจัยเหตุที่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการขยะชัดเจน

ขึ้น 

 

648.  กิ่งแก้ว  กุดโอภาส . กระบวนการและข่าวความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรในเขตพืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ

จัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ทุกองค์กรยังใช้วิธีการเผาและฝัง โดยมี

วิธีการท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ได้นําขยะทําเป็นปุ๋ยหมักบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่อง เพราะขาดการสนับสนุน

จากหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือแนะนํา และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังไม่มีการนําขยะมาฟื้นฟูใช้

ประโยชน์ใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นวิธีท่ียุ่งยาก และใช้ต้นทุนสูง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ได้มีการคัดแยกขยะมูล

ฝอยเพื่อนําไปขายและนําไปใช้ประโยชน์โดยทําการซ่อมแซม หรือล้างน้ําทําความสะอาดเพื่อนํามาใช้ซ้ําบ้าง ด้วยส่วนใหญ่

ยังไม่เข้าใจถึงการนํามาใช้ประโยชน์ให้สามารถกลับมาใช้ได้หลาย ๆ วิธีการจึงเก็บวัสดุท่ีเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยส่วนท่ี

ขายได้ให้ผู้รับซื้อของเก่าเพื่อเข้าโรงงานแปรสภาพเป็นส่วนมาก 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  362 

 เรื่องข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยพบว่า ทุกองค์กรไม่มีการวางแผนท่ีดีอย่างเป็นระบบ ไม่มี

ความสัมพันธ์และร่วมมือกันในการจัดการมูลฝอย ในทางตรงกันข้ามจะเป็นลักษณะต่างคนต่างคิดวางแผนเป็นส่วนใหญ่ 

ขาดการประสานการวางแผนท่ีดี ความร่วมมือในการวางแผนมีบ้างในองค์กรภาครัฐกับองค์กรประชาชนแต่ขาดความ

ต่อเนื่อง ในส่วนของการดําเนินงานนั้นมีความร่วมมือในบางส่วน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในการจัดการขยะมูลฝอยท้ังหมด จึง

ส่งผลให้ไม่มีการประเมินผลร่วมกันขององค์กรท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลและส่วนใหญ่ยังขาด

ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง ส่งผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 

 ดังนั้นหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี โดยการสนับสนุนการวางแผน และดําเนินงานไปพร้อมกัน และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจ๊อม 

ควรประสานการทํางานกับทุกองค์กรท้ังในและนอกพื้นท่ี เพื่อสร้างข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันด้วย 

 

649.  วารุณี  สุงคาสิทธิ์ . การจัดการทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  . สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย /

มหาวิทยาลัยเกริก , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างท่ีสัมภาษณ์มีเพศชาย 141 คน เพศหญิง 15 คน อายุ 20 – 45 ปี 87 คนและอายุ

มากกว่า 45 ปี 69 คน การศึกษาระดับประถมศึกษา 124 คน มากกว่าปฐมศึกษา 32 คน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม 

125 คน และอาชีพอื่น ๆ 31 คน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และอาชีพไม่มีความแตกต่าง 

 

650.  วิศิษฎ์  สุปรียาพร . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย  . 

สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า ตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 (2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 (3) 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (4) พระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 

 การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เก่ียวกับการนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมไป

ปฏิบัติในชุมชนพบว่า คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของตนเอง รวมท้ังการนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน

ชุมชน แต่มีศักยภาพระดับหนึ่งในการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลด้านการบริหารโครงการพบว่า คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล 

 1. มีส่วนร่วมเสนอโครงการด้วยตนเองมากท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

 2. เน้นการบริหารโครงการด้านปัจจัยพื้นฐานมากท่ีสุด จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 

 3. เคยจัดทําโครงการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และการพัฒนาบุคลากรมากท่ีสุด จํานวน 38 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.1 

 4. เข้าใจการจัดทําโครงการอยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 

 ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ังสององค์การบริหารส่วนตําบล 

ด้านการบริหารโครงการ พบว่า เม่ือจําแนกตามท่ีอยู่ กับการเน้นการบริหารโครงการ พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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ต๋อมเน้นการบริการโครงการด้านปัจจัยพื้นฐานมากท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และจากการศึกษา

ความสัมพันธ์ พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านต๋อม เน้นการบริหารโครงการด้านปัจจัยพื้นฐานแตกต่างกับองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าวังทอง อย่างมัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจําแนกตามท่ีอยู่ กับการเคยจัดทําโครงการ

เก่ียวสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และการพัฒนาบุคลากร พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านต๋อมเคยจัดทําโครงการ

เก่ียวกับสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่และการพัฒนาบุคลากรมากท่ีสุด จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 และจาก

การศึกษาความสัมพันธ์พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านต๋อมเคยจัดทําโครงการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่

และการพัฒนาบุคลากร แตกต่างกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ังสององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการ

บริหารโครงการกับตัวแปรทางเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ 

 

651.  ศิริพันธ์ุ  ไพโรจน์รัตน์ . ความพร้อมของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงราย . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผนงานการดําเนินงาน ใน

การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ยังเน้นด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 2. ผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 3. ผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์น้อยด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

652.  อรุณรัศมี  จันทราช . การจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  . 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. รูปแบบของการจัดการมูลฝอยมี 2 แบบ คือ 

  1.1 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

  1.2 การจัดการมูลฝอยโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนหรือระหว่าง อบต. หรือเทศบาล 

 2. แนวทางการแก้ไขปัญหามูลฝอย มี 5 แนวทาง คือ 1) การใช้เทคโนโลยี 2) การพัฒนาองค์การ 3) การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4) การสร้างวัฒนธรรม และ 5) การจัดการมูลฝอย 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของกรรมการและประชาชนผู้รับบริการ พบว่า ความรู้ความ

เข้าใจต่อการจัดการมูลฝอย อยู่ในระดับกลาง และเห็นว่ามีความจําเป็นมากท่ีต้องมีการจัดการมูลฝอย อบต . และ

ประชาชนมีบทบาทน้อยในการจัดการมูลฝอย จุดรองรับมูลฝอยมีไม่เพียงพอ จุดทิ้งมูลฝอยควรอยู่ห่างไกลชุมชน ปัจจุบัน

ไม่มีการจัดเก็บค่ามูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยเป็นแบบเปียกและแห้ง ประชาชนมีความคาดหวังต่ําท่ี อต. จะบรรลุผล

สําเร็จในการจัดการมูลฝอยใน 5 ปี และมีความม่ันใจน้อยต่อ อบต . ในเขตพื้นท่ีศึกษาทีจะเป็นผู้นําหรือตัวอย่างในการ

จัดการมูลฝอยแก่ อบต. อ่ืน ๆ ในจังหวัดพะเยา อย่างไรก็ดี อบต. ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการมูล

ฝอยโดยวิธีการเผาทําลาย และประชาชนให้ความร่วมมือกัน 
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653.  สามารถ  ดับทุกข์ . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ าของสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เกริก , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ําของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันปัญหามลพิษทาง

น้ํา ซึ่งได้แก่ ความรู้เก่ียวกับ มลพิษทางน้ํา และการรับรู้บทบาทในสถานภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเก่ียวกับการแก้ปัญหามลพิษทางน้ํา โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 122 คน ดําเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ

ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.01 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. พฤติกรรมการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ําของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับ

ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ํา และการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอไทรน้อย จังหวัด

นนทบุรี ที่ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.01 

 2. ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา มีดังนี้ 

  2.1 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือขาดงบประมาณ ขาด

บุคลากร และเคร่ืองมือท่ีจําเป็น 

  2.2 ความต้องการท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องการ คือ อยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะของรัฐ รวมถึงประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาแหล่งน้ําร่วมกัน อยากให้มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ี

จําเป็น บุคลากรปฏิบัติงานประจําแหล่งน้ํา 

  2.3 ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อการดูแลรักษาแหล่งน้ํา คือ ต้องให้

การศึกษาและปลูกฝังนิสัยท่ีดีในการท้ิงขยะปฏิกูลต่าง ๆ ให้มีหน่วยงานของรัฐดูแลอย่างจริงจัง มีบทลงโทษ มีการ

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษา แหล่งน้ําอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 

 

 

 

 

654.  ผจญ  สิทธิกัน . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานด้านการจัดการป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 

ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นท่ี สําหรับระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ไม่มีอิทธิพล

ต่อการดําเนินงานแต่อย่างใด 

 การศึกษาคร้ังนี้ ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยองค์การบริหารส่วน

ตําบล ว่าควรดําเนินการเป็นขั้นตอน รวม 5 ขั้น คือ (1) การจัดสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทําความเข้าใจใน

บทบาทและอํานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อบต . ให้ชัดเจน (2) จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวการ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  365 

จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้แก่สมาชิกสภา อบต . (3) จัดทําแผนงานด้านการจัดการป่าไม้ (4) ประชาสัมพันธ์แผนงานให้

ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน และ (5) ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน 

 

655.  เบญจกร  ร่องสุวรรณ . การถ่ายโอนงานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

, 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 ผลการศึกษาพบว่าการจัดทําแผน การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่เป็นไปตามหลักการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนาตําบลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนส่วนใหญ่จัดทําโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นการจัดทําตาม

กรอบการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ และไม่มีแผนการติดตามและประเมินผลงาน 

 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ความสนใจใน

บทบาท หน้าท่ีและนโยบายการถ่ายโอนงานสู่ท้องถ่ิน แต่ยังวิตกด้านงบประมาณที่มีจํานวนน้อยมากและด้านความ

เหมาะสมด้านวิชาการ บุคลากร การบริหารจัดการท่ียังมีน้อย ในส่วนของการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ไม่

มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขและการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

656.  ประชัน  พิบูลย์ . ศักยภาพการพัฒนาป่าชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ . วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 

 จากการศึกษาพบว่า อบต . มีแนวโน้มให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ 

การสนับสนุนให้มีการจัดต้ังป่าชุมชนทุกหมู่บ้าน การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนป่าชุมชน การกําหนดแผน

จัดการสัมมนาระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการป่าชุมชนและการจัดทําโครงการ อบต . สัญจร เพื่อปลุกจิตสํานึกให้

ประชาชนเห็นความสําคัญของป่า ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดได้ระบุในแผนพัฒนาตําบล 5 ปี (2545 – 2549) อย่างไรก็ตาม 

อบต. ท้ัง 3 แห่งก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาป่าชุมชน เนื่องจากความจํากัดของงบประมาณของ อบต . สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล ยังไม่เข้าในบทบาทหน้าที่และไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมและดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ป่าชุมชนส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากองค์กรชาวบ้านและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ อบต . ต่อการจัดการป่าชุมชน คือ ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าในเรื่อง

การจัดการป่าชุมชน สมาชิก อบต. ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาดการประสานงานระหว่าง อบต . คณะกรรมการ

หมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน งบประมาณมีจํากัดและพื้นท่ีป่าชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทําวิจัยครั้งนี้คือ อบต. ควรมีการจดบันทึก กฎระเบียบในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของทุก

หมู่บ้าน ควรมีการจัดกองทุนในระดับตําบล สําหรับดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชนควรมีการเจรจากันระหว่างภาครัฐ เอกชนและ

ชาวบ้าน ในการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าชุมชน และความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายป่าชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ของการพัฒนาป่าชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนมากย่ิงขึ้น 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  366 

657.  อรรถพล  สุดสาย . ความรู้ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยมาก คิดเป็นร้อยละ 89.3 

และพบว่า อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยเป็นในเรื่องไม่มีสถานท่ีท้ิง

มูลฝอย สถานที่กําจัดขยะ ไม่มีงบประมาณ ในการเก็บและกําจัดมูลฝอยและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะ

มูลฝอยและไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ และมีข้อเสนอแนะว่าควรรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตสํานึกมีความ

ตระหนัก รวมถึงให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหา มูลฝอยในตําบล 

 

658.  สมหมาย  ฤกษ์นาวี . บทบาทของคณะกรรมการาบริหารองค์การบริาหรส่วนต าบลในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่

ในระดับตํ่า โดยตัวแปรท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของปะชาชนต่อบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อายุและอาชีพ ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาและเพศ 

 การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะ คือ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบนควรให้

ความสําคัญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านระบบระบายน้ําตามคูคลองต่าง ๆ น้ําเสีย ขยะมูลฝอย และ

มลพิษทางอากาศ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านบทบาทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล และ

สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่วนกลางควรจัดให้มีการอบรมพร้อมจัดทําคู่มือ

การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเข้าใจง่ายให้กับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

659.  อภิชาต  กิจพิพิธ . การตอบสนองของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อข้อเสนอโครงการอนุรักษ์และ

พัฒนาลุ่มน้ าปัตตานี : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอบันนังสตา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  . 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษา พบว่า การตอบสนองของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อสื่อรณรงค์ตามข้อเสนอโครงการ

อนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี อยู่ในระดับสูง และเม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏว่า การยอมข้อเสนอโครงการอนุรักษ์

และพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี และการกําหนดแผนงานโครงการในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี อยู่

ในระดับสูงเช่นกัน 

 ปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี ปัจจัยการได้รับการสนับสุนนจากทาง

ราชการและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขนาดประเภทชั้นของ อบต . ไม่มีผลต่อโครงการอนุรักษ์และ

พัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี 

 ข้อเสนอแนะ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  367 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ควรมีส่วนในการบริหารจัดการ ควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึก และความตระหนักแก่กลุ่มเป้าหมาย 

และวางระบบเครือข่าย และจัดทําประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และพัฒนคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม

อย่างยั่งยืนภายใต้การยอมรับในการจัดการคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี 

 

660.  เชิงพงษ์  มงคลสินธุ์ . การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  . 

วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544.  

 ผลการวิจัย พบว่า อบต. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 41.4 

ตารางกิโลเมตร มีจํานวนหลังคาเรือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,311 หลังคาเรือน และมีจํานวนประชากรโดยเฉลี่ยเท่ากับ 

6,742 คน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ  4,153 บาทต่อเดือน และพบว่า อบต . ส่วนใหญ่มี

ภาชนะรองรับมูลฝอยบริการให้แก่ประชาชน ร้อยละ 21.4 ภาชนะส่วนใหญ่มีปริมาตรความจุ 40 ลิตร จัดวางตามริมถน

สายหลังในหมู่บ้าน และ อบต. ร้อยละ 78.6 พบว่า มีแผนและโครงการสําหรับการจัดการมูลฝอยในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นแผนและโครงการในการจัดหาภาชนะสําหรับรองรับมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ รองลงมาคือ การจัดหาสถานที่

สําหรับการจัดการมูลฝอย และการจัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอย ค่าร้อยละ 71.4, 67.9 และ 64.3 ตามลําดับ 

 ข้อมูลสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต . กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่จริงระหว่าง 4 – 6 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 บาทต่อเดือน และพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีตาชนะสําหรับเก็บ

รวบรวมมูลฝอยในครัวเรือน ร้อยละ 81.0 มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยประเภทพลาสติก

และโฟมมากท่ีสุด ร้อยละ 59.3 ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการกําจัดมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือนเองด้วยวิธีการเทกอง

รวมกันแล้วเผา โดยไม่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนนําไปท้ิงและกําจัด สําหรับความต้องการของครัวเรือนในการจัดการมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นหน้าท่ีของ อบต . เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ ร้อยละ 

85.6 โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีความต้องการให้ อบต. จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยวางไว้ตามหน้าบ้านให้ครบทุกครัวเรือน 

ภาชนะรองรับมูลฝอยควรมีปริมาตรความจุอย่างน้อย 50 ลิตร และควรให้พนักงานของ อบต. มาเก็บขนมูลฝอยไปกําจัด 

2 วันต่อคร้ัง ในช่วงเวลา 06.00 น. – 07.00 น. ซึ่งในการจัดการมูลฝอยโดย อบต . ครัวเรือนยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม

ให้แก่ อบต . เพื่อใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนในอัตราค่าบริการเป็นเงิน 10 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และ

ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นด้วยหาก อบต . จะกําหนดให้เขตพื้นท่ีสําคัญในตําบล เป็นเขตพื้นท่ีปลอดมูลฝอย และครัวเรือน

เห็นด้วยหาก อบต. จะกําหนดให้ทุกครัวเรือนทําการคัดแยกมูลฝอยก่อนนําไปท้ิงและกําจัดทุกคร้ัง ค่าร้อยละ 97.6 และ 

89.7 ตามลําดับ 

 ปริมาณและอัตราการผลิตมูลฝอยชุมชนของ อบต . กลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีปริมาณการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจาก

แหล่งกําเนิดต่าง ๆ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 936.3 กิโลกรัมต่อวัน และมีอัตราการผลิตมูลฝอยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 กิโลกรัม

ต่อวันต่อคน องค์ประกอบของมูลฝอยชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ รองลงมาคือ 

พลาสติกและโฟม ร้อยละ 62.4, 11.3 และ 9.5 ตามลําดับ และมูลฝอยชุมชนมีค่าความหนาแน่นปกติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 

0.3 กิโลกรัมต่อลิตร 

 

661.  ชนิดา  จันทราทิพย์ . การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

กรณีศึกษา จังหวัดระนอง . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  368 

 ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัด

ระนอง อยู่ในระดับตํ่า และปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

สรุปได้ดังต่อไปนี้ อาชีพ การรับรู้ข่าวสาร การเข้ารับการฝึกอบรม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตําบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 อายุ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการอนุรักษ์ป่าชายเลน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระดับ

การศึกษา การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลใน

การอนุรักษ์ป่าชายเลน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ใน

เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อ

จัดการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา วางโครงการและวางแผนงานให้ความรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ป่าชายเลนที่เน้นการอนุรักษ์ ปฏิบัติ ป้องกันและแก้ไขท่ีมากข้ึน และดําเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ท่ีทําการบุรุกป่าชายเลน

อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

662.  จิตติมา  เถียนมิตรภาพ . ความคิดเห็นของประธานและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตลุ่มน้ าป่าสักที่มี

ต่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  . ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการประกาศพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา อยู่ในระดับสูง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็น ได้แก่ รายได้ รายได้องค์การบริหารส่วนตําบล และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา ส่วนตําแหน่ง ระดับการศึกษา การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เป็นปัจจัยท่ีไม่

มีผลต่อความคิดเห็น 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

663.  ผจงจิตต์  พิทักษ์ภากร . ความรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาต าบลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ า

ในแม่น้ าแม่กลอง : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี  . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสภาตําบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 46 – 55 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาระยะเวลา

ท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ินเฉลี่ย 42 ปี มีสถานภาพในสภาตําบลเป็นกรรมโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน

ใกล้เคียงกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ําและทุกคนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ําและปัญหามลพิษทางน้ํา 

 2. คณะกรรมการสภาตําบลส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําแม่กลอง ในเกณฑ์ดี และ

พบว่า ความรู้ของคณะกรรมการสภาตําบลขึ้นอยู่กับ ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน 

สถานภาพในสภาตําบล การรับข้อมูลข่าวสาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. คณะกรรมการสภาตําบลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในทางเห็นด้วยเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําแม่

กลอง และพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตําบลขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน และการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของกรรมการสภาตําบลได้แก่ ขาดงบประมาณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่า 

ช้า ไม่ดําเนินการลงโทษผู้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ําอย่างจริงจัง ขาดการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และ

คณะกรรมการสภาตําบลขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมดําเนินงานอนุรักษ์แม่น้ําแม่กลอง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  369 

5.  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมการสภาตําบลมีความรู้ในเกณฑ์ดี และมีความคิดเห็นทางเห็น 

ด้วยกับปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําแม่กลอง และเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําแม่กลอง แต่

ไม่ได้สนับสนุนในการแก้ปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําแม่กลองเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท

หน้าท่ีของตนเอง ในการมีส่วนร่วมดําเนินงานอนุรักษ์แม่น้ําแม่กลองและขาดงบประมาณสนับสนุน  

 

664.  นริศรา  อินทะสิริ .  บทบาทที่คาดหวังต่อสภาต าบลในการปลูกสร้างป่าชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกร

ในเขตพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

สาขาส่งเสริมการเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความคาดหวังต่อบทบาทการให้ทางสภาตําบลจัดกิจกรรมในการปลูกป่าในวัน

สําคัญมากท่ีสุด ด้านที่เก่ยวข้องกับกล้าไม้ท่ีใช้ปลูกในพื้นท่ีเกษตรกรมีความคากหวังต่อบทบาทการให้ทางสภาตําบล

ประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการสภาตําบลและเกษตรกรมากท่ีสุด และด้านที่เก่ียวกับการ

จัดการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พบว่า เกษตรกรมีความคาดหวังต่อการให้สภาตําบลจัดต้ังกองทุนพัฒนาป่าไม้ของ

หมู่บ้านมากท่ีสุด ปัญหาของเกษตรกรท่ีพบมากท่ีสุดคือ การไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสภาตําบลจัดข้ึน 

ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา จํานวนอาชีพรอง รายได้ 

ภาวะหนี้สิน จํานวนแรงงาน ขนาดพื้นท่ีถือครอง การมีตําแหน่งทางสังคม และความเชื่อถือดั้งเดิมของเกษตรกรส่วนใหญ่ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาที่เป็นจริงและบทบาที่คาดหวังต่อสภาตําบลในการปลูกป่าชุมชน แต่การเปิดรับข่าวสารของ

เกษตรกรนั้นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาที่คาดหวังเพียงสองบทบาท คือ การต้ังกฎระเบียบในชุมชนและการตั้งกฎ

ลงโทษผู้กระทําผิด นอกจากนี้ยังพบว่ามีความแตกต่างกันระหว่าง บทบาทท่ีเป็นจริงในกาติดตามควบคุมดูแลงานป่า

ชุมชน การติดต่อหนวยงานของรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกป่าและการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลป่า

ในชุมชนโดยเฉพาะกับบทบาที่คาดหวังในด้านดังกล่าว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ี

คาดหวังในด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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665. กรรณิกา  ประกอบทรัพย์ . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้้าท่าจีนของสมาชิกสภาต้าบลในจังหวัด

สุพรรณบุรี . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. สมาชิกสภาต าบลส่วนมากมีต าแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอายุระหว่าง 45 – 49 ปี 

การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ มีรายได้ต่อปี 50,000 – 99,999 บาท มีระยะเวลา

ในการด ารงต าแหน่ง 1 – 3 ปี มีการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์เท่ากับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกสภาต าบลจ านวน 1 ใน 

2 เคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน และมีบทบาทหน้าที่ในการจัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 2. สมาชิกสภาต าบลส่วนน้อยมีความตระหนักมากต่อปัญหามลพิษทางน้ า 

 3. สมาชิกสภาต าบลส่วนน้อยมีการปฏิบัติมากเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน 

 4. สมาชิกสภาต าบลส่วนน้อยมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนดีมาก โดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

 5. เม่ือเปรียบเทียบกับตัวแปรอิสระต่าง ๆ พบว่า สมาชิกสภาต าบลท่ีมีต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ ความตระหนัก 

และการปฏิบัติแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01, 0.001, 0.001 ตามล าดับ ส่วนสมาชิกสภาต าบลท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง การรับรู้ข่าวสาร และการเข้ารับการอบรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนไม่แตกต่างกัน 

 จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ทางราชการควรให้ความรู้โดยการจัดให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนมากข้ึน เพื่อให้

สมาชิกสภาต าบลมีความรู้มากข้ึนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 

 2. ควรให้สมาชิกสภาต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์แม่น้ าท่า

จีน 

 3. ควรให้สมาชิกสภาต าบลเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางราชการส่งเสริมสนับสนุน เช่น การเข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

- ไม่มี - 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

666.   สมพงษ์  สู่ศุภอรรถ .         การบริหารงานรักษาความสะอาดเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  . 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2534. (สารนิพนธ์) 

 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นมหานครเช่นเดียวกับมหานครของประเทศอื่น ๆ รูปแบบของการบริหาร ที่มี

ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองต่าง ๆ ที่มีอยู่ ท้ังนี้เพราะกระบวนการของความเจริญเติบโต และการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช่น การเพิ่มของพลเมือง ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม ฯลฯ ได้ก่อให้เกิด

ปัญหาต่าง ๆ สลับซับซ้อนและกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่อง การบริหารงานรักษาความสะอาดในด้านการ

เก็บขนและการก าจัดมูลฝอย ซึ่งท้ังในอดีต และปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถด าเนินการในด้านนี้ให้มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษา เก่ียวกับการ
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บริหารงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร จึงได้ท าการศึกษาเฉพาะกรณีปัญหา และการแก้ไขปัญหา การเก็บขน

และก าจัดมูลฝอย โดยต้ังประเด็นในการศึกษาไว้ 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นแรก มุ่งศึกษาการบริหารงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มี

ลักษณะการจัดหน่วยงานอย่างไร วิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บขน และก าจัดมูลฝอย ที่แล้ว ๆ มาเป็นอย่างไร มี

ปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ผลของการศึกษาพบว่าการบริหารงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ได้เคย

จัดตั้งในรูปของหน่วยราชการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับแผนกจนกระท่ังถึงระดับส านัก (ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม) และมี

การจัดในรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่ก็ไม่ปรากฏผลแตกต่างกับท่ีจัดในรูปของหน่วยราชการแต่อย่างใด 

เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการ ส่วนมากมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของการเมืองและประชากร

อย่างรวดเร็ว ขาดความร่วมมือจากประชาชน มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารบ่อยเกินไปจนนโยบายต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านการเมือง ด้านกฎหมายล้าหลัง ด้านขาดงบประมาณ และปัญหาประกอบอ่ืน ๆ อีกหลาย

ประการ 

 ประเด็นที่สอง คือท าการวิจัยแบบการส ารวจเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเก็บขนมูลฝอยของ

บริษัทเอกชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาให้เก็บขนมูลฝอย ในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อยในช่วงระยะเวลาปี พ .ศ. 2530 

– 2532 ผลของการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการของบริษัทเอกชนในระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ใน

ระดับเท่ากับของกรุงเทพมหานคร และยังได้ทราบความคิดเห็นและความต้องการว่า กรุงเทพมหานครควรปรับปรุง

เก่ียวกับความถ่ีในการเก็บขนให้มากข้ึนด้วย 

 

667.  ชัยศักดิ์  สุรีย์รัตนากร . การศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) . ภาค

วิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลของการศึกษา พบว่าปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปี พ .ศ. 2535 ของฝั่งธนบุรีมีประมาณ 1,832.55 ตัน/วัน 

คิดเป็นค่าการท้ิงต่อคนต่อวัน 0.94 กก. โดยกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการเก็บขนได้ประมาณ 1,337.76 ตัน/วัน 

แนวโน้มของปริมาณมูลฝอยคาดว่าในปี พ.ศ. 2550 จะมีประมาณ 3,480.65 ตัน/วัน ซึ่งมีปัจจัยการเพิ่มของมูลฝอยคือ 

การเพิ่มของประชากร ลักษณะของการบริโภคและความเคยชินของการท้ิงมูลฝอยของประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา

การเพิ่มข้ึนของปริมาณมูลฝอย ปัญหาด้านการจัดการและด้านเทคนิค (การเก็บขนและการก าจัดมูลฝอย ) ปัญหาด้าน

กายภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคม 

 ข้อเสนอแนะแผนการจัดการมูลฝอย ฯ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญดังนี้ เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีของประชาชน เพื่อลด

ผลกระทบด้านมลภาวะของสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน จากแนวทางเลือก 

ซึ่งมี 3 แนวทางเลือก พบว่า แนวทางเลือกท่ี 3 ท่ีเสนอให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและรณรงค์ให้มีการคัดแยกมูลฝอย 

สามารถน ามาปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อเป็นแนวทางการจัดท าแผนการจัดการมูลฝอยของฝั่งธนบุรีในอนาคต 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์นี้ นอกจากท าให้ทราบถึงสภาพของปัญหาการจัดการมูลฝอยของฝั่ง

ธนบุรีแล้ว ผลของการศึกษายังเป็นแนวทางในการจัดการมูลฝอยของหน่วยงานท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับ

การศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการมูลฝอยในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

668.  นวลพรรณ  ปิติธรรม . การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร ระหว่าง

กรณีที่มีการคัดแยกกับกรณีที่ไม่มีการคัดแยก (กรณีศึกษา : หมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 และหมู่บ้านเฉลิมสุข 9 เขต

ลาดพร้าว ) . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลของการศึกษาทางด้านการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างระหว่างกรณีท่ีมีการคัดแยกกับกรณีท่ีไม่มี

การคัดแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง พบว่า หมู่บ้านท่ีมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างน้อยกว่า
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หมู่บ้านท่ีไม่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 และผลของการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

ในการเก็บขนและท าลายขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อกิโลกรัม โดยใช้หลักต้นทุนและประสิทธิภาพระหว่างหมู่บ้านท่ีมีการคัดแยก

กับหมู่บ้านท่ีไม่มีการคัดแยก พบว่า หมู่บ้านท่ีมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและท าลายขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อกิโลกรัม น้อยกว่า หมู่บ้านท่ีไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าทิ้ง 

 

669.  ธิติพงษ์  ปราถน์วิทยา . บทบาทและอ้านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 . นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

(วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการด าเนินงานเก่ียวกับการดูแลและแก้ไขหาสิ่งแวดล้อมเมืองของ

กรุงเทพมหานครในฐานะราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 

ในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร เหตุร าคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 จากการศึกษาพบว่า 

 1. เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครใน

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างกว้างขวาง แต่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครยังมิได้ใช้อ านาจอย่างเต็มท่ี เนื่องจากขาด

ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

 2. ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส่วนราชการระดับส านัก

และส านักงานเขต ปัจจุบันยังไม่มีความสัมพันธ์กันทางด้านกฎหมาย ท าให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองยังไม่บรรลุผลอย่าง

แท้จริง 

 3. กรุงเทพมหานครยังมิได้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 มาบังคับใช้อย่าง

จริงจังและครบถ้วน เนื่องจากข้อก าหนดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ยังเป็นเพียงร่าง

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ประกอบกับในทางปฏิบัติกรุงเทพมหานครได้อาศัยบทบัญญัติของ

กฎหมายอ่ืนแทนได้ 

 ดังนั้น เพื่อให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุอย่าง

แท้จริง กรุงเทพมหานครจึงควรด าเนินการดังนี้ (1) เร่งรัดออกข้อบัญญัติ ฯ ให้รวดเร็วขึ้น (2) ส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ (3) ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างส านักและส านักงาน

เขตให้ชัดเจนขึ้น (4) เน้นหนักให้มีการน าเอาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 มาบังคับใช้

อย่างจริงจัง 

 

670.  สมพงษ์  บุญมา . ความพึงพอใจของประชาชนสองฝ่ังคลองแสนแสบต่อการจัดการขยะกรุงเทพมหานคร  . 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าการจัดการขยะทางเรือมีความพึงพอใจมากกว่าทางรถ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมี

ระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก หากพิจารณาแยกตามกิจกรรมบริการพบว่า ด้านอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมี

ความพึงพอใจมากส่วนด้านจ านวนถังขยะหรือท่ีท้ิงขยะอยู่ในระดับไม่พอใจค่อนข้างมาก ส าหรับปัจจัยเหตุของความพึง

พอใจในกิจกรรมบริการในประเด็นต่าง ๆ พบว่าสาเหตุท่ีมีผลต่อความพึงพอใจมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ 

1. ความคุ้มค่าและยุติธรรมในราคาของบริการท่ีให้ 2. ความปลอดภัยของบริการท่ีให้ 3. ความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ 4. 

การมีบุคลิกท่าทีและมารยาทในการบริการ 5. ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบบริการท่ีให้ 6. ความเสมอภาคและ

เสมอหน้าของบริการท่ีให้ 7. ความสม่ าเสมอต่อเนื่องบริการให้ 8. ความเอาใจใส่ในงานหน้าท่ีบริการของเจ้าหน้าที่ 9. 

ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 10. ความท่ัวถึงเพียงพอด้านเรือ ส าหรับสาเหตุท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
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ค่อนข้างมาก ได้แก่ 1. ความรวดเร็วในขั้นตอนของการให้บริการ และ 2. ความท่ัวถึงเพียงพอด้านรถ ส่วนสาเหตุท่ีเป็น

ผลให้ผู้รับบริการไม่พอใจมาก คือ จ านวนถังขยะมีไม่เพียงพอ 

 จากการศึกษาพบว่า การจัดการขยะบริเวณริมสองฝั่งคลองแสนแสบในเขตบางกะปิและเขตบึงกุ่ม ควรเพิ่ม

จ านวนถังขยะหรือท่ีท้ิงขยะท่ีมีอยู่ เพิ่มจ านวนรถและเจ้าหน้าที่ ความถ่ีในการมาเก็บขยะ เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมและ

จัดเก็บให้ท่ัวถึงพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนสองฝั่งคลองให้

มีความรู้ด้านการแยกขยะโดยน าวัสดุท่ีใช้แล้วและยังมีสภาพดีน ากลับมาใช้ มีการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก ความรู้ 

ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนสองฝั่งคลองแสนแสบต่อการจัดการขยะ ให้ตระหนักถึงปัญหาและมลพิษที่

เกิดข้ึน เนื่องจากคลองเป็นพื้นท่ีเฉพาะควรจัดอบรมเสริมสร้างเทคนิคการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บขยะและขนขยะ

บริเวณคลองแสนแสบ เพื่อฟื้นฟูและดูแลรักษาคลองแสนแสบต่อไป 

 

671.  อ าไพ  เล็มเสน .     การมีส่วนร่วมของประชาชนสองฝ่ังคลองแสนแสบต่อการจัดการขยะในคลองของเขต

มีนบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ มีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข่าวสารระดับสูงมีส่วนร่วมด้านการด าเนิน

กิจกรรมจัดการขยะในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมด้านการรณรงค์หนุนช่วยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะในระดับต่ า 

 2. ระยะเวลาที่ต้ังถ่ินฐานริมคลองแสนแสบท่ีแตกต่างกัน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมด าเนิน

กิจกรรมการจัดการขยะในคลองแสนแสบแตกต่างกัน 

 3. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจจัดการขยะในคลอง

แสนแสบแตกต่างกัน 

 4. การมีความรักความผูกพันต่อคลองแสนแสบท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์หนุน

ช่วยจัดการขยะในคลองแสนแสบต่างกัน 

 5. การตระหนักถึงคุณค่าการฟื้นชีวิตคลองท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมจัดการ

ขยะในคลองแสนแสบแตกต่างกัน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านการรับรู้ทราบข่าวสาร ควรประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะให้มากกว่านี้การประชาสัมพันธ์ท าได้หลาย

รูปแบบ เช่น ประกาศข่าว ปิดโฆษณาให้ทราบท่ัวถึง การแจ้งข่าวสาร ควรมีการชักชวน รณรงค์ ให้มากกว่านี้ 

 2. ด้านการตัดสินใจ ควรมีกาส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนถึงความพึงพอใจ หรือต้องการให้ทางราชการ

ท าอย่างไร สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน 

 3. การร่วมท ากิจกรรมการจัดการขยะ ทางเขตมีนบุรีควรเสนอแนะการแยกขยะให้ชัดเจนโดยเฉพาะประเภท

ขยะอันตรายท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ เศษแก้ว ฯลฯ เป็นการฝึกนิสัยให้ประชาชนรู้จักแยกประเภทขยะได้อีกทาง

หนึ่ง 

 4. การรณรงค์หนุนช่วย เป็นสิ่งส าคัญท่ีควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกับประชาชน และสถานประกอบการริม

คลองแสนแสบ โดยอาจจัดในรูปการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลท่ัวไปได้ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแล้วใน

คลองแสนแสบจากการไม่ร่วมกันจัดการขยะ 

 

672.  ศักดิ์วิวัธน์  พระเดชพงษ์ . การน้านโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการแยกมูลฝอยก่อนน้าทิ้ง 

ส้านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2541. 
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 ผลการศึกษาพบว่าโครงการแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ยังไม่ประสบ

ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

 1. โครงการแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้งดังกล่าว มีกระบวนการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์น้อยไม่ท่ัวถึง และไม่

ต่อเนื่อง 

 2. การด าเนินงานในการลดปริมาณมูลฝอย มีเฉพาะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการแยกก่อนน าทิ้ง แต่ไม่มี

การท าแผนระดับปฏิบัติในพื้นท่ีเฉพาะ โดยขาดระบบการน ามูลฝอยท่ีมีค่าท่ีแยกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ครบวงจร 

 3. ขาดแคลนทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารโครงการ ได้แก่ งบประมาณ เช่น รถเก็บขนมูลฝอยแยก

ประเภท ถังรองรับมูลฝอยชนิดแยกประเภท 

 4. ความต้องการของกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ ยังไม่ได้รับการสนองตอบอย่างแท้จริง 

 5. ข้าราชการระดับปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน แต่เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยยัง

มีการคัดแยกมูลฝอยเพื่อน าวัสดุไปขาย ท าให้เสียเวลาด าเนินงานในโครงการดังกล่าว 

 

673.  อภิรดี  เงินวิจิตร . ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียของโครงการบ้าบัดน้้าเสียรวม : กรณีศึกษา

โครงการบึงพระราม 9 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2541. (วิทยานิพนธ์) 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด าริให้ทดลองโครงการบ าบัดน้ าเสียภายใต้ชื่อ “โครงการบึง

พระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” โดยรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหลายหน่วยงาน การศึกษาถึงความเต็มใจที่จะ

จ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมนี้ ก็เพื่อหาความเต็มใจที่จะจ่าย ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย การประเมินต้นทุน

ผลได้ของโครงการ และหาแนวทางในการคิดค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมท่ีเหมาะสม หากในอนาคตจ าเป็นต้องขอความ

ร่วมมือจากประชาชนในการจ่ายเงินสมทบทุนเพื่อให้มีโครงการต่อไป โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่บริเวณ

โครงการ จ านวนท้ังสิ้น 190 ครัวเรือน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงต ารวจ ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าสถิติ และประเมินมูลค่า

ความเต็มใจที่จะจ่ายด้วยเทคนิค Bidding Game 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวม โดยเต็มใจ

จ่ายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 45.21 บาท ซึ่งความถ่ีในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในโครงการ และความคิดเห็นต่อ

ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมท่ีแตกต่างกัน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และรายจ่ายค่าน้ าประปา มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวม 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน – ผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ โดย

ประเมินเฉพาะผลประโยชน์ทางตรงเท่านั้น พบว่าไม่คุ้มทุน 

 ดังนั้น หากต้องการให้ประชาชนมีความเต็มใจที่จะจ่ายแล้ว ควรให้เกิดการยอมรับด้วยการแจ้งถึงความจ าเป็น 

รวมถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการ โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านทางสื่อโทรทัศน์ให้มากข้ึน พร้อม ๆ ไปกับการ

เพิ่มบทบาทการร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ 

 

674.  ธนวันต์  ณ มงคล . ความรู้และพฤติกรรมของคนงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ส้านักรักษาความสะอาด 

กรุงเทพมหานคร  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา 

 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของคนงาน พบว่าร้อยละ 60.5 มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอย

ติดเชื้ออยู่ในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคนงานท่ีสามารถตอบค าถามถูกมากท่ีสุด คือข้อค าถามเกี่ยวกับ 

1) ลักษณะของถึงท่ีใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 2) วิธีการยกถุงมูลฝอยติดเชื้อขึ้นรถ 3) การท าความสะอาดรถขนมูลฝอยติด



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  374 

เชื้อหลังใช้งาน 4) ความจ าเป็นในการสวมถุงมือ 5) ความจ าเป็นในการใช้ผ้าปิดจมูก 6) ความจ าเป็นในการใช้ผ้ากัน

เปื้อน 7) การติดต่อของเชื้อโรคจากมูลฝอยติดเชื้อทางผิวหนัง 8) การติดต่อของเชื้อโรคจากมูลฝอยติดเชื้อทางปาก 

ส าหรับค าถามท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุด คือ 1) ปริมาณขยะที่สามารถบรรจุได้ในถุง 2) ความจ าเป็นในการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

 เก่ียวกับพฤติกรรมการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของคนงาน พบว่าร้อยละ 41.9 ของประชากรมีพฤติกรรมการเก็บ

ขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องทุกขั้นตอนและร้อยละ 58.1 ยังมีข้อบกพร่องในบางประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตน

เม่ือได้รับอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 81.4 และการปฏิบัติตนหลังการเก็บขนร้อยละ 48.8 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคนงานท่ีมีสมาชิกในครอบครัวมีระดับการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการเก็บขน

มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องมากกว่าคนงานท่ีมีสมาชิกในครอบครัวมีระดับการศึกษาต่ าและระดับความรู้น้อยกว่าอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากผลการศึกษา พบว่าตัวแปรท่ีปฏิเสธสมมติฐาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

ความสามารถในการอ่าน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การเข้ารับการอบรม ความรู้เก่ียวกับการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 

675.  ดวงเนตร  เขียวรัมย์ . การศึกษาการด้าเนินงานก้าจัดมูลฝอยของภาคเอกชน กรณีศึกษา : การจ้างเหมาเพื่อ

การกลบฝังร่วมกับกรุงเทพมหานคร  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่ าสุดในการด าเนินงานจัดการมูลฝอยโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น ในปี 2540 พบว่า 

บริษัท กลุ่ม 79 จ ากัด เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด เท่ากับ 64,733,290 บาท และสามารถจัดการมูลฝอยได้ 706,133 ต้น หรือ

วันละ 1,935 ตัน ส่วนบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จ ากัด เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด เท่ากับ 73,777,160 บาท และสามารถจัดการ

มูลฝอยได้ 711,455 ตันหรือวันละ 1,949 ตัน 

 2. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่ าสุดในการขนส่งมูลฝอยโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น พบว่า บริษัท กลุ่ม 79 จ ากัด เสีย

ค่าใช้จ่ายต่ าสุดในการขนส่งมูลฝอย 1,935 ตันต่อวัน เท่ากับ 67,831 บาทต่อวัน โดยใช้รถเซมิเทรลเลอร์ขนส่ง 47 

เท่ียวต่อวัน และรถฟลูเทรลเลอร์ขนส่ง 6 เท่ียวต่อวัน ส่วนบริษัทวัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จ ากัด เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดในการขนส่ง

มูลฝอย 1,949 ตันต่อวัน เท่ากับ 104,146 บาทต่อวัน โดยใช้รถเซมิเทรลเลอร์ขนส่ง 52 เท่ียวต่อวัน และรถฟลูเทรล

เลอร์ขนส่ง 3 เท่ียวต่อวัน 

 

676.  องุ่นทิพย์  จิตวิมังสนนท์ . การศึกษาการเก็บค่าบริการค่าบ้าบัดน้้าเสียในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : เขต

บางรัก เขตปทุมวัน เขตราชเทวี และเขตพญาไท  . การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน

ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของน้ าเสียในด้านปริมาณ ขึ้นอยู่กับปัจจัยขนาดครัวเรือนและปัจจัยรายได้ของ

ครัวเรือน โดยท้ัง 2 ปัจจัยท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลถึงปริมาณน้ าเสียท่ีเพิ่มข้ึน และในด้านคุณภาพน้ าเสีย ในเรื่องไขมัน น้ ามัน 

เศษอาหารในน้ าเสีย พบว่า ปริมาณไขมัน-น้ ามัน จะเพิ่มข้ึนตามปัจจัยขนาดครัวเรือน และค่าน้ าประปาที่เพิ่มขึ้น 

 ในส่วนของทัศนคติในการจ่ายบริการบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

โดยการได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าเสียไม่มีผลต่อความยินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย และปัจจัยรายได้ของครัวเรือนมี

อิทธิพลต่อความยินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียและปัจจัยท่ีส่งผลต่อจ านวนเงินท่ียินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ 

ปัจจัยรายได้ของครัวเรือน และปัจจัยค่าน้ าประปา แนวทางในการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม

แบบผู้มีรายได้สูงจ่ายชดเชยให้กับผู้มีรายได้ต่ า โดยมีหน่วยวัดปริมาณน้ าเสีย คือ ค่าน้ าประปา การเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียจึง

ควรเป็นวิธีการเก็บรวมกับค่าน้ าประปา เนื่องจากค่าน้ าประปามีอิทธิพลต่อจ านวนเงินท่ียินดีจ่าย และปริมาณการใช้

น้ าประปาเป็นสัดส่วนกับปริมาณน้ าเสียการเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียรวมกับค่าน้ าประปาจึงมีความเหมาะสมในหลักการ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  375 

 ผลของการเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย ท าให้การบ าบัดน้ าเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการท่ีจะ

รองรับมลพิษที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

677.  ธงชัย  ใบตระกูล . ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส้านักงาน

เขตหลักสี่ . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ส านักงานเขตหลักสี่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการและเศรษฐศาสตร์การเก็บมูลฝอยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทาง

หนึ่งในการก าหนดมาตรการท างานอันจะน าไปสู่การพัฒนาเชิงประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์การจัดเก็บมูลฝอยต่อไปใน

อนาคต พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิผลท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็น

ข้อมูลประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจ าวันของรถเก็บขนมูลฝอยท่ีใช้ขน

มูลฝอย 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รถอัด 5 ตัน รถอัด 2 ตัน และรถยกคอนเทเน่อร์ 

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพรถเก็บขนมูลฝอยพบว่ารถเก็บขนมูลฝอยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ส านักงานเขตหลักสี่เก็บขนมูลฝอยจ านวนเท่ียวเฉลี่ยได้ 1.4 เท่ียว/คัน/วัน ใช้เวลาเก็บขนเฉลี่ย 7.32 ชั่วโมง/คัน/วัน 

และเก็บขนมูลฝอยหนักเฉลี่ย 4.64 ตัน/คัน/วัน ซึ่งค่าเฉลี่ยจ านวนเท่ียและน้ าหนักมูลฝอยท่ีได้ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีส านัก

รักษาความสะอาดก าหนดไว้ กล่าวคือ รถเก็บขนมูลฝอยควรเก็บขนมูลฝอยได้ 2 เท่ียว/คัน/วัน และ 5 ตัน/คัน/วัน 

 ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายการเก็บขนมูลฝอยพบว่าค่าใช้จ่ายการจัดเก็บมูลฝอย คิดเป็นเงิน 303 บาท/ตัน 

ค่าใช้จ่ายเฉพาะรถเก็บขน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ) 222 บาท/ตัน ค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างและค่าน้ ามันมีผลต่อ

ค่าใช้จ่ายรวมมากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาประมาณการค่าใช้จ่ายกับค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2541 – 

พ.ศ. 2560) พบว่า ถ้าจะให้ค่าใช้จ่ายสมดุลย์กับค่าธรรมเนียมเก็บขนในปีท่ี 20 โดยการเพิ่มค่าธรรมเนียมทุก 5 ปีนั้น 

(ปีท่ีห้า สิบ สิบห้า และยี่สิบ) จะต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมอีกร้อยละ 98 ทุก 5 ปี 

 

678.  อนงค์ภัทร์  โคตรสมบัติ . การศึกษามาตรการการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร  . 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. 

 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางด าเนินงานมาตรการการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานคร เป็น

มาตรการหนึ่งท่ีกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางด้านกฎหมาย ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ผลอย่างจริงจัง โดยเน้นหลักการท่ีว่าผู้ใดก่อให้เกิดมลภาวะผู้นั้นต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดมลภาวะนั้น 

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคพบว่า มีปัญหาใหญ่ ๆ 4 ประการ คือ (1) ด้านหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

ยังขาดประสบการณ์ในการจัดองค์การและวิธีการและวิธีบริหารจัดการท่ีดี (2) ด้านเจ้าหน้าที่ ยังขาดประสบการณ์และมี

ไม่เพียงพอ (3) ด้านประชาชน ขาดความเชื่อม่ันในการด าเนินงานและไม่เข้าใจวิธีการคิดเงินค่าบริการ (4) ด้านเจ้าของ

สถานประกอบการ ขาดความพร้อมและจิตส านึกในการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหามลภาวะ 

 ส าหรับแนวทางแก้ไขและทิศทางในอนาคตของมาตรการการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการท่ีท าให้เกิดน้ าเสียโดยรวม แสดงถึงการยอมรับต่อมาตรการดังกล่าว กรุงเทพมหานครควรด าเนินการตาม

มาตรการการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน และพร้อมท่ีจะร่วมมือลดปัญหามากกว่าการตามแก้ไข จะท าให้การบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานครได้ผล

ตามนโยบาย 
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679. กัญญารัตน์ ลบเมฆ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมมูลฝอยของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2544. 

 จากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อประโยชน์ทางตรงมากกว่าประโยชน์ทางอ้อม โดยความ

เต็มใจที่จะจ่ายเพื่อประโยชน์ทางตรงเฉลี่ยเท่ากับ 43.50 บาทต่อเดือน ส่วนความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อประโยชน์ทางอ้อม

เฉลี่ยเท่ากับ 30.58 บาทต่อเดือน และประชาชนมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมมูลฝอย รวมเฉลี่ยเท่ากับ 74.74 

บาทต่อเดือน 

 จากการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าชุมชน ความรู้

ในการก าจัดมูลฝอย ทัศนคติต่อความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่ะจจ่ายเพื่อ

ประโยชน์ทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนสถานภาพสมรสระดับการศึกษา ความคิดเห็นต่อการท างาน

ของเจ้าหน้าที่ ปริมาณมูลฝอยท่ีมาก าจัดต่อวัน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อประโยชน์ทางตรงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 การศึกษาได้พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ความรู้ในการก าจัดมูลฝอยทัศนคติต่อความสะอาด

เรียบร้อยของบ้านเมือง ความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อประโยชน์

ทางอ้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนอายุ สถานภาพสมรส อาชีพเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย

เพื่อประโยชน์ทางอ้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 นอกจากนั้น การศึกษาได้พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ความรู้ในการก าจัดมูลฝอย ทัศนคติ

ต่อความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย

เพื่อประโยชน์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ส่วนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า

ชุมชน ปริมาณมูลฝอยท่ีน ามาก าจัดต่อวันเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อประโยชน์โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ

ท่ีระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะของการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ในการจัดการเรื่องมูลฝอยชุมชนควรมีการส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชนให้

มีส่วนร่วมกับทางภาครัฐให้มากข้ึน การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละชุมชน 

รวมท้ังการฝึกอบรมให้ผู้น าและสมาชิกชุมชนให้มีทักษะความสามารถในการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่งานพัฒนา นอกจากนี้

ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึนในสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและเกิดจิตส านึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

 

680.  พงษ์พันธ์  พันชะโก . การจัดการโรงงานบ้าบัดน้้าเสียของกรุงเทพมหานครในส่วนที่ได้รับโอนจากการเคหะ

แห่งชาติ . สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2543. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของโรงงาน ฯ ทั้ง 3 แห่ง มีปัญหาในประเด็นที่

ศึกษาไม่รุนแรงนัก และลักษณะของปัญหาจะคล้ายคลึงกันดังนี้ เก่ียวกับการควบคุมระบบและซ่อมบ ารุง โรงงานบ าบัดน้ า

เสียท่ีศึกษาทั้งหมดมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียมากท่ีสุด รองไปคือการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

แผนการซ่อมบ ารุงและการรายงานผล ส่วนโครงสร้างองค์กรและการบริหารมีปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการและบุคลากรในบางต าแหน่งไม่เพียงพอโดยเฉพาะโรงงานบ าบัดน้ าเสียบางนา ส่วนงบประมาณด าเนินการมี

ปัญหาในส่วนงบประมาณที่ขอปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียไม่เพียงพอ และการบ าบัดน้ าเสียมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะโรงงาน

บ าบัดน้ าเสียรามอินทราและโรงงานบ าบัดน้ าเสียบางนา มีต้นทุนสูงถึง 10.6, 8.57 บาท/ลบ.ม. (รวมเงินเดือนและค่า

ท างานล่วงเวลา) และ 5.22, 3 บาท/ลบ.ม. (ไม่รวมเงินเดือนและค่าท างานล่วงเวลา) ตามล าดับ ด้านการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน เฉพาะการจ่ายค่าบริการ พบว่าประชากรตัวอย่างประมาณ 66.3% ยินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉลี่ย 

160 บาท/เดือน /ครัวเรือน แต่ยังมีข้อสงสัยเก่ียวกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อัตราการจัดเก็บและขาดข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ดังนั้นโดยภาพรวมแนวทางการจัดการโรงงานบ าบัดน้ าเสียท้ัง 3 แห่ง จะต้องครอบคลุมท้ังด้านการควบคุม

ระบบและซ่อมบ ารุง เห็นว่าควรจัดท าแผนการเดินระบบ แผนการซ่อมบ ารุงและจะต้องบันทึกเก่ียวกับการเดินระบบอย่าง

ต่อเนื่อง และจัดท าแผนการควบคุมระบบเพื่อลดต้นทุนการบ าบัดน้ าเสียด้วย ส่วนแนวทางการจัดการด้านโครงสร้าง

องค์กร ควรจะต้องจัดโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับขนาดของโรงงานบ าบัดน้ าเสียแต่ละแห่ง และพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านงบประมาณควรจะเพิ่มในส่วนท่ีมีความจ าเป็นต่อการปรับปรุงระบบให้เพียงพอ ส าหรับ

การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียจะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวงต่อไป 

นอกจากนี้ ควรจะมีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพน้ า และมีหน่วยซ่อมบ ารุงกลางประจ าโรงงานบ าบัดน้ าเสียทุกแห่งท่ีเป็นระบบ

ตะกอนเร่ง ขนาดต้ังแต่ 1,500 ลบ.ม./วัน ขึ้นไป โดยแบ่งเป็นเขตพื้นท่ี ส่วนโรงงานท่ีมีขนาดต่ ากว่าหรือเป็นระบบอ่ืน ถ้า

อยู่ในพื้นท่ีท่ีก าหนดจะต้องใช้ศูนย์นั้น และควรศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มศักยภาพของโรงงานในการรับน้ าเสียนอก

พื้นท่ีเข้าบ าบัดเพิ่มเติมด้วย และหากเป็นไปได้ควรจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโรงงานบ าบัดน้ า

เสียด้วย 

 

681.  อัศวิน  แก้วมาลาฤทธิ์ . การประเมินผลโครงการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกมูลฝอย ส้านักงานเขตวังทอง

กลาง . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. 

 จากการศึกษาพบว่า 

 1. ระดับเงินเดือนท่ีมีความสัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2. การประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อโครงการ มีความสัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในด้าน

ความเพียงพอด้านปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ ความเพียงพอด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ไม่มี

ความสัมพันธ์การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

682.  สมศรี  ฟุ้งขจร . บทบาทของส้านักงานเขตกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะพิจารณาจากการรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ีเขตชั้นใน (เขตสัมพันธวงศ์ ) และ

พื้นท่ีเขตชั้นนอก (เขตตลิ่งชัน) จ านวน 200 ราย โดยการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณประกอบกัน 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องในระดับสูง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน ได้แก่ ทัศนคติต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การรับรู้ข่าวสารสิ่งแวดล้อม และความรู้

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท่ัวไป มีความแตกต่างกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จากการวิจัยดังกล่าว ได้มีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมมือกันในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชี้ให้เห็นว่าภาครัฐ ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องของกฎหมายท่ี

ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีมาตรการจูงใจในด้านต่าง ๆ และมาตรการบังคับท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ

หน่วยงานระดับส านักเขต กรุงเทพมหานคร ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอให้มากข้ึนกว่าเดิมโดยการ

ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย มีการรณรงค์และชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงการประกาศใช้

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อท่ีประชาชนจะได้เข้าใจ และสามารถท่ีจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังการให้

ความรู้ ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  378 

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และควรสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ที่ไม่พบต้นฉบับ 

 

(1) ปัญจมา  วงศ์พาณิชย์ . การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม . 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. (วิทยานิพนธ์) 

(2) ด ารง  เทพบุญ .  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บ -ขนมูลฝอยในเขตเทศบาล .บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. (วิทยานิพนธ์) 

(3) วราภรณ์  เอื้ออารีย.์  ระบบการเก็บก้าจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี. บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2533. (วิทยานิพนธ์) 

(4) สมควร  โพธิสาร . ความเป็นธรรมทางสังคมในการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลในประเทศไทย . 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2534. (วิทยานิพนธ์) 

(5) ดวงกมล  ชมมนัส . การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารเทศบาลเมืองต่อการบริหารจัดการมูลฝอย . 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. (วิทยานิพนธ์) 

(6) จงรักษ์  น่ิมพงษ์ศักดิ์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการก้าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะ

กรณีเทศบาลเมืองอุดรธานี. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(7) ณัฐ  อารีกุล . การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2536. (วิทยานิพนธ์) 

(8) นิศากร   เวศกิจกุล . การใช้หลักประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนในการเลือกวิธีการท้าปุ๋ยหมักจากขยะ

(กรณีศึกษา:การเก็บและก้าจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรี). บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(9) วิรัช  ชมชื่น . พฤติกรรมการก้าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม . บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(10) สุภาพ  ไสยวงศ์ . การศึกษาระบบการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองล้าปาง . บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(11) ณัฎฐนิช  ศิริกุล .  การหาสถานที่จัดตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลเมืองนนทบุรี โดยใช้

แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(12) ตรีภาณุ  บุรณศิริ .  ความรู้และความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัดที่มีต่อการ

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมโบราณสถาน : ศึกษาเฉพาะกรณี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี . บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537. (วิทยานิพนธ์) 

(13) ไพศาล  ผดุงศิริกุล . การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล

, 2537. (วิทยานิพนธ์) 

(14) สมศักดิ์  สุรประสิทธิ์ . วิเคราะห์สภาพและปัญหาการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชน : ศึกษา

กรณ๊เมืองพัทยา.  คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2539. (การศึกษาวิจัย) 

(15) กนกพร  รัตนสุธีระกุล . ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการด้าเนินการบ้าบัดน้้าเสียของ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  379 

(16) ประสาน  อิทธิพรกุล . ความคุ้มค่าทางเศรษบกิจในการแยกขยะเพ่ือน้าไปก้าจัดโดยวิธีการหมักท้าปุ๋ย : 

กรณีศึกษาการเก็บและก้าจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 

2542 . (วิทยานิพนธ์) 

(17) ศรีสุรางค์  ทีนะกุล . การก้าหนดเส้นทางการเก็บ -ขนขยะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยทฤษฎีกราฟ . 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฎอุดรธานี , 2543. (การศึกษาวิจัย) 

(18) วิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์ . บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน .  สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2544. (การศึกษาวิจัย) 

(19) ขจรศักดิ์  ศุภสิริภิญโญ. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลมาบตาพุดที่มีต่อปัญหามลพิษทาง

อากาศจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. มหาวิทยาลัยเกริก , 2544. (วิทยานิพนธ์) 
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สะอาดและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีส้านักรักษาความสะอาด. การศึกษาวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

683.  สัมพันธ์ มาหริน . การศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมการบริหารจัดการขององค์กรการ

ปกครองท้องถ่ิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540. (วิทยานิพนธ์). 

 1. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมการบริหารจัดการขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และสุขาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีบทบาทด้านการควบคุมการคลังมากกว่าการควบคุมตัวบุคคลและ

การควบคุมกิจการ 

 2. ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยสุขาภิบาลมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการมากกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ตามล าดับ 

 3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลางโดยเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากกว่าสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามล าดับ 

 4. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล 

ได้แก่ ตัวแปรเกือบทุกตัวแปรของปัจจัยด้านการควบคุมตัวบุคคล การควบคุมกิจการ และการควบคุมการคลัง และ

ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการขององค์กรท้ังสอง ยกเว้นตัวแปรเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การอนุมัติใช้ข้อบังคับ 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปลดออกจากต าแหน่ง การออกข้อบังคับการประชุม และการใช้อ านาจอื่น ๆ 

ส าหรับสุขาภิบาล ส่วนเทศบาลนั้น ตัวแปรทุกตัวของปัจจัยท้ังสามด้านดังกล่าวและข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล  

 5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อข้อจ ากัดในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ตัวแปรเกือบทุกตัวแปร

ของปัจจัยด้านการควบคุมตัวบุคคล การควบคุมกิจการ และการควบคุมการคลัง ยกเว้นตัวแปรการจัดต้ังเปลี่ยนแปลงยุบ

เลิกองค์กร และการควบคุมงบประมาณเท่านั้น  และในเทศบาลตัวแปรท่ีมีผลต่อข้อจ ากัดของเทศบาลมีเพียง  3 ตัวแปร

เท่านั้น คือ การจัดต้ังเปลี่ยนแปลงยุบเลิกองค์กร การสั่งพักงานชั่วคราว และการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน ส่วน

สุขาภิบาลตัวแปรท่ีมีผลต่อข้อจ ากัดของสุขาภิบาลมีเพียง 2 ตัวแปรเท่านั้นคือ การจัดต้ังเปลี่ยนแปลงยุบเลิกองค์กร และ

สั่งพักงานชั่วคราว 

 6. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ตัวแปรเกือบทุกตัว

แปรของปัจจัยด้านการควบคุมตัวบุคคล การควบคุมกิจการ และการควบคุมการคลัง ยกเว้นตัวแปรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

และข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเทศบาลตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเทศบาลมีเพียง 3 ตัวแปร คือ 

การจัดต้ังเปลี่ยนแปลงยุบเลิกองค์กร การสั่งพักงานชั่วคราว การจ่ายเงินอุดหนุนและเพื่อการลงทุน ส่วนสุขาภิบาลมีเพียง 

3 ตัวแปรเท่านั้น คือ การให้บ าเหน็จความชอบ ข้อจ ากัดของสุขาภิบาล และการสั่งพักงานชั่วคราว 

 7. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาล คือ รายได้และ

งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานขององค์กร และองค์กรขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ส าหรับ
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ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 382 

ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ได้แก่ ให้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้เทศบาลมีอิสระในการด าเนินงานโดยไม่

ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ลดข้ันตอนของระบบราชการ และรัฐควรจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มให้กับท้ัง 3 องค์กร  

 

684.  สิริร าไพ พวงเสรี . การก ากับดูแลเงินอุดหนุนขององค์การปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย .  วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

 จากการศึกษาปรากฏว่า ในปัจจุบันรัฐบาลกลางโดยกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่ท้องถ่ินจากเงิน

งบประมาณแผ่นดินของรัฐ จ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ที่ส าคัญคือเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ และจากท่ีผู้เขียนได้พิจารณาศึกษามาแล้วในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท าให้มองเห็นได้

ว่าองค์การปกครองท้องถ่ินของไทย ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนับวันจะมีจ านวน

เพิ่มมากข้ึน ซึ่งสวนทางกับรายได้ท่ีแท้จริงของท้องถ่ิน ที่ยังคงมีอัตราส่วนไม่พอเพียงกับการบริหารกิจการของท้องถ่ินเอง 

จึงท าให้เกิดปัญหาที่ว่าเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลกลางจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินเช่นนี้ไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการ

คลัง ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของผู้เขียนที่ว่าเท่ากับรัฐบาลกลางใช้เงินอุดหนุน เป็นเคร่ืองมือก ากับดูแลก าหนดทิศทางและ

นโยบายของท้องถ่ินนั่นเอง และในจ านวนเงินอุดหนุนดังกล่าวก็จะอยู่ในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเสียเป็นส่วน

ใหญ่ ท าให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระและก่อให้เกิดปัญหาตามมา คือปัญหาจากหนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการในเรื่อง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เข้ามาควบคุมการใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจของท้องถ่ินจนเกินอ านาจก ากับดูแล และปัญหาในทาง

ปฏิบัติจากรณีระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานของท้องถ่ิน 

  ผู้เขียนได้พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพในปัจจุบัน ของการก ากับดูแลเงินอุดหนุนท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ดังที่กล่าวแล้ว และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรเพิ่มบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจ ขององค์การปกครองท้องถ่ิน

ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน โดยลดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เหลือน้อยท่ีสุด อาจ

คงไว้เพื่อด าเนินงานท่ีเร่งด่วนของรัฐบาลกลางในบางกรณีเท่านั้น เพิ่มการจัดสรรเงินอุดหนุนในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อให้ท้องถ่ินมีอิสระในการตัดสินใจบริหารกิจการ ตามความต้องการของท้องถ่ินนั้นๆ ยกเลิกการจัดสรรเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจที่เป็นการใช้วิจารณาญาณของส่วนกลาง เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ เพราะเป็นการเข้าไปก าหนด

เกณฑ์การตัดสินใจของผู้บริหาร และประชาชนในท้องถ่ินนั้น ๆ จนเกินไปท าให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระและความ

คล่องตัวในการด าเนินงาน  

 

685.  ประกาศิต  เศวตธรรม . การถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สู่ท้องถ่ิน : กรณีศึกษา 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมของส่วนกลาง ศักยภาพของท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  .    

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 

 ผลการศึกษาพบว่า ราชการส่วนกลางยังมีอ านาจมากในการก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยมีอ านาจในการออกระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติให้ราชการส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ปฏิบัติ รวมท้ังส่วนกลางยัง

มอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ควบคุมดูแล การปฏิบัติตัวของสมาชิก การด าเนินงาน และพนักงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

 ส่วนการด าเนินงานของผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน พบว่ามีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ที่

ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีบริหารท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แต่ยังขาดความเข้มแข็งในการยืนยัน

สิทธิของตน รวมท้ังยังลังเลท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ส่วนภาคประชาชนในท้องถ่ินเองยัง



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 383 

คาดหวังท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้แก้ปัญหาให้ตน มากกว่าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ

ตนเอง และการควบคุมตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองท้องถ่ินมีเพียงการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก การ

วิพากษ์วิจารณ์ในชุมชน การร้องเรียนตามสายงานเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตรวจสอบแทนตนเอง แต่ไม่มีการ

รวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารส่วนท้องถ่ินแต่อย่างใด  

 ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาครั้งนี้ (พ.ศ. 2540-2542) ปรากฏการณ์การเกิดข้ึนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ยังอยู่ในช่วงของการโอนหน้าท่ีจากรัฐบาล

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้กับท้องถ่ิน โดยรักษาอ านาจในการควบคุมและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของราชการ

ส่วนท้องถ่ินไว้ ยังไม่ใช่ช่วงของการกระจายอ านาจในความหมายของการให้หน่วยงานในระดับล่างสุดมีอิสระในการ

ตัดสินใจอย่างกว้างขวาง แต่กระนั้น ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาควางบทบาทหน้าที่ของตนเองไว้ท่ีการเป็นพี่เลี้ยง 

มากกว่าที่จะเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล ตามข้อกฎหมาย ขณะเดียวกัน ส่วนท้องถ่ินเองยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการควบคุมตรวจสอบอย่างกว้างขวาง ฉะนั้นการด าเนินงานส่วนใหญ่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน มากกว่าจะเป็นไป

ตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินเอง  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อให้องค์การปกครองท้องถ่ินมีประสิทธิภาพในการบริหารมากข้ึน ควร

ปรับปรุงดังนี้คือ 1) ให้มีการแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันอย่างเด็ดขาด 2) ให้มีผู้น าที่เป็นทางการใน

หมู่บ้านเพียงต าแหน่งเดียว 3) ให้ประชาชนส่วนน้อยร้องขอให้เกิดกระบวนการถอดถอนสมาชิกได้ 4) ให้ท้องถ่ินท่ีมี

ความพร้อมสามารถออกแนวทางปฏิบัติเองได้ และ 5) ให้กลุ่มประชาชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากราชการส่วน

ท้องถ่ินได้ แม้มิใช่อ านาจหน้าที่ของท้องถ่ินก็ตาม  

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

686.  บ ารุง วอนเพียร . ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาจังหวัดกับนายอ าเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  . 

รัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2536. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาจังหวัดมีบทบาทในการบริหารงานของนายอ าเภอ ท้ังในเชิงสนับสนุนและไม่

สนับสนุน แต่ไม่ก้าวก่ายการบริหารงานของนายอ าเภอโดยนอกเหนือหน้าที่ของตน และสมาชิกสภาจังหวัดเสนอแนะ

ทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยไม่ค่อยค านึงถึงข้อกฎหมาย เพราะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนท่ีเลือกตั้ง

ตนขึ้นมาเป็นตัวแทน จึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด เพื่อผลในการ

ได้รับเลือกตั้งในสมัยต่อไปหรือการก้าวไปเล่นการเมืองระดับชาติ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

687.  ไพโรจน์  ศิริโรจน์ , ร.ต.อ. . ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับรัฐในประเทศไทย . คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  2505. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับรัฐในประเทศไทย เป็นปัญหาเก่ียวกับการท่ีรัฐเข้ามามี

ส่วนสัมพันธ์กับเทศบาลในการควบคุมดูแล ทั้งในทางการปกครอง ทางการคลัง และทางเศรษฐกิจ      นับตั้งแต่เริ่มใช้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 384 

พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา  มีการควบคุมเทศบาลอย่างเข้มงวดกวดขัน  เม่ือมีการแก้ไขกฎหมาย

เทศบาลฉบับต่อ ๆ มา จนถึง ฉบับ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ก็มีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมเทศบาลไว้อย่าง

ใกล้ชิดและเข้มงวดกวดขันมาก ท้ังในด้านการควบคุมองค์การเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และควบคุมกิจการเทศบาล คือ

ควบคุมท้ัง คน-งาน-เงิน และทุกคร้ังท่ีมีการแก้ไขกฎหมายเทศบาลปี 2496 ก็เป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มอ านาจควบคุม

เทศบาลมากข้ึน ส่วนใหญ่ด้าน คน นั้น จะควบคุมตัวบุคคลท่ีจะเข้าบริหารงานเทศบาลเป็นหลัก ควบคุมเจ้าหน้าที่

เทศบาลท้ังการแต่งตั้ง  ทางระเบียบวินัย ก าหนดพื้นความรู้ของสมาชิกสภาเทศบาลให้สูงขึ้น 

 ส่วนเรื่องรายได้ของเทศบาลนั้นไม่ค่อยได้ปรับปรุงแก้ไขมากนัก ตาม พ.ร.บ.ปันรายได้บ ารุงเทศบาล พ.ศ. 

2479 เทศบาลได้รับรายได้โดยปันภาษีอากรท่ีรัฐเก็บให้แก่เทศบาล และก าหนดประเภทภาษีอากรให้เทศบาลจัดเก็บ ซึ่ง

มี ภาษีโรงเรือนและภาษีโรงร้าน  ค่าอาชญาบัตร  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ  ภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียม

ล้อเลื่อน  เม่ือรัฐปันรายได้ให้แก่เทศบาลแล้วไม่พอกับรายจ่ายเทศบาลไม่สามารถขออนุมัติเพิ่มภาษีได้ เทศบาลจึงมี

รายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนมากจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล 

 เม่ือมีการปรับปรุงรายได้เทศบาลตาม พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497  วางวิธีการจัดเก็บรายได้เทศบาล 3 

วิธี คือ ( 1) รัฐให้อ านาจเทศบาลโดยก าหนดประเภทภาษีอากรให้เทศบาลจัดเก็บได้เอง  ( 2) รัฐปันส่วนภาษีอากรท่ีรัฐ

เก็บได้ให้แก่เทศบาล  (3) รัฐให้อ านาจเทศบาลเก็บเก็บภาษีเสริมเพิ่มข้ึนจากภาษีอากรของรัฐ   ผลการปรับปรุงเทศบาล

มีรายได้เพิ่มบ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่การบ ารุงส่งเสริมเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า  จึงควรมีการปรับปรุงให้มีภาษีหลัก

ของเทศบาล นั่นคือ “ ภาษีทรัพย์สิน” โดยเอาภาษีโรงเรือนกับท่ีดิน กับ ภาษีบ ารุงท้องท่ีมารวมกัน   การปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีหลักท่ีเป็นรายได้ของเทศบาลนั้น รัฐบาลต้องเป็นผู้พิจารณาก าหนดอัตราภาษีทรัพย์สินของเทศบาล

ให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ และ ค านึงถึงความสามารถของประชาชนท่ีจะเสียภาษี ประกอบกับความจ าเป็นของ

เทศบาลท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินในการบ ารุงท้องถ่ินในปีนั้น ๆ ด้วย  โดยก าหนดอัตราภาษีให้ยืดหยุ่นได้ 

 การแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2505 มาตรา 75 ทวิ และ มาตรา 6  เป็นการแก้ไขเพื่อตั้ง

ข้าราชการของรัฐให้เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล หรือ เข้าไปด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลโดย

ไม่ขาดจากความเป็นข้าราชการ แม้จะไม่ใช่การควบคุมแต่ประสงค์ช่วยเหลือเทศบาล อันเป็นลักษณะหนึ่งของ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเทศบาล   

 ผู้ศึกษาให้ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับรัฐในประเทศไทยจะมีมากเพียงใดก็ควรมีขอบเขต

จ ากัด  และเป็นไปในลักษณะท่ีรัฐเข้ามาควบคุมดูแลเพื่อช่วยเหลือให้เทศบาลด าเนินการได้อย่างมีสมรรถภาพ และเพื่อ

ความเจริญแก่เทศบาลและความผาสุกของประชาชนในท้องถ่ิน โดยค านึงถึงหลัก “ความเป็นอิสระ( Autonomy)”ด้วย 

มิใช่รัฐเข้ามามีความสัมพันธ์ในลักษณะบังคับบัญชาจนเทศบาลไม่มีความเป็นอิสระ  จะท าให้ระบบการปกครองแบบ

เทศบาลหมดความหมายไป 

 

688.  พงศ์ สุภาวสิทธิ์ . ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจ ากับข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ิน : 

กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. (การค้นคว้าแบบอิสระ)  

 ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีประเด็นส าคัญที่น่าสนใจพอสรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะเทศมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ินกับปลัดเทศบาลซึ่งเป็น

ข้าราชการประจ านั้นเกิดเป็นความขัดแย้งกันจริง โดยมีสาเหตุมาจากบทบาทของแต่ละฝ่ายนั้นแตกต่างกัน ส่วนข้าราชการ

ประจ าโดยเฉพาะปลัดเทศบาล มีบทบาทส าคัญมาก ในอดีตท่ีผ่านมา เคยเข้าไปเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหาร



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 385 

ราชการร่วมกับข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ิน มีความเห็นสอดคล้องกัน ท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความ

รวดเร็ว แม้นโยบายบางอย่างจะขัดต่อระเบียบ ปลัดเทศบาลก็หาทางแก้ไขผ่อนปรนให้งานส าเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว ความ

สอดคล้องในการท างานของคณะเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลอาจมาจากการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ นับว่าเป็นผลดีในแง่ของการท างานท่ีทันต่อสถานการณ์ แต่ก็มีผลเสีย

ตามมาก็คือ ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบราชการ อาจเป็นช่องทางให้เกิดการเบียดบัง

ผลประโยชน์ของราชการได้ เม่ือมีการปรับเปลี่ยนย้ายต าแหน่งกัน ปลัดเทศบาลคนใหม่ยึดระเบียบในการปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครัด นโยบายของคณะเทศมนตรีท่ีไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง อันเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความขัดแย้ง การ

ปฏิบัติงานหยุดชะงัก คณะเทศมนตรี จึงแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว โดยเสนอให้กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งย้าย

ปลัดเทศบาลไปอยู่ท่ีอ่ืนเพราะนายกเทศมนตรีไม่มีอ านาจสั่งย้ายเอง แต่ปลัดเทศบาลเป็นข้าราชการประจ าระดับสูงสุด  

เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการประจ าในเทศบาลท้ังหมด ต าแหน่งในปัจจุบันเป็นระดับ 9 สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มี

อ านาจสั่งย้ายปลัดเทศบาลได้ก็คือ กระทรวงมหาดไทย แต่ปรากฏว่า กระทรวงมหาดไทย ไม่มีค าสั่งย้ายปลัดเทศบาล ตาม

ข้อเสนอของคณะเทศมนตรี แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบราชการ ที่อยู่เหนือระบบการเมืองระดับท้องถ่ิน 

 2. การบริหารงานในเทศบาลนั้น คณะเทศมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ินเห็นว่า ปลัดเทศบาล 

ไม่สนองตอบนโยบายของตน จึงแก้ปัญหาโดยมอบนโยบายให้ข้าราชการประจ าที่มีต าแหน่งรองลงมาที่อยู่ใต้อุปถัมภ์เป็น

ผู้ปฏิบัติแทน ข้าราชการประจ าดังกล่าวจะยึดคณะเทศมนตรีไว้เป็นท่ีพึ่งอย่างเหนียวแน่น จะให้ความจงรักภักดีในการ

ปฏิบัติงานสนองตอบนโยบายของคณะเทศมนตรีแทบทุกเรื่อง รวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งของคณะเทศมนตรีด้วย แม้

บางเรื่องจะขัดต่อระเบียบ ก็ต้องหาวิธีการท่ีจะให้บรรลุผลส าเร็จให้ได้ ในขณะเดียวกัน ข้าราชการประจ าระดับ

ผู้บังคับบัญชา ก็มีลูกน้องอยู่ในความอุปถัมภ์ของตนเองเพื่อเสริมบารมีเช่นเดียวกัน นอกจากจะมอบหมายให้ท างานตาม

หน้าท่ีราชการแล้ว ก็ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันเป็นกรณีพิเศษ เม่ือถึงคราวท่ีมีการพิจารณา

ความดีความชอบ ข้าราชการประจ าระดับผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ ก็จะเสนอชื่อลูกน้องของตนให้ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ขั้น แต่

เม่ือเสนอไปแล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการการเมืองน าเอาโควตาที่จะขึ้นเงินเดือน 2 ขั้น ให้แก่ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ของตนหมด ท า

ให้ลูกน้องของข้าราชการประจ าระดับผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ไม่ได้รับความดีความชอบ ท าให้ข้าราชการประจ าไม่พอใจ 

ความไม่ร่วมมือในการปฏิบัติงานก็จะตามมา ข้าราชการขาดขวัญและก าลังใจ เกิดแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า พวกใครพวก

มัน 

  จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า บทบาทของข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ินกับ

ข้าราชการประจ าที่แตกต่างกัน เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งระหว่างกันท้ัง

สองฝ่าย นอกจากนี้ ระบบอุปถัมภ์ที่ด ารงอยู่ในการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการ

หนึ่งท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชกาประจ ากับข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ินเกิดความขัดแย้งกันขึ้น ตรงตาม

สมมติฐานท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในการศึกษาคร้ังนี้ทุกประการ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการท้ังสองฝ่ายท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ใช่เป็นปัญหาที่

เกิดข้ึนโดยตรงจากหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีว่า บทบาทของข้าราชการการเมืองเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 

และบทบาทข้าราชการประจ าเป็นผู้รับนโยบายจากข้าราชการการเมืองไปปฏิบัติ แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นมาจากตัวบุคคลท่ีมี

หน้าท่ีเก่ียวข้อง ไม่ได้ยึดหลักการของปรัชญาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถ้าข้าราชการการเมืองยึดหลักการ 

ก าหนดบทบาทของตน เป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหาราชการให้ถูกกฎหมาย และระเบียบของทางราชการมอบให้

ข้าราชการประจ าน าไปปฏิบัติปัญหาก็คงจะไม่เกิดข้ึนและในท านองเดียวกัน ข้าราชการประจ า ซึ่งมีบทบาทรับนโยบายจาก



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 386 

ข้าราชการการเมืองไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลส าเร็จ ก็ท าหน้าที่ของตนไปตามบทบาทนั้นโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายร่วมก าหนด

นโยบายกับข้าราชการการเมือง หรือแข็งข้อไม่ยอมรับนโยบายจากข้าราชการการเมืองมาปฏิบัติเพราะเพียงเห็นว่าเป็น

นโยบายท่ีไม่ถูกใจตน ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่เข้าไปก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ปัญหาความขัดแย้งก็จะไม่เกิดข้ึนอย่างรุนแรง  

 2. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการท้องถ่ินเก่าแก่ล้าสมัย ควรท่ีจะให้มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้ทัน

ยุคทันสมัย อ านาจที่ส่วนกลางก าหนดมา ในรูปของระเบียบและกฎหมาย เพื่อให้ข้าราชการการเมืองระดับท้องถ่ินใช้เป็น

เคร่ืองมือในการปกครองและบริหารเทศบาลมีเพียงส่วนน้อย เช่น นายกเทศมนตรี มีอ านาจสั่งลงโทษข้าราชการประจ า 

ได้แค่ระดับ 4 เท่านั้น ในขณะที่ข้าราชการประจ าที่นายกเทศมนตรีต้องปกครองในเทศบาลมีถึงระดับ 9 ท าให้เกิดปัญหา

ในการปกครอง เพราะข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่มีอ านาจลงโทษตนก็ย่อมไม่มีความย า

เกรง ยากแก่การปกครอง สมควรแก้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลให้ทันสมัยด้วย  

 

689.  เพ็ญศรี เพ็ญสาดแสง . อ านาจก ากับดูแลทางปกครอง : ศึกษากรณีองค์การเทศบาล  . วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. 

 ในประเทศที่มีการจัดระเบียบการปกครองแบบกระจายอ านาจ ส่วนกลางจะมอบอ านาจในการจัดท าการ

สาธารณะบางอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปจัดท าโดยให้อิสระตามควร อย่างไรก็ตาม รัฐก็ยังคงต้องเข้ามา

ก ากับดูแลทางปกครองเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว 

 อ านาจก ากับดูแลทางปกครอง คือ การท่ีส่วนกลางเข้ามาก ากับดูแลเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่อง

ความชอบด้วยกฎหมายท้ังเหนือการกระท าและเหนือบุคคล อ านาจก ากับดูแลทางปกครองปรากฏออกในรูปแบบของการ

อนุมัติเทศบัญญัติการด าเนินการแทนในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ยอมด าเนินการ หรือการสั่งพักการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 

 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย องค์การเทศบาล เป็นองค์การขั้นพื้นฐานท่ีจะฝึกฝนให้ประชาชน

รู้จักการท่ีจะปกครองตนเอง โดยเข้ามาเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การเทศบาล กฎหมายเทศบาลตั้งแต่ฉบับแรกจนถึง

ฉบับปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจก ากับดูแลไว้หลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็สอดคล้องกับหลักการโดยท่ัวไป แต่ก็มีบาง

รูปแบบ เช่น การวางระเบียบให้ปฏิบัติ โดยหลักการแล้วมีเนื้อหาเป็นการใช้อ านาจบังคับบัญชา ดังนั้น รูปแบบการวาง

ระเบียบจึงมีลักษณะของการใช้อ านาจก ากับดูแลตามความหมายอย่างกว้าง 

 การใช้อ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายเทศบาลฉบับปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีท้ังกรณีเกินขอบเขตท่ี

กฎหมายเทศบาลก าหนด และเข้ามาควบคุมดุลพินิจของเทศบาลโดยการออกหนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการท่ีมิได้อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้เทศบาลปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การท่ีองค์กรก ากับดูแลได้วางหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้

เทศบาลด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ท่ีวาง

จะต้องไม่ก้าวล่วงเข้าไปก าหนดอ านาจก ากับดูแลเพิ่มเติมนั้น ไม่เช่นนั้นแล้ว อ านาจก ากับดูแลท่ีมีขอบเขตกว้างขวางอยู่

แล้ว และหากได้น ามาใช้ในลักษณะขยายอ านาจก ากับดูแลเพิ่มข้ึนต่อไปจะท าให้ความมีอิสระในการตัดสินใจของท้องถ่ิน

ลดน้อยลงไปตามล าดับ ซึ่งจะไม่เป็นการส่งเสริมหลักการปกครองตนเองให้เข้มแข็งได้ 

 

690.  วัฒนา อัคคพานิช . ปัญหาการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทย  . รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2537. (สารนิพนธ์) 

 การศึกษาว่าด้วยปัญหาการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทยในสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็น

ผลของการค้นคว้าเพื่อรวบรวมและจัดระบบความคิดเกี่ยวกับลักษณะปัญหาของการท่ีกฎหมายก าหนดให้
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะตัวแทนของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลท้ัง

ในอดีตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน อันจะน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจสถานภาพที่แท้จริงของเทศบาลในฐานะสถาบัน

ทางการเมืองระดับท้องถ่ินในระบอบประชาธิปไตย 

 ในการศึกษา ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนบทความวิเคราะห์ วิจารณ์ต่าง ๆ มาเป็น

ข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ แล้วน ามาจัดระบบเพื่อน าเสนอให้เห็นภาพลักษณ์ของโครงสร้างและรายละเอียดในการ

ควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล มีสาระดังนี้ 

1. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินและการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งครอบ 

คลุมถึงหลักการกระจายอ านาจ องค์ประกอบ การกระจายอ านาจรูปแบบต่าง ๆ สาระส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน 

องค์ประกอบของอ านาจก ากับดูแลทางการปกครอง และมาตรการกระจายอ านาจบริหาร 

 2. วิวัฒนาการของลักษณะการควบคุมการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในอดีต ซึ่งกล่าวถึงอ านาจการ

ก ากับดูแลตามกฎหมายเทศบาลตั้งแต่ฉบับแรก วิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามการแก้ไขเพิ่มเติม โดยชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลกลาง

โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส าคัญในการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลมาโดยตลอด 

 3. ลักษณะการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทยในปัจจุบัน ซึ่งเราจะพบว่าใน

ปัจจุบันรัฐบาลกลางยังให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในด้าน

ต่างๆ ซึ่งได้แก่ การควบคุมในเรื่องการจัดต้ังเทศบาล การควบคุมในการก าหนดรูปแบบเทศบาล การควบคุมด้านการ

บริหารบุคคล การควบคุมด้านการคลังและการพัสดุ และการควบคุมกิจการ การจัดการ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจน

อ านาจก ากับดูแลทางปกครองในกฎหมายเทศบาลฉบับปัจจุบัน หน่วยงานของกรมการปกครองมีหน้าท่ีควบคุมหรือ

เก่ียวข้องกับเทศบาลและบทวิเคราะห์แนวการใช้อ านาจก ากับดูแลเหนือองค์การเทศบาล 

 4. ข้อสรุปจากการศึกษาว่า การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทยนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมิได้เป็น

หน่วยการปกครองท่ีมีลักษณะท่ีรัฐบาลกลางกระจายอ านาจให้อย่างแท้จริง กลับเป็นเพียงหน่วยการปกครองท่ีรัฐบาล

กลางแบ่งภารกิจหน้าท่ีให้ไปรับผิดชอบ แต่หวงอ านาจที่แท้จริงไว้ และควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินในทุก ๆ ด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านการจัดการ นอกจากนั้นผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาหน่วยการ

ปกครองท้องถ่ินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมุ่งให้ประชาชนมีอ านาจในการปกครอง

ตนเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข้อเสนอแนะท่ีส าคัญก็คือ ควรต้ังกระทรวงขึ้นมาดูแลหน่วยการปกครองท้องถ่ินขึ้น

โดยเฉพาะ หรือให้อยู่ในความดูแลของส านักนายกรัฐมนตรีแทน เพราะการให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลรับผิดชอบ

หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคไปดูแลรับผิดชอบหน่วยการปกครองท้องถ่ิน ท าให้กระทรวงมหาดไทยใช้หน่วยการ

ปกครองส่วนภูมิภาคไปควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ิน หน่วยการปกครองท้องถ่ินจึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของ

ข้าราชการส่วนภูมิภาคท่ีมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางตลอดมา อันเป็นการผิดหลักการและท าให้หน่วยการปกครอง

ท้องถ่ินไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

691.  วิเชียร พุฒิวิญญู . ความคิดเห็นของข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอต่อศักยภาพในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. (ภาคนิพนธ์) 
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 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอมีความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างสูงมีความคิดเห็นต่อการด าเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอต่อ

ศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และ

ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีความแตกต่างกันในด้าน

ความคิดเห็นเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนตัวแปรในด้านอายุ พบว่า ข้าราชการมีอายุระหว่าง 40-49 ปี จะมี

ความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล สูงกว่าข้าราชการท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี และ 

50 ปี ขึ้นไป และข้าราชการท่ีมีอายุน้อยจะมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการด าเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าข้าราชการท่ีมีอายุมาก และตัวแปรในด้านต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ข้าราชการท่ี

ท างานเก่ียวข้องกับงานส่งเสริมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จะมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการด าเนิน

ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 สูงกว่าข้าราชการท่ีท างานปกครองและ

พัฒนาชุมชนและตัวแปรในด้านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพบว่า ข้าราชการท่ีท างานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงกว่าข้าราชการท่ีท างาน

สังกัดกระทรวงอ่ืน ที่ระดับความมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีรัฐบาลได้ออก

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ยังมีปัญหาด้านบุคลากรข้าราชการส่วนต าบล 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ

ความสามารถในการตัดสินใจการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนการจัดท า

ข้อบังคับงบประมาณ ความรู้ในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

และปัญหาด้านงบประมาณที่มีจ ากัด โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการส่วนต าบล สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการจัดท างบประมาณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การ

บริหารงานและโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลตามความเหมาะสมของสภาพปัญหารายได้ และจ านวนประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ  

 

692.  ธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร, ว่าที่ร้อยตรี  . ความคิดเห็นของข้าราชการส่วนกลางต่อศักยภาพในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี ส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหา

บัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. 

 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการส่วนกลางส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองระบอบประชาธิปไตยระดับ

ปานกลางและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ อบต . อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับข้าราชการส่วนกลางส่วนใหญ่ มีความ

คิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ว่าในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างสูงและมีความ

คิดเห็นต่อการด าเนินการภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ว่าอยู่ในเกณฑ์

ระดับค่อนข้างสูงเช่นกัน 

 ปัจจัยท่ีไม่มีผล ต่อความคิดเห็นของข้าราชการต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่งและปัจจัยสภาพแวดล้อมได้แก่ หน่วยงาน ในด้านความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความเห็นในด้านเพศ พบว่า ข้าราชการเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 389 

ศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าเพศหญิง และตัวแปรในด้านระดับการศึกษา พบว่า    

ข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า เห็นว่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพ

มากกว่า ข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และตัวแปรในด้านความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย พบว่า ข้าราชการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรู้เกี่ยวกับ อบต . สูง 

จะมีความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารงานและความสามารถในการด าเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 สูงด้วย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อท่ีจะให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการเมืองประชาธิปไตยและบทบาทของ อบต . ให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถท าการติดตาม

ประเมินผลงานของ อบต. ได้สอดคล้องและมีเหตุผลย่ิงขึ้น นอกจากนั้นข้อเสนอแนะอ่ืน ผู้วิจัยเห็นว่าตามท่ีรัฐบาลได้ออก

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เพื่อบริหารประเทศชาติและเป็นการกระจายอ านาจ

การปกครองไปสู่ท้องถ่ิน ยังมีปัญหาเก่ียวกับด้านการตัดสินใจ พบว่า คณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินโครงการพัฒนาด้วยตนเองจะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การ

แก้ไขควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาต าบลและการจัดท าร่าง

ข้อบังคับต าบลให้มีประสิทธิภาพ ด้านการวางแผนพบว่า การวางแผนขององค์การบริหารสภาต าบลไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์หรือสอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ พัฒนาจังหวัด การแก้ไขควรจะมีการประชุมมอบนโยบายการจัดท าแผน 

รวมท้ังการจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ด้านการบริหารงบประมาณพบว่า แต่ละองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีความเจริญด้านเศรษฐกิจไม่ทัดเทียมกันท าให้รายได้ไม่เท่ากัน  ซึ่งรัฐบาลควรจะสนับสนุนงบประมาณ

การช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงของความจ าเป็น ด้านการควบคุมงาน พบว่า แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดเจ้าหน้าท่ี

ท่ีมีความรู้ด้านงบประมาณ ด้านงานช่าง งานโยธา ซึ่งควรจะจัดมีการอบรมเจ้าหน้าที่ข้ึนโดยเฉพาะ ในด้านสาธารณสุขจะ

พบว่า ทุกองค์การบริหารส่วนต าบล ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 เท่านั้นไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นของ

ตนเอง จ าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขต าบล ซึ่งการแก้ไขเบื้องต้นควรจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสาธารณสุข

ต าบล พร้อมท้ังช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นท่ีท่ีให้ความคล่องตัวเพิ่มมากข้ึน 

 

693.  เรืองชัย สานนท์ . ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการก ากับดูแลของ

อ าเภอ และจังหวัด  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการ อบต . ท่ีมีความคิดเห็นเรื่องกระจายอ านาจแก่ อบต . ท่ีแตกต่างกันในเรื่อง

การกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ  การให้ความส าคัญต่อการพัฒนา อบต . การออกกฎระเบียบควบคุมก ากับการ

ปฏิบัติงานของ อบต. หรือการมองศักยภาพ การพัฒนาของ อบต . ตลอดจนความอิสระในการบริหารของ อบต . ต่างกัน 

จะมีความคิดเห็นต่อการก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัดแตกต่างกันโดยระดับชั้น อบต . ท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็น

ต่อการก ากับดูแลอ าเภอและจังหวัดแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต . ชั้น 1 กับ อบต. ชั้น 5 ซึ่งมีความแตกต่าง

กันท้ังด้านปริมาณงาน และรายได้ (งบประมาณ) นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีความแตกต่างกัน

ด้านอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ท างาน ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแล และการรับรู้ข่าวสารทาง

ราชการ ไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการก ากับดูแลในภาพรวมของอ าเภอและจังหวัดในด้านการนิเทศงาน การฝึกอบรม 

และการติดตามประเมินผลงานต่างกันแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ค่านิยม

การคล้อยตามผู้อาวุโส เงื่อนไขทางกฎหมายก าหนดให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการบริหาร หรือแม้แต่การไม่ก าหนด



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 390 

คุณสมบัติด้านการศึกษาต าแหน่งคณะกรรมการบริหารท าให้ต้องพึ่งพิงภาคราชการตลอดเวลา เป็นส่วนให้เกิดความ

คิดเห็นในลักษณะดังกล่าว 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเห็นว่า การนิเทศงาน โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของอ าเภอและจังหวัดออกไปชี้แจง แนะน า 

สอนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีจะต้องจัดระบบให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม

สภาพพื้นท่ี และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านการฝึกอบรม ควรมีการศึกษาเบ้ืองต้น เพื่อทราบความต้องการ

ฝึกอบรมของแต่ละ อบต .   แล้วจัดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้หลายหลักสูตร เพื่อไปใช้ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ควรเป็นการ

ฝึกอบรมในการปฏิบัติงานเป็นหลัก นอกจากนี้ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอให้ตั้งองค์กรข้ึนรับผิดชอบงาน อบต . โดยเฉพาะ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

 

694.  วาธินี อริยะ . บทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ใน

จังหวัดเชียงใหม่ . สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิก อบต . ส่วนใหญ่ และข้าราชการร้อยละ 50 มีความคิดเห็นว่า โครงสร้างหน้าท่ีของ 

อบต. ตลอดท้ังบทบาทหน้าที่ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค เอ้ืออ านวยให้ข้าราชการแทรกแซงการด าเนินงานของ อบต . 

แต่ท้ังสมาชิก อบต. และข้าราชการมีความคิดเห็นว่า อบต. มีพัฒนาการทางการเมือง 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินของ อบต . หน่วยราชการควรให้การสนับสนุน 

อบต. อย่างแท้จริง และข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ อบต . ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ ตลอดท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ อบต. มีความเข้าใจและด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  

 

695.  ทวิธา คชรินทร์ . ศักยภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะ

ของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบว่า  ทัศนะต่อศักยภาพในการบริหารพบว่า ทราบภารกิจที่ส าคัญของคณะกรรมการบริหาร 

อบต. ในเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าและที่สาธารณะรวมท้ังก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 57.1 

ภารกิจที่ส าคัญน้อยท่ีสุด คือการส่งเสริมการศึกษา ความรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงาน เฉลี่ย 8.34 ทัศนคติต่อศักยภาพ

ในการบริหารงานเฉลี่ย 30.87 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับสภาต าบลเดิมมีผลต่อ

ความแตกต่างต่อทัศนะของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภออย่างมีนัยส าคัญ (P < .0120) ในลักษณะของยิ่งมี

ประสบการณ์มาก ย่อมจะมีทัศนคติต่อศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบลมากย่ิงขึ้น ปรากฏว่า

หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับสภาต าบลมาก  และมีประสบการณ์ในการ

ท างานท่ีเก่ียวข้องกับสภาต าบลน้อย มีทัศนะต่อศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารส่วนต าบลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ P – value = .0120 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

696.  ระดม  อินแสง . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการบริหารการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถ่ินในจังหวัดน่าน . ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

, 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 391 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารท้ัง 4 แห่ง มีบทบาทในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน

ระดับปานกลาง และมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ีในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ินค่อนข้างน้อย แต่มีบาง อบต . โดยเฉพาะ อบต . ไหล่น่าน มีโครงการจัดการทรัพยากรท่ีประสบความส าเร็จใน

ระดับหนึ่ง เช่น โครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า โครงการจัดต้ังป่าชุมชน โครงการเยาชนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประชาคมต าบล กลุ่มองค์กรเอกชน ที่มีบทบาทอย่างมากใน

ปัจจุบัน ในส่วนของปัญหา และอุปสรรค ของผู้บริหาร อบต . ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ์ ที่จะน ามาใช้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เป็นต้น 

 ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า การบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ อบต. ให้ได้ผลดีนั้น จ าเป็นต้องได้รับ

ความร่วมมือจากกลุ่มประชาคมต าบล รวมท้ังกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อยู่แล้ว โดยท่ีผู้บริหาร 

อบต. จะต้องให้ความส าคัญ ร่วมมือกับกลุ่มประชาคมต าบลและกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ส าคัญผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ เข้า

ร่วมโครงการอนุรักษ์ โครงการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ีนั้นด้วย 

 

697.  เปมิกา ฉายศรี . ความคิดเห็นของคณะกรรมการและพนักงานส่วนต าบลที่มีต่อบทบาทนายอ าเภอที่

เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . คณะพัฒนาสังคม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. คณะกรรมการและพนักงานส่วนต าบล ส่วนมากเป็นชาย (69.41%) มีอายุในช่วง 30-45 ปี (39.7 %) มี

ระดับการศึกษาประถมศึกษา (43.5 %) มีอาชีพท านา / ท าไร่ / แม่บ้าน (41.1 %) การด ารงต าแหน่ง 2 ปี (29.4 %)

และส่วนมากไม่เคยรับการอบรม (54.1 %)   

 2. ความคิดเห็นคณะกรรมการและพนักงานส่วนต าบลต่อท่ีมีบทบาทนายอ าเภอท่ีเก่ียวข้องกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบล มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (X = 4.02) โดยเรียงล าดับของความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ บทบาทในการอ านวยการปฏิบัติตามนโยบาย (X = 4.16)  บทบาทในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (X 

= 4.16) บทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (X = 4.15) บทบาทในการให้ค าปรึกษา  (X = 4.14) บทบาทในการ

เป็นผู้ประสานงาน (X = 4.05) บทบาทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ อบต. (X = 3.83) และมีระดับความคิดเห็น

ในระดับปานกลาง ได้แก่ บทบาทในการอ านวยความยุติธรรม (X = 3.62)      

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การด ารงต าแหน่งใน อบต. ระยะเวลาใน

การด ารงต าแหน่ง การฝึกอบรม เป็นปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทนายอ าเภอท่ีเก่ียวข้องกับ

องค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนชั้น อบต . เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทนายอ าเภอ ท่ี

เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้  

 1. นายอ าเภอควรมีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและความยุติธรรมมากข้ึน 

รวมท้ังมีความโปร่งใสกับฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. นายอ าเภอควรมีบทบาทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ อบต. โดยให้ความสนใจดูแลมากข้ึนกว่าเดิม 

และเปิดโอกาสให้สมาชิก อบต . ได้รับการอบรมและเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารงานของ อบต . เพื่อให้การ

บริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 392 

 3. นายอ าเภอควรเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินงานของ อบต . มีความคล่องตัวมาก

ยิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. ด้วย 

 4. นายอ าเภอควรปฏิบัติบทบาทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนายอ าเภอยุคใหม่ของกรมการปกครอง 

โดยใช้หลัก 4 ประการ คือ 1.  หลักการประสานงาน 2. หลักการส่งเสริม 3. หลักการกระตุ้น 4. หลักการสนับสนุน 

  

698.  ประจวบศักดิ์ อารมณ์ . บทบาทของอ าเภอในการก าดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542. (วิทยานิพนธ์)  

 ผลการศึกษาวิจัย มีดังนี้ 

 1. ระเบียบ กฎหมายได้ก าหนด อ านาจหน้าท่ีของอ าเภอ ในการก ากับดูแล อบต. แยกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1 อ านาจในการวินิจฉัยส่ังการ เช่น การอนุมัติ และให้ความเห็นชอบ 

  1.2 อ านาจในการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปให้เป็นผู้

วินิจฉัยส่ังการ 

   จากการศึกษาพบว่า กฎหมายได้ให้อ านาจในการตัดสินใจ หรือการวินิจฉัยส่ังการในขั้นสุดท้าย ของ

อ าเภอ ในด้านบุคลากร ไว้น้อยกว่าด้านโครงสร้างและการบริหารท่ัวไป และด้านงบประมาณและการคลัง 

 2. กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของอ าเภอในการก ากับดูแล อบต . ไว้ ทั้งในด้าน

โครงสร้างและการบริหารท่ัวไป ด้านงบประมาณและการคลัง และด้านบุคลากร ยังมีบางกรณีท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการ

กระจายอ านาจ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540  

 3. ในส่วนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวในข้อ 2. มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ดังนี้ 

  3.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนใหญ่ถูกก าหนดข้ึนโดยกระทรวงมหาดไทย ในฐานะราชการบริหาร

ส่วนกลาง ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน จึงมีอ านาจในการก าหนดมาตรการ 

ขอบเขต ทิศทางและวิธีการก ากับดูแล อบต . โดยการมอบหมายให้ตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งรวมถึงอ าเภอด้วย 

เป็นผู้ใช้อ านาจก ากับดูแล ดังนั้น กรณีข้อกฎหมายจะสอดคล้อง กับหลักการหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเป็น

ผู้ก าหนด 

  3.2 การจัดต้ัง อบต . อยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีปัญหาเก่ียวกับความไม่พร้อมในการบริหารงาน และเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีส่วนกลางต้องใช้อ านาจเข้าควบคุมก ากับดูแลโดยใกล้ชิด แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะขัดต่อหลักการในทางวิชาการ 

  3.3 ประเด็นส าคัญที่เป็นปัญหาในข้อวินิจฉัยในหลักการก ากับดูแล ซึ่งรัฐจะต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น

เท่านั้น ซึ่งความจ าเป็นดังกล่าวมิได้มีข้ออธิบายถึงรายละเอียด มาตรการ หรือขอบเขตท่ีแน่ชัด จึงอาจเป็นเหตุผลของ

ส่วนกลางในการก าหนดข้อกฎหมายขึ้นใช้บังคับ โดยอ้างถึงความจ าเป็นตามหลักในรัฐธรรมนูญ ท่ีจะต้องเข้าควบคุม

ก ากับดูแล เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถ่ิน หรือของประเทศชาติ หรือเพื่อความสงบเรียบร้อย เป็นต้น ซึ่งข้อ

กฎหมายนั้นอาจขัดแย้งต่อหลักการในทางวิชาการหรือหลักในรัฐธรรมนูญได้ 

 จากการสังเกตการณ์ พบว่า ในส่วนแนวโน้มขงการก ากับดูแล พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา รัฐได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไปในทิศทางท่ีมีความสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ และหลักการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 มากข้ึน ตามล าดับ 
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699.  มูฮ ามัดอุสนี โซะเลาะ . ความรู้ความเข้าใจของพนักงานส่วนต าบลต่อการก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัด : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา  .  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ความรู้ความเข้าใจของพนักงานส่วนต าบลเก่ียวกับอ านาจหน้าที่การก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัดใน

ภาพรวมอยู่ในระดับสูง  (ร้อยละ 51.90) และเม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับสูงมากท่ีสุด คือ 

ด้านการเงินและบัญชี (ร้อยละ 66.90) รองลงมาเป็นด้านการคลังและงบประมาณ (ร้อยละ 66.20) ด้านการบริหารงาน

ท่ัวไป (ร้อยละ 55.20) และด้านการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 50.00)  

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับอ านาจหน้าที่การก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

แต่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการฝึกอบรมมากท่ีสุด (X = 3.88) รองลงมาเป็นเรื่องการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(X = 3.81) และเรื่องการนิเทศงาน (X = 3.73)  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา และต าแหน่งใน อบต. เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความรู้ความ

เข้าใจของพนักงานส่วนต าบลเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัด ส่วนระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานใน อบต . ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่มีผลต่อ

ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานส่วนต าบลต่อการก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัด 

 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาเห็นว่า การนิเทศงานโดยการส่งเจ้าหน้าที่ของอ าเภอและจังหวัดออกไปชี้แจง แนะน า 

สอนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีจะต้องจัดระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนการฝึกอบรมนั้นควรมีการศึกษาเบ้ืองต้นเพื่อทราบความต้องการฝึกอบรมของแต่ละ อบต . แต่ส าหรับในเรื่องการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. นั้น ควรมีความชัดเจน มีมาตรฐานและปราศจากอคติ 

 

700.  บุญเสริม นาคสาร . ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบล . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ภารกิจที่รัฐบาลกลางได้กระจายไปให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนน้อย แต่ความเป็นอิสระของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดภารกิจหรือจัดบริการสาธารณะมีมาก 

 2. การกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางด้านการบริหารการคลังไปให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย และ

องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเป็นอิสระในการบริหารการคลังน้อย 

 3. การกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางด้านการบริหารองค์กรไปให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย และ

องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเป็นอิสระในการบริหารองค์กรน้อย 

 จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการกระจายอ านาจสู่องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 1. การจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายของรัฐบาลกลางยังขาดความชัดเจน 

 2. รัฐบาลกลางยังไม่ด าเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีรถยนต์ และล้อเลื่อน เป็นต้น 

 3. รัฐบาลกลางมีอ านาจให้คุณให้โทษในกระบวนการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ท าให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนต าบล 
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 ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 

 1. รัฐบาลกลางควรจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเสียใหม่ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพิ่มข้ึนและไม่ให้

ซ้ าซ้อนกับบริการสาธารณะท่ีรัฐบาลกลางเป็นผู้ด าเนินการ 

 2. รัฐบาลกลางควรแก้ไขกฎ ระเบียบ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีปริมาณรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลมีความสามารถจัดบริการสาธารณะตามท่ีก าหมายก าหนด 

 3. รัฐบาลกลางควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

เพิ่มข้ึน เช่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

701.  พีระศักดิ์ พูนเดช . บทบาทขงนายอ าเภอในการส่งเสริมภารกิจของสภาต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบลใน

เขตอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี . สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

} 2523 . 

 ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า คณะกรรมการสภาต าบลในเขตอ าเภอไทรน้อยได้ยอมรับว่านายอ าเภอมีบทบาทใน

การส่งเสริมภารกิจของสภาต าบลให้บรรลุเป้าหมายทางสภาต าบลท่ีได้วางเอาไว้ทุกด้าน ซึ่งผลของการวัดออกมาเป็นค่า

มัชฌิมเลขคณิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 ซึ่งเป็นคะแนนชี้บอกระดับสูงสุด ดังที่สมมติฐานในการศึกษาได้วางเอาไว้ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะนั้นเนื่องจากต าบลเป็นหน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของการปกครองส่วนภูมิภาค และเป็น

หน่วยการปกครองท่ีมีความส าคัญเก่ียวพันกับการปกครองส่วนภูมิภาคระดับอ่ืน ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงพื้นฐานอันนี้ให้

ม่ันคงอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องท่ีให้เจริญก้าวหน้า เป็นการอ านวยความผาสุกให้แก่ประชาชนในท้องท่ี 

ส าหรับสภาต าบล ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการฝึกหัดให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง ซึ่งผลจากการ

วิเคราะห์สภาต าบลเห็นได้ว่าสภาต าบลในปัจจุบันมีจุดอ่อนท่ีสมควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีความม่ันคงและเหมาะสมอัน

จะท าให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องท่ีให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยสมควรมีการแก้ไขปรับปรุงด้านความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการสภาต าบล งบประมาณ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบแบบแผนในการให้สภาต าบล

ปฏิบัติ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงด้านความสนใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาต าบล การยกฐานะให้เป็นนิติบุคคล ตลอดจน

การปรับปรุงโครงสร้างของสภาต าบลเสียใหม่ให้เป็นรูปการปกครองท้องถ่ินท่ีสมบูรณ์ เป็นต้น 

 

702.  จ าลอง โพธิ์สุข . การแทรกแซงของระบบราชการต่อสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอกับสภาต าบล ใน

ท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม .  สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

, 2530.   

 ผลจากการส ารวจวิจัยเชิงเอกสารพบว่า ระบบราชการได้เข้าไปควบคุมดูแลการบริหารงานของสภาต าบลจริง 

โดยผ่านกลไกตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชกรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคท่ีส าคัญได้แก่ นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการ

จังหวัด การควบคุมดังกล่าวเป็นการควบคุมท้ังในด้านการบริหารงาน ตัวบุคลากร และงบประมาณ ส าหรับผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นการวิจัยสนามเก่ียวกับทัศนคติของข้าราชการและกรรมการสภาต าบลนั้น ปรากฏว่าข้าราชการและ
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กรรมการสภาต าบลมีทัศนคติไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายมิได้มีทัศนคติไปในทางท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อ

การท่ีทางราชการเข้าไปควบคุมดูแลการบริหารงานของสภาต าบล ในกลุ่มตัวอย่างขงกรรมการสภาต าบลท้ัง 3 แห่ง มิได้มี

ทัศนคติไม่เห็นด้วยต่อการท่ีทางราชการเข้าไปควบคุมดูแลการบริหารงานของสภาต าบล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะยัง

เล็งเห็นความส าคัญและบทบาทของข้าราชการท่ีมีต่อสภาต าบล รวมท้ังความจ าเป็นบางประการคือ สภาต าบลมิได้พัฒนา

ตนเองจนถึงขั้นที่จะได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล เช่นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบอ่ืน กรรมการสภาต าบลท่ีด ารง

ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยยังมีสายการบังคับบัญชาขึ้นต่อนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด สภาต าบลยังมีรายได้

ไม่เพียงพอในการบริหารงาน ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล และในประการสุดท้ายโดยหน้าที่แล้วกรรมการสภาต าบล

ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิด ประสานกันกับข้าราชการในพื้นท่ีอยู่แล้ว ทัศนคติท่ีแสดงออกมาจึงเป็นไปในลักษณะดังกล่าว 

 นอกจากนี้ ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระปรากฏว่าตัวแปรเฉพาะระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่งและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดต้ังสภาต าบลมีส่วนสัมพันธ์ต่อทัศนคติเก่ียวกับการท่ีทางราชการเข้าไป

ควบคุมดูแลการบริหารงานของสภาต าบล ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ อันได้แก่ ระดับต าแหน่ง ระดับรายได้ของสภาต าบล ระดับ

การศึกษา และอายุ ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับทัศนคติของข้าราชการและกรรมการสภาต าบลท่ีมีต่อเรื่องนี้แต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัย

อธิบายว่าอาจเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะท่ีได้ร่วมกันท างานอยู่ในท้องท่ีเดียวกัน ความเกี่ยวกันทางเครือ

ญาติ การเดินทางติดต่อกันเป็นไปโดยสะดวกเพราะอยู่ในเขตอ าเภอเมือง การรับหรือถ่ายทอดทัศนคติต่อเรื่องนี้จึงเป็นไป

ได้ง่าย ส าหรับในส่วนสุดท้ายผู้วิจัยได้สรุปปัญหาส าคัญ ๆ ของสภาต าบลเพื่อให้มองเห็นถึงสภาพโดยท่ัวไปของสภาต าบล

ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงท่ีอาจเป็นประโยชน์อยู่บ้างส าหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 

703.  วัฒนา อัถถพานิช .   ปัญหาการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลของไทย . สารนิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.  

 สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 บทท่ีหนึ่ง ผู้เขียนได้ใช้เป็นบทน า โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์ของศึกษา ขอบเขตของการศึกษา แนวความคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง วิธีการศึกษา การน าเสนอ และประโยชน์ท่ี

คาดว่าจะได้รับ 

 บทท่ีสอง ว่าด้วยแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินและการควบคุมหน่วยการปกครอง

ท้องถ่ิน ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการกระจายอ านาจ องค์ประกอบ การกระจายอ านาจรูปแบบต่าง ๆ สาระส าคัญของการ

ปกครองท้องถ่ิน องค์ประกอบของอ านาจก ากับดูแลทางการปกครอง และมาตรการกระจายอ านาจบริหาร 

 บทท่ีสาม ว่าด้วยวิวัฒนาการของลักษณะการควบคุมการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในอดีต ซึ่งกล่าวถึง

อ านาจการก ากับดูแลตามกฎหมายเทศบาลตั้งแต่ฉบับแรก วิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามการแก้ไขเพิ่มเติม โดยชี้ให้เห็นว่า

รัฐบาลกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส าคัญในการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลมา

โดยตลอด 

 บทท่ีสี่ การควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทยในปัจจุบัน พบว่าในปัจจุบันรัฐบาลกลาง

ยังให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ การ

ควบคุมในเรื่องการจัดต้ังเทศบาล การควบคุมในการก าหนดรูปแบบเทศบาล การควบคุมด้านการบริหารบุคคล การ

ควบคุมด้านคลังและการพัสดุ และการควบคุมกิจการ การจัดการ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนอ านาจก ากับดูแลทาง

ปกครองในกฎหมายเทศบาลฉบับปัจจุบัน หน่วยงานของกรมการปกครองท่ีมีหน้าท่ีควบคุมหรือเก่ียวข้องกับเทศบาลและ

บทวิเคราะห์แนวการใช้อ านาจก ากับดูแลเหนือองค์การเทศบาล 
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 บทท่ีห้า ข้อสรุปจากการศึกษาว่า การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทยนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมิได้

เป็นหน่วยการปกครองท่ีมีลักษณะท่ีรัฐบาลกลางกระจายอ านาจให้อย่างแท้จริง กลับเป็นเพียงหน่วยการปกครองท่ีรัฐบาล

กลางแบ่งภารกิจหน้าท่ีให้ไปรับผิดชอบ แต่หวงอ านาจที่แท้จริงไว้ และควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ินในทุก ๆ ด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านการจัดการ นอกจากนั้นผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาหน่วยการ

ปกครองท้องถ่ินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมุ่งให้ประชาชนมีอ านาจในการปกครอง

ตนเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข้อเสนอแนะท่ีส าคัญก็คือ ควรต้ังกระทรวงขึ้นมาดูแลหน่วยการปกครองท้องถ่ินขึ้น

โดยเฉพาะ หรือให้อยู่ในความดูแลของส านักนายกรัฐมนตรีแทน เพราะการให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลรับผิดชอบ

หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคไปดูแลรับผิดชอบหน่วยการปกครองท้องถ่ิน ท าให้กระทรวงมหาดไทยใช้หน่วยการ

ปกครองส่วนภูมิภาคไปควบคุมหน่วยการปกครองท้องถ่ิน หน่วยการปกครองท้องถ่ินจึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของ

ข้าราชการส่วนภูมิภาคท่ีมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางตลอดมา อันเป็นการผิดหลักการและท าให้หน่วยการปกครอง

ท้องถ่ินไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ 

 

704.  นภดล รัฐศุภางค์ . บทบาทของระบบราชการกับสภาต าบลในการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินของจังหวัดเชียงใหม่ : 

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสภาต าบลสุเทพกับสภาต าบลสะลวง  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.  

 การศึกษาวิจัยนี้พบว่า ที่ผ่านมาสภาต าบลไม่ได้แสดงบทบาทเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถ่ินเท่าที่ควร อัน

เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการคือ ประการแรก ระบบราชการและข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับสภาต าบลได้เข้าไป

ครอบง าแทรกแซงการบริหารงานของสภาต าบล ประการท่ีสอง ระเบียบ กฎหมาย ก าหนดให้การบริหารงานสภาต าบล

เป็นการด าเนินงานเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีก าหนด ดังนั้น การให้ความส าคัญต่อการเสนอปัญหา ความต้องการ ที่แท้จริง

ของประชาชนจึงมีน้อย ประการท่ีสาม กฎหมายยังให้อ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ของตนเองแก่สภาต าบลน้อย จึงท า

ให้สภาต าบลมีรายได้ต่ า ไม่สามารถพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก ท าให้ถูกควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดจากข้าราชการและสมาชิกสภาจังหวัดและขาดอิสระในการ

บริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง ประการท่ีสี่ ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในองค์กรสภาต าบล  จึงไม่ให้

ความส าคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาต าบล และประการสุดท้าย ประชาชนเห็นว่างานสภาต าบลเป็นเรื่องของ

ระเบียบ กฎหมาย ดังนั้น การบริหารงานจึงอยู่ในวงจ ากัดคือเฉพาะกลุ่มกรรมการสภาต าบลและข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง

เท่านั้น 

 โดยสรุปจากสาเหตุดังกล่าวแล้ว ทางเลือกหนึ่งท่ีจะท าให้บทบาทของสภาต าบลเด่นชัดขึ้นก็คือ รัฐต้องปรับปรุง 

ส่งเสริม ทั้งด้านการบริหารและงบประมาณให้กับสภาต าบลมากข้ึน พร้อมกับต้องลดบทบาทอ านาจหน้าที่ของข้าราชการท่ี

มีต่อสภาต าบลลงด้วย เพื่อให้การเรียนรู้ของประชาชนในการปกครองตนเองแจ่มชัดข้ึน โดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถ่ินของเขาเอง อันเป็นไปตามสมมติฐานและ

แนวความคิดท่ีตั้งไว้ 

 

705.  วสันต์ ศรีสุวรรณ .  อิทธิพลของระบบราชการไทยต่อการตัดสินใจของสภาต าบล : กรณีศึกษาการเลือก

เลขานุการสภาต าบลของจังหวัดพะเยา  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.  

 ผลการวิจัย พบว่า 
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 1. ระบบราชการโดยเฉพาะราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบครอบง าสภาต าบล 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกสภาต าบลในการเลือกเลขานุการสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้แก่ อ านาจของระบบราชการท่ีมีเหนือสมาชิกสภาต าบล 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับสภาต าบลภายหลังการประการใช้พระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ยังคงเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีอ านาจ

ครอบง าสภาต าบล 

 4. สมมติฐานท่ีก าหนดไว้ว่า อ านาจและบทบาทหน้าที่ของระบบราชการท่ีมีต่อสภาต าบล ท าให้สภาต าบลต้อง

พึ่งพาอาศัยระบบราชการมาก จึงท าให้สภาต าบลเลือกข้าราชการเป็นเลขานุการสภาต าบลเป็นส่วนใหญ่ เป็นสมมติฐานท่ี

ยอมรับได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

- ไม่มี - 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

706.  นายพรชัย  รัศมีแพทย์ . การปกครองตนเองของนครหลวงกรุงเทพ ฯ ศึกษากรณีนิติสัมพันธ์กับองค์การ

ปกครองส่วนกลาง . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.  

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งหมายศึกษาและอธิบายหลักท่ัวไปเก่ียวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

กับองค์การปกครองส่วนกลางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทหนึ่ง

ของไทยเป็นตัวแบบ 

 กรุงเทพมหานครมีลักษณะแตกต่างกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปอื่นตรงท่ีเคยเป็นราชการส่วนภูมิภาค

และมีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปอื่นอยู่ในพื้นท่ี การเปลี่ยนแปลงฐานะเดิมเป็นราชการส่วนท้องถ่ินตาม พรบ . 

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ไม่ได้ท าให้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 

นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรีถูกยกเลิกไปแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี และผู้อ านวยการเขตเป็น

ผู้ใช้อ านาจของนายอ าเภอ นอกจากนั้น ยังก าหนดให้หน้าที่ตามท่ีกฎหมายอ่ืนระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ เทศบาลนครเป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้เป็นหน้าท่ีโดยตรงของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสัมพันธ์

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์การปกครองส่วนกลางจึงเก่ียวข้องกับหลักการรวมอ านาจบริหารและหลักการกระจาย

อ านาจบริหาร ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์หลักดังกล่าว พบว่ามีความสัมพันธ์สองลักษณะท่ีจะน าไปสู่การอธิบายนิติสัมพันธ์ 

ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์การปกครองส่วนกลางให้ชัดเจนได้ คือ ความสัมพันธ์ในลักษณะการควบคุม

บังคับบัญชากับความสัมพันธ์ในลักษณะการควบคุมก ากับ 

 ความสัมพันธ์ในลักษณะการควบคุมบังคับบัญชานั้น มีได้เฉพาะในระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์การเดียวกัน

เท่านั้น เพราะผู้บังคับบัญชาต้องมีท้ังอ านาจควบคุมบังคับบัญชาการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาและอ านาจควบคุมบังคับ
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บัญชาตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ส าหรับเจ้าหน้าที่ต่างองค์กรกนไม่อาจควบคุมบังคับบัญชาตัวเจ้าหน้าที่กันได้ แต่เจ้าหน้าที่ใน

องค์การหนึ่งอาจมีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาการกระท าของเจ้าหน้าที่ต่างองค์การได้ ท้ังนี้ต่อเม่ือมีกฎหมายหรือระเบียบ

ข้อบังคับก าหนดให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะกรณี ส่วนความสัมพันธ์ในลักษณะการควบคุมก ากับเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรกับองค์กรซึ่งในท่ีนี้หมายถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์การปกครองส่วนกลาง 

 ผลจากการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปต่างๆ พบว่า องค์การประเภทนี้ไม่ได้กระท าการในฐานะผู้แทน

ของท้องถ่ินแต่เพียงฐานะเดียว ยังกระท าการในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งขององค์การปกครองส่วนกลางอีกฐานะหนึ่งด้วย 

เฉพาะการกระท าในฐานะผู้แทนของท้องถ่ินเท่านั้นท่ีจะอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมก ากับขององค์การปกครองส่วนกลาง 

แต่ไม่ว่าจะกระท าการในฐานะใดตัวบุคคลหรือองค์กรย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับขององค์การปกครองส่วนกลาง

เสมอ 

 ส าหรับองค์กรบริหารกรุงเทพมหานคร กฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนขององค์การปกครองส่วนกลางท่ีมีอ านาจควบคุมก ากับ ส่วนการกระท าของ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งขององค์การปกครองส่วนกลางเท่านั้นเป็นการกระท าภายใต้

การควบคุมบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนกลาง ซึ่งอาจได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามท่ีได้มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับก าหนดให้อ านาจไว้ 

 ดังนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงไม่มีอ านาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ทุกเรื่องท่ีเป็น

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพราะมีบางเรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องกระท าการภายใต้การ

ควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งการตัดสินใจในหรือการวินิจฉัยส่ังการเป็นของเจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนกลาง เฉพาะแต่

การกระท าของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับเท่านั้นท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจ

ตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการด้วยตนเองนั่นคื ความเป็นอิสระ (autonomy) ภายใต้การควบคุมก ากับ อันเป็นนิติสัมพันธ์กับ

องค์การปกครองส่วนกลางท่ีมีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย   

(legality) และในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นผู้แทนขององค์การปกครองส่วนกลางใน

การใช้อ านาจอ านาจควบคุมก ากับ ก็จะต้องใช้อ านาจหน้าที่ไปโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ซึ่งได้แก่อ านาจยับยั้งหรือสั่ง

การตามท่ีเห็นสมควรต่อการกระท าใด ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีขัดต่อกฎหมายหรืออาจท าให้เสียประโยชน์

ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงอ านาจควบคุมก ากับตัวบุคคลหรือองค์กรในกรณีต่างๆ หากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจควบคุมก ากับในทางมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสิทธิฟ้องร้อง

ต่อศาลได้ ศาลจึงเป็นองค์กรค้ าประกันความเป็นอิสระหรือการปกครองตนเองของกรุงเทพมหานคร แต่การใช้สิทธิทาง

ศาลนั้นจะต้องไม่ใช่กรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยอ านาจหน้าที่ เพราะโดยหลักการ

ท่ัวไปศาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องที่เป็นเนื้อหาของดุลพินิจในขอบเขตของกฎหมายของฝ่ายปกครอง 

 

707.  วลัยกร รัตนกุล .  การก ากับดูแลเหนือการกระท าของกรุงเทพมหานครโดยรัฐ  . วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 

 กรุงเทพมหานครเป็นการบริหารราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  ในระบบการปกครองแบบกระจาย

อ านาจซึ่งเป็นวิธีการจัดระเบียบการปกครอง  โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ มีความ เป็นอิสระตามสมควรท่ี

จะปกครองตนเอง มีการแยกหน่วยงานออกเป็นองค์การนิติบุคคลมีการเลือกตั้ง และมีอิสระในการด าเนินการตามอ านาจ

หน้าท่ีของตนโดยราษฎรในท้องถ่ินนั้น โดยท่ีองค์การ ราชการบริหารส่วนกลางเป็นเพียงแต่ก ากับดูแลเท่านั้นไม่ได้เข้าไป

บังคับบัญชาสั่งการโดยตรงอ านาจก ากับดูแลเป็นการ ให้อ านาจองค์การบริหารราชการส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบการ
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ท างานของกรุงเทพมหานคร  เพื่อ ให้กรุงเทพมหานครด าเนินงานไปในทางท่ีอ านาจหน้าที่ของตน  และองค์การบริหาร

ราชการส่วนกลางใช้อ านาจก ากับดูแลกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปอย่างเข้มงวด มิฉะนั้นจะกระทบหลักความเป็นอิสระของ

ท้องถ่ินเพียงแต่ดูแลท้องถ่ินให้ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจ

หน้าท่ีกระท ากิจการในเขตกรุงเทพมหานคร  และอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  และวางกฎเกณฑ์อ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะ (public service) เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐมีหน้าท่ีต้องจัดท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยส่วนรวม นอกจากอ านาจหน้าที่ในมาตรา 89 ท่ีบัญญัติไว้ กรุงเทพมหานครยังมีอ านาจหน้าที่จะตรา

ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  เพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 97 (1) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 อย่างไรก็ตาม  องค์การบริหารราชการส่วนกลางยังคงต้องเข้ามาใช้อ านาจก ากับแลเหนือการกระท าของ

กรุงเทพมหานคร ตามก ฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกข้อบังคับ   การออกค าสั่ง   

ออกค าอนุญาต  การท าสัญญา  การปฏิบัติการ  ซึ่งอ านาจก ากับดูแลเหนือการกระท าที่รัฐมีต่อกรุงเทพมหานครจะปรากฏ

ในรูปแบบของการให้  ความเห็นชอบการอนุมัติ  การอนุญาต  ให้กรุงเทพมหานครด าเนินกิจการบางอย่าง  นอกจากนั้น  

ยังออกมาในรูปแบบของการเพิกถอน ด าเนินการแทนกรณีท่ีกรุงเทพมหานครไม่ยอมด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการแทน

ถือเป็นการขัดต่อหลักการกระจายอ านาจและไม่ควรให้กระท าได้  เว้นแต่เป็นกรณีท่ีสมควรจริง ๆ 

 ปัจจุบันปัญหาการใช้อ านาจก ากับดูแลเหนือการกระท าของรัฐท่ีมีต่อกรุงเทพมหานครเกินขอบเขตท่ีกฎหมาย

ก าหนดจนเป็นการใช้อ านาจบังคับบัญชา ท าให้ความเป็นอิสระของกรุงเทพมหานครลดน้อยลงไป  ซึ่งจะเห็นได้จากปัญหา

ท่ีได้ยกมาเป็นกรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็นการออกค าสั่งทางปกครองเพื่อก ากับดูแลการกระท าของกรุงเทพมหานครเกินกว่าที่

กฎหมายก าหนด หรือการให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการออกข้อบัญญัติ

ของกรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยัง เข้าไป

พิจารณาความเหมาะสมของตัวบุคคลท่ีจะบรรจุ แต่งตั้ง แสดงให้เห็นชัดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจ

ก ากับดูแลมากเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนั้น ยังมีการออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อก ากับดูแลการกระท าของ

กรุงเทพมหานครมากเกินขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด รวมท้ังมีการออกหนังสือเวียนก าหนดหน้าท่ีให้กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติและปัญหาที่ส าคัญประการสุดท้ายท่ีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยกขึ้นมาศึกษาคือการท่ีรัฐใช้เงินอุดหนุนเป็นเคร่ืองมือใน

การก ากับดูแลกรุงเทพมหานครเป็นการท าให้รัฐสามารถมอบหน้าท่ีให้กรุงเทพมหานครด าเนินการแทนรัฐได้ และยัง เป็น

การให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนท่ีรัฐให้กรุงเทพมหานครเพื่อ

ควบคุมการใช้งบประมาณและท าให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของกรุงเทพมหานครซึ่งขัดต่อหลักการปกครอง

ตนเองเป็นอย่างมาก 

 จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาหาแนวทางแก้ไข  ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  สามารถ

กระท าได้โดยการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายให้ชัดเจนว่าการก ากับดูแล ต้องกระท า ภายใต้บทบัญญัติของก ฎหมาย  

ซึ่งปัจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เพิ่มบทบัญญัติในเรื่องการก ากับดูแลเพิ่มเติ่มจากเดิม ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตราตาม

มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 โดยให้ส่วนกลางใช้อ านาจก ากับดูแลโดยอยู่ภายไต้เงื่อนไขท่ีว่า  ส่วนกลางต้อง

ใช้อ านาจก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น  และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  หรือประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวม ใช้อ านาจก ากับดูแลตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ 

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400 

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ และต้องมีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติราชการในเรื่องขอบเขตของการใช้

อ านาจก ากับดูแลให้มากยิ่งขึ้น       

 นอกจากนั้น เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของกรุงเทพมหานคร ให้มีการตรวจสอบการใช้อ านาจก ากับ

ดูแลของรัฐกับกรุงเทพมหานครโดยศาลปกครอง และองค์กรอ่ืน เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยร้องเรียนไปยัง

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอให้พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวตามมาตรา 7(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 แต่การจะร้องเรียนได้ต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 27 เสียก่อน แต่เท่าที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ที่ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 

(1) สุชาติ  ธรรมมงคล. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2508. (วิทยานิพนธ์) 

(2) กิตตินันท์  วุฒิคุณาภรณ์ . ทัศนคติของปลัดอ าเภออาวุโสต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542 . (วิทยานิพนธ์) 

(3) ทรงวุฒิ  งามมีศรี . นายอ าเภอในฐานะประธานกรรมการสุขาภิบาล.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2511. (วิทยานิพนธ์) 

(4) ส าราญ  บุษปวณิช . นายอ าเภอกับองค์การบริหารสุขาภิบาล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2513. 

(วิทยานิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

401 

บทบาท-ความสัมพันธ-์การมีส่วนร่วม ของประชาชน และ ชุมชน 

กับท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

708.  อภิชาต  โตดิลกเวชช์ . ความคาดหวงของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถ่ิน  .         วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529. 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล คือบทบาทในด้านการตราเทศบัญญัติ การควบคุมฝ่ายบริหาร ฐานะผู้น า

ท้องถ่ิน และการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถ่ิน เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อบทบาทท่ีเป็น

จริงและบทบาทท่ีคาดหวังของท้ัง 4 บทบาทไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 2. บทบาทของคณะเทศมนตรี คือบทบาทในด้านการบริหารเทศบาล ฐานะผู้น าท้องถ่ิน และการพัฒนา

การเมืองการปกครองท้องถ่ิน เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าประชาชนมีทัศนะต่อบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวัง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 3. ผลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการวิจัยปรากฏว่า ตัวแปรด้าน เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพไม่มีผลท าให้ประชาชนมีทัศนะ

ต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนมีทัศนะต่อบทบาทท่ีเป็น

จริงของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีไม่ต่างกันไปตามสถานภาพทางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

 4. ผลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลท าให้ประชาชนมีทัศนะต่อ

บทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนมีทัศนะต่อบทบาทท่ี

คาดหวังของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีไม่ต่างกันไปตามสถานภาพทางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

 

709.  พีระพล  ตัณฑโอภาส . ความพร้อมทางการเมืองของประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ : 

ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความสนใจและความกระตือรือร้นทางการเมืองระดับปานกลางค่อนข้างสูง มีความ

ส านึกทางการเมืองค่อนข้างดี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองปานกลางค่อนข้างต่ า มีทัศนคติทางการเมืองปานกลาง 

และมีบทบาททางการเมืองหรือท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างสูง 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และความ

สนใจทางการเมือง ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ ฯ คือ สภาพความเป็นอยู่ ท่ีอยู่ปัจจุบัน ภูมิล าเนาเดิม ระยะเวลาที่อยู่ภูเก็ต 

การผ่านการอบรมทางการเมือง และการเคยเป็นหรือก าลังเป็นเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือสมาชิก ในองค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมือง ฯ คือ รายได้ สภาพความเป็นอยู่ ความสนใจทางการเมือง 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

402 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับบทบาททางการเมือง ฯ คือ เพศ อายุ สภาพความเป็นอยู่ ภูมิล าเนาเดิม ระยะเวลาที่

อยู่ภูเก็ต ความสนใจทางการเมือง การผ่านการอบรม ฯ และการเคยเป็นหรือก าลังเป็นเจ้าหน้าที่ ฯลฯ และเป็นท่ีน่า

สังเกตว่าผู้อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล จะมีบทบาท ฯ สูงมากกว่าผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

 

710.  สนิท  ขาวสอาด . ปัจจัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถ่ิน : ศึกษากรณีโครงการประปา

หมู่บ้าน อ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้น า ทั้งด้านผู้น าทางสังคมและผู้น าในครอบครัว ปัจจัยด้านการจัดการของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นปัจจัยส าคัญ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสาธารณะท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนในขบวนการ

พัฒนาท้องถ่ินนั้น เป็นหลักพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย คุ้นเคยกับการปกครองตนเองใน

ระดับท้องถ่ิน การเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเอื้ออ านวย

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในระดับท้องถ่ินและในระดับชาติ 

 

711.  ธานินทร์  สุภาแสน . ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน : ศึกษาบทบาทของผู้น าท้องถ่ินต่อการแก้ไขข้อ

ขัดแย้งของชุมชนในเขตอ าเภอสอง จังหวัดแพร่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า กรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนอยู่ในลักษณะท่ีเรียกว่า 

สังคม (ชุมชน) ด้านรัฐ กล่าวคือ ชุมชนสะเอียบต่อต้านนโยบายการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นของรัฐ ส่วนกรณีการลักลอบ

ต้มกลั่นสุราเถ่ือนท่ีต าบลห้วยหม้าย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีแรกคือ สังคมด้านรัฐ แต่

แตกต่างกันตรงท่ีว่า กรณีแรกเป็นการคัดค้านนโยบายของรัฐ แต่กรณีหลังเป็นการละเมิดนโยบายของรัฐ (พ.ร.บ. สุรา) 

ส าหรับกรณีการอนุรักษ์ป่าห้วยป้อมนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนเป็นลักษณะสังคมร่วมรัฐ กล่าวคือ ชุมชนได้มี

ส่วนน ารัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 นอกเหนือไปจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกว่า การต่อต้านรัฐของชุมชนในสองกรณีแรกนั้น เป็นการต่อต้านรัฐ

เฉพาะกรณีเท่านั้น หากเป็นกรณีอ่ืนผู้น าของชุมชนทั้งสองต่างก็แสดงออกถึงท่าทีการยอมรับรัฐ ส าหรับกรณีท่ีสามการ

อนุรักษ์ป่าห้วยป้อมนั้น เป็นลักษณะของความร่วมมือระหว่างชุมชนกับรัฐ เลยท าให้ได้ข้อสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

กับสังคม (ชุมชน) นั้น มิได้มีลักษณะเหมือนกันทุกกรณีไป บางกรณีรัฐกับชุมชนอาจร่วมมือกัน แต่บางกรณีชุมชนอาจ

ต่อต้านรัฐ 

 สุดท้ายลักษณะของผู้น าท้องถ่ิน จากการศึกษาพบว่า ผู้น าท้องถ่ินในกรณีของโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น และ

การลักลอบต้มกลั่นสุราเถ่ือนนั้น ผู้น าท้องถ่ินท้ังสองเลือกท่ีจะแสดงบทบาทของความเป็นตัวแทนชุมชน ขณะท่ีผู้น า

ท้องถ่ินในกรณีการอนุรักษ์ป่าห้วยป้อมเลือกท่ีจะแสดงบทบาทของความเป็นตัวแทนท้ังชุมชนและรัฐพร้อมกันไป ยิ่งไป

กว่านั้นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทของผู้น าท้องถ่ิน มักประกอบไปด้วยการเคยด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน

องค์กรของชุมชน รวมท้ังเป็นผู้มีความรู้และมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงของชุมชน 

 

712.  ซูมัยยะฮ์  สาเมาะ . ปัญหาความต้องการของประชาชนชาวไทย – มุสลิมในเขตชุมชนกึ่งเมือง – กึ่งชนบท 

กับอ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าชาวบ้านมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน ทุก

เรื่อง และทุกประเด็น โดยมีปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุด ด้านเศรษฐกิจ เรื่องรายได้จากอาชีพหลัก ในประเด็นการมี

รายได้ไม่แน่นอน รองลงมาด้านสาธารณูปโภค เรื่องน้ ากินน้ าใช้ ในประเด็น ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ในครัวเรือน ด้านสังคม 

เรื่องยาเสพติด ในประเด็นกัญชา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อมมลภาวะ ในประเด็นการ

ก าจัดขยะและของเสียต่าง ๆ ตามล าดับ 

 อ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าผู้น าระดับหมู่บ้าน รองลงมาผู้น าระดับละแวกบ้าน เป็น

กลุ่มท่ีชาวบ้านสามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือได้มากท่ีสุด จากนั้นเป็นผู้น าระดับต าบล ถัดมาเป็นสมาชิกเทศบาล ก านัน

ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ

เจ้าหน้าที่ในอ าเภอและต าบลนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขาพึ่งพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้น้อย ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าผู้น าท่ีอยู่ในระดับท่ีใกล้ชิดชาวบ้านเป็นผู้ท่ีสามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ (Trouble 

Shooter) 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากสภาพปัญหาที่พบสะท้อนว่า ระบบบริหารราชการไทยในปัจจุบันที่ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความ

ต้องการของประชาชนได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบ โครงสร้างราชการ ต้องมีการปฏิรูประเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูประบบบริหารบุคคล ปฏิรูปทัศนคติ และพฤติกรรมของข้าราชการไทยให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบัน 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ฉะนั้นรัฐจะต้องเร่งรัดด าเนิน

นโยบายกระจายอ านาจถึงระดับรากหญ้า ให้มาก ให้เร็ว และลึกท่ีสุด โดยอาศัยกระบวนการประชาสังคมในการแก้ไข

ปัญหา 

 องค์การบริหารในระดับท้องถ่ินควรใช้การส ารวจปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน เพื่อมาเป็นข้อมูลในการ

ก าหนดแผนงาน กิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และควรมีการประสานแผนงาน กิจกรรม ระหว่างองค์การบริหาร

ในระดับท้องถ่ินท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจต้องใช้บุคลากรท่ีต้องมีความรู้เฉพาะด้าน และใช้งบประมาณจ านวนมาก 

ในการแก้ไขปัญหา 

 องค์กรบริหารระดับท้องถ่ิน และองค์กรประชาชนควรเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 

 

713.  สัมพันธ์  สะดง . ปัญหาความต้องการของประชาชนชาวไทย – มุสลิมในเขตชุมชนเมืองปัตตานี กับอ านาจ

การน าของผู้น าในท้องถ่ิน : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 

 ปัญหาความเดือดร้อน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าชาวบ้านมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน ทุกเรื่อง และ

ทุกประเด็น โดยปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุดด้านเศรษฐกิจ เรื่องรายได้จากอาชีพหลัก ในประเด็นการมีรายได้น้อย 

รองลงมาด้านสังคม เรื่องยาเสพติด ในประเด็นขาดกัญชา ด้านสาธารณูปโภค เรื่องไฟฟ้าราคาแพง และด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อมมลภาวะในประเด็นการจ ากัดขยะและของเสียต่าง ๆ ตามล าดับ 

 อ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าผู้น าระดับต าบล เป็นกลุ่มท่ีพวกเขาสามารถพึ่งพอได้มาก

ท่ีสุด รองลงมาผู้น าระดับละแวกบ้าน ผู้น าระดับหมู่บ้าน จากนั้นสมาชิกเทศบาล ถัดมาข้าราชการเจ้าหน้าที่ในอ าเภอและ

ต าบล ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขาพึ่งพาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้น าในระดับท่ีใกล้ชิด

ชาวบ้านเป็นผู้ท่ีสามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ (Trouble Shooter) 
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 อันสืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินของไทยท่ีแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การปกครอง

ส่วนกลาง 2) การปกครองส่วนภูมิภาค และ 3) การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจากการศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของ

ชุมชนในคร้ังนี้ ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ทั้ง ๆ ที่เป็น

หน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนและรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกือบทุกด้าน ทุกเรื่อง และทุกประเด็นส่งผลให้

ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนไม่ค่อยได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขไม่ตรงจุด ฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องเร่งรัดด าเนินนโยบาย

กระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ให้มาก ให้เร็ว และลึกท่ีสุดโดยท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ควรใช้การ

ส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการและใช้กระบวนการประชาสังคมเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงาน กิจกรรมใน

การแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป 

 อ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ินจากการศึกษา ปรากฏว่า อ านาจการน าของผู้น าท่ีอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านเป็นผู้ท่ี

สามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือมากกว่าผู้น าท่ีอยู่ห่างไกล ดังนั้นสิ่งส าคัญท่ีต้องแก้ไขในอ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน

คือ ผู้น าควรมีภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน หรือท้องถ่ิน และมีความซื่อสัตย์

สุจริตสามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชน และสร้างความน่าเชื่อถือ หรือได้รับการยอมรับนับถือของประชาชนท่ัวไป 

 

714.  โสภณ  ปานสมทรง . ปัญหาความต้องการของประชาชนชาวไทย-พุทธ ในเขตชุมชนชนบทกับอ านาจการน า

ของผู้น าในท้องถิ่น : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา ปรากฏว่า 

 1. ด้านเศรษฐกิจ มีปัญหาเรื่องรายได้จากอาชีพหลัก ประเด็นการมีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนปัญหาความ

เดือดร้อนมากท่ีสุด ได้แก่เรื่องรายได้จากอาชีพหลัก ด้านสังคม มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยประเด็นโรคท่ัวไป ส่วนปัญหา

ความเดือดร้อนมากท่ีสุด ได้แก่เรื่องยาเสพติด ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมลภาวะ ประเด็น

การก าจัดขยะและของเสีย ส่วนปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุด ได้แก่เรื่องสิ่งแวดล้อมมลภาวะ และด้านสาธารณูปโภค มี

ปัญหาเรื่องถนน ประเด็นถนนช ารุดเสียหายบ่อย ส่วนปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุด ได้แก่เรื่องถนน 

 2. ผู้ท่ีมีอ านาจการน าพาในการช่วยเหลือเม่ือชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อนเป็นส่วนใหญ่ เป็นคนใกล้ตัวเป็นหลัก 

ได้แก่ คนในละแวกบ้าน คนในระดับหมู่บ้าน คนในระดับต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดให้มีเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน /ต าบล พูดคุยเรื่องของชุมชน วิเคราะห์ชุมชน หยิบประเด็น

ปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน น าเสนอปัญหาและสาเหตุไปยัง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยด่วน 

 2. ควรเร่งให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการกระจายความรับผิดชอบ และการ

บริหารจัดการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3. ควรเร่งกระจายงบประมาณลงไปในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในชุมชนให้ลึกถึงระดับ

รากหญ้า และให้ชุมชนและท้องถ่ินเป็นผู้วางแผนงานและโครงการตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

 4. ควรให้หน่วยราชการท่ีมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนชนบท เช่น ป่าไม้ เกษตร พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

ท าการรณรงค์ส่งเสริมการก าจัดขยะและของเสียต่าง ๆ และร่วมกับองค์กรชุมชนก าหนดและวางแผนการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างจริงจัง 
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 5. ให้ข้าราชการในระดับอ าเภอ/ต าบล รณรงค์ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้คนในชุมชน คัดเลือกตัวแทนให้

เข้าไปมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการของบ้านเมืองในระดับต่าง ๆ จากผู้ท่ีเป็นคนดี คนมีความรู้ มีความเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อชุมชน และเป็นท่ียอมรับของทุกคนในชุมชน 

 6. ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ด้วย และน าผลการศึกษาไปเสนอแนะต่อ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแก้ปัญหาของชนบทต่อไป 

 

715.  สมรรถ  วาหลง . ปัญหาความต้องการของประชาชนชาวไทย -มุสลิมในเขตชุมชนชนบทปัตตานี กับอ านาจ

การน าของผู้น าในท้องถ่ิน : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 

 ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าชาวบ้านมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน ทุก

เรื่อง และทุกประเด็น โดยปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุดด้านสังคม เรื่องยาเสพติด ในประเด็นกัญชา รองลงมาด้าน

สาธารณูปโภค เรื่องถนนและโทรศัพท์มีสัดส่วนเท่ากัน ในประเด็นถนนช ารุดเสียหายบ่อยและขาดแคลนโทรศัพท์

สาธารณะใช้ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพ และรายได้เสริม ในประเด็นมีแต่รายได้ไม่แน่นอน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อมมลภาวะ ในประเด็นการก าจัดขยะและของเสียต่าง ๆ ตามล าดับ 

 อ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าผู้น าระดับหมู่บ้าน เป็นกลุ่มท่ีพวกเขาสามารถพึ่งพาได้มาก

ท่ีสุด รองลงมาผู้น าระดับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน จากนั้นเป็นกลุ่มระดับละแวกบ้าน ถัดมาเป็นผู้น าต าบล

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีในอ าเภอและต าบล และสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขาพึ่งพาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ผู้น าที่อยู่ในระดับท่ีใกล้ชิดชาวบ้านเป็นผู้ท่ีสามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ (Trouble Shooter) เม่ือ

ชาวบ้านมีปัญหาความเดือดร้อนได้ 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปรากฏว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้านไม่สามารถสนองตอบได้ แต่ผู้น าใน

ท้องถ่ินซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน รู้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ไม่มีอ านาจในการแก้ไขความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน 

ฉะนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องเร่งรีบอย่างมากในการด าเนินนโยบาย การระจายอ านาจถึงระดับรากหญ้า (Grass root) 

ให้มาก ให้เร็ว และลึกท่ีสุด โดยอาศัยกระบวนการประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหา 

 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รัฐจะต้องมีการประสานแผนพัฒนาและโครงการท่ีจะด าเนินการ เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านจากรากหญ้า (Grass root) จึงสามารถสนองตอบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่าง

ถูกต้อง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมท่ีแตกต่างกัน 

ท าให้ปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนอาจต่างกัน ท าให้ปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนอาจต่างกันไปด้วย 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ควรใช้การส ารวจปัญหาความต้องการของชาวบ้าน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน

การก าหนดแผนงาน กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

 

716.  มะเสาวดี  ไสสากา . ปัญหาความต้องการของประชาชนชาวไทย -ไทยพุทธในเขตกึ่งเมือง -กึ่งชนบท กับ

อ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 
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 ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าชาวบ้านมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน ทุก

เรื่อง และทุกประเด็น โดยมีปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุดด้านเศรษฐกิจ เรื่องรายได้จากอาชีพหลัก ในประเด็นการมี

รายได้น้อย รองลงมาด้านสาธารณูปโภค เรื่องถนน ในประเด็นคุณภาพถนนไม่ดีและถนนช ารุดเสียหายบ่อย ด้านสังคม 

เรื่องยาเสพติด ในประเด็นกัญชา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อมมลภาวะ ในประเด็นการ

ก าจัดขยะและของเสียต่าง ๆ ตามล าดับ 

 อ านาจการน าของผู้น าในท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างระบุผู้น าระดับละแวกบ้าน เป็นกลุ่มท่ีพวกเขาสามารถพึ่งพาได้

มากท่ีสุด รองลงมาผู้น าระดับหมู่บ้าน ผู้น าระดับต าบล จากนั้นสมาชิกเทศบาล ถัดมาเป็นก านันผู้ใหญ่บ้านและ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่ใน

อ าเภอและต าบลนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขาพึ่งพาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ผู้น าที่อยู่ในระดับท่ีใกล้ชิดชาวบ้านเป็นผู้ท่ีสามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ (Trouble Shooter) 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านปรากฏว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนนั้น แนวโน้มเขตชุมชนก่ึง

เมือง – ก่ึงชนบทจะมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณูปโภคมากท่ีสุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้

อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหาล้วนอยู่ในความ

รับผิดชอบของส่วนกลางเป็นหลัก อีกท้ังอ านาจการน าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจะอยู่กับผู้น าระดับ

รากหญ้ามากท่ีสุด ดังนั้นเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

รัฐจะต้องเร่งรัดด าเนินนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ชาวบ้าน

ระดับรากหญ้าให้มากให้เร็ว และลึกท่ีสุด เพื่อให้ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถ่ินของตนเอง

อย่างแท้จริง 

 องค์การบริหารในระดับท้องถ่ินควรมีการส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยอาศัยกระบวนการ

ประชาคมในระดับรากหญ้าด าเนินการเพื่อก าหนดแผนงาน และโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินของตนเองเป็นหลัก

ส าคัญ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

717.  ทองสุข  คุณิรัตน์ . ทัศนคติของผู้น าและประชาชนชาวชุมชนชนบท ต่อ พฤติกรรมการไปใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด : ศึกษากรณีการเลือกตั้งซ่อมเสริมของอ าเภอเมืองและกิ่งอ าเภอดอนมดแดง จังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2537 . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า ทัศนคติของผู้น าและประชาชนท้ังด้านการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและด้านการเลือก

ผู้สมัครนั้น มีความสอดคล้องกันท้ังกลุ่มผู้น าและประชาชน กล่าวคือส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะไปใช้สิทธิและส่วนใหญ่ให้

ความนิยมหมายเลข 1 มากกว่า 2 เท่าของหมายเลข 5 ในอัตราส่วน 2 : 1 ส่วนสาเหตุท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ผู้สมัครนั้น ผู้น าประชากรก็มีเหตุปัจจัยท่ีมีความสอดคล้องกันระหว่างผู้น ากับประชาชน กล่าวคือ เหตุผลหลักได้แก่ 

ผู้สมัครเป็นคนช่วยพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญ เหตุผลรองเป็นด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว 

 ดังนั้น หากจะด าเนินการรณรงค์หาเสียงให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ผู้สมัครนั้น ๆ จะต้อง

ก าหนดแผนการรณรงค์เน้น การเข้าหา เข้าไปเยี่ยมเยียนส่วนตัว ให้ความช่วยเหลือส่วนตัวและส่วนรวม ช่วยพัฒนา

ท้องถ่ินให้เจริญ และชูประเด็นความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินเป็นส่วนประกอบของการรณรงค์ 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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718.  วีรศักดิ์  เชาวรินทร์ . บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทัศนะของประชาชน : ศึกษา

เฉพาะกรณี อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพ

เกษตรกรรม มีต าแหน่งหน้าท่ีเป็นประชาชน มีการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นบางคร้ัง และไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ทุกคร้ัง 

 2. บทบาทด้านนิติบัญญัติและด้านผู้น าท้องถ่ินในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาท

ท่ีคาดหวังแตกต่างกัน โดยบทบาทท่ีปฏิบัติได้จริงอยู่ในระดับปานกลาง แต่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างให้ทัศนะว่าบทบาทท่ี

คาดหวังของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทมากกว่าที่เป็นอยู่ และบทบาทของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดในด้านการเป็นผู้น าท้องถ่ินสูงกว่าด้านนิติบัญญัติ 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อบทบาทท่ีเป็นจริงของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามทัศนะของประชาชน ได้แก่ 

ต าแหน่งหน้าท่ี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อบทบาทท่ีเป็นจริง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อาชีพ และการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 4. ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อบทบาทท่ีคาดหวัง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหน้าท่ี การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากทางราชการ และการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

719.  ประหยัด  ยะคะนอง . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่การบริการสาธารณะของหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2522. 

 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าเทศบาลสามารถให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนได้ตรงตามความต้องการของประชาชน ประชาชนย่อมจะเห็นความส าคัญของเทศบาล มีความ

กระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง จากการศึกษาวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายท่าน

เห็นว่า การให้บริการสาธารณะท้ังของรัฐบาลและของหน่วยการปกครองท้องถ่ินของไทยยังไม่เป็นไปตามความต้องการ

ของประชาชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและด้านการปกครอง เนื่องจากการให้บริการไม่ตรงตาม

จุดหมาย ไม่ทันต่อความต้องการ ไม่ท่ัวถึง ไม่ต่อเนื่อง ขาดความยุติธรรม ไม่มีนโยบายหรือแผนงานท่ีแน่นอน ขาดความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่อประชาชน ขาดทัศนคติ และขาดมนุษยสัมพันธ์ในการเข้าถึงประชาชน 

 ผลการวัดทัศนคติของประชาชนปรากฏว่าทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับราชการ อาชีพค้าขาย อาชีพ

เกษตรกรรมและอาชีพอื่น ๆ ไม่พอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยมีระดับความไม่พอใจ

ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน สาเหตุของการให้บริการสาธารณะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน สรุปได้ว่า เนื่องมาจาก

ปัญหาหลายประการคล้ายกัน คือปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาด้านการคลัง ปัญหาด้านการควบคุมเทศบาล 

ปัญหาเก่ียวกับตัวบุคคล และปัญหาเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้อง

เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันท้ังจากด้านรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล

จะต้องมีความจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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720.  สมพงษ์  บุญประดิษฐ์ . ความส านึกต่อการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล  : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

ข้าราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524. 

 ผลการวิจัย 

 1. ข้าราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ต่างมีความส านึกต่อการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบ

เทศบาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนในทุกแง่มุมแล้ว พบว่าข้าราชการมีความส านึก

ต่อการปกครองท้องถ่ินสูงกว่าประชาชนเล็กน้อย 

 2. ความส านึกต่อการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของข้าราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

นครสวรรค์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. เม่ือพิจารณาถึงความส านึกต่อการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของข้าราชการและประชาชน โดย

จ าแนกตามระดับการศึกษา เพศ อายุ และรายได้ พบว่า มีความส านึกต่อการปกครองท้องถ่ินแตกต่างกันอย่างมีส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

721.  บุญยิ่ง  โหมดเทศน์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขุมพร  . 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2530. 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 ในปัจจุบันประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินไม่มากนัก และในการมีส่วนร่วมนั้นกลุ่ม

ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยท่ีการมีส่วนร่วมในด้านการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลและการควบคุม/ติดตามการบริหารงานของเทศบาลมีเป็นจ านวนน้อย 

 ในส่วนท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น พบว่า การศึกษา รายได้ ความทันสมัย และ

ความรู้ความเข้าใจในการปกครองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยท่ีรายได้เป็นปัจจัยท่ีก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การศึกษาความรู้

ความเข้าใจในการปกครอง และความทันสมัย ตามล าดับ ส าหรับการเป็นสมาชิกกลุ่ม และการมองเห็นประโยชน์จากการ

มีส่วนร่วมในการปกครองนั้นไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลพบว่า การศึกษารายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความทันสมัย ความรู้ความเข้าใจ

ในการปกครองและการมองเห็นประโยชน์จากการเข้ามีส่วนร่วมในการปกครอง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 ในเรื่องการควบคุม/ติดตามการบริหารงานพบว่า การศึกษาเป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน แต่เป็นไปในเชิงผกผันคือเม่ือมีการศึกษาสูงขึ้นจะเข้ามีส่วนร่วมน้อยลดลง ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

 โดยสรุป ข้อค้นพบในการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินไม่มากนัก และ

การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเก่ียวข้องกับปัจจัยหลายประการ ไม่มีปัจจัยตัวใดเพียงตัวเดียวโดด ๆ ที่มีความส าคัญ

ในการก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

722.  ศักดา  กันหาเวียง . การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2535. (วิทยานิพนธ์) 

 จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 1. การจัดต้ังชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2527 – 2533) มีมูลเหตุมาจากปัจจัยทาง

การเมือง มากกว่าปัจจัยทางการบริหาร กล่าวคือมีผู้ตอบว่าบุคคลท่ีริเริ่มสนับสนุนให้มีการจัดต้ังชุมชนย่อยได้แก่ 

นายกเทศมนตรีและคณะซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองมากกว่าที่จะตอบว่าบุคคลท่ีริเริ่มหรือสนับสนุนให้มีการจัดต้ังชุมชน

ย่อยข้ึน คือเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่งเป็นปัจจัยทางการบริหาร 

  เม่ือพิจารณาจากความคิดเห็นทางการบริหารและการเมืองของผู้ให้สัมภาษณ์ อันได้แก่ ความคิดเห็น

เก่ียวกับการรวมตัว การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเทศบาลของชุมชนย่อย การร่วมมือกันระหว่างชุมชนย่อยกับเทศบาล 

และความนิยมในตัวนักการเมืองและกลุ่มการเมืองท้องถ่ินท่ีเข้ามาบริหารงานเทศบาลในปัจจุบัน พบว่า ต่างก็มี

ความสัมพันธ์กับการตอบมูลเหตุท่ีท าให้เกิดการจัดต้ังชุมชนย่อย โดยระดับความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมามีสูงมาก

ขึ้นเท่าใด แนวโน้มท่ีผู้ให้สัมภาษณ์จะตอบว่า การจัดต้ังชุมชนย่อยมีมูลเหตุมาจากนายกเทศมนตรีและคณะจะสูงตามไป

ด้วย 

 2. การจัดต้ังชุมชนย่อย เม่ือพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทางการบริหารของเทศบาลท่ีได้ก าหนดข้ึน อันได้แก่ 

  2.1 การรวมตัวกันของประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง 

  2.2 การมีส่วนร่วม และมีบทบาทของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตน ท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  2.3 การลดภาระในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

  2.4 การประสานและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถ่ินกับเทศบาล 

 จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ทางการบริหารของเทศบาลทุกข้อได้เกิดข้ึนในชุมชนย่อย และประสบ

ความส าเร็จในระดับสูง 

 3. พื้นฐานความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนย่อย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

 

723.  รณยุทธ  หอมหวล . สถานภาพและบทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อย : ศึกษากรณีความสอดคล้อง

ระหว่างสถานภาพ กับ บทบาทในอุดมคติ บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่รับรู้ บทบาทที่คาดหวังและที่ถูกคาดหวัง

ระหว่างคณะกรรมการชุมชนย่อยกับฝ่ายนโยบายและบริหารของเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  . พัฒนบริ

หารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่าคณะกรรมการชุมชนย่อยมีสภาพค่อนข้างต่ า เพราะได้รับการแต่งตั้งขึ้นภายใต้ค าสั่งของ

กระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยรูปแบบของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ .ศ. 2457 (ปรับปรุงใหม่) จัดตั้งขึ้น

เท่านั้นขณะเดียวกันคณะกรรมการชุมชนย่อยก็มิได้เป็นองค์กรท่ีสมบูรณ์ คือไม่มีงบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และ

อาคารสถานท่ีเป็นของตนเอง ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนย่อยนอกจากจะไม่มีเงินประจ าต าแหน่งแล้ว แม้แต่เบ้ีย

ประชุมก็ยังไม่มี ดังนั้นสถานภาพของคณะกรรมการชุมชนย่อยจึงมีความขัดแย้งกับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อย

ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างสูงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนย่อยไม่เข้มแข็งและไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 

 ส่วนบทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยซึ่งได้แก่บทบาทในอุดมคติ บทบาทท่ีเป็นจริง บทบาทท่ีรับรู้ บทบาทท่ี

คาดหวังและท่ีถูกคาดหวัง ปรากฏว่า บทบาทต่าง ๆ มักจะมีความขัดแย้งกันถึงแม้ว่ามีบางบทบาทท่ีสอดคล้องกัน ก็เป็น

การสอดคล้องกันในระดับต่ าจึงท าให้องค์กรของคณะกรรมการชุมชนย่อยกลายเป็นองค์กรท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อัน

เนื่องมาจากความขัดแย้งในบทบาทต่าง ๆ นั่นเอง 

 หากจะให้องค์กรของคณะกรรมการชุมชนย่อยมีประสิทธิภาพควรจะด าเนินการแก้ไขในสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 1. หากเป้านโยบายประสงค์ให้คณะกรรมการชุมชนย่อยมีบทบาทในด้านพัฒนาด้านแก้ไขปัญหาชุมชนแทน

บทบาทด้านพิธีกรรมเก่ียวกับการจัดงานประเพณีต่าง ๆ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับสถานภาพของ

คณะกรรมการชุมชนให้สูงขึ้นโดยออกกฎหมายเพื่อก าหนดสถานภาพของคณะกรรมการชุมชนย่อยให้สูงขึ้น 

 2. มอบอ านาจในการด าเนินงาน และปรับปรุงสวัสดิการแก่คณะกรรมการชุมชนย่อย 

 3. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นการเฉพาะ 

 4. สนับสนุนทรัพยากรการบริหารในด้าน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรในการด าเนินงานให้แก่

คณะกรรมการชุมชนย่อย 

 5. ฝึกอบรมให้คณะกรรมการชุมชนย่อยมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถจัดท าโครงการใน

การพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 6. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลควรเข้าร่วมกิจกรรมและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนย่อย

อย่างสม่ าเสมอ 

 

724.  เกื้อจิตต์  จุรีมาศ . ความนิยมของผู้น าชุมชนเมือง ต่อ พรรคการเมืองและนักการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี

เขตเทศบาล เมืองอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับท้องถ่ินหรือระดับชาติการท่ีผู้น าชุมชนเมืองให้ความนิยมก็

เพราะว่า เขาเหล่านั้นเป็นผู้ท่ีเสียสละช่วยพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญเป็นเหตุผลหลัก ส่วนเหตุผลรองลงมา ได้แก่การมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้าน และการให้ประโยชน์นี้ตอบแทนทางวัตถุสิ่งของแก่ชาวบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะ

เป็นนักการเมืองระดับท้องถ่ินหรือระดับชาติ ต่างก็ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักรอง 3 ประการนี้ อย่างหลีกหนีไม่พ้น 

ขณะเดียวกันจากผลการศึกษายังปรากฏอีกว่า ผู้น าชุมชนเมืองส่วนใหญ่ไม่ยืนหยัดท้ังกรณีการเลือกพรรค และ

นักการเมืองท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งผลของการไม่ยืนหยัดดังกล่าวประกอบกับเหตุผลแห่งความนิยม 3 ประการดังที่กล่าว

มาแล้ว ท าให้สรุปได้ว่า หากใครก็ตามหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับชุมชนส่วนรวม แสดงน้ าใจช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ิน และ

เสริมด้วยการมีสัมพันธ์เข้าถึงชาวบ้าน ผู้น าชุมชนเมืองเขตอีสานก็จะเลือกผู้นั้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 

นักการเมืองหน้าใหม่ไม่ว่าหน้าไหนก็ตาม สามารถเกิดทางการเมืองและตายทางการเมืองในภาคอีสานได้ตลอดเวลา หาก

นักการเมืองผู้นั้นประสงค์หรือไม่ประสงค์ท่ีจะยืดกุมหลักเหตุผลดังกล่าวข้างต้นได้ 

 

725.  วีรพล  รัตนภาสกร . ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองชลบุรี  . พัฒนบริหารศา

สตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 

 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 52.01 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 32.21 และประกอบอาชีพธุรกิจ ร้อยละ 50.34 โดยอาศัยอยู่บ้านเช่า 

ร้อยละ 31.36 

 ความพึงพอใจในบริการในภาพรวม 

 ด้านสาธารณูปโภค งานโยธาประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทั้ง 2 เรื่องคือ การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซม 

ถนน ตรอก ซอย และทางเท้า ส่วนงานรักษาความสะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท้ัง 3 เรื่อง คือเรื่องถังและ

ท่ีท้ิงขยะ การเก็บและขนขยะ และการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 ด้านเฉพาะด้าน ประชาชนมี

ความพึงพอใจในระดับสูง ถึงร้อยละ 80 ขึ้นไป ในบริการท้ัง 4 เรื่อง คือ การแจ้งย้าย แจ้งเกิด แจ้งตาย บริการแจ้งขอ
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เพิ่มชื่อ แก้ชื่อ ร่วมชื่อ คัดจ าหน่ายชื่อ บริการคัดส าเนาทะเบียนบ้าน ขอเลขหมาย ขอรื้อบ้าน และบริการเก็บ

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนบ้าน และสามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด มีความพึงพอใจในบริการของเทศบาล

เมืองชลบุรีมากกว่าไม่พอใจ 

 ความพึงพอใจในบริการในภาพแยก 

 จ าแนกตามต าบล 

 ด้านสาธารณูปโภค งานโยธา ปรากฏผลว่า ประชาชน ต าบลบางปลาสร้อย เป็นต าบลท่ีพึงพอใจในบริการสูงกว่า

ต าบลอ่ืน รองลงมาคือ ต าบลบางปลาสร้อย ส่วนต าบลบ้านโขด ประชาชนพึงพอใจในบริการเรื่องนี้ ต่ าสุด ส่วนเรื่องการ

รักษาความสะอาด ปรากฏว่า ต าบลท่ีพึงพอใจสูงสุดคือ บางปลาสร้อย ท่ีต าบลบ้านโขด ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าสุด 

 ด้านเฉพาะด้าน งานปกครอง ต าบลมะขามหย่งเป็นต าบลท่ีพึงพอใจสูงกว่าต าบลอ่ืน ๆ ในทุกเรื่อง และต าบล

บ้านโขดเป็นต าบลท่ีพึงพอใจต่ ากว่าอ าเภออ่ืน ๆ 

 จ าแนกตามอาชีพ 

 ด้านสาธารณูปโภค งานโยธา ปรากฏผลว่า ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับจ้างเป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่ ากว่า

กลุ่มอ่ืน ๆ ทั้ง 2 เรื่อง ส่วนด้านการรักษาความสะอาด ปรากฏผลท่ีแตกต่างกันคือ ผู้ประกอบอาชีพรับราชการเป็นกลุ่มท่ี

มีความพึงพอใจต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

 ด้านเฉพาะด้าน งานปกครอง ปรากฏว่า ผู้ประกอบอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจในการบริการสูงกว่ากลุ่ม

อ่ืน ในขณะที่ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างมีความพึงพอใจต่ า 

 จ าแนกตามลักษณะท่ีอยู่อาศัย 

 ด้านสาธารณูปโภค งานโยธา ปรากฏว่า ประชาชนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นแฟลตมีความพึงพอใจมากในบริการท้ังการ

ก่อสร้างบูรณะซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และทางเท้า มากกว่ากลุ่มผู้มีท่ีอยู่อาศัยประเภทอ่ืน ๆ ในทางตรงกันข้าม ผู้ท่ี

อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์เป็นกลุ่มท่ีพึงพอใจบริการเรื่องการบูรณะซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ต่ าที่สุด ส่วนเรื่องทางเท้า ผู้ท่ีพึง

พอใจน้อยท่ีสุดคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บ้านพร้อมท่ีดินสองชั้น ในงานรักษาความสะอาดปรากฏว่า ประชาชนท่ีอยู่อาศัย

บ้านพร้อมท่ีดินชั้นเดียวเป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในบริการ 2 เรื่อง คือ เรื่องถัง  และท่ีท้ิงขยะ และบริการเก็บและขน

ขยะ ส่วนบริการเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่แฟลตมีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

 ด้านเฉพาะด้าน งานปกครอง ปรากฏว่า กลุ่มประชาชนท่ีอาศัยอยู่บ้าน พร้อมท่ีดินชั้นเดียวอาคารพาณิชย์และ

บ้านพร้อมท่ีดินสองชั้นส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในบริการแจ้งย้ายทะเบียนที่อยู่ แจ้งเกิด แจ้งตาย และบริการขอเพิ่มชื่อ 

แก้ชื่อ ร่วมชื่อ คัดจ าหน่ายชื่อ บริการคัดส าเนาทะเบียนบ้าน ขอรับรอง ขอเลขหมาย ขอรื้อบ้าน และค่าธรรมเนียม กล่า

กลุ่มอ่ืน ๆ 

 สาเหตุความพึงพอใจ 

 จากการศึกษาสาเหตุของความพึงพอใจในบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง ปรากฏว่า 

 ด้านสาธารณูปโภค มีสาเหตุของความพึงพอใจหรือไม่พอใจส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของระบบงานการให้บริการ 

โดยความพึงพอใจต่ าสุด คือความปลอดภัย ส่วนด้านเฉพาะด้าน มีสาเหตุของความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของ

กระบวนการให้บริการ 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้ คือ 

 1. บริการด้านโยธานั้น ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุง ในเขตต าบลบ้านโขด ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีท่ีต้องการบริการ

ด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะถนนหนทาง 

 2. แหล่งท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า ทาวน์เฮาส์ เป็นแหล่งท่ีเทศบาลเมืองชลบุรี 

ควรให้ความดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นแหล่งท่ีมีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะในเรื่องความสะอาด 
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 3. เทศบาลควรให้ความเอาใจใส่ในความปลอดภัยของการก่อสร้างต่าง ๆ เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะบริเวณซอยท่ีมี

ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น รวมท้ังเรื่องการเก็บและขนขยะ ซึ่งเป็นท่ีประชาชนพึงพอใจน้อย โดยเฉพาะต าบลบางปลา

สร้อย 

 4. ควรมีการปรับปรุงการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานเทศบาลให้มีการบริการแก่ประชาชน โดยเท่า

เทียมกันทุกระดับชั้น 

 

726. ปิยะดา  เวชประสิทธิ์ . ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีต่อผลงานของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. 

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนมีความพึงพอใจงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง (X = 

2.98) 2. ประชาชนมีความพึงพอใจงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.85) 3. ประชาชนมีความ

พึงพอใจงานด้านการพัฒนาสังคมอยู่ในระดับสูง (X = 30.7) 4. ประชาชนมีความพึงพอใจงานด้านการพัฒนาการเมือง 

การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.95) 

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปความพึงพอใจโดยรวมคือ ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

ผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.95) 

 

727.  ศราวุฒิ  ไชยสุทธิเมธีกุล . สถานภาพและบทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อย : ศึกษากรณีความสอดคล้อง

ระหว่างสถานภาพกับบทบาทในอุดมคติ บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่รับรู้ บทบาทที่คาดหวังและที่ถูกคาดหวัง 

ระหว่างประชาชนกับคณะกรรมการชุมชนย่อยของเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  . พัฒนบริหารศาสตรมหา

บัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. คณะกรรมการชุมชนย่อยมีสถานภาพค่อนข้างต่ า เพราะเกิดข้ึนตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย 

ขณะเดียวกันคณะกรรมการชุมชนย่อยก็มิได้เป็นองค์กรท่ีสมบูรณ์ คือไม่มีงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และอาคาร

สถานท่ีเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังไม่มีค่าตอบแทนประจ าใด ๆ ในการท างาน แม้แต่เบ้ียประชุม ดังนั้นสถานภาพของ

คณะกรรมการชุมชนย่อยจึงมีความขัดแย้งกับบทบาทของตนเอง ซึ่งมีขอบข่ายกว้าง ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการชุมชนย่อยไม่เข้มแข็ง และมีประสิทธิผลเท่าที่ควร 

 2. มีความขัดแย้งกันระหว่างบทบาทในอุดมคติ บทบาทท่ีเป็นจริง บทบาทท่ีรับรู้ บทบาทท่ีคาดหวังและท่ีถูก

คาดหวังของคณะกรรมการชุมชนย่อย แม้ว่ามีบางบทบาทท่ีสอดคล้องกันบ้าง แต่เป็นการสอดคล้องกันในระดับต่ า ท าให้

การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

 1. ปรับแก้สถานภาพของคณะกรรมการชุมชนย่อยให้สูงขึ้น โดยให้มีกฎหมายรองรับบังคับใช้ เพื่อให้

สอดคล้องกับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยในการพัฒนาชุมชน 

 2. ควรปรับบทบาทท่ีเป็นจริงของคณะกรรมการชุมชนย่อยให้สอดคล้องกับบทบาทท่ีรับรู้ บทบาทท่ีคาดหวัง

และท่ีถูกคาดหวัง เพื่อให้การปฏิบัติงานจริงตรงกับความนึกคิดและคาดหวัง 

 3. ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยให้มีความสามารถในการจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อ

เสนอขอรับการสนับสนุนได ้

 4. เทศบาลจะต้องให้การสนับสนุนท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการชุมชนย่อย 

 5. เทศบาลให้ค าแนะน าให้การปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
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728.  วสิษฐ  พรหมบุตร . การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ

เมืองพัทยา . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาการวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาทราบถึงเอกลักษณ์สาธารณะ จินตภาพสาธารณะและปัญหาด้านโครงสร้างของชุมชนซึ่งประกอบไป

ด้วยองค์ประกอบหลักทางกายภาพ 6 ประการ ได้แก่ ทางเข้า เส้นทาง เส้นขอบ ศูนย์ชุมชน ย่าน และภูมิสัญลักษณ์ 

รวมถึงความหมายอันเป็นความประทับใจที่มีต่อเมืองพัทยาทั้งในระดับชุมชนและในระดับย่าน จากการรับรู้ของกลุ่ม

บุคคลเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้ศึกษา บุคคลท้องถ่ิน นักท่องเท่ียว ซึ่งพบว่าเอกลักษณ์สาธารณะ ได้แก่ รูปแบบการ

ปกครองท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษ กล่าวคือ การปกครองในระบบสภาและผู้จัดการนคร ความหลากหลายและผสมผสาน

กันอย่างซับซ้อนท้ังด้านกายภาพและกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง สถานบันเทิงเริงรมณ์ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนบทบาททางด้านการ

ท่องเท่ียวของชุมชน จินตภาพสาธารณะอันประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักทางกายภาพ 6 ประการ คือ ทางเข้ามีป้าย

บอกเขตเมืองและกลุ่มอาคารเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยกระตุ้นเตือนให้ทราบว่าก าลังเดินทางเข้าสู่ชุมชน เส้นทางซึ่งเป็นสื่อ

น าให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ซึ่งเชื่อมโยงทั้งพื้นท่ีของชุมชน เส้นขอบ

ซึ่งเป็นสิ่งแบ่งแยกองค์ประกอบ 2 ประเภทออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ แนวชายทะเล เขาพระต าหนักซึ่งเป็นขอบเขต

ของแผ่นดินกับพื้นทะเลและเป็นข้อจ ากัดด้านการขยายตัวของชุมชน ศูนย์ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คนและมักอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกับย่าน ได้แก่ ชายหากและบาร์เบียร์ โดยพิจารณาได้จากความคับคั่งของผู้คนและยวดยาน ย่านซึ่งเกิด

จากการรวมกลุ่มของอาคารและความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่ ย่านการค้า-บริการพัทยากลาง ย่านบาร์เบียร์พัทยา

ใต้ ภูมิสัญลักษณ์เป็นจุดท่ีมีความเด่นและสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงของพื้นท่ีได้แบ่งเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะไกล 

ได้แก่ กลุ่มอาคารสง เขาพระต าหนัก ส่วนจุดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะใกล้ ได้แก่ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในส่วนของปัญหา

ด้านองค์ประกอบทางกายภาพซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนขององค์ประกอบดังกล่าวจ าแนกเป็นเส้นทางไร้เอกลักษณ์ 

เส้นทางขาดความสมบูรณ์ ได้แก่ ถนนพัทยา -นาเกลือและถนนพัทยาสายสองซึ่งเป็นเส้นทางสายรองภายในชุมชน จุดที่

สับสนยุ่งเหยิงและบริเวณท่ีสับสนยุ่งเหยิงไร้เอกลักษณ์ ได้แก่ บริเวณจุดตัดของถนนสายหลักกับถนนสายรองท่ีส าคัญ

รวมถึงความพลุกพล่านในบริเวณศูนย์ชุมชน บริเวณท่ีขาดความต่อเนื่องจะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนท้ังกับพื้นท่ีและสิ่งปลูก

สร้างโดยเฉพาะพื้นท่ีและอาคารริมน้ าและชายทะเล จุดเด่นไร้คุณภาพ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าในระดับท่ีต่ า เช่น  

ป้ายโฆษณาที่ไร้ระเบียบท าให้ปรากฏคุณค่าต่อการรับรู้ในระดับต่ า ในส่วนของความหมายอันเกิดจากความประทับใจที่มี

ต่อพื้นท่ีเมืองพัทยา ได้แก่ ความเป็นชุมชนชายทะเลท่ีมีการปกครองในรูปแบบพิเศษและศูนย์กลางด้านบริการท่ีมีความ

หลากหลายของกิจกรรม ชุมชนชาวประมงดั้งเดิม ศูนย์การค้าระดับสากลและสถานบันเทิงเริงรมณ์ท่ีมีชื่อเสียง 

 

729.  แสงหล้า  ศิลปกิจ . ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  . 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินในระดับต่ า 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน ได้แก่ 

  2.1 เพศ เพศชายมีระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งเป็น

เพราะเพศชายมีความสนใจทางการเมืองสูงกว่าเพศหญิง 

  2.2 อายุ กลุ่มอายุท่ีสูงกว่ามีระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินสูงกว่ากลุ่มท่ีมี

อายุต่ ากว่า 

  2.3 ระดับการศึกษา กลุ่มท่ีได้รับการศึกษาค่อนข้างสูงหรือสูง มีระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและ

การปกครองท้องถ่ินสูงกว่ากลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่า 
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  2.4 ระดับรายได้ กลุ่มท่ีมีระดับรายได้สูงมีระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินสูง

กว่ากลุ่มท่ีมีระดับรายได้ต่ า 

  2.5 อาชีพ กลุ่มอาชีพ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัวมีระดับความรู้พื้นฐานทาง

การเมืองและการปกครองท้องถ่ินสูงกว่ากลุ่มอาชีพรับจ้าง ซึ่งปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและรายได้เป็น

อย่างมาก กล่าวคือเม่ือมีระดับการศึกษาสูงก็ได้โอกาสได้ประกอบอาชีพที่ดีมีรายได้ค่อนข้างสูง 

  2.6 สถานภาพสมรส กลุ่มท่ีสาถนภาพสมรสคู่มีระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง

ท้องถ่ินสูงกว่ากลุ่มท่ีสถานภาพสมรสโสดหรือหย่าร้าง 

  2.7 ระดับความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินแตกต่างกันตามแขวงการปกครอง ซึ่ง

ประชาชนในแขวงท่ีกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบันได้รับเลือกตั้งสูงสุดมีระดับคะแนนสูงท่ีสุดได้แก่ แขวงศรีวิชัย 

 

730.  วันชัย  จงสุทธนามณี . ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายต่อคณะเทศมนตรี  . รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อบทบาทท่ีเป็นจริง และบทบาทท่ีคาดหวังของคณะเทศมนตรี แตกต่าง

กัน โดยบทบาทท่ีคาดหวังจะมีระดับสูงมากกว่าบทบาทท่ีเป็นจริง ส่วนบทบาทท่ีคาดหวังได้แก่บทบาทต่อไปนี้ 

 1. บทบาทในการท าหน้าที่นิติบัญญัติและอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

 2. บทบาทในการบริหารเทศบาลและการให้บริการประชาชน 

 3. บทบาทในด้านการพัฒนาท้องถ่ิน และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4. บทบาทในฐานะผู้น าท้องถ่ิน 

 ในขณะเดียวกัน ความเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ท่ีไม่มีความแตกต่างกัน คือ ระหว่างบทบาทท่ีเป็นจริงกับ

บทบาทท่ีคาดหวัง มีดังนี้ 

 1. บทบาทในด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 

 2. บทบาทในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถ่ิน 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ยังมีจุดอ่อนของการปฏิบัติกงานคณะเทศมนตรีในเรื่องการประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบอย่างมีประสิทธิภาพและการวางตัวของเทศมนตรีท่ียังไม่ให้ความ

เป็นกันเองต่อประชาชน ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนท่ีจะน าโครงการไปปฏิบัติ ส่วนในเรื่องการบริหาร

เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญนั้น คณะเทศมนตรี

สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับดีมาก ตรงกับความคาดหวังของประชาชน 

 

731.  วิศิษฎ์  มานะคิด . ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแง่ทฤษฎีการปกครองท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลางมีความรู้

ควมเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของตนเอง โดยจ านวนท่ีมีความรู้ต่ ากับผู้มีความรู้สูงมีจ านวนท่ีใกล้เคียง

กันและมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของเทศบาลของตนเองค่อนข้างสูงจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรในเรื่องอายุ รายได้ 

การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกิจการเทศบาล มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในแง่ทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน 

ความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของตนเอง และความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพของ

เทศบาลของตนเอง ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในแง่ทฤษฎีการปกครองท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจใน

การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของตนเอง ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพของเทศบาลของตนเอง และ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

415 

ความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของตนเองมีความสัมพันธ์กับความเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพของเทศบาลของตนเอง 

 การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลของไทยยังมีสาเหตุหลายประการท่ีท าให้เทศบาลมีส่วนช่วยในการพัฒนา

การเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ต่ า โดยเฉพาะการพัฒนาทางการเมืองการท่ีจะพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน

รูปแบบเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านกระจายอ านาจ รัฐบาลควรจะเข้าไปควบคุมกิจการเทศบาลน้อยท่ีสุดเพื่อให้

เทศบาลมีความอิสระในการด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลให้สูงขึ้น เม่ือ

การพัฒนาการเมืองในระดับท้องถ่ินเกิดผลดี การเมืองระดับชาติก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย 

 

732.  สุวนิช  ศิลาอ่อน . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของส านักงานเทศบาล

เมืองนครนายก  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกด้าน

สาธารณูปโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 

 การบริการในด้านสาธารณูปโภค 4 งาน กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากในงานปกครอง พึงพอใจค่อนข้างมากในงาน

โยธาและงานรักษาความสะอาด พึงพอใจปานกลางในงานอนามัย 

 สาเหตุของความไม่พึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

 1. งานอนามัย สาเหตุของความไม่พึงพอใจคือ ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบบริการท่ีให้ ความสะดวก

ในการติดต่อขอรับบริการ ท่าทีและมารยาทของเจ้าหน้าที่ในการบริการ 

 2. งานรักษาความสะอาด สาเหตุส าคัญของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาขอระบบริการท่ีให้ 

ความสม่ าเสมอต่อเนื่องในกระบวนการให้บริการและท่าทีและมารยาทของเจ้าหน้าที่ในการบริการ 

 3. งานโยธา สาเหตุส าคัญของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบบริการ ความปลอดภัย

ในกระบวนการให้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ในการบริการ 

 4. งานร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ สาเหตุส าคัญของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบ

บริการท่ีให้ความสม่ าเสมอต่อเนื่องในกระบวนการให้บริการ ความเสมอภาคในการให้บริากรของเจ้าหน้าที่ 

 

733. วัฒนา  ทองชัยยะ . การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมือง

สมุทรปราการ . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการก าจัดขยะของเทศบาล ฯ กลุ่มตัวอย่างท่ี

เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฯ ส่วนมากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการสนทนากับบุคคลอ่ืนและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฯ จากสื่อทุก

ประเภทแบบนาน ๆ ครั้ง (1 – 2 คร้ัง/เดือน) ด้านการติดตามเหตุการณ์ข่าวสารมลพิษสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนมากเคยติดตามเหตุการณ์ข่าวสารมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์หรือวิทยุ และติดตามเหตุการณ์ข่าวสาร ฯ จากสื่อ

ทุกประเภทแบบนาน ๆ ครั้ง (1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์) ด้านความรู้เก่ียวกับขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับขยะ 

และมีพฤติกรรมการจัดการขยะให้ครัวเรือนถูกต้อง 

 ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยกับหลักการจัดการขยะ

โดยท่ัวไป ด้านความคิดเห็นต่อวัน/เวลาที่ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการจัดการในด้านนี้ ด้าน

ความคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีด าเนินการเก็บขยะ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รถและอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเหมือนกันคือ ไม่แน่ใจต่อการจัดการขยะด้านต่าง ๆ ดังกล่าวของเทศบาล ฯ และเม่ือพิจารณา



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

416 

โดยรวมความคิดเห็นทุกประเด็นเก่ียวกับการจัดการขยะในเขตเทศบาล ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจต่อการจัดการขยะ

ในเขตเทศบาล หรือกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถสรุปความคิดเห็นที่แน่ชัดได้ 

 ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการจัดการขยะ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ส่วนมากมีปัญหาเก่ียวกับถังรองรับขยะ เช่น จ านวนถังขยะมีน้อย ผุพังได้ง่าย การจัดวางไม่ท่ัวถึง ส าหรับความต้องการ

เก่ียวกับการจัดการขยะ พบว่า ส่วนมากมีความต้องการเก่ียวกับถังขยะ นอกจากนั้นยังต้องการให้เทศบาล ฯ ท าการ

ส ารวจและจัดวางระบบการจัดการขยะใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ปัญหาขยะล้นเมืองในเขตเทศบาล ฯ มิได้เกิดจากประชาชน แต่เกิดจากการ

จัดการขยะของเทศบาล ฯ ที่ยังกระท าได้ไม่ท่ัวถึง และมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ เทศบาล ฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะในท้องถ่ิน รณรงค์เรื่องการแยกท้ิงขยะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

ส ารวจจุดตั้งวางถังรองรับขยะและท่ีพักขยะใหม่ให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี เพื่อจัดระบบการจัดการขยะใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 

734.  สุพงศ์  ส่งถาวรทรัพย์ . การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองอุทัยธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนย่อยมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับต่ าทั้งการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง และการขอความช่วยเหลือจากเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่าคณะกรรมการชุมชนย่อยท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ต าแหน่งในชุมชนท่ีแตกต่างกันไม่มีผลท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง

แตกต่างกัน 

 จากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชุมชนย่อยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และให้สะดวกแก่การปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ควรท่ีจะได้จัด

เจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าเทศบาลและชุมชนย่อยอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาล ควรจัดสรรงบประมาณแก่เทศบาลในการพัฒนากิจกรรมของชุมชน

ย่อยและควรท่ีจะได้ร่วมกับเทศบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความส าคัญ  และกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนย่อยให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาให้ชุมชนย่อยได้มีขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมท้ังการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

คณะกรรมการชุมชนย่อย และขุมชนย่อยต่อไป 

 

735.  จุฑารัตน์  วุฒิสมบูรณ์ . การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. คณะกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนย่อยในระดับสูง 

 2. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่อย การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

และลักษณะชุมชนย่อย 9 ชุมชน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ส่วนการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดต้ังและด าเนินงานพัฒนาชุมชนย่อย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย และความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนย่อย มีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย 
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 3. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนย่อย ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความร่วมมือจากประชาชนใน

ชุมชนย่อย และขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุมชนย่อย กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล แนวทางการแก้ไขปัญหา

การพัฒนาชุมชนย่อย คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการพัฒนาชุมชนย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการ

ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนย่อยของตน ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน

ระหว่าง คณะกรรมการชุมชนกับเจ้าหน้าที่เทศบาลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการศึกษา

ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชนย่อย จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในชุมชนย่อย 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้การ

ด าเนินงานพัฒนาชุมชนย่อยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

 

736.  วิโรจน์  ศิริชัยเจริญ . ทัศนคติของประชาชนต่อผู้บริหารท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะเทศมนตรีเมืองน่าน 

ชุดที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2538 . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษา พบว่า 

 1. ประชาชนมีความคาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีเป็นจริงของคณะเทศมนตรี ในด้านนิติบัญญัติ การบริหาร

เทศบาล และการพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน 

 2. การศึกษาและอาชีพ มีผลท าให้ประชาชนมีความพังพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต่างกัน 

 3. ประเภทบริการสาธารณะท่ีส าคัญท่ีประชาชนเห็นว่า เทศบาลต้องรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน เรียง

ตามล าดับความส าคัญ 5 ล าดับ คือ 

  3.1 เทศบาลควรเร่งปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหนทางในเขตเทศบาล 

  3.2 เทศบาลควรเร่งปรับปรุงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาล 

  3.3 เทศบาลควรเอาในใส่ดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล 

  3.4 เทศบาลควรส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มีงานท า และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

  3.5 เทศบาลควรจัดวางระบบระบายน้ าในเขตเทศบาลให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก และป้องกันน้ า

ท่วมขังในฤดูฝน 

 

737. ปทุมพร  กรสุทธิโสภณ . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของคณะเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณี

เทศบาลต าบลปากเกร็ด  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ดมีทัศนคติต่อบทบาทคณะเทศมนตรีในระดับปาน

กลาง และเม่ือพิจารณาบทบาทของคณะเทศมนตรี ในแต่ละประเด็น ได้แก่ บทบาทในการบริหารกิจการเทศบาล บทบาท

ในฐานะผู้น าท้องถ่ิน และบทบาทในการพัฒนาทางการเมืองพบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อบทบาทของคณะเทศมนตรีใน

แต่ละประเด็น ในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ และความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินในรูปเทศบาล ไม่มีผลต่อทัศนคติของประชาชน แต่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง มี

ผลต่อทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะเทศมนตรี 
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738.  ปรีชา  ใจเพชร . การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนย่อยของเทศบาล  : ศึกษาเปรียบเทียบชุมชนพร้อม

พัฒนากับชุมชนดอนกระต่าย เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 จากการเปรียบเทียบการเข้ามีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนพร้อมพัฒนากับชุมชนดอนกระต่าย โดย

พิจารณาจากขั้นตอนการเข้ามีส่วนร่วมใน 3 เรื่อง คือ การเข้าร่วมในการค้นหา ระบุปัญหาของชุมชน การเข้าร่วมในการ

ตัดสินใจเลือกปัญหาและแนวทางแก้ไขและการเข้าร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ีวางไว้ พบว่าลักษณะการเข้ามีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการชุมชนท้ังสองชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ 

 ส่วนเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการเข้ามีส่วนร่วม ทั้งลักษณะการเข้ามีส่วนร่วมและระดับการเข้ามีส่วนร่วม คือ ทัศนคติท่ี

มีต่อการท างานร่วมกันและการท างานเพื่อส่วนรวม ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ศึกษา เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และความ

ผูกพันต่อชุมชนไม่เป็นเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างอันจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงาน 

 

739.  ธนัท  จันทร์ดี . ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารงานชุด พันเอก 

(พิเศษ) สกล กลันทะกะสุวรรณ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

, 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากการศึกษาพบว่า 

 1. ประชาชนมีความคาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีเป็นจริงในด้านนิติบัญญัติ การบริหารเทศบาลและการพัฒนา

ความรู้ทางการเมือง 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ได้มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลท่ี

ต่างกัน 

 3. ประเภทบริการสาธารณะท่ีส าคัญท่ีประชาชนเห็นว่า เทศบาลต้องรีบปรับปรุงเรียงตามล าดับ 5 ล าดับ คือ 

  3.1 ปรับปรุงถนน 

  3.2 ปรับปรุงรถขนขยะให้อยู่ในสภาพดีเพื่อไม่ให้ขยะตกหล่นในเวลาขนย้าย 

  3.3 เทศบาลควรปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

  3.4 หาวิธีการก าจัดขยะโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ต้องใช้สถานท่ีมากเหมือนการฝังกลบ 

  3.5 เทศบาลควรรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนและด าเนินการแยกขยะอย่างจริงจัง 

 เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะต่อรัฐบาลในการมอบอ านาจหน้าที่

แก่เทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้

เสนอแนะต่อผู้บริหารเทศบาลให้มีความร่วมมือกันท างานด้วยความสามัคคีกลมเกลียวอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขภาพพจน์ให้

ดีข้ึน นอกจากนี้แล้วประชาชนก็ควรจะให้ความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากย่ิงขึ้น เพื่อท่ีจะท าการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 

 

740.  ปนัดดา  ภู่เจริญศิลป์ . บทบาทของกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.7 เป็นชาย มีอายุมากกว่า 51 ปี ร้อยละ 64.3 มี

สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 90.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 58.0 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
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ร้อยละ 66.0 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.7 มีประสบการณ์ในการท างานในคณะกรรมการชุมชน 1 – 4 

ปี มีอาชีพค้าขายร้อยละ 24.3 เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน และอ่ืน ๆ ร้อยละ 31.6 รายได้ครอบครัวต่อปี เฉลี่ย 112,615.82 

บาท 

 บทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.0 มีบทบาทในการป้องกันปัญหา

สิ่งแวดล้อมในชุมชนปานกลาง (X = 1.683 S.D. = 0.844) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.3 มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมปานกลาง (X = 1.870 S.D. = 0.850) ส าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

พบว่า ความม่ันคงทางเศรษฐกิจภาระครอบครัว การรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความตระหนัก

ในปัญหาสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังในผลประโยชน์ แรงจูงใจทางการเมือง การรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของสมาชิกใน

ชุมชน อิทธิพลกลุ่ม การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถ่ิน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ของรัฐ จะก่อให้เกิดความแตกต่างในบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

ส่วนปัจจัย อายุ การศึกษา ความคาดหวังสภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคต และการสนับสนุนจากภาคเอชนและองค์กร

พัฒนา ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

741.  จันทร์ประภา  อิสสอาด . บทบาทของผู้น าชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองปากเกร็ด  . สาขาวิชา

นโยบายและการวางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง  41 – 50 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ส่วนใหญ่มี

อาชีพรับจ้างและค้าขาย มีรายได้ปานกลาง คือ 10,000 – 20,000 บาท 

 ผู้น าชุมชนที่มีบทบาทท่ีเป็นทางการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนตามแนวทางท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนดอยู่ในระดับสูงและระดับต่ าใกล้เคียงกัน ผู้น าชุมชนที่มีบทบาทไม่เป็นทางการ หรือบทบาทการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่ า โดยมีผลการศึกษา

พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ การรับฟังข่าวสารการเมือง อยู่ในระดับสูง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับสูง

การช่วยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทางราชการพบว่า ผู้น าชุมชนจะมีส่วนร่วมหรือ

มีบทบาทในระดับสูง และการช่วยประชาสัมพันธ์หาเสียงให้กับผู้สมัครพบว่า ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมืองนี้ในระดับต่ า 

 เหตุผลการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเหตุผลท่ีท าให้ผู้น าชุมชนตัดสินใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดย

ผู้น าชุมชน มีเหตุผลด้านการเมืองอยู่ในระดับสูง เหตุผลด้านเศรษฐกิจและเหตุด้านสังคมอยู่ในระดับต่ า ผู้น าชุมชนที่มี

เพศ อายุ การศึกษา รายได้และต าแหน่งในชุมชนท่ีแตกต่างกันไม่มีผลท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน และ

พบว่าผู้น าชุมชนท่ีมีเหตุผลทางด้านการเมืองไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง เหตุผลด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมมี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้เทศบาลเมืองปากเกร็ดได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้น าชุมชนได้รับการศึกษา

ท่ีสูงขึ้น รวมท้ังให้ความรู้ด้านฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น นอกจากนี้เทศบาลควร

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน โดยจัดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานชุมชนอ่ืน ๆ 

เพื่อเป็นแนวทางและเกิดแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมท้ังควรส่งเสริมให้

คณะกรรมการชุมชนหรือผู้น าชุมชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ

ปกครอง การศึกษา การพัฒนา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเทศบาล

และประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้ผู้น าชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง และบทบาทของผู้น าชุมชนที่

ชัดเจนอย่างมีศักยภาพต่อไป 

 

742.  นิเมธ  พรหมพยัต . ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสุไงโก-ลก . ศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค ตลอดจนมุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคของ

เทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุไหงโก -ลก จ านวน 

348 หลังคาเรือน ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลท่ัวไป และความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการ

ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วยงานโยธาและงานรักษาความสะอาดและได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผล

การศึกษาปรากฏดังต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนพอ ๆ กัน ประมาณคร่ึงมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และจบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีคู่สมรส มากกว่าคร่ึงมีอาชีพรับจ้างประมาณ 1 ใน 3 มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 

3,000 บาท และประมาณคร่ึงไม่รู้จักเจ้าหน้าที่มาก่อน 

 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณูปโภคของเทศบาลต าบลสุไหงโก -

ลก ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.69)  

 ระดับความพึงพอใจรวมในกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด้านงานโยธา  อยู่ในระดับมาก (3.64) 

และพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการป้องกันน้ าท่วมมากท่ีสุด (3.73) และมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อ

บริการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมทางเท้าน้อยท่ีสุด (3.54) เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ด้านสาธารณูปโภค ด้านงานโยธา จ าแนกรายกิจกรรมตามลักษณะการให้บริการแล้วพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่

ในระดับมากทุกกิจกรรม 

 จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุไหงโก -ลก มีความพึงพอใจรวมต่อบริการด้าน

สาธารณูปโภค ด้านงานรักษาความสะอาดท่ีได้รับจากเทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก อยู่ในระดับมาก (3.74) และมีค่าเฉลี่ย

ระดับมาก (3.74) และมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อบริการด้านถังขยะ และท่ีท้ิงขยะมากท่ีสุด (3.91) และมีค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจต่อบริการด้านงานรักษาความสะอาดในกิจกรรมบริการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของความ

สะดวกของการสัญจรบนทางเท้าน้อยท่ีสุด (3.46) เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค ด้านงานรักษาความสะอาดจ าแนกรายกิจกรรมตามลักษณะการให้บริการแล้วพบว่าประชาชนมีความพึง

พอใจ อยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมให้บริการของเทศบาลต าบลสุไหงโก -ลก ด้าน

สาธารณูปโภค คือ งานโยธา และงานรักษาความสะอาด โดยศึกษาระดับความพึงพอใจ สาเหตุของความพึงพอใจและไม่

พึงพอใจ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะซึ่งได้จากผลการศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาบริการ ดังนี้ ส านักงานเทศบาลควรมีการ

ปรับปรุงให้บริการด้านสาธารณูปโภคด้านงานโยธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมทางเท้าให้ดีข้ึน ด้าน

งานรักษาความสะอาด ในกิจกรรมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของความสะดวกของการสัญจรบนทางเท้า และ

ส านักงานเทศบาลควรมีการปรับปรุงการให้บริการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมท้ังมีการประเมินผลการด าเนินงาน

เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที การรณรงค์สร้างจิตส านึก การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล

ข่าวสาร ควรจัดหาสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอพร้อมท้ังการสร้างขวัญและก าลังใจ รวมท้ังการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อทางเทศบาลจะได้รับทราบความต้องการของประชาชน และเกิดความเข้าใจซึ่ง

กันและกันมากย่ิงขึ้น 

 

743.  เชฎฐชัย  ศรีชุชาติ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  : กรณีศึกษา การจัดหาที่

อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. 

 ผลการศึกษาพบว่า ชาวชุมชนแออัดเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากกว่าหน่วยงานรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

จัดหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ ท้ังในด้าน การริเริ่มโครงการ การแนะน าสมาชิกชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกกรรมการ

โครงการ การด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ และการเลือกพื้นท่ีอยู่อาศัยใหม่ ส่วนหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง เป็นผู้สนับสนุนให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการจัดหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจนประสบ

ความส าเร็จ นอกจากนี้ ยังพบว่า ชาวชุมชนแออัดท่ีมีสถานภาพสูงทางเศรษฐกิจสังคม และเป็นกรรมการโครงการ มีส่วน

ร่วมส าคัญในขั้นตอนของกระบวนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ มากกว่าชาวชุมชนแออัดท่ัวไป 

 

744.  ปิ่นไพร  ชาววัง . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี 

เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม อยู่ในระดับต่ า เม่ือ

เรียงล าดับองค์ประกอบการมีส่วนร่วมตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ปรากฏดังนี้ ด้านการด าเนินงาน การตัดสินใจ และการ

ประเมินผล โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในระดับต่ าทุกองค์ประกอบ 

 เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดรายข้อ พบว่า ด้านการตัดสินใจ ตัวชี้วัดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การได้ร่วมพิจารณามติ

ท่ีประชุมเม่ือมีการประชุมท่ัวไปในชุมชน และการได้ร่วม ในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ของทางราชการ ด้านการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่

ชุมชนจัดขึ้นในวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ รองลงมา ได้แก่ การชักชวนให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ โดยมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน

การประเมินผล พบว่า ตัวชี้วัดรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาชุมชนในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง รองลงมาได้แก่ การร่วมรับทราบการสรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาชุมชนย่อย 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า เพศ อายุ การติดต่อกับเทศบาล การเป็นสมาชิกกลุ่ม และอาชีพ 

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ส่วนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้  และระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 ข้อเสนอแนะ (1) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนย่อย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ในด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล (2) พึงหาแนวทางให้ประชาชนกลุ่มอาชีพรับจ้าง  เกษตรกรรม ประมง 

ค้าขาย และอ่ืน ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินให้เท่าเทียมกับประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ รวมท้ังประชาชนกลุ่ม

ท่ีไม่เคยติดต่อกับเทศบาล และท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสังคม (3) ควรให้ความส าคัญแก่ประชาชนในกลุ่มสตรี ให้เห็น

ความส าคัญของการพัฒนาท้องถ่ินและมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

745.  ประสาน  ก าจรเมนุกูล . ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ

อนุปริญญา เป็นนักศึกษา รายได้ต่ ากว่า 10,001 บาท ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 21 ปีขึ้นไป 

 2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในด้านการ

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเมืองการปกครอง และต่ าท่ีสุด คือ ด้านการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และปัจจัยท่ีไม่มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็น ได้แก่ เพศ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

 

746.  จันทิรา  ศิลาวรรณ . การเพิ่มสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบว่า  

 1. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของกรรมการชุมชนด้านความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับน้อย หลังจัดกิจกรรมแทรกแซง กรรมการชุมชนมีความรู้ 

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเพิ่มสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

 2. แนวทางการเพิ่มสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน สรุปได้ว่า การใช้กิจกรรมการพัฒนาด้วย

การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และการนิเทศติดตามผล เป็นแนวทางท่ีสามารถ

เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุมชนได้ 

 

747.  สุพิชฌาย์  วงศ์ถีระพงษ์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล 

: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีน้อย ซึ่งเม่ือ

พิจารณาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาในระดับ

ปานกลาง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมสวัสดิการสังคม โดยท้ัง 2 

กิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกขั้นตอน ส่วนกิจกรรมพัฒนา

การศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขและกิจกรรมป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับท่ี

น้อย โดยมีระดับการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับท่ีน้อยเกือบทุกขั้นตอนทั้ง 3 กิจกรรม 

 2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล ได้แก่ อายุ รายได้ 

ต าแหน่งทางสังคม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา การได้รับข่าวสารการพัฒนาท้องถ่ิน ความศรัทธาต่อผู้น าและ

ความคาดหวังในผลประโยชน์ ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินรูปแบบ

เทศบาล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรก าหนดมาตรการและแนวทางท่ีจะชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

ในด้านต่าง ๆ ทั้งกระบวนการ นับตั้งแต่การร่วมประชุมวางแผนงานและโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ข้อเสนอแนะวิธีด าเนินการ ร่วมเป็นกรรมการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ร่วมออกแรงงาน วัสดุ เงิน สิ่งของในการจัด

กิจกรรมหรือโครงการ ตลอดจนร่วมรับทราบเม่ือกิจกรรมการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 

 2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกวัย ท้ังท่ีมีต าแหน่งและไม่มีต าแหน่งทางสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลให้มากย่ิงขึ้น โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น มอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม เป็นตัวแทนชุมชนในการ

จัดกิจกรรมของเทศบาล หรือเป็นกรรมการในโครงการต่าง ๆ โดยหมุนเวียนกันไปเพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ

ชุมชน 

 3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ ให้มาก

ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ทราบเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมตลอดจนวิธีด าเนินการในส่วนท่ีประชาชน

สามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน โดยการจัดประชุมชี้แจงแนะน าดครงการหรือกิจกรรมโดยคณะผู้บริหารและ

หน่วยงานท่ีเกียวข้องและการชี้แจงในการประชุมของชุมชนย่อยแต่ละชุมชน 

 4. ควรปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความถคี่ในการให้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาท้องถ่ินสู่

ประชาชนให้มากย่ิงขึ้น โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชนย่อยทุกชุมชน การจัดรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ีตาม

ชุมชนก่อนท่ีจะจัดโครงการหรือกิจกรรม และการจัดต้ังหอกระจายข่าวประจ าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 

 5. ผู้น าท้องถ่ินและผู้น าชุมชนควรปรับบทบาทและหน้าท่ีในการเป็นสัญลักษณ์ให้มากย่ิงขึ้น โดยต้องสละเวลา

ในการเข้าไปพบปะประชาชนในชุมชนให้มากข้ึนเพื่อจะได้รับรู้ปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน ตลอดจนต้องมี

ความเห็นอกเห็นใจ อุทิศตนและเวลาในการท างานร่วมกับประชาชน เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อถือให้แก่ประชาชนและ

กระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามค าแนะน าและปฏิบัติตามแบบอย่าง 

 6. ควรก าหนดเป้าหมายผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชัดเจนและ

ตรงกับความคาดหวังของประชาชนมากท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ โดย

อาจก าหนดเป้าหมายผลประโยชน์ในรูปของการประกวด การแข่งขัน ท้ังในส่วนบุคคลและส่วนรวมท้ังชุมชน 

 

748.  ขนิษฐา  ศรีนนท์ . การมีส่วนร่วมของชุมชนย่อยต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี  . รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา , 2542. (ศึกษาปัญหาพิเศษ) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ยกเว้น อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ส่วน

ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาเทศบาล ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลและปัจจัยแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น แจ้ง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลให้ชุมชนทราบอย่างสม่ าเสมอ และให้ความส าคัญต่อปัญหาความ

ต้องการและตอบสนองปัญหาความต้องการของทุกชุมชนอย่างเสมอภาค ด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของ

ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับและได้รับความ

ร่วมมือท่ีดีจากชุมชน และเป็นผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลมากข้ึน 
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749.  รัฐการ  สุรงคบพิตร , ร.ต.อ. . ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลเชิงดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 จากผลการศึกษาในด้านความคาดหวังต่อการบริหารงานของเทศบาล ส่วนใหญ่มีแนวโน้มคาดหวังในทุก

ประเด็นการบริหารงานของเทศบาลเป้าหมาย โดยคาดหวังมากท่ีสุดคือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ รองลงมาคือ การ

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง การให้มีและบ ารุงสถานท่ีท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ และการให้มีและบ ารุงทาง

ระบายน้ า และผลการศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะการบริหารงานของเทศบาลเป้าหมาย มีความคิดเห็นไปในประเด็น 

ผู้บริหารไม่มีอ านาจเพียงพอในการก าหนดนโยบายการบริหารงาน มีความแตกแยกกันในคณะผู้บริหาร ซึ่งไม่สามารถ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเทศบาลได้ และยังถูกครอบง าจากส่วนกลาง แต่เทศบาลเป้าหมายสามารถรับฟัง และเข้าถึงปัญหา

ท้องถ่ินได้ดี 

 

750.  บัลลังก์  วิเศษศรี . ศักยภาพการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยประชาชนมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  . 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นท่ีสวนสาธารณะในความดูแลปัจจุบัน 140 ไร่ มี

ประชากรจ านวน 170,960 คน คิดอัตราส่วนได้ 1.3 ตารางเมตร/คน เม่ือเทียบกับมาตรฐานการ มีสวนสาธารณะ 15 

ตารางเมตร/คน ท าให้ทราบว่าเขตเทศบาลมีสวนสาธารณะน้อยกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ส าหรับพื้นท่ีศึกษาได้ก าหนดใน

เขตแขวงกาวิละ เนื่องจากมีพื้นท่ีสวนสาธารณะน้อยท่ีสุด และจากการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างสวนสาธารณะได้

พื้นท่ีบริเวณ ข้างท่ีท าการไฟฟ้าบ้านเด่น ซึ่งเป็นพื้นท่ีในความดูแลของเทศบาลมีจ านวนพื้นท่ี 12 ไร่ 

 การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่การคิดค้นปัญหาสาเหตุ การวางแผนพิจารณาการด าเนินงาน

และการติดตามประเมินผลกับการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ พบว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ส าหรับ

การทดสอบหาความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมด้วยด้วยเทคนิค ไค-สแควร์ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนก าหนดในการวาง

แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม และขนาดพื้นท่ีพักอาศัยท่ีแตกต่างกันมีส่วนก าหนดการ่วมด าเนินงานท่ีระดับความ

เชื่อม่ันทางสถิติร้อยละ 95 

 ในด้านความต้องการของประชาชนและการออกแบบ ประชาชนต้องการสวนสาธารณะท่ีร่มรื่นมีไม้ยืนต้น มีลาน

กีฬา ต้องการกิจกรรมลักษณะออกก าลังกายและต้องการบริการห้องน้ าสาธารณะ ท่ีจอดรถรถยนต์ จักรยานยนต์ 

 ข้อเสนอแนะ การท าโครงการสวนสาธารณะดังกล่าว เทศบาลควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

จัดท าโครงการร่วมรับผิดชอบดูแลและบริหารสวนสาธารณะ ส าหรับออกแบบต้องเน้นการลดปัญหาฝุ่นละออง ควันพิษ

และเสียง 

 

751.  ไพโรจน์  พานิชกุล . ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี  . ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานีท้ัง 7 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ของเทศบาลเมืองปัตตานี ทั้ง 7 ด้าน 

พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ รายได้ และเขตต าบลท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาล 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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 3. ปัญหาและความคิดเห็นท่ัวไปของประชาชน ในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี ทั้ง 7 

ด้าน คือ ด้านทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ พนักงานไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ขาดการ

ตรวจตราดูแลความปลอดภัยในเวลากลางคืน ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ท่อระบายน้ าอุดตัน ด้านสวนสาธารณะ ได้แก่ 

ความไม่ปลอดภัย ด้านความสะอาด คือ พนักงานเก็บขยะไม่สม่ าเสมอ ด้านการศึกษา คือ เด็กในเขตเทศบาลยากจนและ

ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และด้านการประปา ได้แก่ น้ าไม่สะอาด มีกลิ่นและตกตะกอน 

 ข้อเสนอแนะ 

 ด้านทะเบียนราษฎร์ ควรพัฒนาบุคลากรให้รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของผู้ให้บริการท่ีดีไม่เลือกปฏิบัติ 

 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรสร้างความม่ันคงใจให้แก่ประชาชนในการตรวจตราดูแลความปลอดภัย

ในเวลากลางคืน และควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ 

 ด้านสาธารณูปโภค ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับประชาชน 

 ด้านสวนสาธารณะ ควรจัดสร้างสวนสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน หรือปรับปรุง

สวนสาธารณะขนาดเล็กตามชุมชนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

 ด้านความสะอาด ควรปรับปรุงการเก็บขยะ ควรเก็บอย่างสม่ าเสมอ เพิ่มความถ่ีในการเก็บขยะเพื่อแก้ปัญหา

ขยะล้นถัง และจัดหาถังขยะให้เพียงพอกับ 

 ด้านการศึกษา พนักงานครูควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากข้ึนโดยการหมุนเวียนกันออกเยี่ยมเยียน

ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมท้ังรายงานผลการเยี่ยมเยียนแต่ละคร้ังให้ผู้บริหารทราบ 

 ด้านการประปา ควรปรับปรุงคุณภาพของน้ าให้สะอาด รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีความ

รับผิดชอบในการท างาน 

 

752.  วรวรรณ  สิทธิธรรม . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ , 2543. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต่ ากว่า 31 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพ

สมรส อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ 20,001 บาทข้ึนไป ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 31 ปีขึ้นไป ติดต่อราชการ 

1 – 3 คร้ัง เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมโดยเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์มากท่ีสุด 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการด าเนินการมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และมีส่วนร่วมตัดสินใจน้อยท่ีสุด 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ อาชีพ รายได้ การ

ติดต่อราชการหรืองานท่ีเก่ียวข้องกับเทศบาล การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 4. ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

 

753.  อนุกูล  แพรไพศาล . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  . ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นหญิง สมรสแล้ว มีอายุระหว่าง 40 – 46 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลบ้านเหนือ อาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลมากกว่า 16 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช . ประกอบอาชีพค้าขาย มี
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รายได้ต่อปีมากกว่า 40,000 บาท ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจาดโทรทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทาง

การเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมทางการเมืองท้ังในภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางท้ังสิ้น โดย

พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวม (X = 2.66) ในด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (X = 3.14) ในด้านการ

รับฟังอภิปรายนโยบาย  (X = 2.68) ในด้านการมีบทบาทในการจัดต้ังกลุ่ม (X = 2.48) และในด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (X = 2.36) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภูมิล าเนา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 ส่วนเพศ อายุ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล การศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และการมี

ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมือง เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 

754.  ชาติชาย  ปันมงคล . ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนต่อการบริหารงานชุด ประภัสร์  ภู่

เจริญ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (กาค้นคว้าแบบ

อิสระ) 

 จากการวิจัยพบว่า 

 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนต่อการบริหารงานชุด ประภัสร์ ภู่เจริญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนความต้องการต่อการแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองล าพูน โดยรวมในระดับมาก ประชาชนมีความคาดหวัง

สูงกว่าบทบาทท่ีเป็นจริงในด้านนิติบัญญัติ ด้านการบริหารเทศบาล ด้านผู้น าการบริหาร และด้านการพัฒนาการเมืองการ

ปกครองในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน ไว้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. การบริหารและการจัดการ 

 2. การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 

 3. การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาและรายได้ 

 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เพื่อท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะต่อผู้บริหารเทศบาลให้

ศึกษาวิจัยงานแต่ละด้าน ท่ีใช้งบประมาณในการพัฒนาที่มีจ านวนมากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้มากาขึ้นในการประชา

พิจารณ์ ตรวจสอบศึกษาข้อดี ข้อเสีย ในการด าเนินการพัฒนา และมีความร่วมมือกันท างานด้วยความสามัคคีของคณะ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองล าพูนกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนในการให้บริการกิจการสาธารณะของเทศบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

755.  สุรเชษฐ  ปิตะวาสนา . ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตอนไผ่  . ศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีตอนไผ่ ในด้านสาธารณูปโภค โดยภาพรวมอยู่

ในระดับค่อนข้างพอใจ โดยในส่วนของงานโยธา ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างพอใจถึงพอใจมาก

ในกิจกรรมบริการเก็บค่าน้ าประปาบริการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า 

และในส่วนของงานรักษาความสะอาด ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างพอใจถึงพอใจมาก ใน

กิจกรรมบริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บริการเก็บและขนขยะมูลฝอยและบริการถังและท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 
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 ส าหรับการบริการเฉพาะด้านนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีตอน

ไผ่ในทุก ๆ กิจกรรม โดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ในระดับค่อนข้างพอใจถึงพอใจมาก 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน 

 1. ด้านสาธารณูปโภค 

  ในส่วนของงานโยธา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริการ

น้ าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค บริการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหลัก ถนนซอย สะพานและทางเดินเท้า ได้แก่ ความ

ท่ัวถึงเพียงพอและการพัฒนาก้าวหน้าบริการเก็บค่าน้ าประปา ได้แก่ ความรวดเร็วในขั้นตอนการให้บริการ ความเอาใจใส่

ในหน้าท่ีบริการและบุคลิกท่าทีมารยาท 

 ในส่วนของงานรักษาความสะอาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในบริการเก็บและขนขยะมูลฝอย 

บริการถังและท่ีท้ิงขยะมูลฝอย ได้แก่ ความท่ัวถึงเพียงพอความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่และการพัฒนาก้าวหน้า บริการเก็บ

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในล าคลอง และการรักษาความสะอาดถนนและทางเดินเท้า ได้แก่ ความ

เอาใจใส่ในหน้าท่ีบริการ ความท่ัวถึงเพียงพอและความรวดเร็วในขั้นตอนบริการ 

 2. ด้านการบริการเฉพาะด้าน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการให้บริการเฉพาะ

ด้านของเทศบาล ได้แก่ ความรวดเร็วในขั้นตอนการให้บริการ ความสะดวกในการติดต่อ และความเอาใจใส่ในหน้าท่ี

บริการ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านระบบการให้บริการ การให้บริการของเทศบาลในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ควรเน้นการบริการอย่าง

เพียงพอและท่ัวถึง โดยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาด นอกจากนั้นยังจะต้องมีการพัฒนาระบบการ

ให้บริการให้ทันสมัยย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 2. ด้านกระบวนการให้บริการ เน้นการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นต่าง ๆ ลงให้มาก

ท่ีสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และเสียเวลาน้อยท่ีสุด 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเอาใจใส่ในหน้าท่ีการให้บริการให้มากข้ึน มี

บุคลิกมารยาทท่ีสุภาพ นอบน้อม ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และมีความรับผิดชอบ 

 

756.  จุไรภรณ์  โสตถิกุล . ภาพพจน์ของเทศบาลเมืองล าพูนตามการรับรู้ของประชาชนในท้องถ่ิน  . ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2544. (การศึกษาปัญหาพิเศษ) 

 ภาพพจน์ของเทศบาลเมืองล าพูนตามการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับท่ีดีท้ัง 3 ด้าน คือ ภาพพจน์ด้าน

สิ่งแวดล้อม ภาพพจน์ด้านการให้บริการ และภาพพจน์ด้านผู้ให้บริการ 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาพพจน์ของเทศบาลเมืองล าพูนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ สถานภาพส่วน

บุคคล สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ มีระดับการศึกษา อายุ และรายได้ ที่สัมพันธ์พับภาพพจน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 โดยอายุมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับภาพพจน์ ขณะท่ีรายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม

กัน เพศไม่มีความสัมพันธ์กับภาพพจน์ของเทศบาล การเปิดรับข่าวสาร การเปิดรับจากสื่อประเภทต่าง ๆ และความถ่ีไม่

มีความสัมพันธ์กับภาพพจน์ของเทศบาล เนื้อหาข่าวสารท่ีได้รับจากเทศบาลเมืองล าพูนท่ีสัมพันธ์กับภาพพจน์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ประกอบด้วย การมีโอกาสเสนอแนะเก่ียวกับเนื้อหาข่าวสาร เนื้อหาข่าวสารมีความใกล้ชิด

เก่ียวกับประชาชน ข่าวสารเป็นเรื่องควรรู้น่าสนใจ และความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ส่วนการใช้ภาษาค าพูดในเนื้อหา

ข่าวสาร และเนื้อท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับภาพพจน์ของเทศบาล ส าหรับเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ

เทศบาลเมืองล าพูนท่ีได้รับจากสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) ท่ีสัมพันธ์กับภาพพจน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 ประกอบด้วย เนื้อหาข่าวสารมีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับประชาชน และความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

428 

ส าหรับข่าวสารเป็นเรื่องควรรู้ น่าสนใจ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส าหรับเนื้อหาข่าวสารท่ี

ส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับภาพพจน์ของเทศบาลเช่นเดียวกันกับเนื้อหาข่าวสารท่ีได้รับจากเทศบาล

เมืองล าพูน 

 

757.  กิตติวัธน์  กิจถาวรวงศ์ . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล จังหวัด

ชลบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะของเทศบาล ยกเว้น

ความพึงพอใจในสาธารณูปโภคในด้านการให้บริการทันต่อความต้องการเท่านั้นท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่พึงพอใจ (2) ปัจจัย

ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลยกเว้นความพึงพอใจต่อ

ระบบระบายน้ าเสียเท่านั้นท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล (3) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจต่อ

การให้บริการสาธารณะของเทศบาลมาก จะไม่พึงพอใจต่อการบริการด้านสาธารณูปโภค ส่วนบริการสาธารณะด้านอื่นไม่

มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้ ความเข้าใจของประชาชน (4) คะแนนความรู้ ความเข้าใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานของเทศบาล รวมท้ังพัฒนา

พัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจประชาชน 

 

758.  วารุณี  วัชรเสวี . การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเมืองที่มีต่อโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนคร

นครราชสีมา . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และ

ความคิดเห็นเก่ียวกับความน่าอยู่ของเทศบาลนครนครราชสีมาน่าอยู่ ในระดับปานกลาง และเห็นว่าเทศบาลนคร

นครราชสีมามีความน่าอยู่ท่ีสุดในประเทศไทย 

 2. ในโครงการน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้บริการท่ีทางเทศบาลจัดให้ แต่ยังไม่มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการหรือระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ อาชีพ ระดับการศึกษา การรับรู้สาเหตุความตระหนักต่อ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการเมืองน่าอยู่ ปัจจัยไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ อายุ 

เพศ และรายได้ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ เทศบาลควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดเห็นของประชาชนเอง ทั้งนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ควรส่งเสริม

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคและวิชาการ 

 

759.  ณัฐวุฒิ  พิริยะจีระอนันต์ . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่  . 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุในช่วง 35 – 45 ปี มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีรายได้ต่อเดือน  5,000 – 10,000 บาท มาใช้บริการของเทศบาลในช่วง

เช้า ใช้เวลาคร้ังละประมาณ 30 – 60 นาท ี

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการของเทศบาลนคร

เชียงใหม่ในงาน ด้านการศึกษา และกองคลัง ตามล าดับ ส าหรับกองสาธารณสุข และกองช่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

429 

ความพึงพอใจในระดับน้อย ในรายละเอียดของงานด้านกองการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ส าหรับด้าน

กองคลัง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกงานยกเว้นงานด้านอากรฆ่าสัตว์ งานพัฒนาชุมชน 

และงานสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่ส าหรับงานกองสาธารณสุขและกองช่างในรายละเอียดของ

ทุกงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน 

 ส าหรับระดับความพึงพอใจด้านการบริการ ด้านค่าธรรมเนียม ด้านสถานท่ี ด้านพนักงานท่ีให้บริการ ด้าน

อุปกรณ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านขั้นตอนที่ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการ

ติดต่อสื่อสารและสถานท่ี ในระดับความพึงพอใจมาก ส าหรับด้านพนักงาน ด้านการบริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการ

ให้บริการ และด้านค่าธรรมเนียม มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยตามล าดับปัญหาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ปัญหามากในด้านค่าธรรมเนียม ด้านการบริการ ด้านพนักงาน ด้านอุปกรณ์ ตามล าดับและในด้านสถานท่ีด้านการ

ติดต่อสื่อสารและด้านขั้นตอนท่ีให้บริการอยู่ในระดับปัญหาน้อยตามล าดับ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

760.  เพชรวาปี  พันธ์ุเพ็ง . ทัศนคติของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานองคืการบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ภาคกลาง 8 

จังหวัด . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 

 1. ทัศนคติของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

 2. ความรู้ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนต าบลของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ อายุ การติดตามข่าวสารด้านการเมืองการปกครอง และ

ความรู้ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติได้แก่ การศึกษา รายได้ และ

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งก านัน 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้คือ ควรมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่ประธานบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยการฝึกอบรม สัมมนาเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประธานกรรมการองค์การ

บริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความส าคัญต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ท้ัง

ในด้านนโยบาย เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

 

761.  พัฒนพงษ์  เลขะโฆษ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัด

จันทบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารในองค์การบริการส่วนต าบลอยู่

ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และปานกลางค่อนข้างสูงตามล าดับ โดยแยกตามลักษณะการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมคิดทางการเมือง ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมคิดทางการบริหารในระดับสูง 
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 2. ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการทางการเมืองและการบริหารในระดับปานกลาง 

 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองในระดับสูง แต่ในทางการบริหารในระดับปานกลาง 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุ กับการมีส่วนร่วมพบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเลย

ได้แก่ อายุ รายได้ การศึกษา การมีต าแหน่งในหมู่บ้าน ต าบล การให้รับการฝึกอบรม การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 

หนังสือหรือรายงาน วิทยุ โทรทัศน์ และการพบปะพูดคุยกับบุคคลท่ัวไป ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน มีดังนี้ 

 1. เพศ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการบริหาร โดยเพศชายมีส่วนร่วมทางการบริหารในองค์การ

บริการส่วนต าบลมากกว่าเพศหญิง 

 2. การได้รับข่าวสารจากวารสาร หรือเอกสาร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร 

โดยประชาชาชนท่ีได้รับข่าวสารจากวาร หรือเอกสารน้อย มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าประชาชนท่ีได้รับข่าวสารจาก

วารสารหรือเอกสารมาก แต่ประชาชนท่ีได้รับข่าวสารจากวารสารหรือเอกสารมาก มีส่วนร่วมทางการบริหารมากกว่า

ประชาชนท่ีได้รับข่าวสารจากวารสารหรือเอกสารน้อย 

 3. การพบปะพูดคุยกับข้าราชการ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ทางการเมืองและการบริหาร โดยมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 4. การเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร โดยมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 5. การพบปะพูดคุยกับนักการเมือง (กับ สส. และ สจ.) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

การบริหาร โดยประชาชนท่ีพบปะพูดคุยกับนักการเมืองนาน ๆ ครั้งจะมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าประชาชนท่ีพบปะ

พูดคุยกับนักการเมืองบ่อยหรือไม่เคย และประชาชนท่ีท่ีพบปะพูดคุยกับนักการเมืองบ่อย จะมีส่วนร่วมทางการบริหาร สูง

กว่าประชาชนท่ีพบปะพูดคุยกับนักการเมืองน้อย 

 6. การพบปะพูดคุยกับสมาชิกสภา อบต. มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร โดยมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 7. ความรู้ความเข้าใจต่อ อบต . มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการบริหาร โดยมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในคร้ังนี้ยังพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยังประสบปัญหา และ

มีความต้องการให้แก้ไขในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ า และการ

ประกอบอาชีพ ด้านสังคม ได้แก่ การสาธารณสุข และการศึกษา ด้านการเมืองและการบริหาร ได้แก่ งบประมาณ 

บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีความรู้เห็นความส าคัญ และมี

ทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมากข้ึน ด าเนินการแก้ไข

ระเบียบกฎหมายเพื่อให้กรรมการหมู่บ้านได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจรับการจ้างร่วมกับคณะการบริหาร 

อบต. และให้คณะกรรมการบริหาร อบต . รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ผลงานจัดสรร

งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต ตามความสามารถและสถานะทางการคลัง ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ รายได้ และ

การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อสร้างคนชั้นกลางให้มากข้ึน ซึ่งจะมีส่วนท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินของ

ตนเองอย่างเหมาะสมมากข้ึน 

 

762.  จรูญ  ขุนทรง . ความตระหนักของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองใน

จังหวัดนครปฐม . สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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 1. ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความตระหนักในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองใน

ระดับปานกลาง โดยตัวแปรทัศนคติต่อการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องความตระหนักในการ

อนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ตัวแปรความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง

ก่อให้เกิดความแตกต่างกัน ในเรื่องความตระหนักในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตัวแปรอาชีพและประสบการณ์เก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองก่อให้เกิดความแตกต่างกัน ในเรื่องความตระหนักใน

การอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรระดับการศึกษา สถานภาพในสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล และการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าล าคลอง ก่อให้เกิดความแตกต่างกัน ในเรื่องความตระหนักในการ

อนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 2. ผลการวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

การผันแปรการจ าแนกพหุพบว่า กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช . อนุปริญญา ถึงปริญญาตรีและสูงกว่า ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว มี

สถานภาพในสภามัธยมศึกษาตอนเป็นประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการกรรมการบริหาร

และกรรมการบริหาร มีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองมาก มีทัศนคติดีต่อการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง มีประสบ

การเก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองมาก และมีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าล าคลองปานกลางจะมีความตระหนักในการ

อนุรักษ์แม่น้ าล าคลองมากกว่ากลุ่มอ่ืน ในเรื่องเดียวกัน 

 3. ปัญหาและอุปสรรค 

  3.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับข่าวสารน้อย โดยเฉพาะข่าวสารจากทางราชอการมี

จ านวนผู้ท่ีไม่เคยได้รับข่าวสารเลยเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ขาดความรู้ท่ีถูกต้อง 

  3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการเป็นสมาชิกชมรม/สมาคม ไม่

เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง จึงท าให้ประสบการณ์ ที่จะ

น าไปใช้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง 

  3.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าล าคลองน้อยโดยเฉพาะการสัญจร

ทางน้ า จึงท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่เห็นถึงความส าคัญของแม่น้ าล าคลอง 

 4. ข้อเสนอแนะ 

  ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองให้มากข้ึนและเพิ่มกิจกรรมเก่ียวกับการ

อนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง เพื่อเป็นการฝึกและแนะน าให้ประชาชนปฏิบัติตามและควรส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเดินทางทาง

น้ าให้มากข้ึน เพราะจะท าให้พืชน้ าต่าง ๆ ในแม่น้ าล าคลองลดลง 

 

763.  พงษ์วิทย์  เขียวโป . การส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) : 

ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลนางามและต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุท่ีสตรีมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้อยนั้น เนื่องจากมีปัญหา

ขาดการกระตุ้น ขาดโอกาส ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัว  ชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรรัฐและเอกชน และ

สตรียังขาดความรู้เรื่ององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การหาเสียงเพื่อเข้าสู่องค์การ

บริหารส่วนต าบล และศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ได้ใช้กิจกรรมแทรกแซง เช่น การให้ความรู้เรื่อง

องค์การบริหารส่วนต าบล การกระตุ้นให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และการฝึกอบรมกลยุทธ์ในการหาเสียง ฯ จากการทดสอบ
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ได้พบว่า กิจกรรมแทรกแซงได้มีอิทธิพลต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งและการได้รับการเลือกตั้ง สตรีในกลุ่มทดลองท่ีได้รับ

กิจกรรมแทรกแซง จะลงสมัครรับเลือกต้อง และจะมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งมากกว่าสตรีในกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับ

กิจกรรมแทรกแซง 

 

764.  ตลานศิริ  คงสมจิตต์ . ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  . พัฒนบริ

หารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 1. ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทัศนคติด้านที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับทัศนคติ

ด้านที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า คือ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 2. ตัวแปรด้านภูมิหลังต่าง ๆ ของประชาชน ได้แก่ ระดับการศึกษาและต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวคือ ประชาชนท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่า

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาตรี และประชาชนท่ีมีต าแหน่งงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีต่อการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริาหรองค์การบริหารส่วนต าบล มากกว่าประชาชนท่ีเป็นผู้บริหารงาน 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงทัศนคติของประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระจ าายอ านาจให้ท้องถ่ิน

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 

 

765.  มนตรี  นาคสมบูรณ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

: ศึกษากรณีจังหวัดปทุมธานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับน้อย 

 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับมาก 

 3. ประชาชนมีความคาดหวังในประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ 

  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน โดย

ผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมมีส่วนร่วมสูงกว่าผู้ท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  รายได้ท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมี

รายได้มากมีส่วนร่วมมากกว่าผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย 

  ความคาดหวังในการได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแตกต่างกันมี

ส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกันโดยผู้ท่ีคาดหวังในการได้รับประโยชน์จากการ

ด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลมากมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ท่ีคาดหวังในการได้รับประโยชน์น้อย 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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 5. ปัจจัยดังต่อไปนี้ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบล การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร และการ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการ

บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

766.  จิรศักดิ์  พรหมชนะ . ความพร้อมของชุมชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 

(อบต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลัง โดยได้มีรายได้เพียง

พอท่ีจะสามารถบริหารงานได้ แม้ว่ายังมีรายได้ไม่สูงมากนักก็ตาม ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับขณะที่ยังไม่ได้รับการจัดต้ังยก

ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ถือได้ว่าการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้มากกว่า ส าหรับขีด

ความสามารถในการบริหารงาน แม้ว่าจะมีส่วนท่ีท าให้สามารถพัฒนาในการบริหารงานขึ้นมาได้แต่ก็ยังพบว่ามี

ข้อบกพร่องอยู่มาก ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ส าหรับความส านึกในทางการเมืองต่อการปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ยังขาดความ

ส านึกในทางการเมืองต่อการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเพียงพอ ระดับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วม

ในทางการเมืองยังอยู่ในระดับต่ า โดยยังมุ่งเน้นเฉพาะเก่ียวกับความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับตัวเองเป็นส าคัญ 

 

767.  ภาณุ  ธรรมสุวรรณ . ฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในความคาดหวังของ

ประชาชน : ศึกษากรณีต าบลนางตุง จังหวัดพัทลุง . มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อฐานะ บทบาทของสมาชิกสภา อบต . และโครงสร้าง อบต . 

ค่อนข้างสูง แต่เป็นความเข้าใจต่อตัวองค์กร อบต . มากกว่าตัวสมาชิกสภา อบต . ประชาชนท่ีมีความรุ้ ความเข้าใจ

ค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มประชาชนท่ีติดตามข่าวสารการด าเนินงานของ อบต . โดยการทราบข่าวมาจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง และท่ีประชุมหมู่บ้าน ปัจจัยท่ีส าคัญในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภา อบต . คือความรู้ 

ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ 

 2. ประชาชนส่วนใหญ่ มีความเชื่อม่ันและพอใจกับการมี อบต. และสมาชิกสภา อบต.  เพื่อช่วยแก้ปัญหาของ

ท้องถ่ิน ความคิดเห็นของประชาชนต่อหน้าท่ีของสมาชิกสภา อบต . คือการท าหน้าที่พัฒนาต าบล และเป็นตัวแทนรักษา

ผลประโยชน์ของชาวบ้าน และเชื่อว่าสมาชิกสภา อบต. จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในต าบลได้ รวมท้ังเป็นท่ีพึงของชาวบ้าน 

 3. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรก าหนดวุฒิทางการศึกษาและอายุของสมาชิกสภา อบต. เพิ่มข้ึน ควร

ลดบทบาทของก านัน -ผู้ใหญ่บ้าน ใน อบต . ลง และควรมีการเผยแพร่ผลการท างานของสมาชิกสภา อบต . เพื่อให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สมาชิกสภา อบต. ในความคาดหวังของประชาชน คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ เสียสละ รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม ต้องท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน และดูแลการพัฒนาท้องถ่ิน 

 4. ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจต่อฐานะ -บทบาทของสมาชิกสภา 

อบต. แตกต่างกัน แต่ความรู้สึกพอใจต่อการมี อบต . ไม่ความแตกต่างกัน และระดับความรู้ ความเข้าใจต่อฐานะ -

บทบาทของสมาชิกสภา อบต . และโครงสร้าง อบต . ของประชาชนท่ีต่างกัน ไม่ท าให้การตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภา อบต. ในอนาคตแตกต่างกัน 

 

768.  นภดล  เมืองสอง . ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเร่ืององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรเจริญ 

จังหวัดหนองคาย – กรณีศึกษา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (วิทยานิพนธ์) 
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 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ประชาชนในเขตอ าเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์การ

บริหารส่วนต าบลในระดับดี นอกจากนี้พบว่าเพศชายมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ 40 – 50 ปี มีความรู้

ความเข้าใจดีกว่ากลุ่มอ่ืน ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจดีท่ีสุด และประชาชนใน

เขตพื้นท่ีต าบลหนองหัวช้างมีความรู้ความเข้าใจดีท่ีสุดในอ าเภอ 

 

769.  สุเชษฐ์  ทรัพย์สินเสริม . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ . สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการท างานของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า 

 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการท างานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉลี่ยอยู่

ในระดับต่ า 

 3. การศึกษาและอาชีพมีผลท าให้ประชาชนพึงพอใจต่อการท างาน ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.00 ตามล าดับ 

 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า 

 5. การศึกษามีผลท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 6. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ประการคือ 

  6.1 ประชาชนไม่มีโอกาสและช่องทางท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงาน 

  6.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 

  6.3 ขาดการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงาน 

  6.4 คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ ความสามารถในการ

บริหารงาน 

  6.5 กระบวนการวางแผนเพื่อก าหนดโครงการและก าหนดการ ของงานของต าบลมีปัญหาและไม่มีความ

ชัดเจนแน่นอน 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพียงพอ ที่จะสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างบทบาทของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน กับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะท าให้ความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะท่ีเป็นองค์กร

ท้องถ่ินของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 

 2. รัฐบาลควรจัดสรรเงินรายได้ท่ีได้จากทรัพยากรของชาติบางประเภท ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ 

อย่างท่ัวถึง นอกเหนือจากเงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนท้ังประเทศ 

 3. ควรมีการก าหนดเส้นแบ่งท่ีชัดเจน เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 4. ควรด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่ององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อท า

ให้ประชาชนเกิดความหวัง และร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรปกครองท้องถ่ินตนเองต่อไปในอนาคต 

 

770.  เอกเชาว์  เดชะ , ร.ต.อ. . ทัศนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผึ้ง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
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 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมแล้วประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

(อบต.) อยู่ในระดับดี พร้อมกันนี้ประชาชนยังมีความพึงพอใจต่อเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ใน

ด้านการเมืองท่ีสูง และยังมีความพึงพอใจต่อเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในด้านการบริหารท่ี

ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครองในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต . จะด าเนินมาแล้วระยะเวลา

หนึ่ง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ อบต . แต่ละแห่งก็มีปรากฏให้เห็นหลายประการเช่นกัน ซึ่ง

สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขและร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของ

การกระจายอ านาจตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 

771.  วิเชียร  ผ่อนจัตุรัส , ร.ต.อ. . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง : กรณีศึกษาอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  .รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติกลาง ๆ ต่อก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง โดยประชาชนจะเห็นความส าคัญของก านันและผู้ใหญ่บ้านในต าแหน่งในลักษณะเป็นการ

ประสานความร่วมมือขององค์กรในระบบเก่าและองค์กรระบบใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับการอยู่ในต าแหน่งโดยไม่ผ่านการ

เลือกตั้ง 

 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตามลักษณะ

ส่วนตัว ดังนี้คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ 

 ส าหรับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ิน พบว่า ประชาชน

ให้ความส าคัญต่อการเลือกตั้งผู้แทนตนเข้าไปบริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ไม่ให้ความส าคัญในกระบวนการ

ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

772.  สามารถ  ก้อนจันทร์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี . ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 128 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.80 

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 28.10 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 32.80 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 

ร้อยละ 40.60  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 และประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 68.80 อยู่ในเขตต าบลขามใหญ่

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 78.90 ส่วนการเป็นกลุ่มสมาชิกทางสังคมนั้น มีด้วยกัน 10 กลุ่ม กลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคิดเป็น ร้อยละ 32.81 รองลงไปคือ เป็นลูกเสือชาวบ้านร้อยละ 30.46 ส่วนกลุ่ม

สมาชิกท่ีมีน้อยท่ีสุด กองหนุนเพื่อความม่ันคงแห่งชาติมีเพียงร้อยละ 4.68  

 ระดับความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีระดับความรู้ความ

เข้าใจในระดับน้อยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินนั้น พบว่า อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 

 การทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในต าบล 

จะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรท่ี

เก่ียวกับ เพศ ระดับรายได้ ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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773.  สุวรรณา  มานะโรจนานนท์ . ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสตรีพ้ีนที่จังหวัดเขตปริมณฑล . คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลท่ัวไปด้านบุคคลของสมาชิกสภา อบต . สตรี พบว่า สมาชิกสภา อบต . 

สตรี มีอายุเฉลี่ย 42 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 79.2 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้น  ป. 4 – 7 หรือ ป. 4 

– 6 มากท่ีสุด ร้อยละ 43.1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาเกิดในพื้นท่ีต าบลท่ีปฏิบัติงาน ร้อยละ 78.5 มีระยะเวลาในการ

ด ารงต าแหน่ง 3 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 53.8 เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้น าโดยด ารงต าแหน่งเป็นประธาน รองประธาน 

หรือกรรมการกลุ่ม/องค์กร ตั้งแต่ 1 ถึง 6 กลุ่ม โดยเฉลี่ย 2 กลุ่ม เคยเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน /ต าบล 

ตั้งแต่ 1 ถึง 6 กลุ่ม โดยเฉลี่ย 2 กลุ่ม เคยได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาตั้งแต่ 1 ถึง 6 คร้ัง โดยเฉลี่ย 2 คร้ัง และเคยได้รับ

การสนับสนุนโดยการได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ถึง 15 คร้ังต่อปี โดยเฉลี่ย 5 คร้ังต่อปี 

นอกจากนั้น พบว่า สมาชิกสภา อบต . สตรีมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อบต . อยู่ในระดับต่ า

มากท่ีสุด ร้อยละ 53 ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในประเด็นองค์ประกอบของสมาชิกสภา อบต. ร้อยละ 92.3 

ส าหรับภูมิหลังการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสภา อบต . สตรี พบว่า สตรีส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน ร้อยละ 76.2 

 จากการศึกษาระดับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานสมาชิกสภา อบต . สตรี พบว่า สมาชิกสภา อบต . 

สตรีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นราย

ประเด็นย่อยของระดับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ปรากฏว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีความสามารถในการมี

ส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ใน 4 ประเด็น โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ (1) การมีอิสระในการตัดสินใจ (2) การ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล (3) การแสวงหาความร่วมมือ และ (4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในฐานะสมาชิก

สภา อบต. ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต . นั้นพบว่า สมาชิกสภา อบต . สตรีมีความสามารถในการ

บริหารงานอยู่ในระดับต่ า 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งประสบการณ์การเป็นผู้น า การเป็น

สมาชิกกลุ่ม และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เก้ือหนุนกับความสามารถในการมีส่วนร่วม

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี ส่วนภูมิล าเนา การฝึกอบรม และความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของ อลต . เป็นปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์เก้ือหนุนกับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . 

สตรี 

 การศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . สตรี พบว่า สมาชิกสภา อบต .มี

ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ คือ (1) ไม่ทราบเทคนิควิธีการแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับนักวิชาการ /

สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจ (2) ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน (3) การปฏิบัติงานไม่ได้ตาม

เป้าหมาย และ (4) ขาดโอกาสและการสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารงาน อบต. 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ อบต . และการพัฒนาสตรีควรมี

การรณรงค์โดยฝึกอบรม /สัมมนา และเผยแพร่ความรู้แก่สตรีในประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างองค์ประกอบและภารกิจ

หน้าท่ีของ อลต. และสมาชิกสภา อบต. กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรมีการฝึกทักษะใน

การปฏิบัติงาน เป็นต้นว่า ทักษะในการติดต่อประสานงานหรือประสานความร่วมมือ ทักษะในการอภิปราย การน าเสนอ

ผลงาน ตลอดจนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีใน อบต . โดยการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงคาม

สามารถในการบริหารงาน อบต. ให้มากข้ึน 
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774.  นุกุล  วัฒนากร . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. จากการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรัก

น้อย พบว่า การมีส่วนร่วมไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและการเข้าร่วมรับฟัง

การประชุมสภาหรือประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ “ต่ า” 

  ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบล 

คือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ิน 

โดยเฉพาะการเข้ามีส่วนร่วมรับฟังการประชุมสภาหรือประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี

ถูกต้องให้กับประชาชนท่ีเข้าประชุม รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาใน

ท้องถ่ิน และชี้แจงวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินให้ประชาชนรับรู้ จึงจะท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการมี

ส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ิน รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการปกครองท้องถ่ิน ในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาหรือประชุมคณะ

กรรมการบริหารการเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าอยู่ในระดับต่ า 

 ส าหรับสถานทางสังคมของประชาชนมีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเข้า

ร่วมรับฟังการประชุมสภาหรือประชุมคณะกรรมการบริหาร การเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบการท างาน องค์การ

บริหารส่วนต าบล พบว่าอยู่ในระดับต่ าเช่นกัน 

 

775.  สุวิทย์  โพธิราชา . ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดหนองบัวล าภู  . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 1. ลักษณะพื้นฐานของประชาชนในจังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ประชาชนท่ีเป็นประชากรตัวอย่างเป็น ชาย

มากกว่าหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีอายุในช่วงระหว่าง 40 – 59 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.7 จบการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.7 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.7 มีรายได้อยู่

ระหว่าง 15,000 บาทข้ึนไป – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 83.6 

 2. ความรู้ของประชาชน เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า มีความแตกต่างกันและกระจายอยู่ทุกระดับ 

โดยอยู่ในระดับปานกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือระดับน้อย และระดับมาก กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 60.2 26.1 และ 

13.7 ตามล าดับ 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ กับความรู้ของประชาชน เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล เม่ือทดสอบด้วยสถิติ 

ไค-สแคว์ พบว่า ปัจจัยการได้รับการอบรมเก่ียวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและปัจจัย

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับความรู้ของประชาชนเก่ียวกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ของประชาชน เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล เม่ือวิเคราะห์ด้วนสถิติถดถอยพหุ

แบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยการได้รับการอบรมเก่ียวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
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ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท านายความรู้ของประชาชน เก่ียวกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ถึงร้อยละ 17.5 

 

776.  ธัชพล  ประจักส์จิตต์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอบาลคณที จังหวัดสมุทรสงคราม  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่

ในเกณฑ์ระดับต่ า โดยแยกลักษณะการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมคิดทางการเมืองในระดับต่ า แต่มีส่วนร่วมคิดทางการบริหารสูง 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการทางการเมืองในระดับต่ า และการบริหารในระดับปานกลาง 

 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองระดับปานกลาง แต่ทางการบริหารระดับต่ า 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุ กับการมีส่วนร่วมพบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเลย 

ได้แก่ อายุ และการมีต าแหน่งในหมู่บ้าน ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ของประชาชน มีดังนี้ :- เพศ 

รายได้ การศึกษา อาชีพ การได้รับฝึกอบรมจากทางราชการ การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ การได้รับข่าวสารจาก

หนังสือพิมพ์หรือรายงาน การได้รับข่าวสารจากเอกสารหรือวารสาร การได้รับข่าวสารจากวิทยุ การได้รับข่าวสารจาก

โทรทัศน์ การได้รับข่าวสารจากการพบปะพูดคุย การพบปะพูดคุยกับข้าราชการ การเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ การ

พบปะพูดคุยกับนักการเมือง และการเสนอแนะความต้องการต่อส่วนราชการ 

 

777.  ศิริชัย  อัมพวา . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะ

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.3) อายุอยู่ระหว่าง 31 

– 50 ปี (ร้อยละ 42.8) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 41.7) รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท (ร้อยละ 

43.7) ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครู (ร้อยละ 21.4) อาศัยอยู่ในหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 (ร้อยละ 43.7) อ่าน

หนังสือพิมพ์บ้างเป็นบางโอกาส (ร้อยละ 53.4) ไม่เคยเข้าร่วมรับฟังค าชี้แจงเรื่องผลงานของ อบต . ในปีท่ีผ่านมาเลย 

(ร้อยละ 71.8) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อราชการหรือการไปติดต่อราชการเลย (ร้อยละ 67.0) และส่วนใหญ่เป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 52.4) 

 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.752 โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการบริการเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ า

และท่ีพึงพอใจน้อยสุดเกี่ยวกับการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาน้ าเสีย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 ตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่ อายุ 

และหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัย 

 ตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับของประชาชนในเขต อบต . ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ 

ระดับการศึกษา ความสนใจ ข่าวสาร จ านวนคร้ังในการติดต่อสัมพันธ์กับ อบต . และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม อาจ

เนื่องมาจาก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจติดตามการด าเนินงานของ อบต. จึงท าให้ปัจจัยเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในบริการท่ีได้รับ 
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778.  จิรศักดิ์  สีใจเจริญ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาเป็นการพัฒนา

และส่งเสริมอาชีพ และมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด ได้แก่ ประเภทอ่ืน ๆ โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการแสดงความ

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรม 

 2. การเข้าไปมีส่วนร่วมจะเข้าร่วมโดยสมัครใจมากกว่าถูกผู้อ่ืนชักชวน ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นจะ

เข้าโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา อบต . ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้าน รอลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะ

สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นหมู่บ้าน 

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสของ อบต. ให้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

 4. สาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ การท่ีจะมีโอกาสได้ร่วมรับผิดชอบท้องถ่ินของตนเอง ซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และจะท าให้การบริหารของ อบต . มีประสิทธิภาพ อีกท้ังจะเป็นวิธีหนึ่งในการ

ควบคุมการท างานของ อบต. 

 ส าหรับสาเหตุของการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น เพราะมีตัวแทนอยู่แล้ว นอกจากนี้ คือ ไม่เข้าใจขั้นตอนการ

ด าเนินงาน รวมถึงปัจจัยด้านรายได้ของ อบต. ท่ีมีน้อย ไม่เพียงพอท่ีจะท านุบ ารุงท้องถ่ินตามความต้องการของประชาชน

ได้อย่างท่ัวถึง 

 

779.  สมชัย  ค าเพราะ . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ตัวแทนประชาชน ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 43.46 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบันเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สัดส่วน

ของตัวแทนประชาชนท่ีการตอบแบบสอบถามมีจ านวนเท่ากัน มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลหรือองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโดยเฉลี่ย 37.64 ปี ระยะเวลาที่สภาต าบลยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉลี่ย 3.60 ปี ไม่เคย

เป็นกรรมการสภาต าบลและเคยเป็นส่วนน้อยเฉลี่ย 8.03 ปี 

 2. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.8030) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านพฤติกรรมการบริหารงานมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด (X = 3.9600) รองลงมาคือ ด้านความรู้

ความสามารถ (X =3.6460) 

 3. ปัจจัยกระบวนการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X = 3.5520) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการวางแผน มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด (X = 3.8095) รองลงมา

คือ ด้านการประเมินผล (X =  3.6065) ด้านการประสานงาน (X = 3.5063) ด้านการด าเนินงาน (X = 3.4441) และ

ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด (X = 3.3750) 

 4. ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การ

บริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
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  4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.3420) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการสงวนมีระดับการมีส่วน

ร่วมมากท่ีสุด (X = 3.5173) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา (X = 3.2962) ด้านการอนุรักษ์ (X = 3.2870) และการใช้

ประโยชน์ มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด (X =  3.2704) 

  4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.3733) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ขั้นตอนการจัดสรรให้ชุมชน

ได้รับประโยชน์ มีระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด (X = 3.6311) รองลงมาคือ ขั้นการประเมินปัญหา (X = 3.4835) ขั้น

การวางแผน (X = 3.3430) ขั้นการติดตามประเมินผล (X = 3.2977) และขั้นตอนการด าเนินงาน มีระดับการมีส่วน

ร่วมน้อยท่ีสุด (X = 3.1030) 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการ

บริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

กระบวนการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกตัวแปรอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 

780.  วรรณทิพย์  ตระการจินดานนท์ . ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านในการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. 

(วิทยานิพนธ ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ใน

ระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านความคาดหวังผลประโยชน์และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

 คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

แตกต่างกับผู้ท่ีอายุต่ ากว่า 41 ปี คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

มากจะมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูง และคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีความสนใจใน

เหตุการณ์ทางด้านการเมืองมาก จะมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูง ส่วนระดับการศึกษา 

การด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความคาดหวังผลประโยชน์ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ปัญหาที่พบจากการศึกษา คือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า ขาด

ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และยังมีการใช้อิทธิพลท้องถ่ินในการตัดสินใจในการด าเนินกจการขององค์การ

บริหารส่วนต าบล งบประมาณน้อย ขาดความร่วมมือจากชุมชนในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มักมีการ

ใช้อิทธิพลท้องถ่ินและระบบอุปถัมภ์ 

 

781.  พงษ์ศักดิ์  เชาวนาศิริ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการพัฒนสตรีต าบล (กพสต.) ใน

การบริหารโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จังหวัดอุดรธานี  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการพัฒนาสตรีต าบลในการบริหารโครงการพัฒนาของ อบต . 

จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประสบการณ์การฝึกอบรมของ กพสต . มีความสัมพันธ์กับการบริหารโครงการพัฒนาของ อบต . 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของ กพสต . มีความสัมพันธ์กับการบริหาร



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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โครงการพัฒนาของ อบต . อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประสบการณ์ด้านการพัฒนาของ กพสต . มี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมกาพัฒนาสตรีต าบลในการบริหารโครงการพัฒนาของ อบต . อย่างมานัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการรับรู้ข่าวสารภายนอกของ กพสต . มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการพัฒนา

สตรีต าบลในการบริหารโครงการพัฒนาของ อบต. จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

782.  บรรเจิด  อนุเวช . การมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. ในทุกกิจกรรม โดยมากกว่าคร่ึงหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ชักชวนให้ผู้อ่ืนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมท่ี อบต . จัดขึ้น แจ้งความต้องการและให้ข้อคิดเห็นใน

การพัฒนาท้องถ่ินต่อ อบต. และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ถูกต้อง ภูมิหลังของ

ประชาชนในด้านเพศ การศึกษา รายได้ ภูมิล าเนาและการรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

อบต. ยกเว้นในเรื่องอายุและสถานท่ีประกอบอาชีพและภูมิหลังของประชาชน ในด้านเพศ สถานที่ประกอบอาชีพ รายได้ 

ภูมิล าเนา มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ยกเว้นในเรื่องอายุและการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะส ารหับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อบต. โดยการร่วมกันรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต . และรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่  

อบต. จัดให้มากขึ้น 

 

783.  สงวน  พรชัยสิริอรุณ . ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด อ. เมือง จ. สมุทรสาคร . ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางโท

รัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ส าหรับการศึกษาการศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิหลังของประชาชน อันได้แก่ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินใน

รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ส่วนสภาพภูมิหลังด้านเพศของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ

การปกครองท้องถ่ินในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

784.  มนตรี  เทอดธีระกุล . การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน

ต าบลของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสถานภาพสตรี การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ใน

ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล การส่งเสริม

สนับสนุนจากส่วนราชการ ระดับการพัฒนาของจังหวัด ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล มี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนอายุ อาชีพ รายได้ การรับข้อมูลข่าวสาร



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะเวลาที่ท างานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

785.  ไพศาล  เชาวนะ . การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวอ าเภอฉวางต่อการบริหารท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่

ในเกณฑ์ระดับต่ า โดยแยกลักษณะการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมคิดทางการเมืองในระดับต่ า แต่มีส่วนร่วมคิดทางการบริหารสูง 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการทางการเมืองในระดับต่ า และการบริหารในระดับปานกลาง 

 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองระดับปานกลาง แต่ทางการบริหารระดับต่ า 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุ กับการมีส่วนร่วมพบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเลย 

ได้แก่ อายุ และการมีต าแหน่งในหมู่บ้าน ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ของประชาชน มีดังนี้ :- เพศ 

รายได้ การศึกษา  อาชีพ การได้รับฝึกอบรมจากทางราชการ การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ การได้รับข่าวสารจาก

หนังสือพิมพ์หรือรายงาน การได้รับข่าวสารจากเอกสารหรือวารสาร การได้รับข่าวสารจากวิทยุ การได้รับข่าวสารจาก

โทรทัศน์ การได้รับข่าวสารจากการพบปะพูดคุย การพบปะพูดคุยกับข้าราชการ การเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ การ

พบปะพูดคุยกับนักการเมือง และการเสนอแนะความต้องการต่อส่วนราชการ 

 

786.  สมเกียรติ  สมัครรัฐกิจ , ร.ต.อ. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  . สาขาวิชาการบริหาร

องค์การ/บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกริก , 2543. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ อบต . อยู่ในระดับต่ า ซึ่งเม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด การมีส่วนร่วมท้ัง 5 ระดับ ก็อยู่ในระดับต่ า กล่าวคือ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การก ากับดูแล การ

ประเมินผล การน าเสนอโครงการ และการปรับปรุงการบริหารงาน 

 ภูมิหลังกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร อบต. พบว่า เพศ อาชีพ หมู่บ้านท่ีอยู่อาศัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมในการบริหารองค์การ อบต. 

 กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และมีต าแหน่งในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการบริหาร 

อบต. มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ  

 

787.  สมเศียร  จันทร์หล้า , พ.อ.อ. . บทบาทของชุมชนในการจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ

ปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ประชากรในชุมชนมีความเห็นว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ของชุมชนได้ ชุมชนมีความเป็นอิสระในการจัดการโครงการจากภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหรือภาครัฐไดน า

นโยบายมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโดยให้ชุมชนเป็นผู้คิด ผู้ท าเอง ผลส าเร็จของผลงานจึงเกิดจากชุมชน 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลท าให้เกิดความแตกต่างในความเป็นอิสระในการจัดการโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

คือ อาชีพ รายได้ เพศ และระดับการศึกษา 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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788.  กังวาลย์  บัวจีบ . บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพส่วนตัวเก่ียวกับบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านขณะด ารงต าแหน่งในองค์การ

บริหารส่วนต าบล และมิได้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยสถานภาพส่วนตัวในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ และความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง มีความสัมพันธ์กับบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน ขณะด ารงต าแหน่งในองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และมิได้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. ประชาชนส่วนใหญ่ สถานภาพส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเห็นว่าบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญและลักษณะการท างานท่ีชัดเจนกว่าสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในระดับค่อนข้างสูง 

 

789.  วันดี  รักชาติ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดชลบุรี

ในการพัฒนาชุมชน . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดชลบุรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในเรื่องการวางแผนพัฒนาต าบลและเม่ือมีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  อาชีพ) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การติดต่อสื่อสาร 

ความคาดหมายผลประโยชน์ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และบุคลิกภาพความเป็นผู้น าของสมาชกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอันดับแรกคือบุคลิกภาพความเป็นผู้น า รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสารและอันดับสุดท้าย 

คือ รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ซึ่งอิทธิพลของปัจจัยท้ังสามารถอธิบายควรเปลี่ยนแปลงของคะแนนการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน ได้ร้อยละ 34.4 

 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ควรมีการเสริมในส่วนบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้สมาชิกสภา 

อบต. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น โดยการสร้างจิตส านึกความเป็นผู้น า การใช้การจูงใจ การส่งเสริมการรับรู้

ข่าวสาร ในเรื่องการพัฒนาและการติดต่อกับชุมชนภายนอกและภายใน การให้ คปต . เป็นท่ีปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุน

และการสนับสนุนให้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรท าความเข้าใจกับสมาชิกสภา อบต. ท่ีมีรายได้ต้ังแต่ 

5,000 บาทข้ึนไป ให้เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจท าโดยให้ อบต . มีการส่งสมาชิกสภา อบต . ไปดูงาน 

อบต. อ่ืน ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน 

 

780.  เอกอนงค์  ศรีส าอางค์ . การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน

จังหวัดนครปฐม ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การส่วนต าบล  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชา

บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาในด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร อบต . ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงาน อบต. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการศึกษาด้านปัจจัยค่านิยมและความรู้

ความเข้าใจ พบว่า คณะกรรมการบริหาร อบต. ในจังหวัดนครปฐม ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ประชาชน ของการบริหารงาน อบต. ด้านระดับค่านิยมและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแตกต่างกัน มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อบต. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังนี้เห็นควรให้มีการส่งเสริมการศึกษา และให้เห็นความส าคัญของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มากกว่านี้ เพื่อท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย 

 

781.  ชัยยุทธ  รัตนปทุมวรรณ . การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต .) . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแบบมี

ส่วนร่วม ดีขึ้นกว่าก่อนด าเนินกิจกรรมแทรกแซงอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ปัญหาของประชาคมในการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่ามีปัญหาน้อยลง กว่าก่อนด าเนินกิจกรรมแทรกแซงอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 

0.05 ส าหรับความต้องการ การสนับสนุนของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่ามีความ

ต้องการ การสนับสนุนไม่แตกต่างจากก่อนด าเนินกิจกรรมแทรกแซง 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคม และการนิเทศติดตามผล 

เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีพัฒนาความรู้ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดี

ขึ้นและท าให้ปัญหาของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลดน้อยลง ซึ่งสามารถน ากรบะวนการ

นี้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

782.  ทวนธง  ครุฑจ้อน . ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชน อ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชน อ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบล การรับรู้ข่าวสาร 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบล ความรู้ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนต าบล และการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบล และระดับการพัฒนา ไม่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

783.  เสรี  ซาเหลา . ทัศนะของประชาชนและผู้น าท้องถ่ินที่มีต่อบทบาทของสภาต าบลในการวางแผนและ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาต าบล (2525 – 2529) : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาต าบล ต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด . วิทยานิพนธ์สงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

, 2527. 

 ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจของประชาชนและผู้น าท้องถ่ินท่ีมีต่อบทบาทหน้าที่ของ กสต . มีความเข้าใจ

ถูกต้องและมีความเห็นสอดคล้องกันต่อบทบาทของ กสต . ท่ีเป็นผู้บริหารงานหรือด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผู้ว่าราชการ บทบาทในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาต าบล บทบาทในการเผยแพร่การด าเนินงานพัฒนา



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ของทางราชการ บทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และบทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเม่ือได้รับอนุมัติจากทาง

อ าเภอและจังหวัด 

 แต่กลุ่มท่ีศึกษาทั้งสองกลุ่มมีระดับการยอมรับท่ีไม่สอดคล้องกันต่อบทบาทของ กสต . ในการให้ความร่วมมือ

ประสานงานโครงการต่าง ๆ แก่ทุกหน่วยงานและบทบาทของ กสต. ท่ีเป็นผู้จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

 บทบาทของ กสต. ในการวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาต าบลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนและ

กลุ่มผู้น าท้องถ่ินยอมรับว่า กสต. มีบทบาทจริงและมีความเห็นสอดคล้องกันต่อบทบาทของ กสต. ในการวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการของประชาชน บทบาทของ กสต . ในการประมวลโครงการในแผนพัฒนาต าบล บทบาทของ กสต . ใน

การสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกความคิดเห็นและตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการ บทบาทของ กสต. ในการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ บทบาทของ กสต. ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ บทบาทของ กสต. ในการให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานอ่ืน บทบาทของ กสต . ในการควบคุมการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ บทบาทของ 

กสต. ในการใช้อ านาจสั่งการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ บทบาทของ กสต. ในการตรวจรับงานตามโครงการ บทบาทของ กสต . 

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน บทบาทของ กสต. ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมแก้ไขปัญหา 

 กลุ่มประชาชนและกลุ่มผู้น าท้องถ่ินยอมรับว่า กสต. มีบทบาทจริง แต่มีความเห็นในระดับท่ีไม่สอดคล้องกัน ต่อ

บทบาทของ กสต . ในการวิเคราะห์สภาพท้องถ่ินและความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทของ กสต . ในการชี้แจง

รายละเอียดของโครงการ บทบาทของ กสต. ในการรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ บทบาท

ของ กสต. ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ประชาชนทราบทุกระยะ 

 กลุ่มประชาชนและกลุ่มผู้น าท้องถ่ินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า กสต. ไม่ได้มีบทบาทในการพิจารณาเรียงล าดับ

ความส าคัญของปัญหา และบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

784.  ศันสนะ  ตันติชาติ . การมีส่วนร่วมของกรรมการสภาต าบลในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าจังหวัดกาฬสินธุ์  . 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์าและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2531. 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างมีระดับในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กอยู่ในระดับปาน

กลาง คือมีคะแนนเฉลี่ย 28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชากรตัวอย่างคือ

กรรมการสภาต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่งในหมู่บ้าน และประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 นอกจากนี้ยังพบว่า การได้รับการอบรมเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ า อาชีพของกรรมการสภาต าบล มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของกรรมการสภาต าบลในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กอย่างมีน้ยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 

ตามล าดับ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. กรรมการสภาต าบลโดยการเลือกตั้งยังมีความรับผิดชอบน้อย ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าที่ควร ดังนั้น ควรท่ีจะ

เน้นในเรื่องบทบาทของสภาต าบลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสภาต าบลจะได้เข้มแข็งมากข้ึน และขยายพื้นที่การศึกษาไปยังจังหวัด

อ่ืน ๆ อาจจะท าให้ได้ข้อค้นพบท่ีแตกต่างออกไป 

 2. ควรท่ีรัฐบาลจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กกับ

กรรมการสภาต าบลให้มากยิ่งขึ้น 

 3. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กน่าจะพิจารณาสนับสนุน หรืออนุมัติ

โครงการ โดยเน้นหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก หรือพัฒนาด้านอ่ืนในลักษณะของประชาอาสาให้มากย่ิงขึ้น จะท าให้รัฐบาล

สิ้นเปลืองงบประมาณน้อยลง 

 

785.  นริศ  ช านุรักษ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานพัฒนาชนบทของสภาต าบลศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดหนองบัวล าภู . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 มีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานพัฒนาชนบทของสภา

ต าบลอยู่ในระดับต่ า โดยท่ีมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดในเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนรองลงมาคือในเรื่องการติดตามและ

ประเมินผล และในเรื่องการรับรู้ปัญหาตามล าดับ แต่ส าหรับเรื่องการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบัติประชาชนมีส่วนมาก

ท่ีสุด ส าหรับความต้องการมีส่วนร่วมประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.08 มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง โดย

ท่ีมีความต้องการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลมากท่ีสุด รองลงมาคือการวางแผน ลงทุนปฏิบัติและการรับรู้

ปัญหาตามล าดับ 

 จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านภูมิหลังกับการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมด้วย 

t-test และ F-test พบว่า เพศ อายุ การเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม การฝึกอบรม ความคิดเห็นต่อการพัฒนาชนบทในรูปแบบ

ประชาชนมีส่วนร่วม และต่อบทบาทของสภาต าบลและการได้รับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม กล่าวคือ 

ประชาชนชายมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนหญิง ประชาชนท่ีมีกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนกลุ่มอายุ 

18 – 30 ปีและกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม

สังคม ประชาชนท่ีผ่านการฝึกอบรมมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรม ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาชนบทในรูปแบบประชาชนมีส่วนร่วมและต่อบทบาทของสภาต าบลในระดับสูงมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนท่ีมี

ความคิดเห็นดังกล่าวในระดับต่ ากว่า นอกจากนี้ประชาชนท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและบทบาทของสภา

ต าบลมาก มีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนท่ีได้รับข่าวสารดังกล่าวน้อย 

 ตัวแปรภูมิหลังที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมคือ เพศ การฝึกอบรม ความคิดเห็นต่อการพัฒนา

ชนบทในรูปแบบประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาทของสภาต าบล การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและบทบาท

ของสภาต าบล กล่าวคือ ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนหญิง ประชาชนท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความ

ต้องการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรม ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชนบทในรูปแบบ

ประชาชนมีส่วนร่วมและต่อบทบาทของสภาต าบลในระดับสูงมีความต้องการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนท่ีมีความคิดเห็น

ดังกล่าวต่ ากว่าประชาชนท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและบทบาทของสภาต าบลมากมีความต้องการมีส่วน

ร่วมมากกว่าประชาชนท่ีได้รับข่าวสารดังกล่าวน้อย 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานพัฒนาชนบทของสภาต าบลและท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วน

ร่วมจึงท าให้ได้แนวทางเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานพัฒนา

ชนบทของสภาต าบลให้มีมากข้ึน เช่น ควรสนับสนุนในชนบทให้มีบทบาทมากข้ึนในการพัฒนาชนบทของตน สนับสนุนให้

ประชาชนทุกอายุโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยกลางคนให้มีส่วนร่วมมากข้ึนและสนับสนุนให้ประชาชนรับการศึกษา การ

ฝึกอบรมและเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมให้กว้างขวางขึ้น ท้ังนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในงาน

พัฒนาชนบทของสภาต าบล ซึ่งอาจมีผลให้สภาต าบลเป็นองค์กรของประชาชนท่ีแท้จริงและเป็นหน่วยงานหลักในการ

พัฒนาชนบทยิ่งขึ้น 
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786.  อัญชนี  แช่มสาคร . ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภา

ต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 สรุปผลการวิจัย พบว่าประชาชนมีทัศนคติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยท้ังด้านบวกและด้านลบเท่ากัน 

โดยพบว่าประชาชนมีทัศนคติด้านบวกร้อยละ 50 และทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภา

ต าบลด้านบวกร้อยละ 60 และมีทัศนคติด้านลบร้อยละ 40 ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมี

อิทธิพลในการก าหนดระดับทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาต าบล 

พบว่า เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับสภาต าบล ไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดระดับ

ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนนิงานของคณะกรรมการสภาต าบล และผลการทดสอบความ

แตกต่างระดับทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาต าบล พบว่าอายุท่ี

ต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดระดับทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการ

สภาต าบล ระดับการศึกษาที่ต่างกันและประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับสภาต าบลท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อการก าหนด

ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาต าบล โดยในสมมติฐานท่ี 2 พบว่า 

ทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนต่อการ

บริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาต าบล ในลักษณะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก แต่อยู่ในระดับต่ า ดูได้

จากค่า r = 0.1339 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรส่งเสริมการจัดรูปแบบการศึกษาในชนบท โดยพยายามสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสภาต าบล 

 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 3. ควรศึกษาวิจัยพื้นที่อ่ืน ๆ บ้าง 

 

787.  ยุทธนา  ทรัพยืสมบูรณ์ . ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะที่ได้รับ

จากสุขาภิบาล  : ศึกษาเปรียบเทียบสุขาภิบาลสองแห่งในจังหวัดสกลนคร  . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538. 

(สารนิพนธ์) 

 ผลการทดสอบเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า 

 1. เพศมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 2. อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 4. อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน และความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 5. สถานะทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน และ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 6. จ านวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 

และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 
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 7. การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 8. การดูข่าวโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 9. การฟังข่าววิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 10. ถ่ินท่ีอยู่ภายในเขตสุขาภิบาลไม่มีวามสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 

และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 11. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน

ต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 12. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจสังคม และตัวแปรแวดล้อมทางการเมือง กับตัวแปรความรู้

ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน และตัวแปรความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะท่ีไดรับจากสุขาภิบาล ในสุขาภิบาลที่มี

นายอ าเภอเป็นประธานกรรมการกับสุขาภิบาลที่มีประธานคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน 

 ในด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล และความพึงพอใจต่อบริการ

สาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินระดับต่ า และมีความ

พึงพอใจต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาลระดับสูง 

 การศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการปรับเอาแนวคิดในเรื่องของการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลซึ่งมีคุณลักษณะ

พิเศษท่ีส าคัญบางประการ มาใช้ศึกษาร่วมกันกับแนวคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ โดยมุ่งหวังท่ีจะ

เพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้ให้กว้างขวางขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขีดจ ากัดท่ีเกิดจากการแปรหรืออธิบายแนวคิดบาง

แนวคิดให้เป็นรูปธรรม เช่น แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ หรือขีดจ ากัดท่ีการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี

สุขาภิบาลเพียงสองแห่งจึงท าให้เกิดความยากล าบากในการท่ีจะสร้างเป็นข้อสรุปทั่วไป 

 

788.  ลิขิต  หมู่ดี . การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานพัฒนาท้องถ่ินของสภาต าบล : ศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดปทุมธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินกับสภาต าบลสูงกว่า

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ทั้งในภาพรวม ในการส ารวจปัญหา ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา ในการก าหนด

ปัญหา และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนในการติดตามและประเมินผล 

 2. ปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีท้ัง 2 จังหวัด ระบุปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ การพัฒนาท้องถ่ินของ

สภาต าบลไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ปัญหาที่ประชาชนและกรรมการสภาต าบลขาดความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาต าบล ปัญหาเรื่องขาดแคลนเงินงบประมาณ และโครงสร้างของสภาต าบลท่ีเป็นอุปสรรค

ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินของสภาต าบลท่ี

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างระบุถัดมา 

 3. ข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีท้ัง 2 จังหวัด ระบุตรงกัน คือ ให้กรรมการสภาต าบลสนใจ เอาใจ

ใส่ดูแลกิจกรรมของสภาต าบล และความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินอย่างจริงจัง พร้อมท้ังเสนอให้รัฐบาลเพิ่มเงิน

งบประมาณของสภาต าบลเสียใหม่ และสภาต าบลควรปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ให้ดีย่ิงขึ้น 
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789.  ศิริพร  ทองทวี . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อรูปแบบและการปฏิบัติงานของสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดหนองบัวล าภู . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ทัศนคติของประชาชนและความรู้เกี่ยวกับสภาต าบลท่ีมีต่อรูปแบบและการปฏิบัติงานของสภาต าบลอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

 2. ตัวแปรทางด้านลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ตัวแปร

ทางด้านระดับความรู้เกี่ยวกับสภาต าบล ประสบการณ์ท่ีได้รับการอบรมและการเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมของประชาชน ไม่มี

ความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบและการปฏิบัติงานของสภาต าบล 

 3. ตัวแปรทางด้านลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบและการปฏิบัติงานของสภาต าบล 

 

790..  จีระพัฒน์  หอมสุวรรณ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของสภาต าบล : กรณีศึกษาสภาต าบลใน

เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2539. 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมของสภาต าบลในระดับต่ า

ได้แก่ ระดับการศึกษา การมีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ระดับรายได้ และระดับความรู้เกี่ยวกับองค์กรประชาชน

ท่ีท าหน้าที่ในการพัฒนา 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับท่ีสูงขึ้นได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นในหมู่บ้าน และปัจจัย

ด้านที่ตั้งต าบล 

 ประเภทของการมีส่วนร่วมท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ ส่วนการมีส่วนร่วมท่ี

น้อยท่ีสุดได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน 

 อุปสรรคต่อการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมของสภาต าบล คือระบบอุปถัมภ์ที่คณะกรรมการสภา

ต าบลมีต่อพ่อค้า ข้าราชการ และราษฎรบางกลุ่ม เพราะท าให้ราษฎรมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีต่อสภาต าบล นอกจากนี้พบว่า

การท่ีข้าราชการเข้าไปก ากับ ควบคุม ช่วยเหลือการท างานของสภาต าบลมีผลให้สภาต าบลไม่สามารถพัฒนาศักยภาพให้

สูงขึ้น 

 จากผลการศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ี ต าบล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับสภาต าบลมากข้ึนโดย

เพิ่มจ านวนสมาชิกสภาต าบลท้ังเลือกตั้งและแต่งตั้งจากตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อให้เป็นสภาของ

ชาวบ้านอย่างแท้จริง 

 2. ฝ่ายราชการควรถอนตัวจากการเข้าไปก ากับ ควบคุมสภาต าบล ในรูปของการเป็นเลขานุการสภาต าบล และ

คณะที่ปรึกษาสภาต าบล ควรให้สภาต าบลมีอิสระในการบริหารงานโดยคณะกรรมการสภาต าบลเอง โดยทางราชการเข้า

ไปเก่ียวข้องน้อยท่ีสุด 

 3. ควรจัดงบประมาณให้แก่สภาต าบลเพิ่มมากข้ึน และมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีในพื้นท่ีต าบลเพื่อให้สภา

ต าบลมีรายได้ใช้ในการด าเนินงานพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน และสร้างระบบท่ีให้ ราษฎรในพื้นท่ีต าบลมีบทบาทเป็นฝ่าย

ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบลเพื่อให้คณะกรรมการสภาต าบลปฏิบัติงานเพื่อประชาชนใน

พื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

791.  ธงชัย  ทรงประศาสน์ . สุขาภิบาล : การศึกษาถึงสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเอง . สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , 2510. (วิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาเรื่องของสุขาภิบาลในแง่สิทธิของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินด้วยตนเอง

ว่าการปกครองรูปนี้ช่วยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการปกครองตนเองเพียงใด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ของประชาชน

ชาวไทยในการจัดการปกครองท้องถ่ิน วิวัฒนาการของการปกครองรูปสุขาภิบาล วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสุขาภิบาล 

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสุขาภิบาลกับราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว

พอสรุปได้ว่า สุขาภิบาลท่ีทางราชการได้จัดตั้งขึ้นในท้องถ่ินต่าง ๆ เกือบ 600 แห่งนี้ ยังมิได้ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิหรือ

ได้ฝึกหัดในการปกครองตนเองสักเท่าใด เพราะมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะเก่ียวกับทัศนคติของข้าราชการและ

ประชาชนท่ีมีอยู่ต่อการปกครอง ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมในการบริหารราชการ ปัญหาเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในชนบท และปัญหาเก่ียวกับรูปหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาลที่วางไว้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคมิให้

ประชาชนด าเนินงานสุขาภิบาลด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี 

 ผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาไว้ พอสรุปได้ว่ารัฐบาลและส่วนการปกครองท้องถ่ินกรมการ

ปกครองจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของข้าราชการและประชาชนให้มีทัศนคติเสียใหม่ว่าข้าราชการไม่ใช่นาย และไม่ใช่

ญาติผู้ใหญ่ของประชาชน แต่เป็นประชาชนท่ีมีอาชีพปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอ่ืน ๆ นอกจากนี้

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยควรรับผิดชอบร่วมกันจัดวางหลักสูตรไว้ในชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้

ความรู้แก่ประชาชนว่าการจะมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินนั้นมีผลดีผลเสียอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลควรจัดให้มี

การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบความเคล่ือนไหวในการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอยู่เสมอพร้อมกับ

เปิดโอกาส ยั่วยุ ให้ประชาชนออกความเห็นบ้าง ให้ประชาชนรู้สึกว่าบางทีความคิดเห็นของเขาอาจมีผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานสุขาภิบาลได้ 

 

792.  ประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองแบบสุขาภิบาล ศึกษาจากกรณี

สุขาภิบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

, 2512. 

 ผลศึกษาวิจัยท่ีได้พบว่า 

 1. การท่ีประชาชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินแบบสุขาภิบาลเท่าที่ควรนั้น เกิดจากมูลเหตุ

ใหญ่คือ ความไม่รู้ไม่เข้าใจในการปกครองตนเองของประชาชนเป็นประการส าคัญที่สุด 

 2. ความไม่รู้ไม่เข้าใจต่อการปกครองตนเองนั้นเกิดจากความเคยชินต่อากรปกครองระบบดั้งเดิมและความไม่

เคยชินต่อรูปการปกครองแบบสุขาภิบาลที่รัฐบาลหยิบยื่นให้ 

 3. การจัดรูปแบบองค์การปกครองของสุขาภิบาลยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร แต่

ปัญหาเรื่องรูปแบบไม่ใช่เป็นปัญหาประการส าคัญในขณะนี้ 

 ดังนั้น ปัญหาส าคัญท่ีสุดท่ีควรจะรีบแก้ไขนั้นอยู่ท่ีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระอบ

ประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนเป็นเบ้ืองแรกก่อนแล้วจึงจะมาพิจารณาแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องหรือเหมาะสม

ตามมาทีหลัง 
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793.  นฤชา  ส าราญทรัพย์ . ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  . ร ฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. (สารนิพนธ์) 

 ผลการทดสอบเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า 

 1. เพศมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 2. อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล แต่

ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 4. สถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนในการปกครอง

ท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 5. อาชีพมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 6. รายได้มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 7. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในการ

ปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 ในด้านความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลนี้ พบว่า  ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการปกครองท้องถ่ินระดับปานกลาง 

 การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็นการปรับแนวความคิดในการปกครองท้องถ่ินมาใช้ในการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ

และทัศนคติของประชาชน โดยเฉพาะการน ารูปแบบการปกครองท้องถ่ินแบบสุขาภิบาลมาใช้ เพื่อเป็นการหาแนวทาง

พัฒนาการศึกษาเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินให้กว้างไกลออกไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาวิจัยในลักาณะท่ีเป็น

การศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแห่งเดียวเป็นกรณีศึกษา ดังนั้นจึงมีข้อจ ากัดในการท่ีจะสร้างเป็นข้อสรุปทั่วไป 

 

794.  สมชาย  พิพัฒน์กุลกิจ . ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครอง

ท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลที่มีประธานกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งกับสุขาภิบาล

ที่มีประธานกรรมการโดยต าแหน่ง . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. ประชาชนในเขตสุขาภิบาลจันทนิมิต มีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล สูงกว่า

ประชาชนใจเขตสุขาภิบาลมาบตาพุด 

 2. ประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองมีความคิดเห็นต่อการปกครองท้องถ่ินระดับสูง และมีระดับความคิดเห็น

ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 3. ประชาชนในเขตสุขาภิบาลมาบตาพุดเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลสูงกว่าสุขาภิบาล

จันทนิมิต 

 4. ในสุขาภิบาลมาบตาพุด พบว่า 

  - ตัวแปรรายได้และการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปกครองท้องถ่ินรูป

สุขาภิบาล ส่วนตัวแปรเพศ อายุ และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ 
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  - ตัวแปรอายุการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปกครองท้องถ่ินรูป

สุขาภิบาล ส่วนตัวแปรเพศ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ 

  - ตัวแปรการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปกครองท้องถ่ินรูป

สุขาภิบาล ส่วนตัวแปรอายุ รายได้ และเพศ ไม่มีความสัมพันธ์ 

  - ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ิน รูปสุขาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการเข้ามีส่วน

ร่วมต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

  - ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน ต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลไม่มีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

  - ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน ต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้า

มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 5. ในสุขาภิบาลจันทนิมิต 

  - ตัวแปรเพศ อายุ รายได้ อาชีพ และการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ กับความรู้ ความเข้าใจของ

ประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

  - ตัวแปรรายได้ มีความสัมพันธ์กับ การเข้ามีส่วนร่วม ของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูป

สุขาภิบาล ส่วนตัวแปรอายุ การศึกษา อาชีพและเพศไม่มีความสัมพันธ์ 

  - ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลมีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

  - ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการเข้ามี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

  - ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการเข้ามีส่วนร่ว

มาของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาล 

 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการปรับแนวความคิด ในการปกครองท้องถ่ินมาใช้ในการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ 

ความคิดเห็น ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการปกครองสุขาภิบาล เพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนา

การศึกษาเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินของไทย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

795.  คเณศ  อินทรสุวรรณ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินสุขาภิบาล : ศึกษากรณีสุขาภิบาล

ห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินสุขาภิบาล และมีความรู้ความเข้าใจในการเมือง

ระบอบประชาธิปไตยในระดับสูงพอสมควร ส่วนความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินและความรู้สึกต่อการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีในระดับปานกลาง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินสุขาภิบาลมีความสัมพันธ์ในเชิงปฏิฐานกับความรู้สึกต่อการเมืองในระอบ

ประชาธิปไตย แต่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงนิเสธกับความรู้ความเข้าใจในการเมืองระบอบประชาธิปไตยและความรู้ความ

เข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน กับความรู้สึกต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มิได้มี

ความสัมพันธ์กันในเชิงปฏิฐาน แต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงนิเสธ ซึ่งปัญหานี้เป็นสิ่งท่ีน่าศึกษาถึงลักษณะเฉพาะใน

สังคมไทย 
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796.  พุทธด ารงค์  คุณารักษ์ . ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการจากสุขาภิบาลที่ประธานมาจากการ

เลือกตั้ง กับจากสุขาภิบาลที่ประธานมาจากการแต่งตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ กับสุขาภิบาลดอน

ยายหอม จังหวัดนครปฐม . สาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสุขาภิบาล และ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสุขาภิบาลที่ประธานมาจากการเลือกตั้งกับสุขาภิบาลที่ประธานมาจากการแต่งตั้ง 

โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ คือ ศึกษาเฉพาะกรณีของสุขาภิบาลโพรงมะเดื่อซึ่งประธานมาจากการเลือกตั้ง เปรียบเทียบ

กับสุขาภิบาลดอนยายหอม ซึ่งประธานมาจากการแต่งตั้ง ตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยออกแบบสอบถาม

ประชาชนซึ่งเคยไปรับบริการจากสุขาภิบาลท้ัง 2 แห่ง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สุขาภิบาลละ 100 คน แล้วน าไปหาค่า

ทางสถิติเปรียบเทียบกัน ผลการศึกษาพบว่าประชาชนผู้ไปรับบริการจากสุขาภิบาลโพรงมะเดื่อมีความพึงพอใจในด้าน

สถานท่ีให้บริการ ระบบการบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงกว่าสุขาภิบาลดอนยายหอม จึงอาจสรุปได้ว่า “ความพึง

พอใจของประชาชนในการให้บริการจากสุขาภิบาลท่ีประธานมาจากการเลือกตั้งมีสูงกว่าสุขาภิบาลที่ประธานมาจากการ

แต่งตั้ง” 

 

797.  ยุทธนา  ทรัพย์สมบูรณ์ . ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ไรดับจาก

สุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบสุขาภิบาลสองแห่งในจังหวัดสกลนคร  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538. (สารนิพนธ์) 

 ผลการทดสอบเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า 

 1. เพศมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 2. อายุไม่มีความสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 4. อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินและความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 5. สถานะทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินและ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 6. จ านวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน

และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 7. การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่ไม่

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 8. การดูข่าวโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 9. การฟังข่าววิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน แต่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 10. ถ่ินท่ีอยู่อาศัยในเขตสุขาภิบาลไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน

และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 
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 11. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน

ต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล 

 12. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ และตัวแปรแวดล้อมทางการเมืองกับตัวแปรความรู้ความ

เข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน และตัวแปรความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล ใน

สุขาภิบาลที่มีนายอ าเภอเป็นประธานกรรมการกับสุขาภิบาลที่มีประธานคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งมีความแตกต่าง 

 ในด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินสุขาภิบาล และความพึงพอใจของประชาชนต่อ

บริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินระดับต่ า และ

มีความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะท่ีได้รับจากสุขาภิบาลระดับสูง 

 การศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการปรับเอาแนวคิดในเรื่องของการปกครองท้องถ่ินรูปสุขาภิบาลซึ่งมีคุณลักษณะ

พิเศษท่ีส าคัญบางประการ มาใช้ศึกษาร่วมกันกับแนวคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ โดยมุ่งหวังท่ีจะ

เพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้ให้กว้างขวางขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขีดจ ากัดท่ีเกิดจากการแปรหรืออธิบายแนวคิดบาง

แนวคิดให้เป็นรูปธรรม เช่น แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ หรือขีดจ ากัดท่ีการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี

สุขาภิบาลเพียงสองแห่งจึงท าให้เกิดความยากล าบากในการท่ีจะสร้างเป็นข้อสรุปทั่วไป 

 

798.  ไพศาล  ส าราญทรัพย์ . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการ

มาจากการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลหลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  . พัฒนบริหารศาสต

รมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตสุขาภิบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 13.40 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง และร้อยละ 13.10 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า เม่ือแยกพิจารณาความ

พึงพอใจของประชาชนในเขตสุขาภิบาลตามลักษณะของการให้บริการท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล ด้านการบ ารุงเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ า ด้านการจัดให้มีน้ าสะอาดไว้ใช้บริโภค ด้านการควบคุมไม่ให้เกิด

ปัญหาน้ าเสีย ด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านการได้รับบริการท่ีดีจากเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้ง 7 ด้าน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ต าบลท่ีอยู่ การรับข่าวสารจาก

หนังสือพิมพ์ จ านวนคร้ังในการไปติดต่อราชการ และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับความพึง

พอใจที่มีต่อการให้บริการท่ีได้รับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

799.  สมชาติ  ฤทธิรุตม์ . แรงสนับสนุนทางสังคมต่อผู้น าชุมชนในการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ

สุขาภิบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. มีการสนับสนุนในลักษณะเครือญาติและเพื่อฝูง มากกว่าการใช้เงินหรือสิ่งของ ในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งของ

ผู้น า ช่วงปฏิบัติงาน รูปแบบการสนับสนุนมีท้ังทางด้านการเงิน การใช้ก าลังใจ การให้ความคิดเห็น การให้วัตถุสิ่งของและ

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินจากประชาชนในเขตสุขาภิบาล 

 2. รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดแรงสนับสนุนทางสังคมต่อผู้น าชุมชนที่พบท้ังหมดเป็นแบบความสัมพันธ์

ในแนวนอน ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทางสังคม คือ ผ่านกลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงาน 2) 

ความสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายและวัฒนธรรมคือ กลุ่มผู้ประกอบศาสนกิจ 3) ความสัมพันธ์ท่ีผ่านกลุ่มการปกครองคือ 

องค์กรท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในรูปการบริหารท่ีดีในการแก้ปัญหาที่มีประชาชนมาขอรับการช่วยเหลือ และ 4) การใช้มนุษย
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สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องล้วนแต่ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ท่ีน ามาซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน สมาคม กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 

กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพ่อค้า และกลุ่มเยาวชนกลุ่มกีฬา 

 3. ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ินใช้อ านาจเงินตราและสิ่งของในการขึ้นสู่ต าแหน่งผู้น า

ทางการเมือง ปัญหาด้านกฎหมายท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและปัญหาการร้องขอจากเครือญาติในสิ่งท่ีขัดต่อ

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 4. ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญคือ 

  1. ทางราชการควรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน และการ

คัดเลือกผู้น าที่มีคุณภาพเข้ามารับใช้ประชาชนและสังคมให้มากย่ิงขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช้อิทธิพล อ านาจเงินตราและ

สิ่งของ หาเสียงในการเลือกตั้งเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้น า 

  2. ควรมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถ

บริหารงานเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินมากย่ิงขึ้น เนื่องจากเป็นรูปแบบการปกครองท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

 

800.  ทวีพงษ์  หินค า . ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานสุขาภิบาลริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่  . 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานรูปแบบสุขาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. การศึกษา อาชีพ รายได้ และอายุ มีผลท าให้ประชาชนมีความพอใจต่อการบริหารงานรูปแบบสุขาภิบาล

แตกต่างกัน 

 3. ความต้องการของประชาชนในด้านบริการสาธารณะ 5 ล าดับ คือ 

  3.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนน 

  3.2 รักษาความสะอาดเรียบร้อย 

  3.3 ติดตั้งและบ ารุงไฟฟ้า 

  3.4 ส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

  3.5 สร้างและบ ารุงทางระบายน้ า 

 

801.  กิตติ  แสงประดิษฐ์ . ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการมา

จากการเลือกตั้ง  : ศึกษาเฉพาะกรณี   สุขาภิบาลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2541 . (วิทยานิพนธ์) 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของสุขาภิบาลธัญบุรี

ท่ีมีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ความสนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาล การ

ได้รับสื่อข่าวสารขากสุขาภิบาล และการมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน ได้แก่ อายุ การศึกษา เขตต าบลท่ีอยู่ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตสุขาภิบาล สถานที่ท างาน และจ านวนคร้ังใน

การติดต่อสัมพันธ์กับสุขาภิบาล 

 ข้อเสนอแนะการศึกษา 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการด้านการควบคุม มลภาวะ และด้านการก าจัดมูล 

ฝอยและสิ่งปฏิกูลมีค่าต่ าสุดตามล าดับ แสดงว่าการบริหารงานของสุขาภิบาลในสองด้านนี้ยังขาดประสิทธิภาพ  จึงควร

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเอปลุกจิตส านึกของ
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ประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  ส าหรับปัญหาด้านการก าจัดขยะมูลฝอย

สุขาภิบาลธัญบุรีควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้รวดเร็วและเพียงพอท่ัวถึง โดยปรับปรุงรถขน

ขยะให้ทันสมัยโดยเป็นรถชนิดคอนเทนเนอร์มีเคร่ืองอัดขยะ หาถังรองรับขยะท่ีมีความจุ 100 หรือ 200 ลิตร เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการรองรับขยะในแต่ละวัน 

2. สุขาภิบาลควรบริหารงานในลักษณะพหุภาคี  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน เพื่อให้ 

ประชาชนทราบแนวทางการพัฒนา และสามารถจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  สุขาภิบาลธัญบุรีพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มงบประมาณในการจัดท าถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ตามความต้องการของประชาชน 

 

802.  กิตตินันท์  อรรถบท . การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีสุขาภิบาลบางปะหัน และสุขาภิบาลนครหลวง . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่งร้อยละ 63.70 มีความพึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับจาก

สุขาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.70 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง และร้อยละ 13.60 มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับต่ า และเม่ือแยกพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตสุขาภิบาลที่มีต่อบริการท่ีได้รับ จ าแนกตาม

ลักษณะการให้บริการท้ัง 6 ด้าน พบว่า การบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ า ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในระดับสูง และในเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง การจัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณ

ภัย การออกใบอนุญาตต่าง ๆ และการได้รับบริการท่ีดีจากเจ้าหน้าที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางท้ังสิ้น

โดยมีต าแหน่งระดับความพึงพอใจเท่ากับ 2.95 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรประเภทสุขาภิบาล ที่อยู่อาศัย รายได้ระดับการศึกษา เขตต าบลท่ีอยู่

อาศัย การติดต่อสัมพันธ์กับสุขาภิบาล การสนใจข่าวสารและการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับความ

พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการท่ีได้รับจากสุขาภิบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับ

สมมติฐานท่ีตังไว้ ส่วนตัวแปรด้านเพศ อายุ และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

บริการท่ีได้รับจากสุขาภิบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

803.  ประมวล  รุจนเสรี . ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครกรุงเทพ . วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหา

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2508. 

 การศึกษาเอกสารพบว่า ในสมัยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ

ราษฎรนั้นเป็นแบบอุปถัมภ์ ท าให้กษัตริย์เป็นผู้ควบคุมอ านาจและจัดการบริหารท้ังหมด ประชาชนอยู่ในฐานะของผู้ท่ีต้อง

ยอมรับผู้มีอ านาจ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นไปโดยพระราชอ านาจของพระองค์เท่านั้น ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับ

ความช่วยเหลือและการบริการจากเบื้องบน และยอมรับอ านาจของผู้ท่ีอยู่เหนือมากกว่าการยอมรับบุคคลท่ีอยู่ในระดับ

เดียวกัน พวกเขามีความศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์ ในฐานะของสมมุติเทพ กล่าวได้ว่าประชาชนไม่เคยตระหนักถึง

บทบาททางการเมืองของตนเอง จนกระทั่ง พ .ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลการปกครองจาก

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ประชาชนส่วนใหญ่
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ของประเทศที่ไม่มีความใส่ใจ หรือเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นัก การจัดต้ังระบบเทศบาลก็ไม่ได้เกิดข้ึนจากประชาชน ที่

ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจชัดแจ้งดีพอในความคิดและขั้นตอนเรื่องของการปกครองตนเอง 

 การศึกษาภาคสนามพบว่า ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการปกครองตนเองในเทศบาลนครกรุงเทพมหานครนั้น

ดีข้ึน 53.96% ตระหนักว่าเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนั้นได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง 76.02% มีความสนใจใน

พิธีการมอบกุญแจเมืองให้แก่อาคันตุกะของชาติ 60% รู้ว่างานของเทศบาลนครกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้าง แต่ก็มีบาง

ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจน้อยมาก เช่น จ านวนเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ชื่อของโฆษกสภาเทศบาล 

และผลของการมีสมาชิกและเทศมนตรีท่ีมาจากการแต่งตั้ง ระบบการแต่งตั้งนี้ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจผิดต่อเทศบาล

นครกรุงเทพ 46.46% คิดว่าเทศบาลนครกรุงเทพเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ข้ึนอยู่กับกระทรวงมหาดไทย และเนื่องจาก

การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่เพียงพอ มีประชาชน 40.97% เท่านั้นรู้ว่าเทศบาลนครกรุงเทพใช้จ่ายเงินท่ีได้รับจากภาษีราษฎร

ในการจัดสรรระบบบริการคืนให้แก่ประชาชน 

 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ระบบเทศบาลนครกรุงเทพที่ใช้การแต่งตั้งเทศมนตรีและสมาชิก

สภาเทศมนตรี ไม่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าไปมีส่วน

ร่วมได้เพียงส่วนเดียว คือการแสดงความคิดเห็นเสนอต่อเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล พบว่า มีเพียง 20.09% 

เท่านั้นท่ีเข้าไปติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ และมีเพียง 15.04% เท่านั้นท่ีสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อเทศบาลนคร

กรุงเทพ เพียง 24.87% เท่านั้นท่ีเสนอเทศบาลนครกรุงเทพถึงปัญหาเรื่องความไม่สะอาดในกรุง และมีคนจ านวนไม่มาก

นักไม่เห็นด้วยกับบทเทศบัญญัติ ในการถามถึงการเลือกตั้ง มีเพียง 29.91% เท่านั้นท่ีไปเลือกตั้ง แต่ก็เป็นจ านวนท่ี

มากกว่าการเลือกตั้งเทศบาลนครลอนดอน ค.ศ. 1919 

 ความสนใจของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลนครกรุงเทพปัจจุบันนั้นเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อสถานการณ์ทาง

การเมืองของประเทศในปัจจุบัน 50.94% ของประชาชนเห็นว่าเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลคือตัวแทนรัฐบาล

ส่วนกลางท่ีเข้ามาท าหน้าที่ปกครองท้องถ่ินในเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร 57.17% ไม่เห็นด้วยท่ีรัฐบาลแต่งตั้ง

เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริการจากเทศบาลนั้นเป็นผลบางส่วนจากค าสั่งของรัฐบาล

และบางส่วนเกิดจากการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน เกือบ 50% เห็นความส าคัญของเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาล และ 60.08% รู้จักการน าประโยชน์จากเทศบาลนครกรุงเทพไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ

ครอบครัว และถ้าสมมุติว่ามีการยกเลิกระบบเทศบาล ประชาชน 54.07% ไม่เห็นด้วยและคัดค้านประชาชนส่วนใหญ่

มองเห็นว่า เทศบาลควรบริหารงานท้องถ่ินด้วยตนเองมากกว่าให้รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซง 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ให้มีการใช้ระบบเลือกตั้งเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลแทนวิธีการแต่งตั้ง เป็นการเลือกตั้งเทศมนตรี

และสมาชิกตามสัดส่วนของคะแนนของผู้ไปเลือกตั้ง เป็นต้นว่า ถ้าผู้ไปใช้สิทธิ 30% ก็ให้เลือกผู้แทนได้จ านวนคร่ึงหนึ่ง

ของสภา ถ้าไปใช้สิทธิถึง 50% ก็ให้เลือกตั้งได้ท้ังสภา และถ้าถึง 60% ก็ให้สามารถเลือกตั้งผู้ว่าการเทศบาลนครกรุงเทพ

ได ้

 2. ให้มีการปรับปรุงส่วนประชาสัมพันธ์ และการรายงานของเทศบาลนครกรุงเทพให้ขึ้นตรงต่อเทศมนตรีและ

สภาเทศบาล 

 3. ให้ความส าคัญต่อเรื่องของนโยบาย การใช้จ่าย และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศมนตรี และสมาชิกสภา 

 4. รัฐบาลควรให้การศึกษาแก่ประชาชนถึงทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมท้ังประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการ

ปกครองตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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804.  จีราพร  วีระหงษ์ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  

: ศึกษากรณีเขตส านักงานเขตตล่ิงชัน . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 จากการส ารวจถึงความพึงพอใจของประชาชน ต่อกิจกรรมให้บริการของส านักงานเขตตลิ่งชันด้านสาธารณูปโภค 

ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ 7 2.3 โดยมีผู้ไม่พึงพอใจเพียงร้อยละ 25.2 ท้ังนี้มีผู้ไม่ออกความเห็น

ร้อยละ 2.5 

 ในการบริการด้านสาธารณูปโภค 4 งาน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจระดับค่อนข้างสูง ทุกด้านคือ 

งานปกครอง งานรักษาความสะอาด งานโยธา งานอนามัย (ร้อยละ 71.00, 79.60, 72.3, 36.80 ตามล าดับ) 

 ส่วนสาเหตุของความไม่พึงพอใจในบริการดังกล่าวข้างต้นที่ส าคัญแยกตามกลุ่มงานดังนี้ งานโยธามีสาเหตุส าคัญ

คือ ไม่มีคุณค่าใช้จ่าย ไม่ปลอดภัย และความไม่เอาใจใส่ในหน้าท่ี 

 งานรักษาความสะอาดมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือความไม่เพียงพอท่ัวถึงความไม่สม่ าเสมอต่อเนื่อง และ

ความไม่เอาใจใส่ในหน้าท่ี 

 งานอนามัยมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือความไม่เพียงพอท่ัวถึงความไม่สะดวกขอรับ และความไม่เอาใจใส่

ในหน้าท่ี 

 งานปกครองมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือความไม่ก้าวหน้า และความไม่รวดเร็วในขั้นตอน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่า เขตตลิ่งชันควรปรับปรุงด้านระบบการให้บริการในเรื่องความมีคุณค่าใช้สอย ความ

พอเพียงท่ัวถึงและความพัฒนาก้าวหน้า ด้านกระบวนการให้บริการควรปรับปรุงเรื่อง สะดวกในการขอรับบริการ ความ

รวดเร็วในขั้นตอนและความสม่ าเสมอต่อเนื่อง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่อง ความเอาใจใส่ในหน้าท่ี ทั้งนี้โดยการ

พิจารณาตามลักษณะกิจกรรมแต่ละเรื่องและประเด็จสาเหตุของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ 

 

805.  สุวิทย์  สุบงกฎ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 

ศึกษากรณี ส านักงานเขตพญาไท  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการของส านักงานเขตพญาไทท้ัง 2 ด้าน คือ ด้าน

สาธารณูปโภค และด้านบริการเฉพาะด้าน ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 88.6 มีความพึงพอใจด้าน

สาธารณูปโภคค่อนข้างมาก ร้อยละ 74.0 และมีความพึงพอใจเฉพาะด้นมาก ร้อยละ 95.0 จ าแนกตามกลุ่มงานพบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจ 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานรักษาความสะอาดและกลุ่มงานโยธา และกลุ่มงานปกครองร้อยละ 

33.6 และ 27.1 ตามล าดับ จ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจในภาพรวมด้านสาธารณูปโภค ท้ังระดับล่างและระดับกลาง มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ร้อยละ 66.5 และ 73.5 จ าแนกตามกลุ่มงานพบว่า กลุ่มงานโยธา เพียงกลุ่มเดียว

ท่ีประชาชนในระดับล่างและระดับกลาง มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ร้อยละ 44.0 และ 67.8 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดท าแผนพัฒนา ควรให้ความส าคัญ เรื่องการป้องกันน้ าท่วม การลอกท่อระบายน้ าเป็นล าดับแรก 

และเปลี่ยนท่อระบายน้ าในซอยต่าง ๆ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีประชาชนระบุว่าน้ าท่วม 

 2. ควรประชาสัมพันธ์งานท่ีส าคัญ ๆ และผลการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การร้องทุกข์ การก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ท่อระบายน้ า ให้ประชาชนได้ทราบทางสื่อมวลชน หรือป้ายประกาศกลาง 
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 3. ควรน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบการให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการท่ี

ทันสมัย และเป็นทางเลือกใหม่ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ หรือการให้บริการงานทะเบียนต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ 

 4. ควรก าหนดกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจน ไม่เปิดโอาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมากนักและระบบการท างาน

ไม่ควรปิดลับ ทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ ไม่ปิดลับเฉพาะตัว 

 5. ควรเน้นการฝึกอบรมและให้มีการนิเทศน์งานทุก ๆ 3 เดือน ทั้งจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้พนักงาน 

ลูกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย 

 

806.  พิทักษ์  ตรุษทิม . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตยานนาวา  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 จากการส ารวจถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมให้บริการของส านักงานเขตยานนาวาด้าน

สาธารณูปโภค ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ 64.4 โดยมีผู้ไม่พึงพอใจเพียงร้อยละ 32.3 ท้ังนี้มีผู้ไม่

ออกความคิดเห็นร้อยละ 3.3 

 ในการบริการด้านสาธารณูปโภค 4 งาน พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน คือ 

ร้อยละ 71.0, 69.0, 54.0, 49.0 ตามล าดับ 

 ส่วนของสาเหตุของความไม่พึงพอใจในบริการดังกล่าวข้างต้นที่ส าคัญแยกตามกลุ่มงานดังนี้ งานโยธามีสาเหตุ

ส าคัญคือ ไม่มีคุณค่าใช้สอย ไม่ปลอดภัยและความไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ 

 งานรักษาความสะอาดมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือ ความไม่เพียงพอท่ัวถึง ความไม่สม่ าเสมอต่อเนื่องและ

ไม่เอาใจใส่ในหน้าท่ี 

 งานอนามัยมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือ ความไม่เพียงพอท่ัวถึงความไม่สะดวกขอรับ และความไม่เอาใจใส่

ในหน้าท่ี 

 งานปกครองมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือความไม่พัฒนาก้าวหน้าและความไม่รวดเร็วขั้นตอน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่า เขตยานนาวา ควรปรับปรุงด้านระบบการให้บริการในเรื่องความมีคุณค่าใช้สอย ความ

เพียงพอท่ัวถึงและความพัฒนาก้าวหน้าด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องสะดวกในการขอรับบริการ ความรวดเร็วใน

ขั้นตอนและความสม่ าเสมอต่อเนื่อง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่อง ความเอาใจใส่หน้าที่ความเสมอภาคหน้าแต่ละเรื่อง

และประเด็นสาเหตุของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ 

 

807.  จุฑารัตน์  สุภาโอษฐ์ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 

: ศึกษากรณีส านักงานเขตดุสิต  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสนักงานเขตดุสิตใน

ระดับสูงคือร้อยละ 86 โดยพึงพอใจในงานสาธารณูปโภค ร้อยละ 83 และหากแยกเป็นงานปรากฏว่า ประชาชนพึงพอใจ

งานโยธาร้อยละ 73 งานรักษาความสะอาดร้อยละ 87 งานอนามัยร้อยละ 71 งานปกครองร้อยละ 72 ส าหรับงานบริการ

เฉพาะด้าน ประชาชนในเขตดุสิตมีความพึงพอใจงานทะเบียนร้อยละ 91 งานอนามัยร้อยละ 96 งานโยธาร้อยละ 87 และ

งานรายได้ร้อยละ 75 
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 ส าหรับงานรักษาความสะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในประเด็นบริการด้านถังและท่ีท้ิงขยะร้อยละ 

63.5 งานอนามัย ประเด็นการตรวจสอบควบคุมสิ่งรบกวนด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย

ท่ีสุดร้อยละ 55.3  

 ส าหรับความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภค จ าแนกสาเหตุนั้น ประชาชนในเขตดุสิตมีความพึง

พอใจในงานโยธาทุกสาเหตุใน 3 ด้าน คือด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

งานรักษาความสะอาดในประเด็นงานถังและท่ีท้ิงขยะ ได้รับความพึงพอใจต่ าในสาเหตุพัฒนาก้าวหน้าเพียง ร้อยละ 47.6 

และสาเหตุรวดเร็ว ขั้นตอน ร้อยละ 47.9 งานอนามัย ประชาชนพึงพอใจต่ า ในประเด็นงานตรวจสอบควบคุมความ

สะอาดของตลาดในสาเหตุท่าที มารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 41.7 ส าหรับประเด็น ตรวจสอบควบคุม

สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ ประชาชาพึงพอใจต่ าในหลายสาเหตุคือ สาเหตุพัฒนาก้าวหน้าร้อยละ 35.9 สะดวกขอรับร้อยละ 

35.5 รวดเร็ว ขั้นตอน ร้อยละ 44.4 ปลอดภัยร้อยละ 49.1 ท่าทีมารยาทร้อยละ 40.0 และซื่อสัตย์ สุจริตร้อยละ 30.0 

งานปกครอง ประชาชนพึงพอใจต่ าในประเด็นการร้องทุกข์ ในสาเหตุพัฒนาก้าวหน้าร้อยละ 32.0 สม่ าเสมอ ต่อเนื่องร้อย

ละ 31.2 และเสมอภาค เสมอหน้าร้อยละ 47.8 ตามล าดับ 

 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภค จ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ ปรากฏว่า 

ประชาชนในเขตดุสิตท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางจะพึงพอใจมากกว่าผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับล่างในทุกกลุ่มงาน 

ยกเว้น การบริหารดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกของการสัญจรบนทางเท้า ท่ีผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ระดับล่างพึงพอใจมากกว่าผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลาง เช่นเดียวกับงานปกครอง 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาเสนอแนะให้ส านักงานเขตดุสิตเร่งปรับปรุงแก้ไขงานท่ีประชาชนให้ความพึง

พอใจต่ า ได้แก่ งานควบคุมสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ การร้องทุกข์และบริการด้านถังและท่ีท้ิงขยะ อีกท้ังเสนอเรื่องขอ

งบประมาณในการปรับปรุง ส านักงานเขตอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มเติม เพื่ออธิบายให้ประชาชน

ในเขตดุสิตเข้าใจและให้ความร่วมมือมากข้ึนกว่าเดิม 

 

808.  จิรวิทย์  เดชจรัสศรี , พ.ต. . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบ และกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีเขตส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อากรให้บริการของส านักงานเขตราษฎร์

บูรณะ ร้อยละ 80 โดยพึงพอใจในงานสาธารณูปโภค ร้อยละ 52.7 ถ้าหากแยกเป็นงานจะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความพึง

พอใจงานโยธา ร้อยละ 44.1 งานรักษาความสะอาด ร้อยละ 66.5 งานอนามัย ร้อยละ 26.2 งานปกครอง ร้อยละ 26.8 

(เฉย ๆ ร้อยละ 46.8) ส าหรับงานบริการเฉพาะด้านประชาชนในเขตราษฎร์บูรณะ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92 โดยพึง

พอใจในงานทะเบียน ร้อยละ 92 งานอนามัย ร้อยละ 96 งานโยธา ร้อยละ 89 และงานรายได้ ร้อยละ 94 ส าหรับงาน

อนามัยประชาชนมีความไม่พึงพอใจค่อนข้างมากในเรื่องบริการตรวจสอบควบคุมการรักษาความสะอาดของตลาด ร้อยละ 

29.5 เรื่องบริการตรวจควบคุมเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสถานะประกอบการต่าง ๆ ร้อยละ 30.1 เรื่อง

บริการตรวจควบคุมอนามัยและความสะอาดของร้านอาหาร ร้อยละ 33.9 เรื่องบริการตรวจสอบควบคุมสิ่งรบกวนด้าน

แวดล้อมและมลภาวะ ร้อยละ 47.8 ส าหรับงานโยธา ประชาชนมีความไม่พึงพอใจในเรื่องบริการก่อสร้างหรือบูรณะ

ซ่อมแซมทางระบายน้ า ร้อยละ 43.4 เรื่องบริการป้องกันน้ าท่วม ร้อยละ 44.2 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภค จ าแนกตามสาเหตุนั้นประชาชนในเขตราษฎร์บูรณะ 

มีความไม่พึงพอใจในงานโยธา เรื่องบริการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมทางระบายน้ าในสาเหตุด้านระบบการให้บริการ 

ประเด็นพัฒนาก้าวหน้า ร้อยละ 38.5 เพียงพอท่ัวถึง ร้อยละ 40.5 คุณค่าใช้สอย ร้อยละ 41.4 สาเหตุด้านกระบวนการ

ให้บริการ ในประเด็นสม่ าเสมอต่อเนื่อง ร้อยละ 34.8 และสาเหตุด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในประเด็นเอาใจใส่หน้าที่ 
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ร้อยละ 42.4 เรื่องบริการป้องกันน้ าท่วมในสาเหตุด้านระบบการให้บริการประเด็นพัฒนาก้าวหน้า ร้อยละ 36.6 เพียงพอ

ท่ัวถึง ร้อยละ 44.4 ในสาเหตุด้านกระบวนการให้บริการในประเด็นสม่ าเสมอต่อเนื่อง ร้อยละ 35.9 สาเหตุด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการในประเด็นเสมอภาคเสมอหน้า ร้อยละ 42.1 เอาใจใส่หน้าที่ ร้อยละ 42.9 ส าหรับงานอนามัย ประชาชนมี

ความไม่พึงพอใจในเรื่องบริการตรวจสอบควบคุมอนามัย และความสะอาดของร้านอาหารสาเหตุด้านระบบการให้บริการ

ประเด็นพัฒนาก้าวหน้า ร้อยละ 25.3 เพียงพอท่ัวถึง ร้อยละ 26.4 สาเหตุด้านกระบวนการให้บริการประเด็นสม่ าเสมอ

ต่อเนื่อง ร้อยละ 33.1 ปลอดภัย ร้อยละ 36.3 สาเหตุด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประเด็นเอาใจใส่หน้าที่ ร้อยละ 33.5 

เสมอภาคเสมอหน้า ร้อยละ 42.9 เรื่องบริการตรวจควบคุมเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการ สาเหตุด้านระบบการให้บริการประเด็นพัฒนาก้าวหน้า ร้อยละ 18.8 เพียงพอท่ัวถึง ร้อยละ 23.5 สาเหตุ

ด้านกระบวนการให้บริการประเด็นปลอดภัย ร้อยละ 26.0 สม่ าเสมอต่อเนื่อง ร้อยละ 26.5 สาเหตุด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการประเด็นเอาใจใส่หน้าที่ ร้อยละ 29.7 เรื่องบริการตรวจสอบควบคุมการรักษาความสะอาดของตลาด สาเหตุด้าน

ระบบการให้บริการประเด็นพัฒนาก้าวหน้า ร้อยละ 17.2 เพียงพอท่ัวถึง ร้อยละ 33.6 สาเหตุด้านกระบวนการให้บริการ

ประเด็นปลอดภัย ร้อยละ 25.5 สม่ าเสมอต่อเนื่อง ร้อยละ 28.9 สะดวกขอรับ ร้อยละ 31.8 สาเหตุด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการประเด็นเสมอภาคเสมอหน้า ร้อยละ 15.0 เอาใจใส่หน้าที่ ร้อยละ 28.2 เรื่องบริการตรวจสอบและควบคุม

สิ่งรบกวนด้านแวดล้อม ในสาเหตุด้านระบบการให้บริการประเด็นเพียงพอท่ัวถึง ร้อยละ 42.2 พัฒนาก้าวหน้า ร้อยละ 

49.5 สาเหตุด้านกระบวนการให้บริการในประเด็นสม่ าเสมอต่อเนื่อง ร้อยละ 26.7 ปลอดภัย ร้อยละ 29.9 สาเหตุด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในประเด็นเอาใจใส่หน้าที่ ร้อยละ 49.4 งานปกครองประชาชนมีความไม่พึงพอใจในเรื่องการร้อง

ทุกข์ในสาเหตุด้นระบบการให้บริการประเด็นเพียงพอท่ัวถึงสาเหตุด้านกระบวนการให้บริการในประเด็นสม่ าเสมอ

ต่อเนื่อง ร้อยละ 16.7 รวดเร็วขั้นตอน ร้อยละ 33.3 สาเหตุด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประเด็นท่าทีมารยาท เอาใจใส่

หน้าท่ี ร้อยละ 35.1 เสมอภาคเสมอหน้า ร้อยละ 40.0 

 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภคจ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจจะพบว่า

ประชาชนในเขตราษฎร์บูรณะ ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางจะมีความพึงพอใจมากกว่าผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับ

ล่างในทุกกลุ่มงาน 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะให้ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เร่งปรับปรุงแก้ไขงานท่ีประชาชน

มีความพึงพอใจ ได้แก่ กลุ่มงานโยธา เรื่องบริการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมทางระบายน้ า เรื่องบริการป้องกันน้ าท่วม 

กลุ่มงานอนามัย เรื่องบริการตรวจสอบควบคุมรักษาความสะอาดของตลาด เรื่องบริการตรวจสอบควบคุมเรื่องสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของสถานะประกอบการต่าง ๆ เรื่องบริการตรวจสอบควบคุมอนามัยและความสะอาดของ

ร้านอาหาร เรื่องบริการตรวจสอบควบคุมสิ่งรบกวนด้านแวดล้อมและมลภาวะ กลุ่มงานปกครอง เรื่องการร้องทุกข์ อีกท้ัง

เสนอเรื่องของงบประมาณการปรับปรุงงานท่ีประชาชนไม่พึงพอใจและเสนอให้มีการจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรให้มี

ความรู้ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเพิ่มเติม เพื่อบริการให้แก่ประชาชนในเขตได้มีความพึงพอใจต่อให้บริการ 

 

809.  เจษฎาพร  โพธิ์พระ, ร.ต.อ.. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพ  : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตภาษีเจริญ  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตภาษีเจริญ 

ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 46.3 และร้อยละ 53.7 ตามล าดับ และหากแยกพิจารณาเป็นงานพบว่า มีเพียงงาน

โยธาเท่านั้นก็ประชาชนมีความพอใจเกิน ร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 55.0 ในขณะที่อีกสามงานมีความพอใจต่ ากว่า ร้อยละ 

50 คือ งานปกครอง งานรักษาความสะอาด และงานอนามัย ร้อยละ 36.0, 39.6 และ 40.2 ตามล าดับ 
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 งานโยธาแยกเป็น 5 ประเด็น ผลการศึกษาสรุปว่า ประชาชนมีความพอใจ 4 ประเด็น คือ ประเด็นบริการ

ก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย บริการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมทางเท้า บริการก่อสร้างหรือซ่อมแซม

ทางระบายน้ า และบริการป้องกันน้ าท่วม ในอัตราร้อยละ 60.4 ร้อยละ 58.0 และร้อยละ 55.8 และร้อยละ 50.4 

ตามล าดับ 

 งานรักษาความสะอาด แยกเป็น 8 ประเด็น พบว่า ประชาชนเขตภาษีเจริญพอใจเกินร้อยละ 50 เพียง 2 

ประเด็น คือ บริการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) และบริการเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 82.1 และร้อยละ 

86.5 ตามล าดับ ส่วนอีก 6 ประเด็นนั้นประชาชนไม่พอใจทั้งสิ้น โดยงานบริการด้านถังขยะและท่ีท้ิงขยะ ไม่พอใจสูงสุด

ถึงร้อยละ 79.5 

 งานอนามัย แยกเป็น 4 ประเด็น พบว่าประชาชนไม่พอใจเกินร้อยละ 50 ท้ังสิ้น โดยไม่พอใจบริการตรวจสอบ

ควบคุมการรักษาความสะอาดของตลาด มากท่ีสุดถึงร้อยละ 69.2 

 งานอ่ืน ๆ ในงานปกครอง แยกเป็น 2 ประเด็น พบว่าประชาชนไม่พอใจสูงสุด คือ การร้องทุกข์ในปัญหาการ

ให้บริการต่าง ๆ ของเขต ถึงร้อยละ 91.3 

 ส าหรับสาเหตุความไม่พึงพอใจในภาพรวม พบว่า สาเหตุเพียงพอท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว เป็นสาเหตุท่ีมี

ความส าคัญค่อนข้างมาก ทีท าให้ผู้ตอบแบบส ารวจมีความไม่พึงพอใจ 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใครเสนอแนะให้ส านักงานเขตภาษีเจริญ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงงานต่อไปนี้ 

ได้แก่ งานโยธา ควรปรับปรุงในประเด็น การบริการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

 งานรักษาความสะอาดควรปรับปรุงอุปกรณ์การขนขยะให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจะได้สามารถเพิ่มปริมาณการ

เก็บขนขยะให้มากข้ึน ควรเพิ่มการส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอีกท้ังควรมีมาตรการ

ลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้ไม่ท้ิงขยะในท่ีจัดไว้ให้ 

 ส่วนงานอนามัย ควรเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม โดยส่งไปอบรมตลอดจนดูงานในประเทศที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดี ทั้งนี้เพื่อจะได้น าความรู้มา

บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญในการ

ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมท้ังควรมีมาตรการ การตรวจสอบ ควบคุม และลงโทษ ผู้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

ด้วย 

 ท่ีส าคัญท่ีสุด ผู้ศึกษาวิจัยใคร่เสนอแนะให้ฝ่ายปกครอง ตั้งหน่วยบริการตอบข้อซักถามและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบถึงระบบกระบวนการในการให้บริการของส านักงานเขต เพื่อจะได้เข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งจะต้อง

มีเงื่อนไขด้านเวลาเข้ามาเก่ียวข้องและเพื่อจะได้เตรียมหลักฐานท่ีจ าเป็นต่อการร้องทุกข์มาให้พร้อม นอกจากนี้ยังเสนอให้

ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานด้าน การร้องทุกข์ให้สั้นลง เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด 

 

810.  มัทนา  โชควรวัฒนกร . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีส านักงานเขตธนบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณูปโภคของเขตธนบุรี ร้อยละ 59.3 ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 

36.7 ไม่มีความเห็นหรือรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 4 

 2. เม่ือพิจารณาความพึงพอใจลงไปในแต่ละกลุ่มงาน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างมากในกลุ่ม

งานรักษาความสะอาด (ร้อยละ 71.3) พึงพอใจปานกลางในกลุ่มงานปกครองและกลุ่มงานโยธา (ร้อยละ 58.5, 53.6 

ตามล าดับ) และไม่พึงพอใจในกลุ่มงานอนามัย (ร้อยละ 54.0) 
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 3. เม่ือแยกพิจารณาในรายละเอียดของงานต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มงานพบว่า 

  กลุ่มงานโยธา ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง ในงานก่อสร้างซ่อมแซมถนน งานก่อสร้างซ่อมแซมทาง

เท้า และงานก่อสร้างซ่อมแซมทางระบายน้ า 

  กลุ่มงานรักษาความสะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ในงานบริการเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล งานบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล และงานบริการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ พึงพอใจปานกลาง ในงานบริการเก็บขยะ 

งานกวาดและท าความสะอาด ถนนและท่ีสาธารณะและงานปลูกต้นไม้ 

  กลุ่มงานอนามัย ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง ในงานตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยสถาน

ประกอบการ และงานตรวจสอบความสะอาดของร้านอาหาร 

  กลุ่มงานปกครอง ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง ในงานการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีประชาชนควรรู้ 

 4. เม่ือพิจารณาเป็นพื้นท่ีระดับแขวง พบว่า ประชาชนในแขวงหิรัญรูจีมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก นอกนั้นมี

ความพึงพอใจปานกลาง 

 5. สาเหตุของความไม่พึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อาจสรุปได้ว่า เป็นสาเหตุจากด้านระบบการ

ให้บริการ 2 ประเด็น คือ ความเพียงพอ ท่ัวถึง และความพัฒนา ก้าวหน้า ด้านกระบวนการให้บริการ มี 1 ประเด็น คือ 

ความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี 2 ประเด็น คือ ความเสมอภาค เสมอหน้า และความเอาใจใส่หน้าที่ 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ส านักงานเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครควรเร่งปรับปรุงแก้ไขงานบริการด้าน

สาธารณูปโภคในกลุ่มงานอนามัยและกลุ่มงานโยธาเป็นพิเศษและพยายามปรับปรุงบริการ ในเรื่องพัฒนาบริการให้มี

ความเพียงพอท่ัวถึง พัฒนาบริการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การให้บริการสม่ าเสมอต่อเนื่อง บริการอย่างเสมอภาค 

เสมอหน้า 

 

811.  รัตนา  เพชรพรรณ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการด้านการโยธาของส านักงานเขต

กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการด้านการโยธาในส่วนบริการ

สาธารณูปโภค มีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณาเป็นชั้นเขต ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตชั้นในมีความ

พึงพอใจมากกว่าประชาชนท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตชั้นกลางและชั้นนอก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว่า

ลักษณะท่ีตั้งของพื้นท่ีเขตท้ังทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน ส่วนปัจจัย

เหตุท่ีท าให้พึงพอใจน้อยท้ัง 3 ชั้นเขต มีความสอดคล้องกัน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เรื่องไม่มีความเสมอหน้าและ

เสมอภาคของบริการท่ีให้และไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริตของผู้ให้บริการ ดังนั้นถ้าจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขควรจะเน้นด้น

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นหลัก และการก าหนดนโยบายในส่วนบริการสาธารณูปโภค ควรพิจารณาลักษณะท่ีตั้งพื้นท่ีและ

สภาพแวดล้อมของเขตเป็นส่วนประกอบ ในส่วนกิจกรรมบริการเฉพาะด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่

ในระดับค่อนข้างมากถึงพอใจมากเม่ือพิจารณาตามชั้นเขต ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

กิจกรรมบริการแสดงว่าลักษณะที่ตั้งของพื้นท่ีเขตท้ังทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจของประชาชนในด้านนี้ ส่วนปัจจัยเหตุที่ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ขึ้นอยู่กับกิจกรรมบริการท่ีให้ ดังนั้น

การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจะต้องพิจารณาปัจจัยเหตุทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านระบบการให้บริการ กระบวนการให้บริการ และ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดย 

 บริการส่วนสาธารณูปโภค เขตชั้นในควรพิจารณาปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมทางระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม 

ให้มีการพัฒนาปรับปรุงท่อระบายน้ าให้ได้ขนาดตามท่ีมาตรฐานก าหนด และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขน้ า

ท่วมเคล่ือนท่ีให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนการดูแลสาธารณสมบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วยความซื่อสัตย์โดย
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ไม่มีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนในเขตชั้นกลางและเขตชั้นนอก ควรพิจารณาแก้ไข

บูรณะซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และทางเท้า ให้มีความรวดเร็วในการให้บริการมากข้ึน โดยมีการจัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจ

หรือเพิ่มการบริการในช่วงวิกฤต เช่น หลังน้ าลด เป็นต้น เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการให้บริการจะได้สะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และควรมีการป้องกันความปลอดภัยในระหว่างให้บริการโดยมีเคร่ืองหมายหรือป้ายบอกถึงอันตรายใน

ระหว่างมีการซ่อมแซม ส่วนการซ่อมแซมทางระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม ควรสร้างระบบระบายน้ าโดยเฉพาะท่อ

ระบายน้ าและแนวป้องกันน้ าท่วมตามท่ีมาตรฐานก าหนด ส่วนการดูแลสาธารณสมบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการ

ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติเฉพาะรายหรือเม่ือมีการเอ้ือผลประโยชน์ให้ 

 บริการส่วนเฉพาะด้าน เขตชั้นในควรพิจารณาเรื่องการขออนุญาตตัดค้นหินทางเท้าและเชื่อมท่อระบายน้ า ใน

เรื่องการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ในแต่ละชั้นตอนควรจะมีความรวดเร็วมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการควรจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะรายท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้เขตชั้นกลางควรพิจารณาเรื่อง

การขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติม ฯ อาคารและการขออนุญาตติดต้ังป้ายโฆษณา เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วย

ความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีเลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

812.  ศักดิ์ชาย  เปียแดง . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของงานทะเบียน

ราษฎร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของประชาชนกับความพึงพอใจต่อระบบและกระบวนการให้บริการงานทะเบียน

ราษฎร เขตบึงกุ่ม มีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมามีระดับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย

คิดเป็นร้อยละ 29.0 ระดับความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 27.7 ระดับความพึงพอใจน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 8.5 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.81 เม่ือน าไปเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดท่ีตั้งไว้พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจค่อนข้างสูง 

 ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับระบบการให้บริการงานย้ายเข้าและย้ายออกค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.73 งานแจ้งเกิด

และแจ้งตายค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.67 งานขอเลขบ้านและขอคัดทะเบียนบ้าน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.60 งานขอเปลี่ยน

ชื่อตัวและชื่อสกุล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 2.73 เม่ือน าไปเทียบเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจพบว่างานท้ัง 4 งานมี

ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับเดียวกันคือความพึงพอใจค่อนข้างสูง 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการการให้บริการงานย้ายเข้าและย้ายออกค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.38 งานแจ้ง

เกิดและแจ้งตายค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.41 งานขอเลขบ้านและขอคัดทะเบียนบ้าน 2.42 งานขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อ

สกุล ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.36 งานท้ัง 4 งานเม่ือน าค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปเทียบเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจ พบว่า

ระดับความพึงพอใจทั้ง 4 งานอยู่ในระดับเดียวกัน คืออยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการงานย้ายเข้าและย้ายออกค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.80 งานแจ้งเกิด

และแจ้งตายค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.83 งานขอเลขบ้านและขอคัดทะเบียนบ้านค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.74 งานขอ

เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.85 งานท้ัง 4 งาน เม่ือน าค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปเทียบเกณฑ์ชี้วัดระดับ

ความพึงพอใจ พบว่าระดับความพึงพอใจทั้ง 4 งานอยู่ในระดับเดียวกันคืออยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

 ส่วนปัญหาอุปสรรคของประชาชนท่ีมาใช้บริการพบว่า กฎระเบียบในการบริการมีมากเกินไป ประชาชนต้องให้

เจ้าหน้าที่เซ็นต์หลายขั้นตอนจึงจะบริการเรียบร้อยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์มีน้อย ป้ายบอกทางเข้าส านักงานเขตไม่ชัดเจน 

ไม่มีโรงอาหารบริเวณส านักงานเขต 

 

813.  ศศิธร  พูลสุข . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตพระนคร  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจร้อยละ 78.4 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภคโดย

ส่วนรวมซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

 หากพิจารณาแยกตามบริการด้านสาธารณูปโภคใน 4 กลุ่มงาน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจระดับ

ค่อนข้างมากทุกกลุ่มงาน เรียงตามล าดับดังนี้ 1) กลุ่มงานรักษาความสะอาด 2) กลุ่มงานปกครอง 3) กลุ่มงานอนามัย 

และ 4) กลุ่มงานโยธา (ร้อยละ 84.9 68.7 67.7 และ 65.9 ตามล าดับ) 

 สาเหตุท่ีท าให้ผู้ตอบแบบส ารวจไม่พอใจต่อการบริการในภาพรวมท่ีส าคัญมี 6 สาเหตุ คือ 1) ความสม่ าเสมอ

ต่อเนื่อง 2) ความเอาใจใส่หน้าที่ 3) ความเพียงพอท่ัวถึง 4) การพัฒนาก้าวหน้า 5) ความสะดวกในการขอรับบริการ 

และ 6) ความปลอดภัย ส่วนท่ีเหลือเป็นสาเหตุท่ีมีความส าคัญน้อย 6 สาเหตุ ได้แก่ 1) ความรวดเร็วในขั้นตอน 2) 

คุณค่าใช้สอย 3) ความเสมอภาคเสมอหน้า 4) ความสะดวกในเงื่อนไข 5) ความคุ้มค่าในราคา และ 6) ความซื่อสัตย์

สุจริต 

 ข้อเสนอแนะ:- 1) ขยายเวลาในการให้บริการ 2) วางแผนการปฏิบัติงานระยะยาว 3) เจ้าหน้าที่ควรได้รับการ

ฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 4) การแต่งตั้งและพิจารณาความดีความชอบควรยึดระบบคุณธรรม 5) สนับสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ 6) ปริมาณเจ้าหน้าที่ต่อปริมาณงาน ควรจัดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม 7) 

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย 8) เปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการด าเนินงานบริการให้เหมาะสม และ 9) มีการ

ติดตามผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 

814.  พิเศษ  รวมทรัพย์ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตสาธร . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตสาธรในงาน

สาธารณูปโภคอยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 60.1 และหากแยกพิจารณาเป็นงาน พบว่า ประชาชนมีระดับความพึง

พอใจในงานโยธา ร้อยละ 83.3 งานรักษาความสะอาด ร้อยละ 68.6 งานอนามัย ร้อยละ 28.5 และงานปกครอง ร้อยละ 

28.9 ส าหรับงานรักษาความสะอาดซึ่งมี 8 งาน ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจถึง 6 งาน งานท่ีประชาชน

พึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ บริการด้านถังและท่ีท้ิงขยะ ร้อยละ 45.1 

 งานอนามัย เป็นงานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ งานตรวจสอบควบคุมสิ่งรบกวนด้านแวดล้อม

และมลภาวะ โดยมีความพึงพอใจเพียงร้อยละ 27.1 โดยมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 27.1 ส่วนงานปกครองประชาชน

มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในงานรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 39.7 

 ส าหรับความไม่พึงพอใจในภาพรวม พบว่า สาเหตุสะดวกเงื่อนไข พัฒนาก้าวหน้าคุณค่าใช้สอย รวดเร็วขั้นตอน 

สม่ าเสมอต่อเนื่อง สะดวกขอรับ เอาใจใส่หน้าที่ และเสมอภาคเสมอหน้า มีความส าคัญค่อนข้างมากท่ีท าให้ผู้ตอบแบบ

ส ารวจมีความไม่พึงพอใจ 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใคร่เสนอแนะให้ส านักงานเขตสาธร ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงงานท่ีประชาชนมี

ความพึงพอใจน้อย ได้แก่ งานก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมทางระบายน้ า งานป้องกันน้ าท่วม งานดูแลสาธารณสมบัติ งาน

บริการด้านถังขยะ งานตรวจสอบควบคุมสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ และงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะฝ่ายโยธาให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้งานด้านโยธาไม่

เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนเป็นต้นว่าอุปสรรคด้านกายภาพ อัตราก าลังงบประมาณ และด้านความร่วมมือจากประชาชน 

นอกจากนี้ฝ่ายโยธายังควรให้ความส าคัญในด้านการประสานงาน ตลอดจนการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยให้การ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ส่วนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 ส าหรับงานรักษาความสะอาดนั้น ส านักงานเขตสาธรควรปรับปรุงอุปกรณ์การขนขยะให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ

จะได้สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บขนขยะให้มากข้ึน ควรเพิ่มการส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะด้วยการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า อีกท้ังควรมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้ขโมยถังขยะและผู้ไม่ท้ิงขยะในท่ีท่ีจัดไว้ให้ 

 ส่วนข้อเสนอแนะทางด้านงานอนามัย ผู้วิจัยเห็นควรให้เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ในด้าน

การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรม ตลอดจนดูงานในประเทศที่มีการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อจะได้น าความรู้มาบริหารงานด้านแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรปลูกจิตส านึก

ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมท้ังควรมีมาตรการตรวจสอบ

ควบคุมและลงโทษผู้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

815.  กฤตช์  ศรีบรรพต , พ.ต.ท. . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 จากการส ารวจถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรม การให้บริการของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

ด้านสาธารณูปโภค ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 83.9 โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจไม่พึงพอใจเพียง 11.9 

ท้ังนี้มีผู้ไม่ออกความเห็น (ไม่รู้หรือเฉย ๆ) ร้อยละ 4.2 

 และในการบริการด้านสาธารณูปโภค 4 งาน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากคืองาน

รักษาความสะอาด (ร้อยละ 82.9) มีความพอใจในระดับพอใจค่อนข้างมาก คืองานโยธา (ร้อยละ 72.6) มีความพึง

พอใจในระดับ พอใจน้อย 2 งาน คืองานอนามัย (ร้อยละ 42.0) และงานปกครอง (ร้อยละ 33.6) 

 ส่วนสาเหตุของความไม่พึงพอใจในบริการดังกล่าวข้างต้นที่ส าคัญแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้ (1) งานโยธา มี

สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ เสมอภาคเสมอหน้า (2) งานรักษาความสะอาด มีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ 

พัฒนาก้าวหน้าความซื่อสัตย์ สุจริต (3) งานอนามัย มีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต (4) งาน

ปกครอง มีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ เพียงพอ ทั่วถึง รวดเร็วขั้นตอน สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เอาใจใส่หน้าที่ เสมอ

ภาคเสมอหน้า ท่าทีมารยาท 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ควรปรับปรุง ด้านระบบการให้บริการ ในเรื่องพัฒนาก้าวหน้า 

เพียงพอท่ัวถึง ในด้านกระบวนการในเรื่องรวดเร็วขั้นตอน สม่ าเสมอ ต่อเนื่องและในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่อง 

เอาใจใส่หน้าที่เสมอภาค เสมอหน้า ท่าที มารยาท และซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ โดยการพิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมแต่

ละเรื่องและประเด็นของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ 

 

816.  กุลนดา  โชติมุกตะ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักงานเขตบางซื่อ  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณูปโภคของเขตบางซื่อค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 

68.1 และไม่พึงพอใจค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ 31.9 



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย  เรื่อง : การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
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 2. เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างมากในกลุ่มงาน

รักษาความสะอาด (ร้อยละ 79.1) พึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มงานโยธา (ร้อยละ 58.6) และมีความพึงพอใจ

น้อยได้แก่ กลุ่มงานอนามัย และกลุ่มงานปกครอง คือ (ร้อยละ 45.5 และ 47.6 ตามล าดับ) 

 3. เม่ือแยกพิจารณาในรายละเอียดของงานต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มงานพบว่า 

  กลุ่มงานโยธา ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจทั้ง 5 งาน (ร้อยละ 58.6) คือ งานบริการ

ก่อสร้าง หรือบูรณะซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย งานบริการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมทางเท้า งานบริการก่อสร้างหรือ

บูรณะซ่อมแซมระบายน้ า งานบริการป้องกันน้ าท่วมและงานบริการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

  กลุ่มงานรักษาความสะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจ ท้ัง 8 งาน (ร้อยละ 79.1) โดย

มีความพึงพอใจค่อนข้างมากในงานบริการเก็บค่าธรรมเนียมบริการเก็บขยะ งานบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) งาน

บริการเก็บค่าธรรมเนียม บริการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) งานบริการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวก

ของการสัญจรบนทางเท้า งานบริการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าบนเกาะกลางถนน ทางเท้า และสถานท่ีสาธารณะ 

และมีความพึงพอใจบริการด้านถังและท่ีท้ิงขยะ งานบริการเก็บและขนขยะและงานบริการกวาดและท าความสะอาด ถนน 

ตรอก ซอย และสถานท่ีสาธารณะ 

  กลุ่มงานอนามัย ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยกว่าไม่พึงพอใจทั้ง 4 งาน (ร้อยละ 45.5) คืองานบริการ

ตรวจสอบ ควบคุมการรักษาความสะอาดของตลาด งานบริการตรวจสอบควบคุมเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 

ของสถานประกาอบการต่าง ๆ งานบริการการตรวจสอบ ควบคุมสิ่งรบกวนด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ และงานบริการ

ตรวจสอบ ควบคุมอนามัย และความสะอาดของร้านอาหาร หรือสถานเก็บและประกอบอาหาร 

  กลุ่มงานปกครอง ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยกว่าไม่พึงพอใจทั้ง 2 งาน (ร้อยละ 47.6) ได้แก่ การร้อง

ทุกข์ในปัญหาให้บริการ และงานการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 4. สาเหตุของความไม่พึงพอใจของประชาชนในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ เป็นสาเหตุจากด้านระบบการให้บริการ 

ในประเด็นพัฒนาก้าวหน้าด้านกระบวนการมี 2 ประเด็น คือ ความปลอดภัย และความสม่ าเสมอต่อเนื่อง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ มี 3 ประเด็น คือ ความเอาใจใส่ในหน้าท่ี ความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาคเสมอหน้า 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอแนะให้ส านักงานเขตบางซื่อควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในงานท่ี

ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ได้แก่ กลุ่มงานอนามัย และกลุ่มงานปกครอง 

 กลุ่มงานอนามัย ควรปรับปรุงในประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีมีการพัฒนาค่อนข้างน้อย เพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เก่ียวกับกลุ่มงานอนามัยให้มากข้ึน เพิ่มความถ่ีในการปฏิบัติงาน ความเอาใจใส่ของ

เจ้าหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต และต้องเพิ่มทรัพยากรและบุคลากรให้มากข้ึนด้วย ตลอดจนควรมีการสรรหาบุคลากรท่ีมี

ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น บุคลากรท่ีมีความช านาญในเรื่องสิ่งแวดล้อมสามารถระบุปัญหา และแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี เพราะเขตบางซื่อมีจ านวนตลาด สถานประกอบอาหาร และสถานประกอบการต่าง ๆ มากมีประชาชนอยู่

กันอย่างแออัด เนื่องจากมีชุมชนถึง 43 ชุมชน 

 กลุ่มงานปกครอง ควรปรับปรุงในประเด็นการรวดเร็วขั้นตอน การสะดวกขอรับบริการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้ทราบถึงขอบข่ายความรับผิดชอบของส านักงานเขต โดยประสานงานกับผู้น าชุมชนทุกชุมชนและรณรงค์ให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เสนอแนะหาแนวทางแก้ไขร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเขต เพื่อลดปัญหาความขาดแคลน

ทางด้านอัตราก าลัง และการร้องทุกข์ ซึ่งจะเป็นการบริการอย่างเสมอภาค และเสมอหน้า 

 

817.  กรรณิการ์  จันทร์แก้ว . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักเขตประเวศ  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 
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 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตประเวศ ในงาน

สาธารณูปโภคค่อนข้างต่ า คือ ร้อยละ 37.6 และหากแยกเป็นงานปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในงานโยธา ร้อย

ละ 27.0 งานรักษาความสะอาด ร้อยละ 60.1 งานอนามัย ร้อยละ 48.9 งานปกครอง ร้อยละ 55.7 

 งานรักษาความสะอาด เป็นงานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจในทุกเรื่อง งานรักษาความ

สะอาดท่ีประชาชนมีความไม่พึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ บริการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ และหญ้าบนเกาะกลางถนน ทางเท้า

และสถานท่ีสาธารณะ โดยมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 29.7 

 งานอนามัย เป็นงานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจในทุกเรื่องงานอนามัยท่ีประชาชนมีความไม่

พึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ งานตรวจสอบควบคุมสิ่งรบกวนด้านแวดล้อมและมลภาวะ โดยมีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

40.7 

 ส่วนงานปกครอง ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในงานรับเรื่องราวท้องทุกข์ โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 

38.9 

 ส าหรับสาเหตุความไม่พึงพอใจในภาพรวม พบสาเหตุท่ีมีความส าคัญค่อนข้างมากในประเด็นสะดวกเงื่อนไข 

และสาเหตุท่ีมีความส าคัญปานกลางในประเด็นเพียงพอ ทั่วถึง สะดวกขอรับบริการ เอาใจใส่หน้าที่ และประเด็นความ

ปลอดภัย จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใคร่เสนอแนะให้ส านักเขตประเวศ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงงานท่ีประชาชนมี

ความพึงพอใจน้อย ได้แก่ งานก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมทางระบายน้ า งานป้องกันน้ าท่วม งานดูแลสาธารณสมบัติ งาน

บริการด้านถังขยะและท่ีท้ิงขยะ งานตรวจสอบควบคุมสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะให้ฝ่ายโยธาเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้งานด้านโยธาไม่

เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน เป็นต้นว่าด้านอัตราก าลังงบประมาณ และด้านความร่วมมือจากประชาชน นอกจากนี้ฝ่าย

โยธายังควรให้ความส าคัญในด้านการประสานงานตลอดจนการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายส าหรับข้อเสนอแนะด้านงานรักษาความสะอาดนั้น ควรปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์การขนขยะ เพื่อให้สามารถเพิ่ม

ปริมาณการเก็บขนขยะให้มากข้ึน ควรเพิ่มการส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกท้ัง

ควรมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้โขมยถังขยะและผู้ไม่ท้ิงขยะในท่ีจัดไว้ให้สวนทางด้านงานอนามัยผู้วิจัยใคร่

เสนอแนะให้เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่โดยเพิ่มพูนความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่ง

เจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมตลอดจนดูงานในประเทศที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดี และควรปลูกจิตส านึกให้

ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมท้ังควรมีมาตรการตรวจสอบ ควบคุม 

และลงโทษผู้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้ายสุดผู้วิจัยใคร่เสนอแนะให้ฝ่ายปกครองตั้งหน่วยบริการตอบข้อซักถามและ

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงระบบ กระบวนการในการบริการของส านักงานเขตเพื่อจะได้เข้าใจขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขด้านเวลาเข้ามาเก่ียวข้องและเพื่อจะได้เตรียมหลักฐานท่ีจ าเป็นต่อการร้องทุกข์มาให้พร้อม 

นอกจากนี้ยังเสนอให้ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานด้านการร้องทุกข์ให้สั้นลง เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนให้เร็วที่สุด 

 

818.  วสันต์  กระโจมทอง . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักงานเขตหนองคาย . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณูปโภคของเขตหนองจอกปานกลาง คือร้อยละ 

49.7 และไม่พึงพอใจปานกลาง คือร้อยละ 45.2 
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 2. เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละกลุ่ม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางในกลุ่มงานปกครอง 

(ร้อยละ 53.1) ไม่พึงพอใจในระดับค่อนข้างมากได้แก่ กลุ่มงานโยธา (ร้อยละ 51.1) และมีความไม่พึงพอใจปานกลาง 

ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความสะอาด (ร้อยละ 47.3) และกลุ่มงานอนามัยมีความไม่พึงพอใจน้อย (ร้อยละ 30.1) 

 3. เม่ือแยกพิจารณาในรายละเอียดของงานต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มงานพบว่า 

  กลุ่มงานโยธา ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจทั้ง 5 งาน (ร้อยละ 51.1) คือ งานบริการ

ก่อสร้าง หรือบูรณะซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย  งานบริการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมทางเท้า งานบริการก่อสร้างหรือ

บูรณะซ่อมแซมระบายน้ า งานบริการป้องกันน้ าท่วมและงานบริการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

  กลุ่มงานรักษาความสะอาด ของส านักงานเขตหนองจอก 8 เรื่อง เรื่องท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่า

ไม่พึงพอใจ มี 4 เรื่อง ได้แก่ บริการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) มีความพึงพอใจปานกลาง บริการ

เก็บค่าธรรมเนียมบริการเก็บขยะมีความพึงพอใจ บริการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) มีความพึงพอใจปานกลาง บริการเก็บ

และขนขยะมีความพึงพอใจปานกลาง ส่วนกิจกรรมบริการท่ีประชาชนไม่พึงพอใจมี 4 งาน ได้แก่ บริการปลูกและดูแล

รักษาต้นไม้และหญ้าบนเกาะกลางถนน ทางเท้า มีความไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก บริการกวาดและท าความสะอาด ถนน 

ตรอก ซอย และสถานท่ีสาธารณะ มีความไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก บริการด้านถังและท่ีท้ิงขยะมีความไม่พึงพอใจ

ค่อนข้างมาก ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกของการสัญจรบนทางเท้า มีความไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 

  กลุ่มงานอนามัย ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าไม่พึงพอใจทุกเรื่อง ดังนี้คือ พึงพอใจในบริการ

ตรวจสอบควบคุมเรื่องสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของสถานประกอบการต่าง ๆ มีความพึงพอใจปานกลาง 

บริการตรวจสอบควบคุมอนามัยและความสะอาดของร้านอาหาร หรือสถานเก็บและประกอบอาหารต่าง ๆ มีความพึง

พอใจปานกลาง บริการตรวจสอบควบคุมการรักษาความสะอาดของตลาดมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก บริการการ

ตรวจสอบควบคุมสิ่งรบกวนด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ มีความพึงพอใจปานกลาง 

  กลุ่มงานปกครอง ประชาชนมีความพึงพอใจ 1 เรื่อง และไม่พึงพอใจ 1 เรื่อง พอใจคือเรื่องการให้ข่าว

ประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจปานกลาง ส่วนเรื่องการร้องทุกข์และปัญหาในการบริการต่าง ๆ ของเขต ประชาชนมี

ความไม่พึงพอใจปานกลาง 

 4. สาเหตุของความไม่พึงพอใจของประชาชนในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ เป็นสาเหตุจากด้านระบบการให้บริการ 

คือประเด็นคุณค่าใช้สอย เพียงพอท่ัวถึง สะดวกเงื่อนไข พัฒนาก้าวหน้า ด้านกระบวนการมีประเด็นรวดเร็วขั้นตอน 

สะดวกขอรับ ความปลอดภัย และความสม่ าเสมอต่อเนืองด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี 3 ประเด็นคือ ความเอาใจใส่ใน

หน้าท่ี ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเสมอภาคเสมอหน้า และท่าทีมรรยาท 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอแนะให้ส านักงานเขตหนองจอก ควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในงาน

ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ได้แก่ กลุ่มงานโยธา กลุ่มรักษาความสะอาด และกลุ่มงานอนามัย ดังนี้คือ 

 1. ควรตั้งศูนย์บริการตอบข้อซักถาม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงระบบ และกระบวนการ การ

ให้บริการ ของส านักงานเขตเพื่อจะได้เตรียมหลักฐานไปให้พร้อมในคราวเดียว 

 2. ระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละรูปแบบ ไม่ควรต่างกันมากนัก ควรลดข้ันตอนการด าเนินการเพื่อ

ประหยัดเวลาและงานจะได้คล่องตัวมากขึ้น 

 3. ควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึง ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาที่ใช้จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ขาด

ความเอาใจใส่รับผิดชอบงานในหน้าท่ี 

 

819.  กฤษณะ  สินธุเดชะ , พ.ต.ท. . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักงานเขตดอนเมือง . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 
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 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจร้อยละ 58.7 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภคโดย

ส่วนรวมซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

 หากพิจารณาแยกตามบริการด้านสาธารณูปโภค 4 กลุ่มงาน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจระดับ

ค่อนข้างมากในกลุ่มงานรักษาความสะอาด (ร้อยละ 75.9) พอใจระดับปานกลางในกลุ่มงานปกครอง (ร้อยละ 57.0) 

และพอใจระดับน้อยในกลุ่มงานอนามัยและกลุ่มโยธา (ร้อยละ 48.7 และ 40.7) 

 สาเหตุท่ีท าให้ผู้ตอบแบบส ารวจไม่พอใจต่อการบริการในภาพรวมท่ีส าคัญมี 5 สาเหตุ คือ 1) ความเอาใจใส่

หน้าท่ี 2) การพัฒนาก้าวหน้า 3) ความสม่ าเสมอต่อเนื่อง 4) ความเพียงพอท่ัวถึง และ 5) ความปลอดภัย 

 ส่วนท่ีเหลือเป็นสาเหตุท่ีมีความส าคัญน้อย 5 สาเหตุ ได้แก่ 1) ความสะดวกในการขอรับบริการ 2) ความ

รวดเร็วในขั้นตอน 3) คุณค่าใช้สอย 4) ความคุ้มค่าในราคา และ 5) ความเสมอภาคเสมอหน้า 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากากรส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการของส านักงานเขตดอนเมือง และสาเหตุท่ีท าให้

ประชาชนไม่พึงพอใจ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 

 1. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีค่านิยม และปลูกฝังจิตส านึกให้มีความรักและความภูมิใจในภารกิจหน้าท่ีในการ

ให้บริการต่อประชาชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

 2. น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสถานภาพของหน่วยงานและปัญหาความจ าเป็นมาใช้ เช่น ฝึกอบรม

การใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

 3. มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและมีความสอดคล้องในงานต่าง ๆ ทั้ง

การปฏิบัติงานประจ าและแผนงาน เช่น แผนงานต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน รวมท้ังมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว และมีการก าหนดกรอบของการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่แน่นอน 

 4. เพิ่มปริมาณเจ้าหน้าที่และกระจายการบริการให้เพียงพอและครอบคลุมท่ัวถึงท้ังพื้นท่ี หรือแบ่งพื้นท่ีการ

ให้บริการให้มีขนาดเล็กลง 

 5. ให้การศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับงานโยธา งานรักษาความสะอาด และงานท่ีต้องการความ

ปลอดภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักนิรภัย และให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 

820.  สุขสันต์  ตั้งสะสม . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตบางคอแหลม . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 จากการส ารวจถึงความพึงพอใจของประชาชน ต่อกิจกรรมให้บริการของส านักงานเขตบางคอแหลมด้าน

สาธารณูปโภค ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ 49.50 โดยมีผู้ไม่พึงพอใจเพียงร้อยละ 44.20 ท้ังนี้มี

ผู้ไม่ออกความเห็นร้อยละ 6.20 

 ในการบริการด้านสาธารณูปโภค 4 งาน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจ งานรักษาความสะอาดสูงท่ีสุด 

ร้อยละ 63.5 รองลงมา ได้แก่ งานปกครอง ส่วนงานท่ีประชาชนไม่พึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ งานโยธา และงานอนามัย เป็น

ล าดับรองลงมา ร้อยละ 55.1 และ 42.9 ตามล าดับ 

 งานโยธามีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความไม่เพียงพอท่ัวถึงความไม่สม่ าเสมอต่อเนื่อง และความไม่เอา

ใจใส่ในหน้าท่ี 

 งานรักษาความสะอาดมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความไม่เพียงพอท่ัวถึงความไม่สม่ าเสมอต่อเนื่อง และ

ความไม่เอาใจใส่ในหน้าท่ี 
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 งานอนามัยมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความไม่เพียงพอท่ัวถึง ความไม่สะดวกในการขอรับบริการ และ

ความไม่เอาใจใส่ในหน้าท่ี 

 งานปกครองมีสาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความไม่พัฒนาก้าวหน้าและความไม่รวดเร็วในขั้นตอน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่า เขตบางคอแหลมควรปรับปรุงด้านระบบการให้บริการในเรื่องความมีคุณค่าใช้สอย 

ความพอเพียงทั่วถึง และความพัฒนาก้าวหน้า ด้านกระบวนการให้บริการควรปรับปรุงเรื่อง สะดวกในการขอรับบริการ 

ความรวดเร็วในขั้นตอนและความสม่ าเสมอต่อเนื่อง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการในเรื่อง ความเอาใจใส่หน้าที่ ทั้งนี้ โดย

พิจารณาตามลักษณะกิจกรรมแต่ละเรื่องและประเด็นสาเหตุของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ 

 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย ที่ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 

(1) ธนพล  โลห์สุวรรณ . ประสิทธิผลของเสียงตามสายที่มีต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการ

ปกครองท้องถ่ินในรูปเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี . บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2525  . (วิทยานิพนธ์) 

 

(2) พรเพ็ญ  พลวัน . ความต้องการของชุมชนในการรับบริการทางวิชาการจากสหวิทยาลัยอีสาน -ใต้ ตามการ

รับรู้ของประชาชนและกรรมการสภาต าบล . บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531. 

(วิทยานิพนธ์) 

 

(3) สมยศ  พุ่มน้อย . การมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการสุขาภิบาล  ที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานด้วยตนเอง จังหวัด

ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2536. (วิทยานิพนธ์) 

 

(4) ธวัชชัย  ย่ิงเจริญสุข . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการ การให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักงานเขตลาดกระบัง . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. 

(วิทยานิพนธ์) 

 

(5) สมัย  เจริญช่าง . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 

: ศึกษากรณีส านักงานเขตมีนบุรี . คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. 

(วิทยานิพนธ์) 
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การบริหารงานทั่วไป และ การพัฒนา ท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ   การกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

821.  สมิตร  กิจจาหาญ . บทบาทของการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมการปกครองของตนเองในอ าเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธาน ี. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2512. 

 วิทยานิพนธ์นี้ พยายามท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทของงานพัฒนาชุมชนที่มีสํวนในการสํงเสริมหรือการปู

พื้นฐานการปกครองตนเองของประชาชนในท๎องถ่ินให๎แกํชาวชนบทวําด าเนินไปอยํางไรบ๎าง โดยจะศึกษาในแงํทฤษฎีและ

หลักการพัฒนาชุมชนวํามีสํวนชํวยสนับสนุนสํงเสริมและชํวยสร๎างสถาบันขั้นต๎นในการปกครองตนเองระดับต าบลและ

หมํูบ๎าน และเพื่อการพัฒนาอยํางไรบ๎าง รวมท้ังได๎มีการพัฒนาผู๎น าท๎องถ่ินประเภทตําง ๆ ให๎เป็นตัวจักรส าคัญในการท่ีจะ

สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎วิธีการปกครองตนเอง และรู๎จักการท างานรํวมกันเป็นกลุํม เพื่อชํวยกันคิดอํานท่ีจะปรับปรุง

หมํูบ๎านต าบลของตนให๎เจริญขึ้น และนอกจากนี้ยังได๎ออกแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์คณะกรรมการหมํูบ๎าน เพื่อทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาหมูํบ๎านในฐานะท่ีเป็นท้ังชาวบ๎านและกรรมการพัฒนาหมูํบ๎าน ซึ่งได๎รับแตํงตั้งให๎เป็น

ผู๎ชํวยเหลือในการด าเนินงานเพื่อประเมินผลความก๎าวหน๎าของงานพัฒนาชุมชนวําหลังจากท่ีได๎ด าเนินการมาแล๎วเป็นเวลา

ไมํน๎อยกวํา 5 ปีนั้น ประชาชนได๎รับผลตอบสนองอยํางไรบ๎างในทัศนะของกรรมการพัฒนาหมูํบ๎าน 

 จากผลของการศึกษาการด าเนินงานพัฒนาชุมชนและผลการวิเคราะห์ความเห็นของกรรมการพัฒนาหมูํบ๎าน ท า

ให๎เห็นแนวโน๎มได๎วําการพัฒนาชุมชนนี้มีบทบาทในการสํงเสริมให๎ประชาชนในชนบทได๎ร๎ูจักและมีความค๎ุนเคยตํอการ

ปกครองตนเอง วิธีการพัฒนาชุมชนได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนทดลองฝึกหัดปฏิบัติตามหลักวิธีการปกครองตนเองเพื่อให๎

เกิดความเคยชิน หากจะยกฐานะท๎องถ่ินท่ีได๎มีการพัฒนาชุมชนแล๎วขึ้นเป็นองค์การบริหารสํวนท๎องถ่ินก็อาจท าได๎งํายและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

822.  มาลินี  เศรษฐนันท์ . การกระจายอ านาจการวางผังเมืองให้หน่วยปกครองท้องถ่ิน  . เอกสารวิจัยรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536. 

 การศึกษาใช๎แนวความคิดวําการกระจายอ านาจนั้นจะกํอให๎เกิดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายหรือการวาง

ผังเมืองนั้นหรือไมํ หากหนํวยปกครองท๎องถ่ินเป็นผู๎วางและจัดท าผังเมืองเองนั้นจะสอดคล๎องกับความต๎องการของ

ประชาชนและหนํวยปกครองท๎องถ่ินผู๎ท่ีต๎องปฏิบัติตามโครงการของผ๎งเมืองรวมนั้นอยํางไร และมีความคลํองตัว ความ

รวดเร็วในการติดตํอประสานงานกับประชาชนและหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องในท๎องถ่ินได๎ดีกวําการด าเนินการโดยหนํวยงาน

วางผังจากสํวนกลางหรือไมํอยํางไร 

 ผลของการศึกษาพบวํา ปัจจุบันหนํวยปกครองท๎องถ่ินขาดความพร๎อมท้ังทรัพยากรภายในองค์การและ

แนวความคิดเกี่ยวกับการผังเมือง โครงสร๎างและอัตราก าลังของส านักผังเมืองในปัจจุบันมีปัญหาในการปฏิบัติงานวางและ

จัดท าผังเมืองรวม และก าลังเผชิญปัญหาในการเกลี่ยอัตราก าลังเพื่อแบํงสํวนราชการเป็นส านักงานผังเมืองจังหวัด 

เทศบาลตําง ๆ ยังมีโครงสร๎างและอัตราก าลังในสายงานโยธาที่ยังไมํพร๎อม แตํในเทศบาลขนาดใหญํมีแนวโน๎มท่ีจะ

พัฒนาอัตราก าลังได๎ 

 รูปแบบการกระจายอ านาจที่ “ผู๎ให๎ข๎อมูลท่ีส าคัญ ” เสนอแนะจะเป็นรูปแบบผสมผสานท้ังการมอบอ านาจ 

(Devolution) ให๎หนํวยปกครองท๎องถ่ินด าเนินการโดยผํานกระบวนการตามกฎหมายผังเมือง การแบํงสํวนอ านาจ 
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(Deconcentration) จากส านักผังเมืองเพื่อเป็นหนํวยงานพี่เลี้ยง และการมอบอ านาจได๎เสนอแนะการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่

ท๎องถ่ิน และการมีสํวนรํวมในการวางผังของประชาชน รวมท้ังการจัดท ามาตรฐานวางผังเมืองคูํมือ 

 ข๎อเสนอแนะของผู๎วิจัย เสนอแนะการจัดองค์การวางผังเมืองท่ีกระจายอ านาจ ซึ่งมีเนื้อหาสาระท่ีเน๎นใน

ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม และการจัดล าดับกลยุทธในการกระจายอ านาจข๎อเสนอแนะล าดับแรกท่ีส าคัญท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การ

พัฒนาองค์การของส านักผังเมือง โดยการขยายอัตราก าลังในสายวิชาชีพหลัก การฟื้นฟูฝึกอบรมด๎านวิชาการผังเมืองแกํ

เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีอยูํโดยเสนอแนะหัวข๎อท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมท้ังในเรื่องเทคนิคการวางผัง แนวความคิดในการวางผัง และ

แนวความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการประสานงานและประสานข๎อคิดเห็นกับสํวนราชการตําง 

ๆ ท่ีเก่ียวข๎องและกับประชาชน และการก าหนดเป้าหมายองค์การ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

823.  เถกิง  เจริญศรี . ขวัญและความพึงพอใจในการท างานของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทองกับครูสังกัดเทศบาลในเขตจังหวัดอ่างทอง  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2522. 

 ผลการศึกษาถึงระดับขวัญและความพึงพอใจในการท างานของข๎าราชการครูสํวนจังหวัดและครูเทศบาล พบวํา

ข๎าราชการครูท้ังสองสังกัดมีสิ่งตําง ๆ ที่เหมือนกันและแตกตํางกันดังนี้ 

 สิ่งท่ีเหมือนกัน :- (1) มีขวัญและความพึงพอใจในงานท่ีได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติสูง (2) ผู๎บังคับบัญชา

ปกครองด๎วยความยุติธรรมและชํวยเหลือผู๎ใต๎บังคับบัญชาดี (3) มีความภาคภูมิใจในต าแหนํงงานท่ีปฏิบัติอยูํสูง (4) มี

ความพึงพอใจในสภาพแวดล๎อมของการท างานในระดับปานกลาง 

 สิ่งท่ีแตกตํางกัน :- (1) ข๎าราชการครูสํวนจังหวัดได๎รับความรํวมมือจากเพื่อรํวมงานและประชาชนในการ

ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง แตํครูเทศบาลได๎รับในระดับสูง (2) ข๎าราชการครูสํวนจังหวัดมีความร๎ูสึกวําขาด

ความก๎าวหน๎าและความม่ันคงในราชการ ซึ่งคําคะแนนท่ีได๎อยูํในเกณฑ์ปานกลาง แตํครูเทศบาลมีความรู๎สึกวํามี

ความก๎าวหน๎าและความม่ันคงในราชการสูง 

 

824.  พิชิต  ชัยวิรัตนะ . องค์ประกอบในการบริหารโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในความ

คิดเห็นขององค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบอื่น : กรณีศึกษา อ าเภอเมืองชัยภูมิ  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. 

(การค้นคว้าอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการสุขาภิบาล เรียงล าดับใน

แตํละด๎านดังนี้ 

 1. ด๎านคุณลักษณะของผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 1) ควรมีอายุระหวําง 41 – 50 ปี 2) การศึกษา

ระดับปริญญาโท 3) ฐานะคํอนข๎างร่ ารวย 4) มีความซื่อสัตย์ 5) มีความรับผิดชอบสูง 6) มีความต๎องการความส าเร็จ 7) 

มีความอดทนตํออุปสรรค 

 2. ด๎านพฤติกรรมบริหาร 1) การให๎ความส าคัญผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาในการแก๎ปัญหา 2) การรักษามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 3) การประสานงานกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา 4) การให๎ความส าคัญกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา 5) การให๎ความ

สนับสนุนผู๎ใต๎บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 6) การวางแผนก าหนดการท างาน 

 3. ด๎านขนาด และประเภทของโครงการ โครงการพัฒนา ประเภทโครงสร๎างพื้นฐานงบประมาณสนับสนุน

ตั้งแตํ 1,000,000 บาทข้ึนไป ทั้ง 3 องค์กรมีความเห็นเหมือนกัน ส าหรับโครงการพัฒนาเพื่อบริการทางสังคม 
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ความเห็นของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล และเทศบาลควรจัดงบประมาณตั้งแตํ 1,000,000 บาทข้ึนไป สมาชิก

สุขาภิบาลเห็นควรสนับสนุนงบประมาณในวงเงินตั้งแตํ 500,000 – 1,000,000 บาท 

 4. ด๎านการประสานงานกับองค์การบริหารสํวนต าบล 1) หนํวยงานของตนเองเป็นผู๎เสนอให๎องค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเป็นผู๎อนุมัติ 2) หนํวยงานของตนเองรํวมกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดรํวมกันจัดท า 

 

825.  กิตตินันท์  วุฒิคุณากรณ์ . ทัศนคติของปลัดอ าเภออาวุโสต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. 

 ผลการศึกษาสรุปได๎วําปลัดอ าเภออาวุโสมีทัศนคติตํอองค์การบริหารสํวนจังหวัดในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมีผล

ตํอทัศนคติ ของปลัดอ าเภออาวุโสตํอองค์การบริหารสํวนจังหวัด ได๎แกํ อายุ ระดับต าแหนํง การศึกษา สํวนระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน การศึกษาอบรมตามหลักสูตรของกรมการปกครองและการเปิดรับขําวสารทางการเมือง ไมํมีผลตํอ

ทัศนคติของปลัดอ าเภออาวุโส 

 

826.  เฉลิมพล  กิจกาญจน์ . การส ารวจความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้บริหารของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี . ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2543. (งานนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานท่ีมีตํอผู๎บริหารในด๎านพฤติกรรมของผู๎บริหาร ด๎านความ

ยุติธรรม ด๎านความด๎านหน๎า ด๎านสวัสดิการ และด๎านความสัมพันธ์ในหนํวยงานอยูํในระดับคํอนข๎างมาก สํวนด๎านความ

พึงพอใจในงานอยูํในระดับปานกลาง ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานท่ีมีตํอผู๎บริหารในเกณฑ์เห็นด๎วยคํอนข๎างมาก 5 

อันดับแรก คือ 1) ผู๎บริหารความยึดหลักการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมสูง 2) ควรสนับสนุนและสํงเสริมคนดีให๎มีความ

เจริญก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน 3) ผู๎บริหารต๎องเป็นผู๎มีจิตใจกว๎างเปิดโอกาสให๎ผ๎ูใต๎บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น 4) 

ผู๎บริหารควรใช๎เทคนิคในการบริหารท่ีทันสมัยและมอบหมายด๎วยความเป็นธรรม 5) ผู๎บริหารควรพิจารณาความดี 

ความสามารถจากความเป็นจริง ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานท่ีมีตํอผู๎บริหารในเกณฑ์เห็นด๎วยปานกลาง 4 อันดับ คือ 

1) การติดตํอสื่อสารในหนํวยงานเป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง ทันเวลา 2) ทุกหนํวยงานรู๎บทบาทของตัวเองเป็นอยํางดี 

3) เงินเดือนท่ีได๎รับมีความพอเพียงหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติกงานในปัจจุบันและเพียงพอตํอการด ารงชีพ 4) ใน

หนํวยงานมีความพร๎อมด๎านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ด๎านการเปรียบเทียบ พบวํา 1) เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่

แตกตํางกันมีความคิดเห็นไมํแตกตํางกันตํอการปฏิบัติงานของผู๎บริหารในด๎านพฤติกรรมของผู๎บริหารด๎านความยุติโรรม 

ด๎านสวัสดิการ ด๎านความก๎าวหน๎า และด๎านความสัมพันธ์ในงาน สํวนในด๎านความพึงพอใจในงานมีความคิดเห็นท่ี

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 กลําวคือ เพศชายมีความพึงพอใจในงานมากกวําเพศหญิง ผู๎ท่ีมีอายุระหวําง 

25 – 35 ปี มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สํวนอายุชํวงอ่ืนมีความพึงพอใจในระดับคํอนข๎างมาก และการศึกษา

ระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจในงานอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างมาก สํวนการศึกษาระดับอ่ืนมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง 2) ประสบการณ์ และประเภทของพนักงานท่ีแตกตํางกันมีความคิดเห็นไมํแตกตํางกันในการปฏิบัติงานของ

ผู๎บริหารในด๎านพฤติกรรมของผู๎บริหาร ด๎านความยุติธรรมด๎านสวัสดิการ และด๎านความก๎าวหน๎า สํวนในด๎านความพึง

พอใจในงานและความสัมพันธ์ในหนํวยงานมีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 กลําวคือ ผู๎มี

ประสบการณ์ 16 – 20 ปี จะมีความพึงพอใจในงานระดับคํอนข๎างมาก สํวนผู๎ท่ีมีประสบการณ์ชํวงอ่ืนมีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง ลูกจ๎างประจ ามีความพึงพอใจในงานมากกวําข๎าราชการ ผู๎มีประสบการณ์ 11 – 15 ปีจะมีความสัมพันธ์

ในหนํวยงานระดับปานกลาง สํวนประสบการณ์ชํวงอ่ืนอยูํในระดับคํอนข๎างมาก และลูกจ๎างประจ าจะมีความสัมพันธ์ใน

หนํวยงานมากกวําข๎าราชการ 

 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ผู๎บริหารต๎องเสริมสร๎างให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ ามีความพึงพอใจใน

งานและให๎มีความสัมพันธ์ในหนํวยงานมากข้ึน 2) ควรมีการประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจเก่ียวกับลักษณะงาน การก าหนด
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ภารกิจแบํงงาน และมอบหมายงานให๎ชัดเจนและเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ ามีสํวนรํวม 3) ผู๎บริหารต๎อง

ค านึงคุณธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาคจริยธรรม อยํูเสมอในการปฏิบัติงาน 4) สํงเสริมให๎มี การอบรม สัมมนา

เพื่อเสริมสร๎างคุณภาพาและพัฒนาบุคลากร 

 

827.  พิพัฒน์  ฤกษ์สหกุล . ปัญหารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  . ภาควิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา , 2543. (งานนิพนธ์) 

 การศึกษาพบวํา องค์การบริหารสํวนจังหวัดตราดมีปัญหาด๎านการบริหารจัดการในประเด็นตํอไปนี้ คือ ปัญหา

ด๎านบุคลากรพบวํา มีบุคลากรบางสาขาขาดแคลน การมอบหน๎าท่ีไมํเหมาะสมกับคุณวุฒิ และยังมีการปฏิบัติงานท่ี

คล๎ายคลึงกัน ในฝ่ายตําง ๆ ขาดความรู๎และทักษะการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ด๎านรายได๎และระบบการคลัง พบวํา 

งบประมาณไมํเพียงพอในการด าเนินงานตามโครงการประจ าปี ไมํได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ด๎านโครงสร๎างองค์การ พบวํา 

มีการจัดกลุํมงาน/ฝ่ายไมํเหมาะสมมีความซ้ าซ๎อนกันของเนื้องานโดยเฉพาะด๎านการบริหารบุคคล รวมถึงความไมํชัดเจน

ของการบังคับบัญชา ระหวํางรองนายกองค์การ ฯ ท าให๎มีปัญหาการบังคับบัญชาและการบริหารโครงการ ด๎านเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ พบวํา อยูํในสภาพที่เกําและไมํพร๎อมกับการปฏิบัติงาน ไมํทันสมัยและไมํเพียงพอโดยเฉพาะอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์กับระบบข๎อมูล ด๎านการประสานงานกับองค์กรภายนอกคํอนข๎างมีข๎อจ ากัด เพราะบทบาทภารกิจที่ซ้ าซ๎อน

และไมํคํอยมีการประชุมสัมมนาและเปลี่ยนข๎อมูลกันเทําที่ควร ส าหรับการประสานงานภายในองค์กร ยังมีปัญหาด๎านการ

สื่อสารภายใน ไมํมีการประชุมรํวมระหวํางผู๎บริหารและข๎าราชการ บทบาทหน๎าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไมํ

ชัดเจน ท าให๎การตัดสินใจมีปัญหามาก ความตํอเนื่องด๎านการประสานงานจึงไมํดีตํางคนตํางท า ด๎านการประสานงานกับ

องค์การบริหารสํวนต าบล มีปัญหาวําไมํสามารถสนับสนุน อบต. ได๎มากนัก เพราะงบประมาณจ ากัด ส าหรับข๎อเสนอแนะ

นั้นผู๎ศึกษาได๎เสนอให๎มีการปรับปรุงทั้งระบบแบบองค์รวมตามประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดตราดให๎สูงยิ่งขึ้น โดยการสรรหาบุคลากรในต าแหนํงท่ีขาดแคลน จัดคน ให๎ตรงกับงาน และ

ปรับรวมบางฝ่ายงานเข๎าด๎วยกัน การฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี และการจัดความส าคัญของ

โครงการ/กิจกรรมเพื่อด าเนินงาน แบํงกลุํมงานของผู๎บริหารให๎ชัดเจน จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหมํ 

ๆ และท่ีจ าเป็นเข๎าทดแทน ควรมีการประสานงานกับองค์กรท๎องถ่ินอ่ืนโดยประชุม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล 

ประสบการณ์และรํวมงานดัน รวมท้ังระบบประสานงานภายในองค์การ การสนับสนุนสภาต าบล และการปฏิบัติงานให๎ตรง

กับบทบาท ภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว๎ 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

828.  สมบูรณ์  สุขส าราญ . การบริหารงานของเทศบาลนครธนบุรี  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2511. 

 เทศบาลนครธนบุรีจัดได๎วําเป็นเทศบาลขนาดใหญํ มีความเจริญก๎าวหน๎าเป็นอันดับสอง รองจากเทศบาลนคร

กรุงเทพ เม่ือเป็นเทศบาลชั้นน ากิจการสาธารณะท่ีจัดท าสนองความต๎องการของประชาชนยํอมมากและมีความยํุงยากเป็น

เงาตามตัวด๎วย ความส าเร็จหรือความบกพรํองในการบริหารงานยํอมจะเป็นท่ีสนใจแกํเทศบาลชั้นรอง ๆ ลงไป ที่จะน า

แบบอยํางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพไปใช๎ในการบริหารกิจการเทศบาลของงาน และหลีกเลี่ยงข๎อบกพรํองมิให๎เกิดข้ึนแกํ

เทศบาลของตน 

 จากการศึกษาพบวํา การบริหารของเทศบาลนครธนบุรีได๎ด าเนินการตามหลักรัฐประศาสตร์ พยายามท่ีปฏิบัติ

จัดท ากิจการในหน๎าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให๎กระท า และหน๎าท่ีท่ีอาจกระท าได๎เพื่อสนองความต๎องการของท๎องถ่ิน 

อยํางไรก็ดี อาจกลําวได๎วําการบริหารงานปัจจุบันยังมีอุปสรรคหลายประการ กลําวคือ ประการแรก ระบบการแตํงตั้ง



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  476 

สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีท าให๎ประชาชนไมํได๎มีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง และประชาชนไมํได๎ให๎ความ

สนใจที่จะควบคุมการบริหารกิจการของเทศบาล เป็นผลให๎การบริหารงานไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร ประการท่ีสอง 

เทศบาลมีรายได๎ไมํเพียงพอท่ีจะจัดบริการสาธารณะสนองความต๎องการของประชาชนให๎ได๎สัดสํวนกับจ านวนประชากรซึ่ง

มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกวัน การแก๎ไขอุปสรรคเหลํานี้เห็นควรให๎มีการด าเนินการยกเลิกระบบแตํงตั้ง เปิดโอกาสให๎

ประชาชนได๎มีสํวนในการปกครองตนเองโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในด๎านการคลังนั้น เห็นควรให๎อ านาจ

เทศบาลจัดเก็บภาษีใหมํบางประเภท และภาษีอากรบางประเภทท่ีเทศบาลได๎รับปันจากรัฐบาลนั้น ควรมอบให๎เทศบาลท้ัง

จ านวน และควรเพิ่มเงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาลเพิ่มมากข้ึนกวําเดิม 

 

829.  สถาพร  เอมะสิทธิ์ , รอ. . การบริหารงานเทศบาลเมืองตาก  . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2511. 

(วิทยานิพนธ์) 

 สาระส าคัญของวิทยานิพนธ์นี้ แสดงให๎เห็นถึงการบริหารงานของเทศบาลเมืองตากในเบ้ืองแรกคือ สภาเทศบาล

อันมีบทบาทส าคัญในการบริหารงานท๎องถ่ิน ทั้งในด๎านนิติบัญญัติและในด๎านการควบคุมการบริหาร เพื่อให๎การ

บริหารงานท๎องถ่ินได๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน โดยมีประสิทธิภาพและประหยัด ตํอไปคือการบริหารงาน

ของคณะเทศมนตรี อันมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน๎าฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลตามอ านาจหน๎าที่ท่ี

กฎหมายก าหนดไว๎ห๎จัดท าหรืออาจจัดท าให๎หลายประการ ซึ่งการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนั้นขึ้นอยํูกับ

องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดองค์การและการแบํงสํวนงานของเทศบาล และในเรื่องการเงินซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญของการบริหาร โดยท่ีการบริหารงานใด ๆ ไมํอาจมีขึ้นได๎ถ๎าไมํมีเงินคําใช๎จําย หรือถ๎ามีน๎อยเกินไปก็ไมํเพียงพอแกํ

การบริหารงานให๎บรรลุวัตถุปะสงค์และเป้าหมายได๎ แตํถ๎ามีมากเกินไปก็อาจเป็นทางให๎เทศนาน าไปใช๎จํายอยํางฟุ่มเฟือย

ขัดตํอหลักประหยัด ในเรื่องตําง ๆ เหลํานี้โดยเฉพาะส าหรับเทศบาลเมืองตาก ยังมีข๎อบกพรํองและข๎อขัดข๎องท่ีเป็น

อุปสรรคในการบริหารงานอยูํบ๎างบางประการ ตามท่ีผู๎เขียนได๎กลําวไว๎แล๎วในท๎ายบทท่ีวําด๎วยเรื่องนั้น   ๆ หรือยังมิได๎

กลําวถึง ก็จะได๎น ามาชี้ให๎เห็นพร๎อมท้ังเสนอแนะในการแก๎ไขไว๎ในท่ีนี้ 

 

830.  ถวิล  ไพรสณฑ ์. ภาวะผู้น าทางการบริหารของนายกเทศมนตรี . วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2512. 

 วิทยานิพนธ์ศึกษาปัญหาของระบบบริหารเทศบาลในประเทศไทย ปัญหาทั้งหลายเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของ

นายกเทศมนตรี ในฐานะผู๎น าการบริหารผู๎น าการเมืองท๎องถ่ินเป็นผู๎ก าหนดนโยบายเทศบาล และบทบัญญัติตําง ๆ แม๎วํา

นายกเทศมนตรีมีอ านาจในการลงโทษตามตัวบทกฎหมาย แตํความส าเร็จในการบริหารงานนั้นขึ้นอยํูกับความสามารถใน

ฐานะผู๎น าเทศบาลบางแหํงปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางแหํงนั้นพบวําไมํมีประสิทธิภาพนัก เป็นผลให๎

ความก๎าวหน๎าของระบบเทศบาลในประเทศไทยก็เป็นไปอยํางเขื่องข๎าด๎วย 

 อุปสรรคท่ีท าให๎นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน๎าที่ไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร คือ 

 1.  นายกเทศมนตรีไมํสามารถเป็นผู๎น าท๎องถ่ินท่ีแท๎จริงได๎เชํนเดียวกับนายกเทศมนตรีปะรเทศอื่นเนื่องจากวํา

อ านาจสํวนกลางของรัฐบาลควบคุมอยํางเข๎มงวดตํอท๎องถ่ิน ท าให๎เขาได๎รับความรํวมใจและความสนับสนุนจากประชาชน

ในท๎องถ่ินน๎อยมาก 

 2.   นายกเทศมนตรีมีอ านาจไมํเพียงพอท่ีจะเป็นผู๎ก าหนดนโยบาย เขาไมํได๎ขาดความคิดริเริ่มเพียงแตํเขาไมํ

สามารถท าความคิดของเขาให๎เกิดผลได๎ 

 3.   นายกเทศมนตรีไมํสามารถเป็นผู๎ตัดสินใจได๎ด๎วยตัวเอง เพราะมีข๎อจ ากัดหลายปะรการทีก่ าหนดข้ึนจาก

กระทรวงมหาดไทย 

 4.   คือในทางกฎหมายนายกเทศมนตรีไมํมีอ านาจของตนเองในการเสนอแนะและควบคุมผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา

ของเขาเอง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  477 

 นายกเทศมนตรีไมํใชํผู๎น าทางการบริหารอิสระของเทศบาล ต๎องอยูํภายใต๎การแนะน าและถูกควบคุมจาก 

กระทรวงมหาดไทย ผํานผู๎วําราชการจังหวัดท่ีมีอ านาจเหนือเจ๎าหน๎าที่เทศบาล ระบบนี้ไมํได๎ให๎อ านาจเพียงพอแกํ

นายกเทศมนตรีในการแสดงความรับผิดขอบอยํางมีประสิทธิภาพ  

 

831.  วิรุณ  ทิพากร . ปัญหาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการบริหารงานบุคคลและปัญหาการคลังเทศบาล . 

คณะรัฐศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2515. (วิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์นี้ได๎เสนอประเด็นปัญหาส าคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคล และข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง  

สรุปได๎ ดังนี้ 

1. ปัญหาในการสรรหาตัวบุคคล อยํูท่ีท าอยํางไรจึงจะดึงคนดีมีความรู๎เข๎ามาท างานในเทศบาล และ วิธีการ 

สรรหาตัวบุคคลเข๎าสูํระบบ 

2. ปัญหาการสอบ หลักสูตรท่ีใช๎ทดสอบบุคคลเข๎าท างานเทศบาลมิได๎วัดคุณสมบัติท่ีจะเป็นประโยชน์แกํหนํวย 

งานเพียงพอ 

3. ปัญหาการบรรจุแตํตั้งและการโอน  มิได๎มีกฎเกณฑ์ระบุแนํชัดตายตัว คงพิจารณาหลักความเหมาะสม 

4. ปัญหาการเลื่อนขั้นและการพิจารณาความดีความชอบ         โอกาสเลื่อนขั้นของพนักงานเทศบาลเพื่อไปสูํ 

ต าแหนํงท่ีสูงขึ้นมีน๎อยมากเพราะการขยายต าแหนํงให๎สูง หรือขยายอัตราชั้นสูงให๎มากข้ึนยํอมมีสํวนสัมพันธ์โดยตรงกับ

รายได๎ตามขนาดความเจริญของชั้นเทศบาลแตํละแหํง 

5. ปัญหาการโอน  การโอนพนักงานเทศบาลเป็นข๎าราชการพลเรือน มีมากกวํา การโอนข๎าราชการพลเรือน 

เป็นพนักงานเทศบาล  ข๎าราชการท่ีต๎องการโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลเพื่อต๎องการอยูํในเขตชุมชนท่ีเจริญ 

6. ปัญหาเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  อิงกับบัญชีเงินเดือนข๎าราชการพลเรือน  การจะปรับเงินเดือนให๎ 

สอดคล๎องคําครองชีพโดด ๆ ไมํได๎ ต๎องอิงระบบข๎าราชการพลเรือน 

7. ปัญหาเกียรติภูมิของพนักงานเทศบาล ความร๎ูสึกของประชาชนในการยอมรับและยกยํองข๎าราชการประจ า 

อันเกิดจากการแตํงตั้งจากสํวนกลางมีมากกวําผู๎น าระดับท๎องถ่ินเทศบาล 

8. ปัญหาสมรรถนะของพนักงานเทศบาล   อุปสรรคท่ีท าให๎การบริหารงานเทศบาลไมํมีประสิทธิภาพเกิดจาก 

เจ๎าหน๎าที่ไมํสนใจกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย เจ๎าหน๎าที่ไมํสนใจที่จะปฏิบัติให๎ดี       

9. ปัญหาระดับการศึกษาของพนักงานเทศบาล  สํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่ าระดับมัธยมศึกษา และ เตรียม 

อุดมศึกษา บุคคลท่ีมีความรู๎สูงมักเข๎ารับราชการมากกวําเข๎าท างานเทศบาล เพราะเทศบาลมีเกียรติภูมิต่ ากวําสถาบันของ

ข๎าราชการพลเรือน 

การศึกษานี้ได๎อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปัญหาการบริหารงานบุคคลและปัญหาการคลังเทศบาล ซึ่งเก่ียวโยง 

กัน การขยายต าแหนํงเพิ่มข้ึนตามปริมาณงานเพื่อสร๎างขวัญก าลังใจแกํพนักงานเทศบาลกระท าได๎เฉพาะเทศบาลท่ีเจริญ

และมีรายได๎เพียงพอ  สํวนเทศบาลท่ีรายได๎ไมํเพียงพอโอกาสขยายต าแหนํงงานก็ท าได๎ยาก 

 ปัญหาการคลังของเทศบาล  ผู๎ศึกษาได๎ชี้วํามีปัญหาเก่ียวกับเรื่องการปรับปรุงภาษี  ปัญหาพันธบัตรหรือเงินก๎ู  

ปัญหาเงินอุดหนุน และปัญหาเทศพาณิชย์ 

 

832.  อภัย  จันทนจุลกะ . การบริหารงานของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา . คณะรัฐศาสตร์  สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2515 . (วิทยานิพนธ์) 

 ผลของการศึกษา  สรุปวํา 

1. สภาเทศบาลเมืองพัทยา ใช๎อ านาจหน๎าที่ในการยับยั้งรํางข๎อบัญญัติงบประมาณของเทศบาล ท าให๎คณะเทศ 

มนตรีหลายชุดต๎องออกจากต าแหนํงกํอนครบวาระ 

2. คณะเทศมนตรีเมืองนครศรีอยุธยามาจากการแตํงตั้งของผู๎วําราชการจังหวัดโดยได๎รับการเห็นชอบจากสภา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  478 

เทศบาล แตํคณะเทศมนตรีมักพ๎นจากต าแหนํงกํอนวาระเสมอ ท าให๎การท างานไมํบรรลุเป้าหมาย 

3. การจัดแบํงสํวนราชการเทศบาล เป็นการแบํงสํวนตามรายได๎ของเทศบาลโดยไมํค านึงถึงระบบการบริหาร 

งานบุคคล เทศบาลไมํมีสิทธิในการก าหนดอัตราก าลังด๎วยตนเองเพื่อจะมาด าเนินงานตามแผนกการตําง ๆ 

4. อ านาจหน๎าที่เทศบาลได๎ด าเนินกิจการตําง ๆ ตามท่ีก าหมายก าหนดไว๎ครบ เพียงแตํบางกิจการกระท าได๎ไม ํ

เต็มท่ี 

5. การบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพื่อเป็นการสํงเสริมสมรรถภาพ ขวัญ ก าลังใจในการท างานของเทศบาล  

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยามีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลบางต าแหนํง(แพทย์ของเทศบาล)เพื่อเป็นเงิน

เพิ่มพิเศษ อันจะเป็นแรงจูงใจให๎คนมีความรู๎มาท างานเทศบาล 

 6.  การบริหารงานคลัง รัฐบาลให๎เงินอุดหนุนเพื่อด าเนินกิจการของเทศบาล  เป็นการเพิ่มรายได๎นอกจาก

รายได๎ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

 

833.  สมเจตน์  พันธุโฆษิต . ความขัดแย้งในการบริหารงานเทศบาลระหว่างคณะเทศมนตรีกับพนักงานเทศบาล  

: ศึกษาถึงบุคลิกภาพทางการบริหารของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาข

การปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2520. 

 ด๎วยปรากฏวาความขัดแย๎งในการบริหารงานแทศบาลระหวํางคณะเทศมนตรีซึ่งเป็นเสมือนข๎าราชการการเมือง

กับพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นข๎าราชการประจ า ได๎เกิดมีขึ้นเนือง ๆ เป็นปัญหาบั่นทอนประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เทศบาล และเป็นตัวเหนียวรั้งมิให๎การปกครองสํวนท๎องถ่ินบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว๎ เพื่อหาทางขจัดปัญหาดังกลําว จึงได๎มี

การวิจัยถึงสาเหตุและลักษณะความขัดแย๎งในการบริหารงานเทศบาลนี้ขึ้น 

 นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตํางก็เป็นบุคคลส าคัญในระดับผ๎ูบริหารเทศบาลท่ีมีอิทธิพลตํอคณะเทศมนตรี

และพนักงานเทศบาลในแตํละฝ่าย ดังนั้น จึงได๎ใช๎นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลท่ัวประเทศเป็นประชากรการวิจัย โดย

ใช๎แบบทดสอบบุคคลิกภาพการบริหารของศาสตราจารย์ William J. Reddin จ านวน 64 ข๎อ ใช๎วัดบุคลิกภาพหลัก 8 

ประเภท คือ ผู๎หลีกหนี ผู๎นิยมอ านาจ ผู๎เครํงระเบียบ นักบุญ นักประนีประนอม นักเผด็จการมีศิลป์ นักพัฒนา และนัก

บริหาร  

 ผลการทดสอบขี้ให๎เห็นวําบุคลิกภาพทางการบริหารของนกยกเทศมนตรีมีลักาณะเดํนแบบ “ผู๎นิยมอ านาจ ” 

สํวนปลัดเทศบาลมีลักษณะเดํนแบบ “ผู๎เครํงระเบียบ” หลังจากท่ีแยกพิจารณาตามลักษณะตัวแปรประเภทตําง ๆ เชํน 

อายุ อาชีพเดิม และระดับการศึกษาแล๎ พบวํา ลักษณะดังกลําวยังคงเป็นลักษณะเดํนของผู๎บริหารเทศบาล 

 การวิเคราะห์ความขัดแย๎งที่เกิดจากบุคลิกภาพทางการบริหารท่ีตํางกัน พบวําความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพของ

ผู๎บริหารเทศบาลมีแนวโน๎มท่ีจะท าให๎เกิดความขัดแย๎งกันในการบริหารงาน เนื่องจากความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพเป็น

แบบ “ลบ-ลบ” ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีท าให๎เกิดความจัดแย๎งได๎งํายท่ีสุดเมื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพการบริหารของผู๎บริหาร

เทศบาล โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในแตํละเทศบาลแล๎ว พบวํา 

การบริหารงานของเทศบาลสํวนมากเป็นแบบ “แบํงแยก” ท าให๎เกิดความระแวงซึ่งกันและกัน ท าให๎ต๎องยืดระเบียบใน

การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะถูกโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่งได๎ ลักษณะเชํนนี้เป็นความขัดแย๎งทางการ

บริหารท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย๎งทางบุคลิกภาพ 

 

834.  นพรัตน์ เวชชศาสตร์ . เทศบาลกับความมั่นคง . ลักษณะวิชาการเมือง เอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2528-2529. 

 เนื้อหาของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องเทศบาลกับความม่ันคงฉบับนี้ ผู๎เขียนได๎ใช๎วิธีการศึกษาวิจัยจากเอกสาร  (Documentary 

research) แล๎วน ามาพรรณนาและวิเคราะห์โดยรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  479 

 1.  หนังสือกฎหมาย  ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งนโยบาย พระราชบัญญัติเทศบาลทางราชการ 

 2.  หนังสือเอกสารทางวิชาการตําง ๆ  

  นอกจากนี้ยังได๎น าประสบการณ์ของผู๎เขียนซึ่งปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะเป็นข๎าราชการฝ่ายปกครอง ได๎

สัมผัสและมีประสบการณ์ในการบริหารงานของเทศบาลมาเป็นเวลาพอสมควรมาประกอบการพิจารณาในการท าความ

เข๎าใจและศึกษาในเชิงพฤติกรรมอีกด๎วย 

 บทท่ี  1  เป็นบทท่ีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต๎องเริ่มจากชุมชนพื้นฐานท่ีอยูํใกล๎ชิดกับเรา

เสียกํอน เทศาลเป็นการปกครองท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองมากท่ีสุด ท้ังนี้เทศบาลยังเป็น

องค์การปกครองท๎องถ่ินท่ีเแบํงเบาภาระหน๎าท่ีของรัฐบาลกลางในการปฏิบัติงาน สามารถจัดสนองความต๎องการของ

ประชาชนในท๎องถ่ินได๎เองอยํางอิสระตามสมควรซึ่งจะเป็นรากฐานของความม่ันคงของชาติในท่ีสุด 

 บทท่ี  2  เป็นการปูพื้นฐานให๎เข๎าใจถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ซึ่งแบํงออกเป็นราชการบริหาร

สํวนกลาง ราชการบริหารสํวนภูมิภาคและราชการบริหารสํวนท๎องถ่ิน พร๎อมกับบรรยายถึงหลักการปกครองแบบรวม

อ านาจการปกครอง แบบแบํงอ านาจการปกครอง และแบบกระจายอ านาจการปกครอง 

 บทท่ี   3  กลําวถึงประวัติความเป็นมาของการปกครองเทศบาลของไทยต้ังแตํในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการ

ชี้ให๎เห็นถึงวิวัฒนาการการปกครองและการบริหารราชการของไทยในอดีต ซึ่งมีผลกระบทตํอการปกครองเทศบาลใน

ปัจจุบัน  โดยเน๎นให๎เห็นถึงฐานะและการจัดแบํงสํวนราชการของเทศบาล ประกอบกับรูปแบบและโครงสร๎างทางการ

บริหารท่ีเป็นท้ังปัจจัยเกื้อหนุนการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นเวทีฝึกการเมืองในระดับลํางกํอนท่ี

จะก๎าวไปสูํการปกครองในระดับประเทศตํอไป 

 บทท่ี   4  วําด๎วยการคลังและงบประมาณ รายได๎ และรายจํายของเทศบาลซึ่งจะน ามาซึ่งปัญหาและอุปสรรคใน

การบริหารงานของเทศบาล เพราะงบประมาณสํนใหญํมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ท าให๎การบริหารงานบางอยํางขาด

อิสระและไมํรวดเร็วเทําที่ควร 

 บทท่ี  5  ได๎วิเคราะห์อ านาจหน๎าที่ของเทศบาลบทบาทของเทศบาลในการเสริมสร๎างความม่ันคง โดยเฉพาะได๎

ชี้ให๎เห็นถึงความสัมพันธ์ของเทศบาลในด๎านเป้นกลไกในด๎านการพัฒนาการเมอืง การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม

และจิตวิทยา และในด๎านการสํงเสริมด๎านการป้องกันประเทศ หากด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพแล๎วยํอมสํงผลเก้ือกูล

เสริมสร๎างความม่ันคงของชาติในท่ีสุด 

 บทท่ี  6  ศึกษาถึงปัญหาข๎อขัดข๎องในการบริหางานของเทศบาลเก่ียวกับประขาชนท่ีขาดความร๎ูความเข๎าใจใน

การปกครองและมีความยากจน โดยวิเคราะห์แบํงกลุํมปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 4 ลักษณะคือ ปัญหาเก่ียวกับรายได๎ 

ปัญหาเก่ียวกับบุคลากร ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป และปัญหาเก่ียวกับรูปแบบของเทศบาลรวมท้ังได๎เสนอ

แนวความคิดในการแก๎ไขอุปสรรคปัญหาให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานในการรักษาความม่ันคงของชาติตํอไป 

 บทท่ี  7  ได๎ศึกษาแนวความคิดในการปรับปรุงจัดรูปแบบเทศบาลให๎เหมาะสม โดยการน าเทศบาลรูปแบบ

ผู๎จัดการเทศบาลกับสภา รูปแบบสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตีท่ีได๎รับการเลือกตั้งโดยตรง และรูปแบบคณะกรรมการ 

มาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบเทศบาลของไทยตํอไปในอนาคต 

 บทท่ี  8  บทสรุป ได๎เน๎นถึงวิวัฒนาการของเทศบาลท่ีมีผลตํอการพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเก้ือกูลให๎การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

835.  อาทิตย์  คุณผล . สัมฤทธิผลของกลุ่มวิชาการเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหา

บัณฑิต (พัฒนาสังคม) สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา กลุํมวิชาการเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับสัมฤทธิผลคํอนข๎างน๎อยผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวํา เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย นั่นคือ ปัจจัยตําง  ๆซึ่งผู๎วินจัยก าหนดให๎ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอ

สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน  ได๎แกํ (1) การก าหนดเป้าหมายท่ีแนํนอน  (2) การประสานนโยบาย  (3) การใช๎หลัก



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  480 

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน (4) กระบวนการติดตํอสื่อสาร (5) ภาวะผู๎น าและการตัดสินตกลงใจ  (6) การปรับตัวของ

องค์การและการริเริ่มส่ิงใหมํ  (7) การปรึกษาหารือกับผู๎รับบริการ (8) ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ (9) การมี

เทคโนโลยีและผู๎เชี่ยวชาญอยํางเพียงพอมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุํมวิชาการ

เทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี มีนัยส าคัญ ณ ระดับ 0.001 สํวนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยรํวมกันท่ีมีอทธิพลตํอสัมฤทธิพลในการปฏิบัติงานมีอยูํด๎วยกัน 3 ปัจจัย คือ การก าหนดเป้าหมาย

ท่ีแนํนอน กระบวนการติดตํอสื่อสาร และความพึงพอใจของผู๎รับบริการ โดยท่ีการก าหนดเป้าหมายท่ีแนํนอนมีอิทธิพล

ตํอสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ กระบวนการติดตํอสื่อสาร และความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

ตามล าดับ 

 ผู๎วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในการวิจัยไว๎ 5  ประการ คือ 

 1. ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข๎องกับการด าเนินการของกลุํมวิชาการเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี 

ควรจะเน๎นการปฏิบัติหน๎าที่ตามท่ีก าหนดไว๎ 10 ข๎อแรกมากกวําที่จะเน๎นข๎อ  11 ข๎อสุดท๎ายซึ่งก าหนดวําเป็น “หน๎าท่ีอ่ืน 

ๆ ตามท่ีเทศบาลมอบหมาย” ท้ังนี้เนื่องจากนห๎าที่ตามท่ีก าหนดไว๎  10 ข๎อแรกนั้น ผลการวิจัยพบวํามีระดับความส าเร็จ

น๎อยกวําหน๎าที่ในข๎อ 11 

 2. ควรจัดล าดับความส าคัญของบทบาทหน๎าที่ของกลุํมวิชาการเทศบาลเอาไว๎ให๎แตกตํางกัน เพื่อให๎ทราบ

วําหน๎าที่ตําง  ๆ มีความส าคัญกํอน -หลังกันอยํางไร ถ๎าหากมีทรัพยากรในการบริหารอยํางจ ากัดจะใช๎ทรัพยากรเพื่อ

ตอบสนองตํอหน๎าท่ีประการใดจึงจะเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 3. ควรรักษาระดับความส าเร็จของการปฏิบัติหน๎าที่ในด๎านการวัดผล ประเมินผล และติดตามผลทาง

วิชาการของกลุํมวิชาการเทศบาลเอาไว๎ให๎คงเส๎นคงวา เพราะเป็นงานท่ีเดํนและเป็นความแกรํงของกลุํมวิชาการเทศบาล 

 4. ควรรวบรวมผลงาน เผยแพรํและประชาสัมพันธ์งานวัดผล ประเมินผลและติดตามผลทางวิชาการของ

กลุํมวิชาการเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานีให๎กว๎างขวางกวําที่เป็นอยุํ 

 5. ควรหาแนวทางให๎กลุํมวิชาการเทศบาลได๎มีบทบาทหน๎าที่ในการวิเคราะห์และวิจัยมากข้ึน 

 

836.  อาษา  ทองธรรมชาติ .การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี . 

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมํุงหมายหลักของการศึกษาเพื่อปรับปรุงให๎เทศบาลเมืองสระบุรีเป็นชุมชนศูนย์กลางในการ

ให๎บริการด๎านการค๎า -บริการ และที่อยูํอาศัยส าหรับรองรับการเติบโตจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดข้ึนตาม

แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 

 ผลการวิเคราะห์สรุปวํา เทศบาลเมืองสระบุรีเป็นชุมทางเชื่อมโยงการขนสํงทางบกระหวํางภาคเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับพื้นท่ีพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกและอินโด

จีนได๎  นอกจากนี้พื้นท่ีภายในรัศมีประมาณ  30 กิโลเมตร ยังมีแหลํงอุตสาหกรรมท่ีก าลังขยายตัวอยํางรวดเร็วตั้งอยูํ 

สภาพการเติบโตทางกายภาพของเทศบาลเมืองสระบุรีนั้นเกิดจากความได๎เปรียบในท าเลท่ีตั้ง และสภาพการใช๎ที่ดิน

เติบโตไปตามโครงขํายถนนมากท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีปลูกสร๎างขยายไปตามถนนสายหลักส าคัญซึ่งได๎แกํ ถนนพหลโยธินท่ีมี

อิทธิพลตํอการเติบโตของเมืองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ถนนสุดบรรทัด พิชัยรณรงค์สงคราม มิตรภาพ และทางเลี่ยงเมือง 

สํวนราคาที่ดินพบวํามีความสัมพันธ์กับโครงขํายถนน และยังพบวําธุรกิจการค๎าของเมืองขยายตัวอยํางรวดเร็ว กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจสมัยใหมํ อยํางเชํน ห๎างสรรพสินค๎า โรงแรม ธนาคาร สถาบันการเงิน และการประกันภัย เป็นต๎น โดย

พบวํากิจการเหลํานี้เติบโตควบคูํไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โครงสร๎างพื้นฐาน การขนสํง และรายได๎ของ

ประชากรในจังหวัด ซึ่งการเติบโตของเมืองดังกลําวกํอให๎เกิดแรงดึงดูดประชากรตํางถ่ินอพยพให๎เข๎ามาตั้งถ่ินฐานในเขต

เทศบาลเมืองสระบุรีและบริเวณท่ีสามารถเชื่อมโรงกับยํานอุตสาหกรรมได๎สะดวก ท าให๎มีประชากรเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  481 

 ในการศึกษานี้ ได๎เสนอข๎อแนะน าไว๎  3 ระดับคือ ระดับภาค เสนอให๎มีการตัดเส๎นทางรถยนต์เชื่อมโรงระหวําง

สระบุรีกับพื้นท่ีพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยตรง และเรํงรัดการพัฒนาเส๎นทางในแนวตะวันออก -ตะวันตกของภาค

กลางตอนบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตามนโยบายของรัฐ และระดับจังหวัด เสนอแนะให๎มีการปรับปรุง /ตัด

เส๎นทางถนนเชื่อมโรงระหวํางชุมชนส าคัญตําง ๆ ท่ีอยูํรอบเทศบาลเมืองสระบุรีให๎สามารถติดตํอกันได๎โดยตรง ซึ่งจะชํวย

หลีกเลี่ยงกาเชื่อมโยงผํานเทศบาลเมืองสระบุรี พร๎อมกับเสนอแนะให๎มีการัพฒนาระบบขนสํงมวลชนรับสํงผู๎โดยสารท้ัง

ทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ าจากยํานชุมชนรอบนอกและยํายอุตสาหกรรมท่ีเข๎ามาใช๎บริการในเทศบาลเมืองสระบุรี และ

ในระดับเมือง เสนอแนะให๎มีการตัดเส๎นทางใหมํ ๆ และพัฒนาบริการสาธารณะเข๎าไปสูํบริเวณท่ีวํางท่ีอยูํในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการชี้น าให๎เกิดการพัฒนาที่วํางดังกลําว และเสนอผังชี้น าการใช๎ที่ดินของชุมชนเมืองสระบุรีเพื่อให๎รองรับ

ประชากรและกิจกรรมตําง  ๆที่เพิ่มข้ึนและเสนอแนะให๎มีศูนย์กลางยํอย  2 แหํง ส าหรับรองรับการบริการให๎แกํ

ประชากรชานเมืองและชุมชนรอบนอกเพื่อมีหน๎าท่ีในการแบํงเบาภาระแกํยํานใจกลางเมืองในอนาคต พร๎อมท้ังเสนอแนะ

มาตรการควบคุมสภาพการใช๎ที่ดินเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล๎อมจะท่ีเกิดข้ึน จึงคาดวําข๎อเสนอแนะดังกลําวจะเป็น

ประโยชน์ตํอการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีได๎อยํางยั่งยืนตลอดไป 

 

837.  เอกชัย มาศภากร . แนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเทศบาลต าบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร . ภาควิชาการ

วางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. (วิทยานิพนธ์) 

 จากการขยายตัวอุตสาหกรรมท่ีกระจายตัวจากกรุงเทพมหานคร มายังเขตปริมณฑล โดยเฉพาะอยํางยิ่งพื้นท่ี

เทศบาลต าบลอ๎อมน๎อย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นท่ีติดกับกรุงเทพมหานคร มีโรงงานอุตสาหกรรมเข๎ามาตั้งอยูํเป็น

จ านวนมาก ซึ่งการเติบโตดังกลําวเป็นไปอยํางไมํมีระเบียบแบบแผนมีการใช๎ท่ีดินประเภทตํา ๆ ปะปนกัน อันกํอให๎เกิด

ปัญหามากมาย ดังนั้นจึงได๎มีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการใช๎ท่ีดินชุมชนเทศบาลต าบลอ๎อมน๎อย โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาดังนี้ 

 - เพื่อศึกษาสภาพการใช๎ท่ีดินในปัจจุบันและการปลี่ยนแปลงการใช๎ท่ีดินในอนาคต 

 - เพื่อศึกษาถึงปัญหา ในเทศบาลต าบลอ๎อมน๎อย 

 - เพื่อเสนอแนวทางการใช๎ท่ีดินในเทศบาลต าบลอ๎อมน๎อย 

 ในการศึกษานี้ใช๎เทคนิคการทาบซ๎อน (PSA Techique) ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นท่ี ซึ่งผลการศึกษาพบวํา

การใช๎ท่ีดินสํวนใหญํเป็นการใช๎เพื่ออุตสาหกรรม และมีการใช๎ท่ีดินเพื่อท่ีอยูํอาศัยกระจายตัวอยํูรอบ ๆ โรงงาน

อุตสาหกรรม มีศูนย์ลางพาณิชยกรรมบริเวณถนนเศรษฐกิจตัดกับถนนเพชรเกษม จากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นท่ี พบวํา

พื้นท่ี เหมาะสมตํอการพัฒนาเมือง มี  3 กลุํม คือ พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ได๎แกํ บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม 

ถนนพุทธมณฑลสาย 4 พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพปานกลาง ได๎แกํบริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนวิรุฬ

ราษฎร์ พื้นท่ีท่ีมี ศักยภาพต่ าได๎แกํบริเวณหํางจากถนน เชํน บริเวณทิศตะวันออกของเทศบาล 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาวะตําง  ๆ ทางด๎านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร นโยบาย ทางภาครัฐบาล

และแนวโน๎มกาลงทุนของภาคเอกชน ได๎เสนอความเหมาะสมในการใช๎ท่ีดินในอนาคตของเทศบาลต าบลอ๎อมน๎อยให๎เป็น

การใช๎ท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรมคลังสินค๎า อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ที่พัก -อาศัย และพาณิชยกรรม โดยสํงเสริมให๎รวมกลุํม

การใช๎ท่ีดินประเภทตําง ๆอยํางเครํงครัด โดยอาศัยมาตรการด๎านผังเมืองด๎านกฎหมาย ด๎านการเงิน ด๎านงบประมาณ 

และมาตรการด๎านอื่นๆ  เพื่อสนองความต๎องการการใช๎ท่ีดินให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพแวดล๎อมท่ีดีให๎คงอยํู

ในพื้นท่ี เทศบาลต าบลอ๎อมน๎อยตํอไป 

 

838.  อภิขาติ  ทิมเจริญ . ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองบ้างโป่ง  . 

สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคมบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกริก, 2537.(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้คือ  



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  482 

 1.  ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบ๎านโป่งอยูํในเกณฑ์ท่ีสูง 

 2.  ปัจจัยท่ีสํงผลกระทบตํอขวัญของพนักงานเทศบาลเมืองบ๎านโป่งโดยพิจารณาจากองค์ประกอบตําง ๆ ของ

ระดับขวัญ จ านวน  5 องค์ประกอบ พบวํา 

  2.1  สภาพการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาจากสถานท่ีท างาน วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือสื่อสาร และ

ความสัมพันธ์ของผู๎รํวมงานในท่ีท างาน ผลการวิจัยพบวําเป็นแรงจูงใจให๎เกิดขวัญในการปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลาง 

  2.2  เงินเดือน – คําตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวําเป็นแรงจูงใจให๎เกิดขวัญในการ

ปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลาง 

  2.3  ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา ผลการวิจัยพบวําเป็นแรงจูงใจให๎เกิด

ขวัญในการปฏิบัติอยูํในระดับสูง 

  2.4  การเป็นสํวนหนึ่งของหนํวยงาน  ผลการวิจัยพบวําเป็นแรงจูงใจให๎เกิดในการปฏิบัติงานอยูํใน

ระดับสูง 

 ปัญหาอุปสรรค ได๎แกํ สภาพการปฏิบัติงาน และเงินเดือน คําตอบแทนจากการปฏิบัติงานซึ่งประสบปัญหา

สถานท่ีท างานคับแคบ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในส านักงานและการติดตํอสื่อสารยังไมํมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในปริมาณที่

เพียงพอ ปัญหานี้เนื่องจากเทศบาลต๎องน าเงินรายได๎ท่ีได๎รับจากสํวนกลางและเงินรายได๎ของตนเองน าไปพัฒนาสํวนอ่ืน 

ๆ มากกวํา  สํวนปัญหาเงินเดือน – คําตอบแทนจะต่ ากวําในระบบของภาคธุรกิจเอกชน และปัญหาดังกลําวไมํสามารถ

แก๎ไขได๎ทันที เพราะเกินขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล 

 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังนี้คือสภาพการปฏิบัติงานคือมีการปรับปรุงในด๎านเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ์

ส านักงานไมํเพียงพอ ในํสํวนของเงินเดือนและคําตอบแทนควรปรับปรุงในด๎านการเบิกจํายเงินคําตอบแทนตําง ๆ ให๎

เป็นไปด๎วยความรวดเร็ว ในสํวนของความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา โอกาสก๎าวหน๎าในราชการ 

และการเป็นสํวนหนึ่งของหนํวยงานแม๎จะมีระดับการจูงใจให๎ขวัญในการปฏิบัติงานอยูํในเกณฑ์สูงก็ตาม ผู๎บังคับบัญชาก็

ควรท่ีจะสํงเสริมสนับสนุน และสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ดีย่ิงขึ้นไปอีก 

 

839.  อาจหาญ  ศิริพูล . การบริหารงานของเทศบาลกับการก ากับดูแลจากส่วนกลาง  . สถาบันพระปกเกล้า , 

2539.(เอกสารวิจัย) 

 ผลของการวิจัยสรุปได๎วํา ปัญหาและข๎อขัดข๎องในการด าเนินการในภารกิจนั้น มาจากลักษณะของการรวมอ านาจ

ไว๎สํวนกลางในการก ากับดูแลด๎วยกฎหมายฉบับท่ีล๎าหลัง และมีขั้นตอนมาตราการตรวจสอบมากมาย ทั้งเรื่องอ านาจ

หน๎าท่ี การบริหารงานบุคคล ด๎านงบประมาณตลอดจนขอบเขตควบคุมไมํชัดเจนเพียงพอ 

 ข๎อเสนอแนะควรมีการก าหนดนโยบายและรัฐในเรื่องการกระจายอ านาจให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่องและชัดเจน 

ปรับปรุงและแก๎ไขกฎระเบียบข๎อบังคับท่ีไมํเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสนังคม ให๎สามารถปฏิบัติการอยํางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปสิ่งท่ีควรท าการในเรื่องการกระจายอ านาจในด๎านแผนงาน แผนคน แผนเงิน ตลอดจนอ านาจการ

จัดการทรัพยากรของท๎องถ่ิน ให๎อ านาจอยํูกับพื้นท่ีและประชาชนมากย่ิงขึ้น 

 

840.  สมนึก  เกตุชาติ . การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารท้องถ่ิน : ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล . 

สถาบันพระปกเกล้าการปกครองท้องถ่ิน รุ่นที่1 , 2539 (เอกสรวิจัย) 

 1.  การปกครองท๎องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารสํวนต าบล มีโครงสร๎างการบริหารใกล๎เคียงกับโครงสร๎างอง

เทศบาล ยกเว๎นท่ีมาขององค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสํวนหนึ่งมาจากการแตํงตั้ง ซึ่งยังขัดกับ

หลักการกระจายอ านาจทางการปกครองและหบักเจตนารมณ์แหํงการปกครองตนเอง ซึ่งเทศบาลมีมากกวํา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  483 

 2.  อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเหมือนกับอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล 

เพียงแตํประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีน๎อยกวําเนื่องจากประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรยังมีน๎อย และอยูํใน

ระยะเริ่มต๎นเทํานั้น 

 3.  รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล  ถ๎าพิจารณาจากแหลํงรายได๎ไมํมีความแตกตํางจากแหลํงรายได๎ของ

เทศบาลมากนักแตํจ านวนรายได๎ของเทศบาลจะมีสูงกวํามาก เพราะฉะนั้นจะสํงผลให๎กิจกรรมท่ีจะน าไปสูํการพัฒนา

ท๎องถ่ินท าไมํได๎เต็มท่ีเหมือนเทศบาล 

 4.  ความเชื่อถือของประชาชนท่ีทมีตํอการปกครองท๎องถ่ินแบบองค์การบริหารสํวนต าบลจะมีน๎อยกวําเทศบาล 

เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนใหมํจะต๎องใช๎ระยะเวลาสักระยะหนึ่งจึงจะสามารถสร๎างความเชื่อถือของประชาชนได๎ 

 5.  ความแตกตํางทางด๎านพื้นท่ีและประชากรของการปกครองท๎องถ่ินแบบองค์การบริหารสํวนต าบลกับ

เทศบาลจะแตกตํางกันมากกลําวคือเทศบาลจะเป็นลักษณะชุมชนเมืองประชากรอาศัยอยูํหนาแนํน ทั้งมีความค๎ูและฐานะ

ทางเศรษฐกิจในสุดสํวนท่ีสูง ในขณะที่พื้นทีองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนใหญํอยูํในชนบท พื้นท่ีมากในขณะที่จ านวน

ประชากรน๎อย ทั้งมีความรู๎น๎อยและยากจนกวํา จะเป็นปัญหาตํอการบริหารงานขององค์การสํวนท่ีส าคัญมากในอนาคต 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1.  รัฐบาลจะต๎องเรํงด าเนินการปรับปรุงโครงสร๎างบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล ในสํวนท่ีมาของสมาชิก

สภาและคณะกรรมการบรหารให๎มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท๎องถ่ินโดยตรงเพียงประเภทเดียวเทํานั้น 

 2.  รัฐบาลต๎องเรํงสํงเสริมและสนับสนุนให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีรายได๎เพิ่มมากข้ึนเพื่อให๎เพียงพอแกํการ

ปฏิบัติหน๎าที ่

3. รัฐบาลต๎องให๎ระยะเวลาแกํองค์การบริหารสํวนต าบลในการเรียนรู๎และศึกษาท างานและสร๎างความศรัทธา

ของประชาชนในท๎องถ่ินท่ีมีตํองอค์การบริหารสํวนต าบลในเวลาพอสมควรด๎วย 

 

841.  สาวิตรี  ลาภาวัณย์ . แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนภายใต้ : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเบตง  . ภาค

วิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลเบตง ซึ่งเป็นชุมชนขายแดน

ใต๎สุดของประเทศไทย โดยท าการศึกษาสภาพท่ัวไปของเทศบาลต าบลเบตงและการขยายตัวของชุมชน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตํอการขยายตัว สภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 จากการศึกษาพบวํา ชุมชนเทศบาลต าบลเบตง เป็นชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของเมือง

ชายแดน โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นความได๎เปรียบด๎านที่ตั้ง เนื่องจากต้ังอยูํติดกับประเทศมาเลเซียและอยูํใน

หุบเขา มีลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมท่ีคล๎ายคลึงกับเมาเลเซีย สํวนใหญํเป็นชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน 

นอกจากนี้ยังมีอาหารและสินค๎าเกษตรท่ีมีลักษณะเฉพาะอีกด๎วย 

 ชุมชนเทศบาลต าบลเบตงเป็นชุมชนท่ีมีบทบาททางการค๎า บริการและการทํองเท่ียว โดยต๎องพึงพานักทํองเท่ียว

มาเลเซียเป็นหลัก และมีการขยายตัวด๎านแหลํงบันเทิงเริงรมย์เป็นสํวนใหญํ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการขยายตัวของเมือง

ได๎แกํ สถานการณ์ขายแดนและการเมืองระหวํางประเทศ ความคล๎ายคลึงทางสังคมวัฒนธรรม ความได๎เปรียบด๎านที่ตั้งมี

ลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม ความแตกตํางด๎านเศรษฐกิจระหวํางไทยกับมาเลเซีย โดยมีข๎อจ ากัดด๎านกายภาพที่ส าคัญ

คือ ตั้งอยูํในหุบเขาและท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการขยายตัวของเมือง นอกจากนั้นแล๎วยังมีปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของ

คลองเบตง 

 ผลการศึกษาได๎เสนอแนวทางการพัฒนา โดยจะต๎องสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางสองประเทศ อีกท้ังสามารถ

แขํงขั้นกับมาเลเซียได๎ และใช๎รูปแบบเฉพาะของเมืองชายแดน พัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางการค๎า บริการและการทํองเท่ียว 

และศูนย์กลางสินค๎าเกษตร พัฒนาการใช๎ที่ดินในพื้นท่ีและพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  484 

842.  อนุชิต  กาญจนานุชิต . ภาวะผู้น าท้องถ่ินการพัฒนาพัฒนาเมือง  : ศึกษาเฉพาะกรณีนายกเทศมนตรีนคร

ยะลา . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541(ภาคนิพนธ์) 

 จากการศึกษาวิจัยพบวํา การมีเครือขํายทางสังคมและโครงสร๎างอ านาจกับนักธุรกิจดั้งเดิม ข๎าราชการท๎องถ่ิน 

สํวนภูมิภาคและสํวนกลาง ตลอดจนนักการเมืองระดับชาติตําง ๆ และการตัดสินใจที่ฉับไว๎มีสํวนผลักดันให๎โครงการตําง 

ๆ ของเมืองส าเร็จได๎อยํางรวดเร็ว 

 เนื่องจากการให๎บริการทางด๎านสาธารณสุขเพราะบริการทางด๎านสาธารณูปโภคและด๎านกายภาพอื่น ๆ คํอนข๎าง

สมบูรณ์แบบแล๎ว ผู๎วิจัยเห็นวําทางเทศบาลควรจะหันมาพัฒนาทางด๎านสังคมโดยเฉพาะการจัดการศึกษา ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เรํงสํงเสริมกีฬาโดยให๎เมืองยะลาเป็นศูนย์กลางทางด๎านการกีฬาเพราะมี

ความพร๎อมทางด๎านอาคาร สถานท่ี บุคลากรและงบประมาณ โดยประสานงานกับหนํวยราชการท่ีมีอยูํในตัวเมือง และ

ภาคเอกชนท่ีเคยสนับสนุนการกีฬาของเมืองยะลามาโดยตลอด และการสํงเสริมอาชีพให๎แกํคนยากจนซึ่งมักจะไมํมี

สถานท่ีจะสร๎างที่พักหรือสถานท่ีประกอบอาชีพท าให๎ต๎องรุกล้ าที่สาธารณะและกํอสภาพแวดล๎อมของเมืองท่ีไมํนําดู 

 ประการสุดท๎าย จากการท่ีนกยกเทศมนตรีบริหารงานเทศบาลนครยะลาอยํางตอํเนื่องกันมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2526 

จนถึงปัจจุบัน โดยครองเสียงข๎างมากในสภาเทศบาลอยํางเด็ดขาดท าให๎ระบบการบริหารเทศบาลนครยะลา ผํานระบบ

การตรวจ 

 

843.  สาธินี  ไชยเวช . ปัจจัยการตัดสินใจที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานพัฒนาเทศบาลของคณะเทศมนตรีใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  คณะเทศมนตรีสํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 90.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 37.6 และ

อนุปริญญา ร๎อยละ 31.8 ด ารงต าแหนํงเทศมนตรี มีระยะเวลาในการบริหารงานเทศบาลโดยเฉลี่ย 3.8 ปี และมี

ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลโดยเฉลี่ย 7.5 ปี 

 2.  พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลของคณะเทศมนตรี ทั้งในด๎านการก าหนดนโยบาย 

(X = 4.27, S.D. = 0.54)  การวินิจฉัยส่ังการ (X = 4.08, S.D. 0.71) การมอบหมายงาน (X = 3.92, S.D. 0.71) 

การควบคุมก ากับและติดตาม (X = 3.87 S.D. 0.79) มีคําเฉลี่ยของกาปฏิบัติอยูํในระดับมาก 

 3.  ปัจจัยการตัดสินใจในด๎านบุคคลท่ีมีการปฏิบัติมาก ได๎แกํ ปัจจัยด๎านภาวะผู๎น า (X = 4.01 , S.D = 0.73) 

รองลงมาได๎แกํ ด๎านการรับรู๎ (X = 3.63 , S.D. 0.71) สํวนด๎านประสบการณ์  มีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง (x = 

3.44, S.D. = 0.81) สํวนปัจจัยการตัดสินใจในด๎านองค์กร ตัวแปรความรับผิดชอบมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด (X = 

4.48 , S.D. = 0.51) รองลงมาได๎แกํ ปัจจัยด๎านเวลา (X = 3.56, S.D. = 0.71) สํวนปัจจัยด๎านกลุํมมีการปฏิบัติอยูํใน

ระดับปานกลาง (X = 3.13, S.D. = 0.89) 

 4.  ปัจจัยการตัดสินใจในด๎านบุคคล ซึ่งได๎แกํ การรับรู๎ ภาวะผู๎น า และประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลในด๎านการมอบหมายงานและการควบคุมก ากับและติดตาม ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 5.  ปัจจัยการตัดสินใจด๎านองค์การ ซึ่งได๎แกํ เวลา กลุํม และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลของคณะเทศมนตรี ในเรื่องการมอบหมายงานและการควบคุมก ากับและติดตามงาน ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  485 

844.  นิรุธ  ศรีบุรี .สภาพปัจจุบันกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  

. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้า

แบบอิสระ) 

 ผลของการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1.  ผู๎ปฏิบัติงานท้ังหมด 70 คน สํวนมากเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง มีระยะท างาน  10 ปี ขึ้นไปรายได๎โดย

เฉลี่ยต่ ากวํา  5,000 บาท ตํอเดือน มีครอบครัวแล๎ว มีการศึกษาระดับประถมศึกษาลักษณะงานท่ีปฏิบัติจะเป็นงานกวาด

ถนนและพัอาศัยอยูํในเขตเทศบาล 

 2.  ผู๎ปฏิบัติงานสํวนมากมีความต๎องการในการปฏิบัติงานในภาพรวมในระดับปานกลางและมีความพึงพอใจ

เก่ียวกับสวัสดิการในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

 3.  ผู๎ปฏิบัติงานท่ีมีเพศ ระยะเวลาการท างาน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สภาพสมรส วุฒิการศึกษา ลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติและท่ีพักอาศัย ท่ีแตกตํางกัน มีความต๎องการในการปฏิบัติงานท าความสะอาดไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ

 4.  ความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจกับความต๎องการเก่ียวกับสวัสดิการ ในสภาพปัจจุบันของผู๎ปฏิบัติงาน

ท าความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ 

 

845.  นายพิษณุพงษ์  พ่วงเพ็ชร . ความพึงพอใจในงานของครูเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนครปฐม . พัฒนบริ

หารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม, 2541 

 ผลการศึกษาพบวําครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองนครปฐมสํวนใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ปี อายุราชการต่ า

กวํา 11 ปี มีต าแหนํงในระดับ 7-8  มีความพึงพอใจในงานอยูํระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา การให๎การ

สนับสนุนและความรํวมมือของผู๎บังคับบัญชา และของเพื่อนรํวมงาน ตลอดจนสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมองนครปฐมอยํางมีนัยส าคัญ ส าหรับอายุ อายุ

ราชการ ระดับต าแหนํง ไมํมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน 

 ปัญหา อุปสรร พบวําผู๎บังคับบัญชายังมีการบริหารงานท่ีไมํยุติธรรม ไมํมีความเสมอภาคและโปรํงใส ครู

เทศบาลมีการพูดนินทาให๎ร๎ายกัน ผู๎ปกครอง และชุมชนยังไมํให๎ความ รํวมมือกับโรงเรียนเทําที่ควร ห๎องเรียน ห๎องพักครู

ยังมีไมํเพียงพอ 

 ข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการวิจัย คือ ผู๎บริหารระดับสูงควรมีนโยบาย หรือมาตรการควบคุมให๎การบริหารงานของ

ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นไปด๎วยความยุติธรรม เสมอภาคกัน ไมํวําจะเป็นการพิจารณาให๎ความดีความชอบ การมอบหมาย

หน๎าท่ีการงาน การจัดชั่วโมงสอนเป็นต๎น ควรจัดสัมมนาอบรม พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกํครูเทศบาลบ๎าง จัดสร๎าง

อาคารเรียนให๎มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนครูและนักเรียน 

 

846.  กาญจนา  หมาดหล้า . การศึกษารูปแบบการด าเนินงานพัฒนาชุมชนในหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ

เทศบาล . คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีสํวนสัมพันธ์กับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนใน 4 ด๎าน 13 ปัจจัยพบวํา 

 ด๎านที่  1 ความสามารถทางการคลัง  ซึ่งได๎แกํ รายได๎ที่เทศงบาลสามารถจัดเก็บได๎เองพบวําไมํมีความสัมพันธ์

กับการด าเนินงานโดยองค์กรชุมชน การตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 ด๎านที่ 2  ประสิทธิภาพของบุคลากรโดยก าหนดศึกษาใน 3 ปัจจัย พบวํา 

  2.1  ความรู๎ความเข๎าใจและการยอมรับงานพัฒนาชุมชนของบุคลากรไมํมีความสัมพันธ์กับการ

ด าเนินงานโดยองค์กรชุมชน กาตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  486 

  2.2  ประสบการณ์ การฝึกอบรมและการต๎องการความร๎ูเพิ่มเติมของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการ

ด าเนินงานโดยองค์กรชุมชน แตํไมํมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองความต๎องการของชุมชน และการมีสํวนรํวมของ

ประชาชน 

  2.3  การประสานงานและการท างานเป็นทีมของบุคคลากรมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดย

องค์กรชุมชน แตํไมํมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองความต๎องการของชุมชน และการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 ด๎านที่ 3.  วิธีการด าเนินงานของเทศบาล โดยก าหนดศึกษาใน  5 ปัจจัยพบวํา 

   3.1  บทบาทเทศบาลในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนไมํมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดย

องค์กรชุมชน การตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการม่ีสํวนรํวมของประชาชน 

   3.2    ท่ีมาของกิจกรรม ไมํมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดยองค์กรชุมชน การ

ตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

   3.3  ลักษณะและประเภทของกิจกรรมท่ีด าเนินการ ไมํมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดย

องค์กรชุมชน การตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

   3.4  การด าเนินกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ ไมํมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดยองค์กร

ชุมชน  การตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

   3.5   การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง

ความต๎องการของชุมชน แตํไมํมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดยองค์กรชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 ด๎านที่ 4  ศักยภาพของชุมชนโดยก าหนดศึกษาใน 4 ปัจจัยพบวํา 

  4.1  ความรู๎ความเข๎าใจในการปกครองท๎องถ่ินของคณะกรรมการชุมชน มีความสัมพันธ์กับการ

ด าเนินงานโดยองค์กรชุมชน แตํไมํมึความสัมพันธ์กับการตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการมีสํวนรํวมของ

ประชาชน 

  4.2  ความรู๎ความเข๎าใจในงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน มีความสัมพันธ์กับการ

ด าเนินงานโดยองค์กรชุมชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน แตํไมํมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองความต๎องการของ

ชุมชน 

  4.3  การได๎รับขําวสารข๎อมูลของคณะกรรมการชุมชน มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดยองค์กร

ชุมชน การตอบสนองความต๎องการของชุมชน และการมีสํวนรํวมของประชาชน 

  4.4  บทบาทของคณะกรรมการชุมชน มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโดยองค์กรชุมชนและการมี

สํวนรํวมของประชาชน แตํไมํมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองความต๎องการของชุมชน 

 จากผลการศึกษาดังกลําว ผู๎ศึกษาจึงได๎เสนอรูปแบบกรด าเนินงานพัฒนาชุมชนในหนํวยการปกครองท๎องถ่ิน

รูปแบบเทศบาล คือ ประกาแรก เทศบาลควรมีบทบาทในการสํงเสริมควมร๎ูความเข๎าใจแกํประฃาชนและองค์กรชุมชน 

การเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม และเทศบาลควรด าเนินการในกิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชน แตํ

กิจกรรมท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได๎ควรกระจายอ านาจและกระจายการด าเนินงานให๎ชุมชนด าเนินการ โดยเทศบาลเป็น

ผู๎สํงเสริมสนับสนุน ประการท่ีสอง องค์กรชุมชนควรมีลักษณะการท างานเป็นทีม มีบทบาทในการเป็นแกนน า เป็นผู๎

ประสานการด าเนินงานพัฒนาชุมชน และมีบทบาทในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน และประการท่ีสาม

คือ การเตรียมชุมชนให๎มีศักยภาพและมีความพร๎อมในการพัฒนาตํอไปโดยการสํงเสริมกาเรียนรู๎ การให๎ชุมชนได๎รับ

ข๎อมูลขําวสารอยํางท่ัวถึง และการสํงเสริมบทบาทของคณะกรรมการชุมชน และจากผลการศึกษาในคร้ังนี้ผู๎ศึกษาจึงได

เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการให๎เทศบาลให๎ความส าคัญในการศึกษารูปแบบการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม

กับเทศบาลของตนเอง และมีบทบาทในการสนับสนุนและสํงเสริมให๎องค์กรชุมชนมีการด าเนินงานท่ีเข็มแข็ง 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  487 

847.  มณฑา  ชุ่มสุคนธ์ . ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อการจัดการทรัพยากร

นันทนาการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 

 ผลการวิจัย พบวํา  กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพรับจ๎าง หรือพนักงาน 

และสํวนใหญํเป็นกลุํมอายุระหวําง 18-27 ปี และมีรายได๎อยูํระหวําง  2,501 –7,500 บาทตํอเดือน ผลการศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนตํอการจัดการทรัพยากรนันทนาการในเขตเทศบาลนครขอนแกํน พบวํา ประชาชนเพศชาย กับ

ประชาชนเพศหญิงในเขตเทศบาลนครขอนแกํน มีความคิดเห็นตํอการจัดการทรัพยากรนันทนาการในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกํนไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สํวนประชาชนท่ีประกอบอาชีพตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ

การจัดการทรัพยากรนันทนาการในเขตเทศบาลนครขอนแกํน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือ

พิจารณาความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกเป็น 3 กลุํมยํอย ประชาชนท่ีมีอาชีพตํางกันจะมีความคิดเห็นแตกตํางกันใน

เรื่องการสร๎างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถ่ินและการ 

การกระจายรายได๎ในท๎องถ่ิน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สํวนความคิดเห็นเก่ียวกับการสร๎างความพึงพอใจ

ให๎กับนักทํองเท่ียวของประชาชน กลุํมอาชีพตําง ๆ ไมํแตกตํางกัน นอกจากนี้ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกํน ที่มีอายุตํางกันมีความคิดเห็นตํอการจัดการทัพยากรนันทนาการในเขตเทศบาลนครขอนแกํนไมํแตกตํางกัน

อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และประชาชนท่ีมีรายได๎ตํางกันมีความคิดเห็นตํอการจัดการทรัพยากรนันทนาการ

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาออกเป็น 3 กลุํมยํอย พบวํา ประชาชนท่ีมีรายได๎ตํางกันมี

ความคิดเห็นแตกตํางกันในเรื่อง การสร๎างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สํวนความคิดเห็นเก่ียวกับการสร๎างความพึงพอใจให๎กับนักทํองเท่ียว และ การมีสํวนรํวมของประชาชนใน

ท๎องถ่ินและการกระจายรายได๎ในท๎องถ่ินของประชาชน กลุํมรายได๎ตําง ๆ ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

 

848.  พูนศักดิ์  นาคเสนา . ความพึงพอใจในการท างานของลูกจ้างช่ัวคราวเทศบาลต าบลบ้านพรุ . ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ลูกจ๎างชั่วคราวของเทศบาลต าบลบ๎านพรุ สํวนใหญํเป็นเพศชาย มีความร๎ูสูงกวํา ป .7 หรือ

เทียบเทํา มีต าแหนํงเป็นคนงานท่ัวไป และเป็นคนในท๎องท่ีเทศบาลต าบลบ๎านพรุ ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจใน

การท างานระดับปานกลาง สามารถล าดับความพึงพอใจแตํละองค์ประกอบจากคะแนนเฉลี่ยต่ าไปหาสูง ได๎ดังนี้คือ ด๎าน

การได๎รับการยอมรับนับถือ ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน ด๎านความก๎าวหน๎าในงานด๎านความสัมพันธ์กับ

ผู๎บังคับบัญชา ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท างาน ด๎านนโยบายและการบริหารด๎านลักษณะงาน และด๎านรายได๎และ

สวัสดิการ เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรพบวํา เพศ อายุ สถานภาพการสมรสต าแหนํง ระดับการศึกษา อัตราคําจ๎าง 

วิธีการเข๎าท างาน และภูมิล าเนาเดิม ไมํมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานของลูกจ๎างอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานะ ยกเว๎นระยะเวลาในการท างาน และภาระท่ีต๎องรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับะดับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 

 การศึกษามีข๎อเสนอแนะส าคัญ ๆ ดังนี้ 

 1.  ควรปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการท างานของลูกจ๎าง เชํน จัดสถานท่ีพักผํอนระหวํางพักกลางวัน จัดหา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ในการท างานท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับการท างานเพิ่มข้ึน 

 2.  ควรมีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะในกาท างานให๎แกํลูกจ๎างเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะด๎านการสร๎างทีมงาน 

(Team Work) 

 3.  ควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่มรายได๎และสวัสดิการให๎แกํลูกจ๎าง เชํน อาชีพเสริมจากวัสดุเหลือใช๎หรือการ  

Recycle  และการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี เป็นต๎น เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานของลูกจ๎า 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  488 

 4.  ให๎มีการสั่งงานตามสายการบังคับบัญชา เพื่อไมํให๎เกิดความซ้ าซ๎อนในการสั่งการ ปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบให๎เอ้ือตํอการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ให๎มีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อความเข๎าใจตรงกันของผู๎ส่ังและผู๎รับสั่ง 

 5.  มอบหมายงานให๎เหมาะสมกับจ านวนคน เปิดโอกาสให๎มีการแสดงความคิดเห็น มีการท างานท่ีหมุนเวียน 

สับเปลี่ยนต าแหนํงกันได๎ เพื่อไมํให๎เกิดความเบื่อหนํายในการท างาน 

 6.  ตั้งรางวัลส าหรับผู๎ท่ีมีผลการท างานดี ในโครงการลูกจ๎างดีเดํน มีประกาศเกียรติคุณ และรางวัลพร๎อมท้ัง

ประกาศให๎สังคมรับรู๎ รวมท้ังยกยํองให๎เป็นบุคคลตัวอยํางเพื่อสร๎างการยอมรับจากคนท่ัวไป และสร๎างความภาคภูมิใจใน

การท างานให๎แกํลูกจ๎าง 

 

849.  ปภาวดี  สุขสวย . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนคร

นนทบุรี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 กลุํมตัวอยํางมีเพศชาย ร๎อยละ 52.4 และเป็นเพศหญิง 47.6  สํวนใหญํมีอายุ  35 ปี ขึ้นไป ร๎อยละ 80.7  

และมีอายุน๎อยกวํา 35 ปี ร๎อยละ 19.3 สํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตีขึ้นไป ร๎อยละ 66.3 และต่ ากวําปริญญาตรี 

ร๎อยละ 33.7 ด๎านสถานภาพสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 79.5 และเป็นโสด ร๎อยละ 20.5 สํวนใหญํมีระยะเวลา

การปฏิบัติงานตั้งแตํ  5 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 59.6 และต่ ากวํา 5 ปี ร๎อยละ 40.0  ด๎านปะสบการณ์ในการท างาน สํวนใหญํมี

ประสบการณ์ตั้งแตํ 8 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 88.6 และต่ ากวํา 8 ปี ร๎อยละ 11.4 ระดับของต าแหนํง (ซี) สํวนใหญํมีต าแหนํง

ต่ ากวํา ซี 5 ร๎อยละ 51.8 และ ตั้งแตํซี 5 ขึ้นไป ร๎อยละ 48.2 และความสะดวกในการเดินทางมาที่ท างานสํวนใหญํมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร๎อยละ 66.9 และมีความพึงพอใจที่น๎อย มีเพียงร๎อยละ 33.1 

 ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานท้ัง 5 องค์ประกอบ พบวํา ด๎านความม่ันคงและก๎าวหน๎ามีคําเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ อยํูในระดับคํอนข๎างสูง 

นอกจากนั้นได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมในการท างาน ด๎านการปกครองบังคับบัญชา ด๎านคําจ๎างและสวัสดิการ และด๎าน

ลักษณะของงานอยูํในระดับปานกลางตามล าดับ 

 ตัวแปรอิสระซึ่งได๎แกํ เพศ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างานและความสะดวกในการเดินทางของ

พนักงานเทศบาลมีผลตํอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สํวนอายุ ระดับการศึกษา อายุราชการในเทศบาล และระดับ

ของต าแหนํงไมํมีผลตํอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

 ข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในแตํละด๎านมีดังนี้ การมอบหมายการ

ปฏิบัติงานควรให๎สอดคล๎องกับความรู๎ความสามารถ ควรอ านวยความสะดวกในการเดินทางไป กลับจากท่ีพักถึงท่ีท างาน 

ความเป็นธรรมของผู๎บังคับบัญชา ความรับผิดชอบงานของเพื่อรํวมงานตํอการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในการ

พิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาลเพื่อจะกํอให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

850.  ณรรฐพล  สัณฑมาศ . ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัด 

อุบลราชธานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 พนักงานครูเทศบาล สํวนมากเป็นหญิง มีอายุ 36-45 ปี สมรสอยูํด๎วยกันมีวุฒิครู มีอัตราเงินเดือนน๎อยกวํา 

10,000 บาท รายจํายมากกวํารายได๎ (เป็นหนี้) มีความสุขในครอบครัวพอสมควร และอายุราชการ 10-19 ปี 

 ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ในภาพรวม คําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาในแตํละด๎าน  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ ด๎านความส าเร็จของงาน การได๎รับการยอมรับนับถือ 

ด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ด๎านความสัมพันธ์กับผู๎รํวมงาน ด๎านลักษณะงาน ด๎านนโยบายและการบริหาร ด๎าน

บังคับบัญชา ด๎านความสัมพันธ์กับผู๎บังคับบัญชา ด๎านโอกาสก๎าวหน๎าในงาน ด๎านคําตอบแทนและสวัสดิการ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  489 

 ปัจจัยท่ีมีผลตํอก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล คือ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ระดับ

ขั้น (ซี) และท่ีพักอาศัย สํวนปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลคือ เพศ อายุ อัตรา

เงินเดือน รายได๎ของคูํสมรส สภาพทางเศรษฐกิจ ความสุขในครอบครัว อายุราชการ ระดับข้ันท่ีท าการสอน จ านวน

รายวิชาที่สอน จ านวนคาบท่ีสอนตํอสัปดาห์ ระยะทางจากท่ีพักถึงโรงเรียน แผนสิ้นสุดการท างาน และงานท่ีอยากจะท า 

 

851.  สมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์ . ความคิดเห็นของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลต่อการบริหารงานของเทศบาลที่ได้รับ

การเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล : ศึกษาเฉพาะเทศบาลต าบลในจังหวัดกาญจนบุรี . 

วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1.   ระดับความคิดเห็นของคณะผู๎บริหาเทศบาลท่ีมีตํอการบริหารงานของเทศบาลท่ีได๎รับการเปลี่ยนแปลง

ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ทั้ง 4 ด๎าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.26 ซึ่งจากเกณฑ์ท่ีใช๎ใมนการวัดระดับ

ความคิดเห็นของคณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลตํอการบริหารงานของเทศบาลต าบล ก าหนดคะแนนเฉลี่ย 3.00-3.99 

หมายถึงปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได๎วํา คณะผู๎บิหารเทศบาลสํวนใหญํเห็นวําปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงานท้ัง 4 ด๎าน อยูํในระดับท่ีไมํรุนแรงมากนัก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะวํารูปแบบของการบริหงาน

เทศบาลต าบลมีลักษณะคล๎ายคลึงกับการบริหารงานในรูปแบบสุขาภิบาลเดิม ซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก

สุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.2542 เป็นผลท า

ให๎มีการ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สินเงินงบประมาณพนักงานและลูกจ๎างของสุขาภิบาลมากํอน จึงท าให๎ปัญหา

อุปสรรคในการบริหารงานท้ัง 4 ด๎านอยูํในระดับปานกลาง และยังเห็นวําปัญหาและอุปสรรคเหลํานี้จะคล่ีคลายไปในทาง

ท่ีดีข้ึนได๎ เม่ือคณะผู๎บริหารเทศบาลได๎ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีใช๎ในการปฏิบัติงาน และได๎รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

แนวทางในการปฏิบัติงานให๎ดีย่ิงขึ้น เพื่อให๎ทราบถึงบทบาทหน๎าที่ของตนเอง รวมท้ังรัฐบาลกระจายอ านาจในด๎านการเงิน

และการคลังให๎กับเทศบาลมากย่ิงขึ้น เพื่อให๎เทศบาลสามารถเลี้ยงตนเองได๎ 

 2.  สภาพภูมิหลังของคณะผู๎บริหารเทศบาลต าบล ได๎แกํ เพศ อายุ อายุราชการ ต าแหนํง และระดับการศึกษา 

ท่ีแตกตํางกันไมํมีผลท าให๎ความคิดเห็นตํอการบริหารงานของเทศบาลท่ีได๎รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น

เทศบาลต าบลแตกตํางกัน 

  

852.  ไพรินทร์  วรานันตกุล . ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา .

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร๎อยละ 53.3 มีอายุระหวําง 30-

49 คิดเป็นร๎อยละ 56.0 มีสถานภาพครอบครัวสมรสคิดเป็นร๎อยละ 62.0  การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีข้ึนไป ร๎อย

ละ 40.7 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 46.0 มีรายได๎ต่ ากวํา  5,000 บาท 

ร๎อยละ 32.7 ติดตํอกับเทศบาล 1-5 คร้ังตํอปี ร๎อยละ 54.0 มีระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลมากกวํา 10 ปี ร๎อยละ 

42.7 และมีภูมิล าเนาเดิมอยูํในเขตเทศบาล ร๎อยละ 64.0 

 2.  ระดับทัศนคติของผู๎ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ปรากฎวําสํวนใหญํมีทัศนคติตํอการบริหารงานของคณะ

ผู๎บริหารงานเทศบาลนครยะลาอยํูในระดับปานกลางโดยเห็นด๎วยกับการบริหารงานของคณะผู๎บริหารเทศบาลนครยะลา

ด๎านให๎มีและบ ารุงทางบกและทางน้ ามากกวําด๎านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเรื่องการขุดลอดคูคลองเห็นวําเทศบาลท าได๎ดีและเกิด

ประโยชน์ สํวนด๎านที่ผู๎ตอบแบบสอบถาม ไมํเห็นด๎วยกับการบริหารงานของคณะผู๎บริหารเทศบาลนครยะลา มี 2 ด๎านที่

ส าคัญคือ  ด๎านมห๎มีและบ ารุงส๎วมสาธารณะ โดยผ๎ูตอบแบบสอบถามเห็นวําถ๎าส๎วมสาธารณะยังไมํพอเพียง และเห็นวํา



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  490 

เทศบาลไมํคํอยดูแลความสะอาดของส๎วมสาธารณะ  อีกด๎านที่ผู๎ตอบแบบสอบถามไมํเห็นด๎วยคือด๎านให๎ราษฎรไดรับ

การศึกษาอบรม โดยผ๎ูตอบแบบสอบถามเห็นวําราษฎรไมํมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

 3.  ปัจจัยท่ีมาผลตํอทัศนคติ จากการศึกษาพบวํา ตัวแปรท่ีมีผลตํอทัศนคติ มี 2 ด๎าน คือ เพศ และรายได๎ สํวน

อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพ ระยะเวลา การอาศัยอยูํในเขตเทศบาล การติดตํอเทศบาล และภูมิล าเนาเดิม 

ไมํมีผลตํอทัศนคติ 

 

853.  เผด็จ  ชุมดวง ,พ.ต.ท. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ . 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฃ๎างเผือกสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับรูปแบบและบทบาทในการ

ปกครองท๎องถ่ินรูปแบบเทศบาลต าบลมาก 

 2.  ปัญหาและอุปสรรคในการท าหน๎าที่ด๎านนิติบัญญัติของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ส าหรับปัญหาที่พบจาก

การศึกษาคือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลช๎างเผือกบางทํานไมํสามารถตอบได๎วํามีการประชุมคณะเทศมนตรี เดือนละก่ีคร้ัง

และไมํรู๎อยํางแท๎จริงวํามีการประชุมสภาเทศบาลปีละก่ีสมัย ๆ ละก่ีวัน ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากเป็นผู๎มีวัยวุฒิสูงแตํระดับ

การศึกษาไมํสูง บุคคลกลุํมนี้มีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับเทศบาลต าบลต่ าด๎วย และปัญหาที่เกิดจากการอาศัยเสียงสํวน

ใหญํของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีผํานเทศบัญญัติยบางอยํางท่ีไมํกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนโดยสํวนรวม โดยสมาชิก

สภาเทศบาลท่ีเป็นเสียงข๎างน๎อยไมํสามารถท่ีจะคัดค๎านได๎ 

 3.  ปัญหาและอุปสรรคของผู๎บริหารเทศบาลต าบล ในการด าเนินงานด๎านการบริหารท่ัวไปและการจัดท า

งบประมาณและปัญหาที่พบจากการศึกษาพบเกิดปัญหาความไมํโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง เนื่องจากวําเทศบาลต าบลจะ

มีปัญหาเรื่องท่ีประชาชนไมํทราบการรับพิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบงานพัสดุ ซึ่งเทศบาล

ต าบลช๎างเผือกมีการ ชี้แจงในด๎านนี้น๎อยมาก 

 

854.  กาชาด  สร้อยสยัมถู . ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเทศบาลต าบลอ้อมน้อยจังหวัด

สมุทรสาครและเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐม . ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหา ประเภทและศักยภาพของพื้นท่ีในการพัมนาอุตสาหกรรม

ของเทศบาลต าบลอ๎อมน๎อย จังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลต าบลอ๎อมใหญํ จังหวัดนครปฐมแนวคามคิดและทฤษฎีท่ี

ศึกษา ได๎แกํ วิเคราะห์ข๎อมูลทุติยภูมิ และส ารวจท่ีตั้งการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะทางกายภาพ 

สภาพแวดล๎อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีเทศบาลต าบลท้ังสองและพื้นท่ีตํอเนื่อง ตลอดจนวิเคราะห์

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการพัฒนาอุตสาหกรรม ได๎แกํ ความสะดวกในการเข๎าถึงโดยถนน แหลํงน้ าธรรมชาติ ราคาท่ีดิน 

โครงขํายการระบายน้ า การบริการประปา การบริการก าจัดเก็บขยะ พื้นท่ีวําง และระยะหํางจากศูนย์กลางของชุมชน 

เทคนิคท่ีใช๎ในการวิเคราะห์คือ  Sleve Analysis 

 ผลการศึกษาพบวํา ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีมีมากท่ีสุดในพื้นท่ีศึกษา ได๎แกํ  อุตสาหกรรมสิ่งทอผลิตภัณฑ์

โลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งพบวําเป็นจ านวน 3 ใน 5 ประเภทของกลุํมอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายกรพัฒนา

อุตสาหกรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 8 พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงสุดใน

เทศบาลต าบลอ๎อมน๎อย ได๎แกํ ถนนเศรษฐกิจ ริมถนนเพชรเกษมท้ังสองข๎าง สุขาภิบาล 1 สุขาภิบาล 9 และถนนวิรุณ

ราษฎร์ พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพรองลงมาได๎แกํ ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  และถนนพุทธมณฑลสาย 5 สํวน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  491 

เทศบาลต าบลอ๎อมใหญํ พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงสุดได๎แกํ ตลอดแนวถนนเพชรเกษมเป็นแนวกว๎าง ซอยวัดอ๎อมใหญํ และ

ซอยวัดเทียนดัด 

 การวิจัยได๎เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสหกรรม มาตรการแก๎ปัญหาและการควบคุมท่ีจะไมํกระทบตํอ

สภาพแวดล๎อม โดยการเพิ่มสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎พอเพียง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 

 

855.  รุ่งอรุณ  บุญสายัณต์ . การบริหารเทศบาลและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

ชุมขน ในการบริหารจัดการขยะเทศบาลนครขอนแก่น  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. 

 การวิเคราะห์ข๎อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ ได๎ประมวลผลโดยสรุปการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญและการวิเคราะห์

เนื้อหา(Content Analysis) จากเอกสารท่ีเก่ียวข๎อง การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS/PC+ เลือกใช๎สถิติ ความถ่ี ร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต (X)  สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ใช๎สถิติ Chisquare 

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร และยืนยัดสมมุติฐานการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1.  การบริหารเทศบาลนครขอนแกํน 

  (1)  คณะบุคคลท่ีเก่ียวข๎องกับการมีสํวนรํวมในการบริหารเทศบาลนครขอนแกํน โดยภาพรวมเป็น

ข๎าราชการประจ าสํวนท๎องถ่ิน นักการเมืองท๎องถ่ิน หัวหน๎าสํวนราชการตําง ๆในจังหวัดขอนแกํน ผู๎ทรงคุณวุฒิจาก

หอการค๎าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการวางแผนพัฒนาองคืกรปกครองสํวน

ท๎องถ่ิน พ.ศ. 2541 

  (2)  การบริหารเทศบาลนครขอนแกํน ด๎านการวางแผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลนครขอนแกํนอยํางเป็นระบบ ทั้งแผนพัฒนาเทศบาลระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2535-2549) ระยะปานกลาง (5 ปี 

พ.ศ.2540-2544) ประจ าปี (พ.ศ.2543) และแผนด าเนินงาน 

  ด๎านการประสานแผนพัฒนาเทศบาล มีการประสานเพื่อปรับเปลี่ยน แก๎ไข แผนงาน โครงการในชํวง

การแปลงแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลางมาสูํแผนประจ าปี 

  ด๎านกาประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 

  (3)  ผลจากการบริหารเทศบาลนครขอนแกํน ด๎านการวางแผนพัฒนาเทศบาล ได๎รับเอกสาร ”

จุดหมายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลระยะยาว (15 ปี พ.ศ.2535-2549) ของเทศบาลเมืองขอนแกํน ” เอกสาร 

“แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแกํนระยะปานกลาง ( 5 ปี พ.ศ. 2540-2544) เลํมท่ี 1-2” เอกสาร “แผนพัฒนา

เทศบาลนครของแกํนประจ าปี พ.ศ. 2543)” เอกสาร “แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล๎อมเมืองเทศบาลนครขอนแกํน ระยะปาน

กลาง (พ.ศ.2540-2544)” 

  ด๎านการประสานงาน ได๎รับเอกสาร “แผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2540-2544) 

แก๎ไข-เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 9)เลํมท่ี 2 เทศบาลนครขอนแกํน เพื่อบรรจุเข๎าในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  2543” 

 2.  การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคลของคณะกรรมการขุมชน พบวําสํวนใหญํจะมีอายุระหวําง  51-60 ปี 

เป็นเพศชาย ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพอิสระหรือท าธุรกิจสํวนตัว มีต าแหนํงในคณะกรรมการชุมชน 

เป็นหัวหน๎าฝ่ายปกครอง ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร๎อยฝ่ายสวัสดิการและสังคม และ

ฝ่ายการศึกษา 

 3.  การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการขยะของแตํ

ละชุมชน ในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครขอนแกํน 

 (1)  ผลการศึกษาแรงจูงใจคณะกรรมการชุมชนโดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (X=2.261) เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวํา การเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ การมีบทบาทหน๎าที่การเป็น
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ผู๎น าและเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชนความต๎องการปะรสบการณ์การท างานรํวมกันในคณะกรรมการชุมชน สํวนการ

เป็นฐานทางการเมือง ไมํเป็นแรงจูงใจ 

 (2)  ผลการศึกษาการเปิดโอกาสในการบริหารเทศบาลให๎กับคณะกรรมการชุมชน โดยภาพรวมมีคําอยูํในระดับ

ปานกลาง (X=1.925) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวํา การเปิดโอกาสในการประสานงาน

ระหวํางเทศบาลและชุมชน การเปิดโอกาสในการวางแผนพัฒนาเทศบาล การเปิดโอกาสในการประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล 

 (3) การศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการขยะของคณะกรรมการชุมชน 

 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนหรือเขียนโครงการท่ีเก่ียวข๎องกับขยะในชุมชนโดย

ภาพรวมมีคําอยูํในระดับปานกลาง (X=1.966) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวําการแสดงความ

ต๎องการของชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในชุมชน การตัดสินใจเลือกกิจกรมเพื่อจัดท าโครงการในชุมชน 

สํวนการก าหนดงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในชุมชน อยํูในล าดับท๎ายสุด 

 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชนในการประเมินผลแผนพัฒนาหรือโครงการท่ีเก่ียวข๎องกับขยะในชุมชน 

โดยภาพรวมมีคําอยูํในระดับปานกลาง (X=1.459) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวํา การ

เสนอแนะปัญหาอุปสรรคจากการท างานในชุมชน การติดตามผลการท างานชุมชนให๎เป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ กา

รวบรวมและรายงานข๎อมูลการพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวข๎องกับขยะในชุมชน สํวนการตรวจสอบประเมินผลงบประมาณใน

ชุมชน จะไมํมีสํวนรํวมและอยูํในล าดับท๎ายสุด 

 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการขยะในชุมชน โดยภาพรวมมีคําอยูํในระดับปานกลาง 

(X=1.479) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวํา การใช๎ภาชะนสํวนตัวรองรับขยะท่ีหน๎าบ๎านตนเอง 

การรณรงค์สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในการรักษาความสะอาดในชุมชน การเผ๎าระวังป้องกันการรักษา

ความสะอาดในชุมชน สํวนการน าขยะไปท าปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์ จะไมํมีสํวนรํวมและอยูํในล าดับท๎ายสุด 

 (4) การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจสํวนบุคคลของคณะกรรมการชุมชน การเปิดโอกาสในการบริหาร

เทศบาล ที่มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการขยะ พบวํา แรงจูงใจสํนบุคคลของคณะกรรมการชุมชน 

มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการวางแผนหรือเขียนโครงการในชุมชน การประเมินผลแผนพัฒนาหรือโครงการท่ี

เก่ียวข๎องกับขยะในชุมชน และการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะในชุมชน  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p < 0.05) 

สํวนการเปิดโอกาสในการบริหารงานเทศบาล มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการวางแผนหรือเขียนโครงการในชุมชน 

อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p < 0.05) 

 4.  การศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการขยะของแตํละชุมชน ในพื้นท่ี

เขตเทศบาลนครขอนแกํน โดยภาพรวมมีคําอยูํในระดับปานกลางท้ัง 3 ประเด็น การมีสํวนรํวมในการวางแผนหรือเขียน

โครงการในชุมชน (X=1.966) การมีสํวนรํวมในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข๎องกับขยะในชุมชน 

(X=1.459) การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะในชุมชน (X=1.479) 

 5.  การศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการขยะ ของกลุํมคณะกรรมการชุมชนท่ีอาศัยอยูํ

ในลักษณะอาคารบ๎านเรือนแบบชุมชนใจกลางเมืองหรือการค๎า ชุมชนท่ีอยูํอาศัยข้ันกลางและสูง ชุมชนที่อยูํอาศัยแออัด 

ชุมชนชานเมือง 

 การมีสํวนรํวมในการวางแผนหรือเขียนโครงการในชุมชน มี 2 ระดับคือ กลุํมท่ีมีสํวนรํวมมาก เป็นของกลุํม

ชุมชนใจกลางเมืองหรือการค๎า และกลุํมท่ีอยูํอาศัยข้ันกลางและสูง สํวนกลุํมท่ีมีสํวนรํวมปานกลาง เป็นของกลุํมชุมชนท่ี

อยูํอาศัยแออัด และกลุํมชานเมือง 

 การมีสํวนรํวมในการประเมินผลแผนหรือโครงการในชุมชน กลุํมชุมชนท้ัง 3 กลุํมมีสํวนรํวมระดับปานกลาง 

ยกเว๎นกลุํมท่ีอยูํอาศัยแออัด มีระดับการมีสํวนรํวมน๎อย 

 การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ มีระดับการมีสํวนรํวมปานกลาง ทั้ง 4 กลุํมชุมชน 
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 6.  การศึกษาแนวทางการบริหารขยะแบบมีสํวนรํวมในอนาคต ระหวํางคณะกรรมการชุมชนและเทศบาลนคร

ขอนแกํน ในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแกํน 

 (1) แนวทางการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคต โดยภาพรวมมีคําความส าคัญอยํูในระดับมาก (X=2.312)  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวํา การก าหนดวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลท่ีเก่ียวข๎องกับ

ขยะ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในแตํละชุมชน การแสดงความต๎องการของแตํละชุมชน 

 (2)  แนวทางการประสานงานระหวํางคณะกรรมกาชุมชนกับเทศบาลในอนาคต โดยภาพรวมมีคําความส าคัญ

อยูํในระดับมาก (X=2.402) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียบล าดับความส าคัญพบวํา การให๎ผู๎บริหารเทศบาลรับฟัง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน การเลือกรูปแบบการติดตํอสื่อสารท่ีเหมาะสมระหวํางเทศบาลและคณะกรรมการ

ชุมชน การเลือกเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูประสานงานของเทศบาล 

 (3)  แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคต โดยภาพรวมมีคําความส าคัญอยํูในระดับมาก 

(X=2.202) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงล าดับความส าคัญพบวํา การติดตามผลการท างานให๎เป็นไป 

 ตามแผนพัฒนาเทศบาลท่ีก าหนดไว๎ การรายงานปัญหาอุปสรรค์จากการท างานของเทศบาล การตรวจสอบ

ประเมินผลผู๎ปฏิบัติงานของเทศบาล  

 

856.  ทิพวัน  เกตุสิริ . ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการด าเนินงานวางแผนพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบล

ในจังหวัดอุบลราชธานี  .ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  ผู๎บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 40-45 ปี มีสถานภาพสมรส 

การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายได๎ต่ ากวํา10,000 บาท สํวนใหญํมีต าแหนํงเทศมนตรี มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานต่ ากวํา  1 ปี  ไมํเคยได๎รับการฝึกอบรม 

 2.  ความรู๎เกี่ยวกับการวางแผนของผู๎บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดอุบลราชธานีอยูํในระดับปานกลาง 

 3.  การมีสํวนรํวมทางการเมืองการบริหารของผู๎บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดอุบลราชธานีอยูํในระดับปาน

กลาง 

 4.  ผู๎บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดอุบลาชธานีมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาในระดับสูง 

 5.  ปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอความสามารถในการด าเนินงานด๎านการวางแผนพัฒนาของผู๎บริหารเทศบาลต าบลใน

จังหวัดอุบลราชธานี ได๎แกํ  เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายได๎ ต าแหนํง ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง 

ความรู๎ในการวางแผนพัฒนา และการมีสํวนรํวมทางการเมืองและการบริหาร 

 6.  ปัจจัยท่ีมีตํอความสามารถในการด าเนินงานด๎านการวางแผนพัฒนาของผู๎บริหารเทสบาลต าบลในจังหวัด

อุบลราชธานี ได๎แกํ ระดับการศึกษา และการได๎รับการฝึกอบรม 

 

857.  นันทพร  สัจถาวร . การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  สภาพปัญหาและความต๎องการการบริการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด สาเหตุเกิดจากขาดการพัฒนาบุคลากร

อยํางตํอเนื่อง ขาดคูํมือบริการประทับใจส าหรับเจ๎าหน๎าที่ ขาดคํูมือประชาชนในการติดตํอราชการกับเทศบาล ขาดวัสดุ

อุปกรณ์ เจ๎าหน๎าที่ขาดขวัญและก าลังใจผู๎รับบริการใช๎อภิสิทธ์ิ และนโยบายของผู๎บริหารของผู๎บริหารไมํชัดเจน 
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 2.  ความพึงพอใจของผู๎ให๎บริการ ในทุกประเด็นที่ศึกษา หลังกิจกรรมแทรกแซง มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนอยําง

มากมาย สํวนความพึงพอใจของผู๎รับบริการก็เชํนเดียวกัน คือหลังกิจกรรมแทรกแซงมีความพึงพอใจตํอการบริการของ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดเพิ่มมากข้ึน 

 3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด พบวํา สํวนใหญํมีความเห็นวํา ควรมีการ

อบรมสัมมนาผู๎ให๎บริการ รองลงมาคือการจัดท าคูํมือการบริการประทับใจและคูํมือประชาชนในการติดตํอราชการ ส าหรับ

ประชาชน 

 กลําวโดยสรุป  หลังกิจกรรมแทรกแซงเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีความรู๎ และเข๎าใจใน

เรื่องการให๎บริการและปฏิบัติงานในหน๎าท่ีดีข้ึน ในสํวนของประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมากข้ึน แตกตํางจากกํอนได๎รับกิจกรรมแทรกแซงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งจะไปสูํ

การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดให๎มีความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 

858.  สมชาย  สถาพรวรวงษ์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากองข่างเทศบาล

ต าบล . รัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543. (วิจัยปัญหาพิเศษ)  

 ผลการวิจัย พบวํา การปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ของหัวหน๎ากองชําง ด๎านบริหารอยูํในระดับสูง การ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ของหัวหน๎ากองชําง ด๎านบริการและด๎านวิชาการอยูํในระดับปานกลาง วุฒิการศึกษาเมือแรก

เข๎ารับราชการครั้งแรก มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ของหัวหน๎ากองขําว ด๎านบริการ ด๎านบริการ

และด๎านวิชาการ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ การขาดแคลนอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน คือ การชาดแคลนอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เชํน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ ไมํเพียงพอ ขาดการสนับสนุนจากผ๎ูบังคับบัญชาและระเบียบ ข๎อบังคับ หลักเกณฑ์ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับหน๎าท่ีความ

รับผิดชอบไมํชัดเจน ข๎อเสนอแนะ ผู๎บริหารควรสนับสนุน สํงเสริมให๎พนักงานเทศบาลท่ีด ารงต าแหนํงหัวหน๎ากองชําง

เทศบาลต าบล ได๎มีโอกาสศึกษาตํอหรือเข๎าฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน๎า กองชําง เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์และเพิ่มพูน

ความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมํ ๆ ด๎านขํางท่ีทันสมัย 

 

859.  ณัฐพงศ์  วุฒิชัย . คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในทรรศนะของพนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี  .

ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543. (งานนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา พนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีมีความต๎องการนายกเทศมนตรีท่ีมีระดับการศึกษาอยํางต่ า

ปริญญาตรี มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จะเป็นหญิงหรือชายก็ได๎ขอให๎มีฐานะเศรษฐกิจทางสังคมดี ประสบการณ์ด๎านการบริหาร

ไมํส าคัญขอให๎มีความรู๎ ความสามารถ ที่ส าคัญ ต๎องเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักปกครอง เป็นนักแก๎ปัญหา และ

เป็นนักวางแผนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด๎านการบริหาร ประกอบด๎วย 1) สามารถแก๎ไขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเทศบาล

ได๎ถูกต๎อง  เหมาะสม รวดเร็ว 2) สร๎างขวัญและก าลังใจให๎เกิดข้ึนผู๎ใต๎บังคับบัญชา  3) วางแผนการด าเนินงานเพื่อ

พัฒนา ปรับปรุงเทศบาลอยํางมีระบบ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด๎านผู๎น าประกอบด๎วย 1) มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโอบ

อ๎อมอารี 2) เป็นผู๎มีเหตุผล  และไมํมีทิฐิ 3) เป็นผู๎เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไมํลับลมคมนัย คุณลักษณะท่ีพึงปะสงค์ด๎าน

มนุษยสัมพันธ์ประกอบด๎วย 1) สร๎างและเสริมความสามัคคีให๎เกิดกับผู๎รํวมงานทุกระดับ 2)ให๎เกียรติ ยกยํอง ชมเชย

ผู๎ใต๎บังคับบัญชาทั้งตํอหน๎าและลับหลัง  3) ปฏิบัติตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยความเทําเทียมกัน 

 ความสัมพันธ์ระหวํางความคิดเห็นของพนักงานกับคุณลักษณะเฉพาะของผู๎บริหารท่ีพึงประสงค์จ าแนกตาม 

เพศ วุฒิการศึกษา และประเภทของพนักงาน พบวํา 1) เพศของพนักงานไมํมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับ เพศ 

ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และประสบการณ์การบริหารของผุ๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร 2) เพศของ

พนักงานมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับอายุของผู๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํงผู๎บริหารกลําวคือ พนักงานเพศชายเห็น

วําอายุไมํใชํปัจจัยส าคัญสํงพนักงานเพศหญิงให๎ความส าคัญวําผู๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํงผู๎บริหารเทศบาลควรมีอายุตั้งแตํ 41 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  495 

ปี ขึ้นไป 3) ระดับการศึกษาของพนักงานไมํมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และประสบการณ์การบริหารของผู๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร 4) ประเภทของพนักงานไมํมีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นเก่ียวกับ อายุ ฐานะ ทางเศรษฐกิจ และประสบการณ์การบริหารของผู๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร 5) 

ประเภทของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับ เพศ และระดับการศึกษาของผุ๎ท่ีจะมาด ารงต าแหนํง

ผู๎บริหารโดยเห็นพ๎องต๎องกันวําผุ๎ท่ีจะมาเป็นผู๎บริหารเทศบาลควรมีวุฒิการศึกษาอยํางต่ าปริญญาตรี ด๎านการเปรียบเทียบ 

พบวํา ระดับการศึกษาและประเภทของพนักงานท่ีแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอคุณลักษระของผู๎บริหารแตกตํางกันโดย

พนักงานท่ีมีการศึกษาะดับปริญญาตรีจะมีความเห็นที่แตกตํางมากกวําพนักงานท่ีมีการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี และ

พนักงานครูเทศบาลจะมีความคิดเห็นแตกตํางมากกวําพนักงานเทศบาลสามัญ ยกเว๎นเรื่องเพศมีความคิดเห็นตํอ

คุณลักษณะในด๎านการบริหาร คุณลักษณะด๎านผู๎น าและด๎านมนุษยสัมพันธ์ไมํแตกตํางกันอยางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

ด๎านความสัมพันธ์ในด๎านการบริหาร ด๎านผู๎น า และด๎านมนุษยสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกโดยด๎านมนุษย

สัมพันธ์มีความสัมพันธ์คํอนข๎างมากกับด๎านผุ๎น า 

 ข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการวิจัยครั้งนี้  1) ควรให๎รัฐบาลหรือหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ให๎

เห็นความส าคัญวําผู๎บริหารแท๎ท่ีจริงแล๎วนอกจากจะมีความสามารถในการบริหารควรมีคุณธรรมและ จริยธรรม ควบคูํกัน

ไปด๎วย 2) ควรมีการเสนอแนะให๎ประชาชนได๎ทราบวํา ผู๎บริหารไมํจ าเป็นต๎องเป็นชายเสมอไป เพราะผู๎หญิงท่ีมีความรู๎ 

ความสามารถ ก็สามารถจะเข๎ามาเป็นผู๎บริหารได๎จึงควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูหญิงได๎แสดงความสามารถ 3) ควรมีการก าหนด

คุณสมบัติของนายกเทศมนตรีต๎องจบการศึกษาอยํางต่ าปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนและเป็น

การรองรับตํอกฎหมายใหมํท่ีให๎นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง 

 

860.  อัญชลี  สุวัฒนพิเศษ . ปัญหาการบริหารงานในเทศบาลนครสวรรค์  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวําปัญหากรบริหารงานในระดับเทศบาลนครนครสวรรค์ท่ีส าคัญ ได๎แกํ  ปัญหา

ความสัมพันธ์กับหนํวยงานอ่ืน เชํน การไมํได๎รับความรํวมมือและการประสานงานทีดีในโครงการตํางๆ ปัญหา

ความสัมพันธ์ระหวํางเทศบาลกับประชาชนซึ่งพบหลายประการ เชํน ผู๎บริหารเทศบาลมองวําประชาชนไมํปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข๎อบังคับตําง ๆของเทศบาล สํวนประชาชนมองวํากฎ ระเบียบ ข๎อบังคับของเทศบาลหลายอยํางไมํเป็นธรรม 

ปัญหาการถูกควบคุมด๎วยระบบรวมศูนย์อ านาจของสํวนกลาง ผลการศึกษาไมํพบวํามีความแตกตํางในสาระส าคัญ

ระหวํางโครงสร๎างและปัญหาการบริหารงานในระดับเทศบาลนครและในระดับเทศบาลเมืองแตํอยํางใด ซึ่งสะท๎อนให๎เห็น

วําการปลี่ยนแปลงสถานภาพของเทศบาลจากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครมิได๎เกิดข้ึนเพื่อแก๎ไขปัญหาการบริหารงาน

ของเทศบาลอยํางจริงจัง สํวนทัศนคติของประชาชนท่ีมีตํอการบริหารงานของเทศบาลนครสวรรค์ พบวําประชาชนสํวน

ใหญํมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 นอกจากนี้ผลการศึกษาได๎ยืนยันสมมติฐานท่ีได๎ต้ังไว๎กํอนท าการศึกษา และได๎ค๎นพบเพิ่มเติมวํา ปัจจัยภายนอก

โดยเฉพาะอยํางยิ่งระบบรวมศูนย์อ านาจของสํวนกลางมีบทบาทมากกวําปัจจัยภายใน ไมํวําจะเป็นด๎านกฎหมาย 

โครงสร๎าง อ านาจ หน๎าท่ี งบประมาณ หรือ บุคลากร 

 

861.  กฤษดา  สมประสงค์ . ทัศนคติของปลัดเทศบาลที่มีต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี 

เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 . ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลกาศึกษาโดยสรุป พบวํา 

 1.  ปลัดเทศบาลสํวนใหญํมีทัศนคติตํอการวางแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่ า 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  496 

 2.  ปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคลของปลัดเทศบาล ด๎านระดับการศึกษา รายได๎ และระดับของต าแหนํงของ

ปลัดเทศบาลมีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติของปลัดเทศบาลท่ีมีตํอการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

 3.  ปัจจัยพื้นฐานของเทศบาล ได๎แกํ ภูมิภาคท่ีตั้ง และงบประมาณในการบริหาร มีวามสัมพันธ์กับระดับ

ทัศนคติของปลัดเทศบาลท่ีมีตํอการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

 4.  ปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคลด๎าน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ในการท างาน การได๎รับความรู๎

เก่ียวกับการวางแผน และปัจจัยด๎านความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการวางแผน ไมํมีวามสัมพันธ์กับระดับทัศนคติของ

ปลัดเทศบาลท่ีมีตํอการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

 5.  ข๎อเสนอแนะ หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องจะต๎องด าเนินการสร๎างให๎ผ๎ูบริหารของเทศบาล มีทัศนคติท่ีดีตํอการ

วางแผนพัฒนาเทศบาล จัดให๎มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนโดยตรงให๎กับเทศบาล จัดฝึกอบรมสัมมนา

บุคลากรของเทศบาลให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในกระบวนการขั้นตอนของการวางแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการสร๎าง

ความรู๎สึกให๎ประชาชนเห็นความส าคัญในการเข๎ามีสํวนรํวมในการบริหารกิจการของเทศบาล และประการสุดท๎าย อาจ

ต๎องพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขระเบ่ียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสสํวนท๎องถ่ินพ .ศ. 

2541 ในสํวนท่ีเป็นอุปสรรคตํอการวางแผนพัฒนาเทศบาล ให๎เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 

862.  พัฒนะ  เรือนใจดี . ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ส่งผลกระทบถึงประชาชนศึกษากรณี

การใช้ดุลพินิจของส านักการช่างในเทศบาลนครภาคใต้ . ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

, 2544. (งานวิจัย) 

 มีวัตถุประสงค์ วิจัยดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช๎ดุลยพินิจของเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองท่ีสํงผลกระทบถึงประชาชน

  

 2.  เพื่อให๎ทราบถึงทัศนคติของประชาชนท่ีได๎รับผลกระทบ จากการใช๎ดุลพินิจเหลํานั้นของเจ๎าหน๎าที่ฝ่าย

ปกครอง (ส านักการชําง ในเทศบาลนครภาคใต๎) 

 3.  เพื่อหาข๎อสรุปแนวทางในการแก๎ปัญหา อันเกิดจากการใช๎ดุลพินิจ ท้ังในแงํของดุลพินิจในการยื่นค าร๎อง ค า

ของของประชาชนในการอนุมัติ อนุญาต และดุลยพินิจในงานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

 โดยการศึกษาจะครอบคลุมในขอบเขตดังตํอไปนี้ 

 1.  การศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะกลุํมตัวอยํางเป็นเจ๎าหน๎าที่ปกครอง พนักงานเทศบาลลูกจ๎าทั้งที่เป็นลูกจ๎าง

ชั่วคราว และลูกจ๎างประจ า คณะผู๎บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลและกลุํมตัวอยํางของประชาชนท่ีไปติดตํองาน

กับส านักการชํางกับท้ังประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครเทํานั้น โดยเครื่องมือท่ีใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลนั้น ข๎อมูลปฐม

ภูมิจะได๎จากการสัมภาษณ์โดยการก าหนดเป็นแบบสอบถาม แบํงเป็นหัวข๎อในกาสัมภาษณ์ และบันทึก พร๎อมท้ังให๎ผ๎ูตอบ

แบบสอบถาม ทั้งที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ปกครอง และประชาชน ทั้ง 2 กลุํม ได๎แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได๎ สํวนข๎อมูลทุติยภูมิ 

ได๎จากการศึกษาและวิจัยเอกสารกฎหมายตําง ๆ ในเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการปฏิบัติงาน การพูดคุยกับประชาชน 

ท้ังท่ีมาติดตํองานกับส านักการชํางและท่ีอาศัยอยูํในเขตเทศบาลนคร 

 2.  การศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะเทศบาลนครในภาคใต๎ อันประกอบด๎วย เทศบาลนครหาดใหญํ เทศบาลนคร

สงขลา เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครตรัง โดยมีการศึกษาละเอียดในงานของส านักการ

ชํางในแตํละเทศบาลนครเหลํานั้น 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 ในเทศบาลนครท้ัง 5 สํวนใหญํประชาชนได๎รับผลกระทบจากการใช๎ดถลพินิจอันเกิดจากเรื่องท่ีประชาชนเสนอ

ขออนุมัติขออนุญาตขึ้นมาในงานด๎านหลักของการใช๎ดุลยพินิจในด๎านนี้อยูํ 3 งานด๎วยกัน คือ  (1) งานขออนุมัติสร๎าง



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  497 

อาคารและสิ่งกํอสร๎าง (2) งานขอให๎เทศบาลด าเนินการสร๎างซํอมแซมถนน สะพาน คูทางระบายน้ า (3) งานสุขาภิบาล 

เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 ในกรณีของเทศบาลนครหาดใหญํ งานท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ได๎แกํ งานขอให๎เทศบาลด าเนินการสร๎างซํอมแซม

ถนน สะพาน คูทางระบายน้ า และงานขออนุมัติสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎าง โดยสํวนท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดในความเห็น

ของท้ังเจ๎าหน๎าที่ปกครองและประชาชน สรุปตงกันวําเป็นสํวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

 ในกรณีของเทศบาลนครสงขลา งานท่ีเป็นปัญหามากทีสุด  ได๎แกํ งานขอให๎เทศบาลด าเนินการสร๎างซํอมแซม

ถนน สะพาน คูทางระบายน้ า  งานขออนุมัติสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎างเชํนกัน และงานสุขาภิบาลเก็บขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลเพิ่มมาอีกด๎วย โดยสํวนท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดในความเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ระบุวําเป็นสํวนชําง

สุขาภิบาล ในขณะที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองระบุวําเป็นสํวนควบคุมการกํอสร๎าง 

 ในกรณีของเทศบาลนครยะลา งานท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด มีเพียงงานขอให๎เทศบาลด าเนินการสร๎างซํอมแซม

ถนน สะพาน คูทางระบายน้ า เพียงงานเดียว โดยสํวนท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ในความเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล

ระบุวําเป็นสํวนชํางสุขาภิบาล ในขณะที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองระบุวํา สํวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

 ในกรณีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ได๎แกํ งานสุขาภิบาล เก็บขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูล และงานขอให๎เทศบาลด าเนินการสร๎างซํอมแซมถนน สะพาน คูทางระบายน้ า โดยเฉพาะงานสุขาภิบาล เก็บขยะมูล

ฝอยสิ่งปฏิกูล มีระดับของความรุนแรงสํงผลกระทบถึงประชาชน โดยดุลพินิจดังกลําวนี้ มากกวําเทศบาลนครสงขลา โดย

สํวนท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ในความเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลระบุวําเป็นสํวนการโยธา ในขณะที่เจ๎าหน๎าที่ปกครอง

ระบุวํา เป็นสํวนควบคุมการกํอสร๎าง 

 ในกรณีของเทศบาลนครตรัง งานท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ได๎แกํ งานขอให๎เทศบาลด าเนินการสร๎างซํอมแซมถนน 

สะพาน คูทางระบายน้ า และงานขออนุมัติสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎างเชํนเดียวกับเทศบาลนครหาดใหญํ โดยสํวนท่ีเป็น

ปัญหามากท่ีสุดในความเห็นของทั้งประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ปกครองเห็นตรงกันวํา คือ สํวนควบคุมการกํอสร๎าง 

 และในด๎านของการใช๎ดุลพินิจในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เทศบาลนครท้ัง 5 เทศบาลก็มีปัญหาที่คล๎ายคลึง

กัน  อยูํท่ีงานกาสร๎างคูทางระบายน้ า และงานการขยายถนนปรับผิวการจราจรลาดยางใหมํ แตํแตกตํางกัน อยํูท่ีระดับแหํง

ความรุนแรงของปัญหาในแตํละแหํง 

 ในกรณีของเทศบาลนครหาดใหญํและเทศบาลนครตรัง ทั้งประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง เห็นตรงกันวํา 

งานท่ีเป็นปัญหาในการใช๎ดุลพินิจด๎านนี้ ได๎แกํ งานการขยายถนน ปรับผิวการจราจร ลาดยางใหมํ ในขณะที่เทศบาลนคร

ยะลา และเทศบาลนครศรีธรรมราช ระบุตรงกันวํา ปัญหาในการใช๎ดุลพินิจด๎านนี้อยูํท่ีงานการสร๎างคูทางระบายน้ า มีเพียง

เทศบาลนครสงขลาเทํานั้นท่ีท้ังประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองเห็นตรงกันข๎ามวํา งานท่ีเป็นปัญหาในการใช๎ดุลพินิจ

ด๎านนี้แตกตํางกัน กลําว คือ ประชาชนเห็นวําเป็นงานการสร๎างคูทางระบายน้ า ท่ีเป็นปัญหาสํวนเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง 

เห็นวํา เป็นงานการขยายถนน ปรับผิวการจราจร ลาดยางใหมํ ที่เป็นปัญหา แตํอยํางไรก็แล๎วแตํ งานท้ัง  2 งานดังกลําว

ข๎างต๎นก็ถือวําเป็นปัญหาการใช๎ดุลพินิจในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในทุกเทศบาลนครอยูํแล๎ว  

 ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา หากมีการระบุให๎ชัดเจนถึงปัญหาการใช๎ดุลพินิจในแตํละประเภทเชํนนี้แล๎ว ก็จะเป็นประโยชน์

ตํอทุกฝ่ายในการหามาตรการในการแก๎ไขและเยี่ยวยาปัญหา เป็นต๎นวํา การพิจารณาปรับปรุงสํวนงานตํางๆ ในส านักการ

ชํางอยํางเป็นระบบใหมํ โดยมีการแบํงงานยํอยท่ีเป็นเรื่องการรับค าร๎องค าขอในแตํละชนิดของงานท่ีเป็นค าขอค าร๎องของ

ประชาชนท่ียื่นขอมา เพื่อมิให๎เกิดความสับสน ลําช๎า และปัดความรับผิดชอบไปสูํหนํวยงานอ่ืนและสํวนอ่ืนในส านักการ

ชําง(เชํน ส านักปลัดเทศบาลหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล) รวมท้ังการแจ๎งถึงสิทธท่ีประชาชนจะสามารถใช๎สิทธิใน

การอุทธรณ์ ค าสั่งในการปกครองเหลํานั้นได๎ด๎วย เพื่อขอทราบเหตุผลในทางปกครอง อันเป็นการสอดคล๎องกับ

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และพรราชบัญญัติวําด๎วยวิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติวําด๎วยวิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พระราชบัญญัติวําด๎วยความรับผิดชอบในทางละเมิดของ

เจ๎าหน๎าที่ปกครอง พ.ศ.2539 และหากมิได๎รับความเป็นธรรมแล๎วจะเป็นชํองทางให๎น าค าสั่งทางปกครองเหลํานั้นขึ้นฟ้อ
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ง๎องได๎ยังศาลปกครอง นอกจากนี้ก็เป็นในเรื่องระยะเวลาในการติดตํองานท่ีใช๎เวลานานเกินกวําปกติ สมควรให๎มีการ

กระจายอ านาจในการสั่งดุลพินิจทิ่เกี่ยวด๎วยเรื่องค าร๎องค าขอเหลํานของประชาชนไปสูํข๎าราชการระดับสูงในเทศบาล 

(หัวหน๎าสํวนตําง ๆ ผู๎อ านวยการส านักการชําง ) โดยมิได๎ผูกพันอยูํแตํเฉพาะเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีหรือ

เทศมนตรีท่ีได๎รับมอบหมายเพียงเทํานั้นสํวนในด๎านปัญหาการใช๎ดุลพินิจในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน แม๎องค์กรท่ี

ด าเนินพิจารณาสั่งการในดุลพินิจด๎านนี้จะมีความเหมาะสมอยูํแล๎ว แตํก็ควรมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมใน

การพิจารณาและประเมินผลในระบบเปิดจากภายนอกได๎ อันเป็นการสร๎างมาตรฐานการท างานของรัฐให๎เกิดมีขึ้นในรูป

ของกรรมการท่ีอยูํในชุดของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นชํองทาง

สํงผํานความเห็นไปสูํสภาเทศบาล ในการสนองตอบตํอการแก๎ปัญหาที่ตรงประเด็นยิ่งขึ้น ในภาวะท่ีมีงบประมาณที่จ ากัด 

นอกจากนี้ก็ควรมีการท าประชาสัมพันธ์ในงานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎เข๎าถึงประชาชนมากกวําที่เป็นอยูํในทุก

เทศบาลนคร รวมท้ังก าหนดและเผยแพรํระยะเวลาเริ่มต๎น และสิ้นสุดในแตํละโครงการ ให๎ประชาชนทราบอยํางท่ัวถึงเป็น

ระบบ มีการบังคับใช๎สัญญาและเบ้ียปรับแกํเอกชนผุ๎รับเหมาในการเก็บงานให๎เรียบร๎อยอยํางจริงจัง มีการจัดต้ัง

คณะกรรมการขึ้นพิจารณาทบทวนและเสนอให๎มีการแก๎ไขบรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงตําง ๆ ที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติ เชํน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก๎ไขใหมํ พ .ศ. 2535 พระราชบัญญัติผังเมือง 

พ.ศ.2518 และท่ีแก๎ไขใหมํ พ.ศ.2535 เพื่อให๎เกิดผลในการบังคับใช๎กฎหมายในทางปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง

ของในแตํละเทศบาล อันจะสํงผลดีในด๎านการบริหารจัดการท่ีดีตํอไป 

 

863.  สุภาพร  มานะจิตประเสริฐ . บทบาทของแหล่งอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อการขยายตัวของชุมชนเมือง 

บริเวณเทศบาลต าบลแหลมฉบัง  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา ปรากฏวําเป็นไปตามแนวเหตุผลท่ีวําแหลํงอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยท่ีมีผลตํอการขยายตัวอขงชุมชน

เมืองบริเวณเทศบาลต าบล แหลมฉบัง ในการวิเคราะห์การขยายตัวนั้น ได๎พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการใช๎ท่ีดิน การ

เพิ่มข้ึนของประชากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ 

 ในด๎านการเปลี่ยนแปลงการใช๎ท่ีดี ใช๎ข๎อมูลจากการแปลภาพดาวเทียม พบวําการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตรมีอัตรา

ลดลง ขณะท่ีพื้นท่ีเมืองมีอัตราเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายการพัฒนอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเล

ตะวันออกท่ีก าหนดให๎เทศบาลต าบลแหลมฉบัง เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนา 

 ด๎านการเพิ่มข้ึนของประชากร จากข๎อมูลส านักงานทะเบียนราษฎร์ท๎องถ่ิน เทศบาลต าบลแหลมฉบัง ไนปี 

2535-2542  มีจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนเพิ่มข้ึนทุกปี เนื่องจากแหลํงอุตสาหกรรมได๎รับการพัฒนาขึ้นท า

ให๎พื้นท่ีบริเวณนี้กลายเป็นแหลํงจ๎างงานขนาดใหญํ ดึงดูดให๎ประชากรอพยพเข๎ามาท างานจ านวนมาก จากการประมาณ

การของเทศบาล คาดวํา มีประชากรแฝงประมาณ 80,000 คน 

 สํวนด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ พบวําหลังจากมีแหลํงอุตสาหกรรม ท าให๎ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด และรายรับของเทศบาลเพิ่มข้ึน ขณะท่ีร๎านอาหาร ร๎ายขายของช า และหาบเรํแผงลอยก็มีจ านวนเพิ่มข้ึนด๎วยซึ่ง

สอดคล๎องกับข๎อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของประชกร สํวนใหญํมีความเห็นวําการมีแหลํงอุตสาหกรรมท าให๎มี

งานท าและรายได๎เพิ่มข้ึน แตํในขณะเดียวกัน ก็ท าให๎คําครองชีพ และรายจํายสูงขึ้นด๎วย 

 

864.  สิริน  ชาวเพ็ชรดี . ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานของปลัดเทศบาลศึกษาเฉพาะกรณี : เทศบาล 12 

แห่งในจังหวัดปราจีนบุรี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 จากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านความรู๎ทางวิชาการของปลัดเทศบาล ปัจจัยด๎านกฎหมาย  ระเบียบ ค าสั่ง ที่

เก่ียวข๎องกับเทศบาล และปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมทางการเมืองท๎องถ่ิน มีผลตํอบทบาทการบริหารของปลัดเทศบาล 
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  499 

เพราะวําความรู๎ทางวิชากานั้นเป็นความรู๎พื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการบริหารงาน กฎหมายเป็นตัวก าหนดถึงขั้นตอนและวิธี

ปฏิบัติ จึงต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ สํวนสภาพแวดล๎อมทางการเมืองนั้นมีอิทธิพลตํอบทบาทการบริหารมาก

ท่ีสุด เพราะมีความเก่ียวพันถึง บทบาทการบริหารงานในการปะสานความรํวมมือระหวําง ฝ่ายการเมือง กับฝ่ายข๎าราชการ 

เพื่อประโยชน์แกํประชาชน 

 

865.  สุปราณี  มหาพัฒนไทย . แนวทางการส่งเสริมบทบาทสมาชิกสภาเทศบาลต าบลด้านการวางแผนพัฒนา

เมืองน่าอยู่ จังหวัดบุรีรัมย์  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1.  สภาพการวางแผนพัฒนาเมืองนําอยํู พบวํา ท่ีมีการปฏิบัติมาก ได๎แกํ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของ

เทศบาลต าบล สํวนแผนท่ีปฏิบัติน๎อยท่ีสุด ได๎แกํ การด าเนินการ ติดตาม และสนับสนุนแผนงานตําง ๆ  

 2.  สภาพปัญหาของเทศบาลต าบลในการวางแผน พบวํา ปัญหาที่พบมากท่ีสุดในการวางแผนพัฒนาเมืองนําอยํู 

คือ การบริหารจัดการเทศบาลต าบล และหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องปัญหาที่พบน๎อยท่ีสุดปัญหาที่เกิดจากสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบล 

 3.  บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลได๎ปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของเทศบาลต าบลท่ีก าหนดไว๎ตาม

พระราชบัญญัติ 

 4.  แนวทางการสํงเสริมบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล พบวํา แนวทางท่ีควรสํงเสริมากท่ีสุด คือการ

สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรวมวางแผนในการปฏิบัติละรํวมตรวจสอบโครงการเมืองนําอยํู 

 5.  ความสัมพันธ์ของตัวแปร พบวํา 

  5.1  ข๎อมูลท่ัวไป ด๎านระยะเวลาการท างาน มีความสัมพันธ์ กับแนวทางการสํงเสริมบทบาทสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลด๎านการวางแผนพัฒนาเมืองนําอยํู 

  5.2  สภาพการวางแผนพัฒนาเมืองนําอยํู ด๎านการด าเนินการติดตามและสนับสนุนแผนงาน สํวนใหญํ

มีความสัมพันธ์ กับแนวทางการสํงเสริมบทบาทสมาชิกสภาเทศบาลด าบาลด๎านการวางแผนพัฒนาเมืองนําอยํู ด๎านการ

บรรจุในแผน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีชาวบ๎าน การท าสื่อคํูมือ การศึกษาดูงานและสร๎างความเข๎าใจแกํ

บุคลากรและประชาชน 

  5.3  สภาพปัญหาการวางแผนพัฒนาเมืองนําอยํูท่ีเกิดจากประชาชน สํวนใหญํมีความสัมพันธ์ กับการ

ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมวางแผน รํวมปฏิบัติและตรวจสอบโครงการ 

  5.4  บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลด๎านหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติสํวนใหญํ มีความสัมพันธ์ กับการ

บรรจุในแผน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดเวทีชาวบ๎าน 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ ควรมีการศึกษาสภาพการมีสํวนรํวมของประชาชนและหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเมืองนําอยํู รวมท้ังศึกษาปัญหาการบริหารดังกลําวของเทศบาลต าบล 

 

866.  พิชิต  ตันติศักดิ์ . บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ . รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 1.  มูลเหตุจูงใจในการเข๎ามาเป็น อปพร. ของประชาชน ได๎แกํ 

  1.1  ความต๎องการเสียสละตํอสังคมมากกวําผลประโยชน์ การเข๎าไปรํวมชํวยเหลือราชการในงาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การเข๎าไปรํวมชํวยเหลือผู๎ประสบภัยจากภัยตําง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดจนต๎องการเสียลสละตํอสังคม

ในการอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ ตลอดจนทรัพย์สินเพื่อชํวยเหลือสังคม 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  500 

  1.2  การมีสิทธ์ิแตํงเคร่ืองแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร. 

  1.3  การมีสิทธ์ิใช๎อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัตหน๎าที่ตามท่ีได๎รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์

อักษร 

  1.4  การมีสิทธ์ิพกพาและใช๎วิทยุส่ือสารในขํายของ อปพร. 

 2.  บทบาทของ อปพร. ท่ีมีตํอสังคม ผลการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

  2.1  การเตรียมป้องกันภัยท่ีจะเกิดข้ึน 

  2.2  การเข๎าไปชํวยระงับภัยในขณะที่ภัยเกิดข้ึน 

  2.3  การเข๎าไปชํวยฟื้นฟูหลังการเกิดภัย 

 3.  บทบาทของ อปพร. ท่ีมีตํอการเมืองท๎องถ่ิน พบวํา 

 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไมํได๎เป็นกลุํมฐานะคะแนนเสียงของนักการเมืองท๎องถ่ินในการ

เลือกตั้งของเทศบาล อปพร. ไมํมีสํวนชํวยเหลือตํอนักการเมืองท๎องถ่ิน นักการเมืองท๎องถ่ินไมํให๎การสนับสนุนกิจกรรม

ของ อปพร . การท่ี อปพร . แบํงเป็นหลายฝ่ายหลายพวกไมํได๎ขึ้นอยํูกับนักการเมืองท๎องถ่ิน กิจกรรมของ อปพร . จะ

ประสบผลส าเร็จหรือไมํ ไมํได๎ข้ึนอยูํกับการให๎ความชํวยเหลือของนักการเมืองท๎องถ่ิน 

 4.  ระดับการศึกษาของสมาชิก อปพร . มีอิทธิพลตํอบทบาทหน๎าที่ของอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพศ 

อายุ รายได๎ ระดับการศึกษาของสมาชิก อปพร. มีอิทธิพลตํอการเมืองท๎องถ่ิน 

 

867.  วุธ  ญาณสาร . ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลใน

จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์ รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 จากการศึกษาพบวํา (1) ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารองค์กรปกครองสํนท๎องถ่ินมีแนวโน๎มท่ีจะเน๎นผู๎ใต๎บังคับบัญชา

เป็นศูนย์กลางมากกวําผู๎บังคับบัญชาเป็นศูนย์กลาง  (2) จากการศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

พบวํา รายได๎ ความม่ันคง ความเอ้ืออาทร การยอมรับ การได๎ค าชมเชย ความก๎าวหน๎าในการงาน เหลํานี้เป็นสิ่งส าคัญ 

(3) ความสัมพันธ์ระหวํางภาวะผู๎น ากับปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบวํา สํวนมากไมํมีความสัมพันธ์กันระหวํางภาวะผู๎น าทั้ง

ในด๎านที่เน๎นผู๎บังคับบัญชาเป็นศูนย์กลางและในด๎านที่เน๎นผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นศูนย์กลาง ยกเว๎น ความเอื้ออาทร การ

ฝึกอบรม และสวัสดิการ 

 ข๎อเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผู๎น าที่เหมาะสมของผู๎บริหารเทศบาลต าบลท่ีควรจะปฏิบัติ ได๎แกํ การวางแผนและ

ก าหนดจุดมํุงหมายของงานรํวมกับพนักงานเทศบาล การจัดให๎มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ มุมมอง และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของพนักงานเทศบาลการก าหนดบทบาทหน๎าที่ตลอดจนความรับผิดชอลและก าลังคนให๎เหมาะสม การให๎อิสระ

ในการปฏิบัติงานและความชํวยเหลือสนับสนุนจนงานส าเร็จลุลํวง การสร๎างแรงจูงใจและขวัญในการท างาน และการสร๎าง

ความไว๎วางใจซึ่งกันและกันในหนํวยงาน ซึ่งสิ่งท่ีกลําวมาข๎างต๎นจะท าให๎การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จนท าให๎การท างานโดยรวมของเทศบาลต าบลประสบความส าเร็จตํอไป 

 

868.  อ าไพ  จันทร์เงิน . ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมือง

เชียงราย . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การ

ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 พนักงานเทศบาลเมืองเชียงรายมีความคาดหวังตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโดยรวมอยูํในระดับมาก เม่ือ

จ าแนกการบริหารรายด๎านปรากฏวํา มีความคาดหวังอยูํในระดับมาก  6 ด๎าน เรียงตามล าดับคือ ด๎านการประสานงานกับ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  501 

หนํวยงาน ด๎านการแก๎ไขปัญหาเทศบาล ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการมีสํวนรํวมของเจ๎าหน๎าที่และประชาชน ด๎าน

การเงินและการคลัง และด๎านการบริหารงาน และมีความคาดหวังในระดับปานกลาง 1 ด๎าน คือ ด๎านระเบียบข๎อบังคับ 

 พนักงานเทศบาลเมืองเชียงราย เห็นวําปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบริหารงานของผู๎บริหารประกอบด๎วย ขาดความ

เครํงครัดให๎พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ พนักงานขาดความสามัคคีขาดความเป็นระบบด๎านการบริหาร เจ๎าหน๎าขาด

ความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการงบประมาณ และเทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ให๎บุคคลภายนอกทราบถึงกิจกรรม 

 

869.  โยธิน  ฆารเจริญ . การวางแผนที่มีผลต่อคุณภาพของแผนพัฒนาประจ าปีของเทศบาล ในจังหวัดขอนแก่น . 

รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1.  สภาพปัจจุบันของการวางแผนพัฒนาประจ าปี อยํูในระดับปานกลาง (X = 3.37) โดยมี การเตรียมการ

จัดท าแผน มีคําเฉลี่ย (X = 3.52) อยูํในระดับมาก สํวนท่ีมีคําเฉลี่ยปานกลาง คือ การจัดท าแผน (X = 3.46) และการ

ได๎ประเด็นปัญหาและความต๎องการ (X = 3.23) 

 2.  สภาพปัจจุบันของคุณภาพแผนพัฒนาประจ าปี อยํูในระดับปานกลาง (X = 3.34) โดยมีความถูต๎องและ

ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบแผน มีคําเฉลี่ย (X = 3.41) อยูํในระดับมาก สํวนท่ีคําเฉลี่ยปานกลาง ได๎แกํ ความ

ยืดหยํุนหรือการยอมรับน าไปปฏิบัติได๎ (X = 3.33) ความมีประสิทธิผลในการจัดท าแผน (X = 3.32) ความสอดคล๎อง

กับปัญหาและความต๎องการ (X = 3.31) 

 3.  การวางแผนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของแผนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 อยูํในระดับสูง 

(r=.816) โดยมี การจัดท าแผน มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด  (r=.870) รองลงมาได๎แกํ การได๎ประเด็นปัญหาและความต๎องการ 

(r=.730) และการเตรียมการจัดท าแผน (r=.570) 

 4.  การวางแผนท่ีสามารถพยากรณ์คุณภาพของแผนได๎ คือ การจัดท าแผน และการได๎ประเด็นปัญหาและความ

ต๎องการ ซึ่งสามารถน าเข๎ารํวมท านายคุณภาพของแผนได๎ร๎อยละ 76.9  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเขียน

สมการได๎ ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 คุณภาพของแผน   =-.117 + .869 (การจัดท าแผน) 

     +.166 (การได๎ประเด็นปัญหาและความต๎องการ) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 คุณภาพของแผน  = .749 (การจัดท าแผน) 

    +.160 (การได๎ประเด็นปัญหาและความต๎องการ) 

 5.  การวางแผนพัฒนาประจ าปีมีปัญหาส าคัญคือ ขาดความพร๎อมด๎านบุคคล วัสดุอุปกรณ์งบประมาณ การ

จัดเก็บข๎อมูลไมํเป็นระบบ ไมํสะดวกตํอการใช๎งาน ไมํมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ 

โดยมีแนวทางแก๎ไขปัญหาคือ ควรเพิ่มงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ มีการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ ความจัดเวที

ชาวบ๎าน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

870.  อุดมเดช  รัตนเสถียร . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  . ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  : ศึกษาเฉพาะกรณี 

จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระปกเกล้า , 2539. (เอกสารวิจัย) 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  502 

 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ สรุปได๎วําองค์การบริหารสํวนต าบล ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี มีบทบาทในการพัฒนา

ท๎องถ่ิน ดังนี้ 

 1. กํอให๎เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในด๎านการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร๎าง

พื้นฐาน 

 2. กํอให๎เกิดการพัฒนาทางด๎านการเมืองในเรื่องของการกระจายอ านาจให๎กับท๎องถ่ินในระดับต าบล การ

พัฒนาทางการบริหารโดยให๎ประชาชน เป็นผู๎บริหารให๎เกิดความก๎าวหน๎าตํอชุมชนตนเอง เนื่องจากองค์การบริหารสํวน

ต าบลสามารถท านิติกรรมและสัญญาทางกฎหมายได๎เอง ไมํต๎องผํานทางราชการเหมือนอดีต ท าให๎เกิดความคลํองตัวใน

การด าเนินการบริหารต าบลให๎ตรงตํอปัญหาและความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

 3. การพัฒนาทางด๎านสังคม และวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทท่ีส าคัญในการสํงเสริมพัฒนา

สตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และคนพิการ 

 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม โดยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมซึ่งใช๎หลักการบุคคลท่ีกํอให๎เกิดภาวะมลพิษต๎องเป็นผู๎เสีย

คําใช๎จําย 

 จากการศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ในการพัฒนาท๎องถ่ินพบวํา ยังมีปัญหา และ

ข๎อขัดข๎องท้ังทางด๎านโครงสร๎าง ด๎านบุคลากร ด๎านการด าเนินงาน และปัญหาอื่น ๆ จึงเป็นหน๎าท่ีของทุกฝ่ายท่ีจะรํวมมือ

แก๎ไข และประสานงานกัน เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถพัฒนาท๎องถ่ินได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป 

 

871.  วาณี  หาญสวัสดิ์ . บทบาทของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . สถาบันพระปกเกล้า , 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการศึกษา 

 1. รูปแบบหรือการจัดองค์การของสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลตามพระราชบัญญัติมีความหมาย

เป็นประชาธิปไตยพอสมควร หรือประชาชนมีโอกาสเข๎ามามีสํวนรํวมมาก 

 2. อ านาจหน๎าที่ของสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลก าหนดไว๎กว๎าง ๆ ไมํได๎ระบุในเรื่องการบริหาร

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางชัดเจน 

 3. กระบวนการด าเนินงานในด๎านการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มักจะด าเนินงานตาม

โครงการของรัฐบาลหรือตามค าแนะน าจากอ าเภอหรือจังหวัด 

 4. ผลงานท่ีปรากฏออกมาในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติชํวยแก๎ไขปัญหาเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในหมํูบ๎าน และต าบลได๎ในระดับปานกลาง 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ควรให๎ผ๎ูใหญํบ๎านเข๎ามามีบทบาทเป็นตัวเชื่อมโยงการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในระดับหมํูบ๎านและ

ต าบลมากข้ึน และควรจะก าหนดบทบาทในด๎านการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎กับสภาต าบลและองค์การ

บริหารสํวนต าบลให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

872.  นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ . แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  . สถาบันพระปกเกล้า , 2539. 

(เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. อบต. ยังไมํรู๎จักตนเอง (อ านาจ หน๎าท่ี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน) ดีพอ จึงไมํรู๎ตนเองขาดอะไรท่ีท า

ให๎ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  503 

 2. เจ๎าหน๎าที่สํวนกลางและสํวนภูมิภาคไมํได๎ศึกษา และหาความจ าเป็นในการพัฒนา อบต . อยํางถูกต๎องตาม

หลักวิชาการ 

 3. การสนับสนุนการฝึกอบรมจากสํวนกลางเป็นเพียงการพิมพ์เอกสาร คูํมือ เพื่อแจกจํายให๎เทํานั้น 

 4. ไมํมีหลักสูตรฝึกอบรม อบต. ท่ีสมบูรณ์ชัดเจนและมีทิศทางแนํนอน 

 5. วัตถุประสงค์มํุงให๎รู๎หน๎าที่และระเบียบ แตํมิได๎มํุงให๎คิดและท าอยํางฉลาด 

 6. แนวคิดในการพัฒนา อบต. จึงมํุงแก๎มากกวํามุํงกัน มองปัจจุบันมากกวํามองอนาคต 

 7. แนวทางในการพัฒนา อบต. ท่ีใช๎เป็นเพียงโครงการ (program) มิได๎เป็นกระบวนการ (process) 

 ดังนั้น การพัฒนา อบต . จึงต๎องมีการวางแผนและลงทุนด าเนินการให๎ละเอียดรอบคอบให๎เป็นระบบท่ีมีความ

ตํอเนื่องบนพื้นฐานแหํงความเป็นจริง 

 ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย ได๎แกํ 

 1. ในเชิงหลักการ 

  การวางแผนพัฒนา อบต . ต๎องเป็นไปอยํางมีหลักวิชาการ บนพื้นฐานแหํงความเป็นจริง เป็นระบบ 

(system) มีความตํอเนื่อง (continuing) ในแบบองค์รวม (holistic) ท่ีค านึงถึง (ธรรมชาติ) คน (อ านาจหน๎าที่ของ ) 

องค์การและ (สถานการณ์ของ ) ปัญหา/ความต๎องการ ของ (ประชาชน ) ต าบล โดยด าเนินการแบบบูรณาการ 

(integrated) 

  การพัฒนา อบต . จึงต๎องเป็นการพัฒนาให๎ครอบถ๎วน รอบด๎าน ท้ัง “เนื้อหาสาระ ” ท่ีต๎องรู๎ และ 

“ความคิด” ท่ีต๎องพัฒนา ให๎เป็นระบบตํอเนื่อง เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือครอบคลุมท้ังการฝึกอบรม การศึกษา 

และการพัฒนา 

 2. ในเชิงแนวทาง 

  (1) ราชการสํวนกลางจะต๎องท าการศึกษาวิจัย อบต . ในทุกแงํมุมท่ีเก่ียวข๎อง เชํน บทบาทและความ

คาดหวัง ศักยภาพและทรัพยากร ปัญหาและสถานการณ์ ฯลฯ ท้ังนี้ เพื่อให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการวางแผน

พัฒนา อบต. 

  (2) ราชการสํวนกลางจะต๎องวางแผนแมํบทในการพัฒนา อบต. โดยใช๎ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง และผลจาการ

ศึกษาวิจัย ตามข๎อ (1) และการวางแผนดังกลําวควรเป็นการวางแผนพัฒนาแบบองค์รวม เป็นระบบท่ีมีความตํอเนื่อง

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  (3) ราชการสํวนภูมิภาคจะต๎องอาศัยผลจากการวิจัยและแผนแมํบท ดังกลําวในข๎อ (1) และ (2) เพื่อ

ศึกษาหาความจ าเป็นและวางแผนพัฒนา อบต. ในระดับปฏิบัติการ บนพื้นฐานท่ีเป็นจริงของแตํละจังหวัด 

  (4) ราชการสํวนภูมิภาคจะต๎องจัดการฝึกอบรม อบต . ท้ังคณะ เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงาน ตามอ านาจ

หน๎าท่ีได๎ด๎วยหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสมบูรณ์ท่ีครอบคลุมท้ัง hardware/software ดังกลําวมาแล๎ว รวมท้ังจัดการฝึกอบรม

เฉพาะด๎านที่จ าเป็น 

  (5) ราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะต๎องรํวมกันสนับสนุนให๎สมาชิกสภาและกรรมการบริหาร อบต. 

ในฐานะปัจเจกบุคคล ศึกษาหาความร๎ู เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอองค์การในอนาคตอันใกล๎ โดยใช๎

ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและภูมิปัญญาในท๎องถ่ิน 

 

873.  สมนึก  เกตุชาติ . การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารท้องถ่ิน : ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล . 

สถาบันพระปกเกล้า , 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลของการศึกษา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  504 

 1. การปกครองท๎องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารสํวนต าบล มีโครงสร๎างการบริหารใกล๎เคียงกับโครงสร๎างของ

เทศบาล ยกเว๎นท่ีมาขององค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสํวนหนึ่งมาจากการแตํงตั้ง ซึ่งยังขัดกับ

หลักการกระจายอ านาจทางการปกครองและหลักเจตนารมณ์แหํงการปกครองตนเอง ซึ่งเทศบาลมีมากกวํา 

 2. อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเหมือนกับอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล 

เพียงแตํประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีน๎อยกวําเนื่องจากประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรยังมีน๎อย และอยูํใน

ระยะเริ่มต๎นเทํานั้น 

 3. รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล ถ๎าพิจารณาจากแหลํงรายได๎ไมํมีความแตกตํางจากแหลํงรายได๎ของ

เทศบาลมากนัก แตํจ านวนรายได๎ของเทศบาลจะมีสูงกวํา เพราะฉะนั้นจะสํงผลให๎กิจกรรมท่ีจะน าไปสูํการพัฒนาท๎องถ่ิน

ท าไมํได๎เต็มท่ีเหมือนเทศบาล 

 4. ความเชื่อถือของประชาชนท่ีมีตํอการปกครองท๎องถ่ินแบบองค์การบริหารสํวนต าบลจะมีน๎อยกวําของ

เทศบาล เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนใหมํจะต๎องใช๎ระยะเวลาสักระยะหนึ่งจึงจะสามารถสร๎างความเชื่อถือของประชาชน

ได ๎

 5. ความแตกตํางทางด๎านพื้นท่ีและประชากรของการปกครองท๎องถ่ินแบบองค์การบริหารสํวนต าบลกับ

เทศบาลจะแตกตํางกันมาก กลําวคือเทศบาลจะเป็นลักษณะชุมชนเมืองประชากรอาศัยอยูํหนาแนํน ทั้งมีความรู๎และฐานะ

ทางเศรษฐกิจในสัดสํวนท่ีสูง ในขณะที่พื้นท่ีองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนใหญํอยูํในชนบท พื้นท่ีมากในขณะที่จ านวน

ประชากรน๎อย ทั้งมีความรู๎น๎อยและยากจนกวํา จะเป็นปัญหาตํอการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลท่ีส าคัญมาก

ในอนาคต 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1. รัฐบาลจะต๎องเรํงด าเนินการปรับปรุงโครงสร๎างบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลในสํวนท่ีมาของสมาชิก

สภาและคณะกรรมการบริหารให๎มากจากการเลือกตั้งของประชาชนในท๎องถ่ินโดยตรงเพียงประเภทเดียวเทํานั้น 

 2. รัฐบาลต๎องเรํงสํงเสริมและสนับสนุนให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีรายได๎เพิ่มมากข้ึน เพื่อให๎เพียงพอแกํ

การปฏิบัติหน๎าที ่

 3. รัฐบาลต๎องให๎ระยะเวลาแกํองค์การบริหารสํวนต าบลในการเรียนรู๎และศึกษาการท างานและสร๎างความ

ศรัทธาของประชาชนในท๎องถ่ินท่ีมีตํอองค์การบริหารสํวนต าบลในเวลาพอสมควรด๎วย 

 

874.  จารุทรรศ์  สุตาวงษ์ . บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาชนบทศึกษาเฉพาะกรณี 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1. สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทน๎อยในการพัฒนาชนบท 

 2. สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทมากในการพัฒนาชนบท ในด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านการเมืองการ

ปกครอง และด๎านสังคมวัฒนธรรม และมีบทบาทน๎อยในด๎านเศรษฐกิจ 

 3. สถานภาพการเป็นสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์กับบทบาทของสมาชิกองค์การบริหาร

สํวนต าบล ในการพัฒนาชนบทท่ีระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 

 

875.  นันทภพ  เอื้ออารี . ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. 

 จากการศึกษาวิจัยพบวํา ในสํวนสถานภาพทั่วไปของบุคคล คณะกรรมการบริหารสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 31 

– 40 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลระหวําง 1 – 2 ปี ในสํวน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  505 

คุณสมบัติของบุคคล คณะกรรมการบริหารมีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาท อ านาจหน๎าที่ การจัดท าแผนงาน การบริหาร

งบประมาณตามแผนงาน และความรู๎ความเข๎าใจในการประเมินผลตามแผนงานในระดับปานกลาง มีความสามารถในการ

ด าเนินงานตามแผนงาน และอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินงานตามแผนงานในระดับสูง ส าหรับในสํวนทรัพยากร

ทางการบริหารนั้น คณะกรรมการบริหารเห็นวํา มีผลตํอความสามารถในการด าเนินงานคํอนข๎างมาก กลําวคือ 

งบประมาณในการด าเนินงาน รายได๎ที่ได๎จากการจัดเก็บสถานท่ีและวัสดุ อุปกรณ์ มีสํวนชํวยสนับสนุนให๎การด าเนินงาน

ขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

876.  วรียา  เอี่ยมวิบูลย์ . ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  . สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. คณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต.) มีความคิดเห็นตํอศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร อบต. อยูํในเกณฑ์คํอนข๎างสูง และมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหาร อบต. ในมิติยํอยในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ ด๎านการบริหารงบประมาณ อยูํในเกณฑ์สูง ด๎านการวางแผน 

ด๎านการประเมินผล ด๎านการตัดสินใจ ด๎านการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ และด๎านการเป็นผู๎น า อยูํในเกณฑ์ปานกลาง 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ต าแหนํงของคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล 

(คปต.) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร อบต . อยํางมีนัยส าคัญทาง

สถิติ สํวนตัวแปรอ่ืน ๆ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสภาต าบลเดิมและ อบต . ความเชื่อในหลักประชาธิปไตย 

และความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ คปต. และคณะกรรมการบริหาร อบต . ของคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการ

พัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต.) ไมํมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

อบต. 

 

877.  ด ารงศักดิ์  แก้วเพ็ง . การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาขอสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด . คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาทั้ง 3 กลุํม มีความแตกตํางกัน โดยกลุํมท่ี 3 ได๎แกํ อบต . เหนือเมือง มี

ประสิทธิภาพการบริหารงานมากกวําสภาต าบล เพราะวําโครงสร๎างอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายเอื้ออ านวยตํอการบริหารใน

การจัดเก็บภาษีและมีราไยด๎จากทรัพยากรมีบุคลกรโดยเฉพาะการยืมข๎าราชการมาชํวยปฏิบัติงานท่ีมีความรู๎ความสามารถ 

มีการพัฒนาบุคลากรอยูํเสมอและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี ผู๎น ามีความเสียสละและมีความเป็นประชาธิปไตย 

ตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความร๎ูและประสบการณ์ในการบริหารงาน ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องมีบทบาทท่ีถูกต๎องใน

การให๎ค าแนะน าปรึกษาการบริหารงาน จึงท าให๎ อบต . เหนือเมือง สามารถก าหนดปัญหา การวางแผน และด าเนิน

โครงการได๎ตามแผนพัฒนาต าบลท่ีตรงกับความต๎องการของชาวบ๎าน มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สามารถ

ก าหนดการใช๎จํายได๎ตามข้ันตอนและตามข๎อบังคับงบประมาณรายจําย สามารถจัดท าบัญชี การลงทะเบียนตําง ๆ ได๎

ถูกต๎องตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการ 

 ในขณะเดียวกันสภาต าบล แม๎วํากฎหมายจะไมํเอ้ืออ านวยในการบริหารเหมือนเชํนกับ อบต . แตํพบวํา สภา

ต าบลกลุํม 2 ได๎แกํ สภาต าบลยางค า และสภาต าบลทําหาดยาว มีผู๎น าที่มีความรู๎และประสบการณ์ในการบริหารงานจาก

การเป็นผู๎น าของกลุํม มีความต้ังใจและเสียสละในการปฏิบัติงาน ประธานและเลขานุการสภาต าบลไมํครอบง าในการ

บริหารงาน เจ๎าหน๎าที่หลายฝ่ายท้ังของรัฐบาล และมูลนิธิประสานความรํวมมือพัฒนาทุํงกุลาร๎องไห๎ (GRID) มีบทบาทท่ี

เหมาะสมในการให๎ความร๎ู ค าแนะน าปรึกษา เสริมสร๎างศักยภาพในการบริหารงาน ประชาชนมีการรวมกลุํมตําง ๆ มาก

เพื่อสร๎างพลังอ านาจตํอรอง ท าให๎การบริหารการพัฒนามีประสิทธิภาพได๎เชํนเดียวกัน แตํสภาต าบลกลุํม 1 ได๎แกํ สภา



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  506 

ต าบลโพนทราย และสภาต าบลเดํนราษฎร์ มีผ๎ูน าที่ขาดความร๎ูและทักษะในการบริหาร การก าหนดปัญหา การวางแผน 

การด าเนินงานแผนพัฒนาตอบสนองความต๎องการของชาวบ๎าน ขาดการติดตามประเมินผล และกฎระเบียบข๎อบังคับตําง 

ๆ เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานของรัฐ ประธานและเลขานุการสภาต าบลครอบง าการบริหารงาน ประชาชนขาดการรวมกลุํม จึงท า

ให๎การบริหารงานมีน๎อยกวํากลุํมอ่ืน ๆ 

 จากผลการศึกษาผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะดังนี้ 1) หนํวยงานรัฐ GRID และผู๎น าสภาต าบลกลุํม 2 ควรจะประสาน

ความรํวมมือจัดการฝึกอบรมในการบริหารและการปฏิบัติงานแกํสมาชิกสภาต าบลและ อบต . ตลอดจนพนักงานสํวน

ต าบล 2) สภาต าบลและ อบต. ควรจะจัดเก็บและเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีให๎เพิ่มข้ึนและท่ัวถึง และด าเนินโครงการด๎าน

พาณิชย์ หรือธุรกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได๎แกํต าบลมากข้ึน สํวนการแปรสภาพสูํการเป็น อบต . มีข๎อเสนอแนะดังนี้ 1) รัฐ

องค์กรพัฒนาเอกชน และ อบต . ควรจะประชาสัมพันธ์ สนับสนุนสํงเสริม ให๎ผ๎ูท่ีมีความรู๎ความสามารถเข๎ามาบริหาร

ท๎องถ่ิน การจัดต้ังและพัฒนากลุํมอาชีพ และจัดให๎มีการศึกษาฝึกอบรมแบบมีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่อง 2) อบต. ควรจะ

จัดสรรงบประมาณไว๎ส าหรับจัดหาหรือวําจ๎างผู๎เชี่ยวชาญมาเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารงาน และพัฒนาบุคลากรเป็นของ

ตนเอง 3) จังหวัดควรก าหนดนโยบายในการสนับสนุนสํงเสริมให๎หลายฝ่าย (พหุภาคี) มาพัฒนาท๎องถ่ินโดยอาจเลือก

อ าเภอหรือต าบลท่ีมีความพร๎อมและสมัครใจให๎เป็นโครงการน ารํอง แล๎วท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแก๎ไขและ

การขยายผลตํอไป 

 

878.  สุเชษฐ์  มีไมตรีจิตต์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2540. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะข๎อมูลท่ัวไปของกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล จากการศึกษาพบวํา กรรมการบริหาร

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 46.9 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 

66.3 มีประสบการณ์การท างานในต าบล หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 87.8 เป็นกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้งมากท่ีสุด คิด

เป็นร๎อยละ 57.1 ได๎รับข๎อมูลขําวสารในระดับมากมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 80.8 เคยได๎รับการฝึกอบรมมีจ านวนมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 88.8 และได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานราชการมาก คิดเป็นร๎อยละ 65.3 

 2. ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ของกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

พบวํา กรรมการบริหารมีระดับความสามารถในการปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 54.2 รองลงมาคือ 

ระดับมาก และระดับน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 40.8 และ 5.0 ตามล าดับ 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ของกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล จากการศึกษา พบวํา มี 2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ การได๎รับ

การฝึกอบรม และการสนับสนุนจากหนํวยงานราชการ 

 

879.  วัฒนา  ค าฤทธิ์ , พ.ต.ท. . ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2540. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 41- 50 ปี จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีอาชีพค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว สํวนใหญํเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 2.  ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบลของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล โดยสํวนใหญํอยูํ

ในระดับสูง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  507 

 3. การด าเนินงานงานด๎านนิติบัญญัติ สํวนใหญํผลการด าเนินงานอยูํในระดับท่ีนําพอใจ ไมํมีปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงาน โดยท่ีสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํให๎อิสระแกํประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน

การแสดงความคิดเห็น เสนอแนะความต๎องการและแนวทางแก๎ไขปัญหา รวมถึงได๎มีการรณรงค์ให๎ประชาชนเข๎าใจถึงสิทธิ

ในการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย 

 4. การด าเนินงานด๎านการบริหาร และการจัดท างบประมาณของคณะกรรมการบริหารพบวําผลการด าเนินงาน

สํวนใหญํอยูํในระดับดีไมํมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิดองค์การบริหารสํวนต าบลไมํมี

ความสัมพันธ์กับระดับความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบล 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให๎เห็นวํา สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับ

องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นอยํางดี จึงท าให๎การด าเนินงานท้ังด๎านนิติบัญญัติ ด๎านการบริหารและการจัดท างบประมาณ

ไมํมีปัญหาอุปสรรค สามารถด าเนินงานเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนในท๎องถ่ินได๎ 

 

880.  ปรัชญา  ศรีภา . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการ

พัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2540. 

(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการศึกษา 

 1. ระดับการมีสํวนรํวมของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ในการพัฒนาหมูํบ๎าน พบวํา สมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎าน ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.0 มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลมีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎าน ในระดับน๎อย มีเพียงร๎อยละ 20.0 เม่ือแยกการมีสํวนรํวมตาม

ขั้นตอนการมีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎าน พบวําสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีสํวนรํวมในขั้นริเริ่มการพัฒนา

มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 49.2 รองลงมาคือมีสํวนรํวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา คิดเป็นร๎อยละ 42.5 ขั้นวางแผนการ

พัฒนาและขั้นด าเนินการพัฒนา เพียงร๎อยละ 34.2 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลในการพัฒนาหมูํบ๎าน 

พบวํา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลในการพัฒนาหมูํบ๎าน มี 5 ปัจจัย 

คือ ระดับการศึกษา อุดมการณ์ประชาธิปไตย การติดตํอสื่อสาร ความคาดหมายผลประโยชน์และบุคลิกภาพความเป็น

ผู๎น าในอุดมคติ สํวนปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ็กับการมีสํวนรํวมของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลในการพัฒนา

หมํูบ๎าน คือ เพศ อายุ รายได๎ สมาชิกภาพ และความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ 

 

881.  ศิริพันธ์  ศรีกงพลี . บทบาทของปลัดอ าเภอในการเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของ

คณะกรรมการบริหาร อบต. ในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. ความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต. ในด๎านการวางแผนงานพัฒนา อยูํ

ในระดับมาก 

 2. ความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต . ในด๎านการปฏิบัติตามแผนงาน

พัฒนา อยูํในระดับปานกลาง 

 3. ความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต. ในด๎านการประเมินผลงานพัฒนา

อยูํในระดับปานกลาง 

 4. บทบาทของปลัดอ าเภอในการเสริมสร๎างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร 

อบต. ในด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล อยํูในระดับมาก 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  508 

 5. บทบาทของปลัดอ าเภอในการเสริมสร๎างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร 

อบต. ในด๎านข๎อมูล อยํูในระดับมาก 

 6. บทบาทของปลัดอ าเภอในการเสริมสร๎างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร 

อบต. ในด๎านการตัดสินใจ อยูํในระดับปานกลาง 

 7. ความสัมพันธ์ระหวํางบทบาทของปลัดอ าเภอในด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ด๎านข๎อมูล และด๎านการ

ตัดสินใจ กับการการเสริมสร๎างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต . ในด๎านการ

วางแผนงานพัฒนา อยูํในระดับปานกลาง 

 8. ความสัมพันธ์ระหวํางบทบาทของปลัดอ าเภอในด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ด๎านข๎อมูล และด๎านการ

ตัดสินใจ กับการการเสริมสร๎างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต. ในด๎านการปฏิบัติ

ตามแผนงานพัฒนา อยูํในระดับปานกลาง 

 9. ความสัมพันธ์ระหวํางบทบาทของปลัดอ าเภอในด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ด๎านข๎อมูล และด๎านการ

ตัดสินใจ กับการการเสริมสร๎างความสามารถทางการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต . ในด๎านการ

ประเมินผลงานพัฒนา อยูํในระดับปานกลาง 

 

882.  รักษ์พล  วงษ์ม่วง . ความคาดหวังของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อบทบาทของพัฒนากร

ในเขตปริมณฑล  . วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2540. 

 จากการศึกษาพบวํา คุณลักษณะท่ัวไปของกรรมการบริหาร อบต . เป็นชายมากกวําหญิง อายุสํวนใหญํอยูํ

ระหวําง 45 – 54 ปี นับถือศาสนาพุทธเป็นสํวนใหญํ มีอาชีพหลักหลากหลายผู๎ท่ีประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมมี

จ านวนใกล๎เคียงกับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม รายได๎ตํอปีของกรรมการบริหาร อบต . เฉลี่ย 140,705 บาท สถานท่ี

ประกอบอาชีพสํวนใหญํอยูํในพื้นท่ีท่ีอยูํอาศัย วุฒิการศึกษาสํวนใหญํจบการศึกษาภาคบังคับ มีเพียงสํวนน๎อยเทํานั้นท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สํวนใหญํเคยเป็นกรรมการสภาต าบลมากํอน และเข๎าประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน เดือน

ละ 1 คร้ัง แตํมี อบต. บางแหํงไมํได๎จัดประชุมทุกเดือนสํวนใหญํเป็นสมาชิกกลุํม/องค์การตําง ๆ ด๎วย และจะใช๎เวลาท า

กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา เพื่อสํวนรํวมในรอบหนึ่งเดือน อยํูระหวําง 1 – 10 วัน การฝึกอบรมเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่

การเป็นกรรมการบริหาร อบต . สํวนใหญํเคยเข๎าฝึกอบรมแล๎ว และมากกวําคร่ึง (ร๎อยละ 59.6) มีความรู๎ความเข๎าใจ

เก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ และร๎อยละ 95.1 ให๎ความสนใจที่จะเสนอโครงการประเภทพัฒนาด๎านวัตถุมากกวําการพัฒนาคน 

 บทบาทของพัฒนากร ก็มีความเป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติอยูํในตัวเอง มีจ านวน 8 ด๎าน ปรากฏวํา

กรรมการบริหาร อบต. มีความคาดหวังระดับมากทุกด๎าน เม่ือเรียงตามระดับคําเฉลี่ยความคาดหวังตํอบทบาทพัฒนากร

จากสูงที่สุดลงมาเป็นล าดับ ดังนี้คือ ด๎านการจัดฝึกอบรมและสํงเสริมการพัฒนาชุมชนในด๎านตําง ๆ แกํประชาชน 

รองลงมาคือ การให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ด๎านการประสานงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบล 

ด๎านการให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบล ด๎านการให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด๎าน

การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และด๎านการให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข๎อง และด๎าน

การจัดระเบียบข๎อมูลและการให๎บริการเก่ียวกับข๎อมูลการพัฒนาต าบล 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของกรรมการบริหาร อบต . ตํอบทบาทของพัฒนากร ได๎แกํ การเป็น

กรรมการบริหาร อบต. ท่ีตํางชั้น มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพัฒนากร ได๎แกํ ด๎านการวิเคราะห์ ประเมินผล ด๎านการ

จัดเก็บข๎อมูล การให๎บริการขําวสารเกี่ยวกับการพัฒนาต าบล ด๎านการให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบล ด๎าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการปฏิบัติราชการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข๎อง ด๎านการประสานงานการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาต าบล และด๎านการให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับพัฒนาสตรีเด็ก และเยาวชน ประสบการณ์ในการฝึกอบรมของ

กรรมการบริหาร อบต . มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพัฒนากรด๎านการวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล ด๎านการให๎



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  509 

ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน และด๎านการจัดการฝึกอบรมและสํงเสริมการพัฒนาชุมชนในด๎านตําง 

ๆ ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานของ อบต . มีความสัมพันธ์กับบทบาทพัฒนากรด๎านการวิเคราะห์ 

วิจัย และประเมินผล และด๎านการจัดระบบข๎อมูลและการให๎บริการขําวสารเกี่ยวกับข๎อมูลการพัฒนาต าบล สํวนระดับ

การศึกษาของกรรมการบริหาร อบต. พบวํา ไมํมีความสัมพันธ์กับบทบาทของพัฒนากรทุกด๎าน 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ตํอกรมการพัฒนาชุมชน ควรประสานงานกับหนํวยงานท่ีดูแล อบต. ให๎ยอมรับ

ในวิธีการท่ีได๎มาของแผนพัฒนาต าบลวําต๎องมาจากฐานข๎อมูลท่ีเป็นปัญหาและความต๎องการท่ีแท๎จริงของชาวบ๎าน ซึ่ง

พัฒนากรต๎องได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ด๎านพื้นฐานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการท าแผนของ อบต . ด๎วย ข๎อเสนอแนะ

ตํอพัฒนากรควรก าหนดเกณฑ์วําใน 1 สัปดาห์ ต๎องได๎พบกรรมการบริหาร อบต. อยํางน๎อย 1 คร้ังตํอคน เพื่อเปิดโอกาส

ให๎มีการเรียนรู๎งานรํวมกัน พัฒนากรต๎องมีความรู๎เรื่อง กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข๎องกับ อบต . และมีความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์

เพื่อสนับสนุน อบต . เก่ียวกับการใช๎โปรแกรมวิเคราะห์ข๎อมูลการพัฒนาต าบล ข๎อเสนอตํอกรรมการบริหาร อบต . ควร

เชิญเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานท่ีมีสํวนเก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงานในต าบลมาเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารงาน และควรให๎ความ

สนใจกับโครงการด๎านการพัฒนาคนให๎มากข้ึน 

 

883.  ชุมพร  แสงมณี . บทบาทสตรีในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. 

(การค้นคว้าอิสระ) 

 จากการศึกษาวิจัยพบวํา ในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล

เป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนความเจริญก๎าวหน๎าไปสูํองค์กร ในฐานะเป็นหนํวยงานปกครองท๎องถ่ินท่ีอยูํใกล๎ชิดกับ

ความเป็นอยูํและวิถีชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลไมํวําเพศชายหรือเพศหญิง 

ก็มีความส าคัญตํอความส าเร็จในการพัฒนาท๎องถ่ินไมํตํางไปจากกัน และท่ีผํานมาสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลท่ี

เป็นสตรีก็สามารถแสดงผลงานในด๎านการบริาหรให๎เป็นท่ียอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลชายและสังคม

ท่ัวไปแล๎ววําสามารรํวมบริหารงานในองค์กรได๎ดีไมํด๎อยไปกวําชาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องท่ีเก่ียวกับบทบาทสตรี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีเป็นเพศหญิงยิ่งให๎ความสนใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวข๎องมากกวํา ดังนั้น จึงสามารถ

กลําวได๎วํา ปัจจุบันความสามารถในด๎านการบริหารงานของเพศหญิงและเพศชายไมํมีข๎อแตกตํางกัน ในขณะที่สมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลท่ีเป็นชายก็ยอมรับผลการท างานของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสตรีเชํนกัน  

 

884.  ศศิธร  สุวรรณนที . การวิเคราะห์การด าเนินงานตามภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  : กรณีศึกษา

จังหวัดนครปฐม . การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษานอกโรงเรียน , 2540. 

 ผลการวิจัยท่ีส าคัญมีดังนี้ 

 ด๎านเศรษฐกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความส าคัญของการด าเนินงานการปฏิบัติจริงของการ

ด าเนินงาน การด าเนินงานตามภาระงาน และความคาดหวังการด าเนินงานตามภาระงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ใน

เรื่องของความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ทางด๎านสาธารณูปโภค เก่ียวกับน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และถนนหนทางเป็นสิ่งส าคัญ 

 ด๎านสังคม สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความส าคัญของการด าเนินงานการปฏิบัติจริงของการ

ด าเนินงาน การด าเนินงานตามภาระงาน และความคาดหวังการด าเนินงานตามภาระงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ใน

เรื่องของการจัดให๎มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เป็นสิ่งส าคัญ 

 ด๎านสิ่งแวดล๎อม สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความส าคัญของการด าเนินงานการปฏิบัติจริงของการ

ด าเนินงาน การด าเนินงานตามภาระงาน และความคาดหวังการด าเนินงานตามภาระงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ใน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  510 

เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การจัดให๎มีและ

บ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ เป็นสิ่งส าคัญ 

 ด๎านวัฒนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความส าคัญของการด าเนินงานการปฏิบัติจริงของการ

ด าเนินงาน การด าเนินงานตามภาระงาน และความคาดหวังการด าเนินงานตามภาระงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ใน

เรื่องการค๎ุมครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน การจัดให๎มีการสํงเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สุงอายุ และผู๎พิการ เป็นสิ่งส าคัญ 

 นอกจากนี้ ยังพบวําในเรื่องความสัมพันธ์นั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ให๎ความส าคัญของการ

ด าเนินงาน การปฏิบัติจริงของการด าเนินงาน การด าเนินงานตามภาระงานและความคาดหวังการด าเนินงานตามภาระงาน

สอดคล๎องกันในทุกด๎าน และเม่ือเปรียบเทียบถึงการให๎ความส าคัญของการด าเนินงานการปฏิบัติจริง การด าเนินงานตาม

ภาระงาน และความคาดหวังในการด าเนินงานตามภาระงานพบวําไมํแตกตํางกันในทุกด๎าน 

 ส าหรับปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะท่ีพบ ได๎แกํ ปัญหาด๎านบุคลากร ขาดบุคลากรท่ีมีความรู๎ ความเข๎าใจใน

การบริหารงาน ควรจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด๎านวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการด าเนินงาน ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให๎

เพียงพอแกํการด าเนินงาน ด๎านการจัดการยังมีการจัดการท่ีไมํสอดคล๎องเหมาะสมกับความต๎องการ ควรจัดให๎เหมาะสม 

ด๎านงบประมาณ ยังขาดความร๎ูในการจัดท างบประมาณ ควรจัดให๎มีการฝึกอบรมด๎านการท างบประมาณตามล าดับ 

 

885.  ศิริรัตน์  ชูวงศ์ . ทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา มีดังนี้ 

 1. ทัศนคติของพนักงานสํวนต าบลตํอการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล โดย

ภาพรวมแล๎วอยูํในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบของการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล รวม 3 ด๎าน พบวํา พนักงานสํวนต าบลมีทัศนคติท่ีดีตํอการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ด๎านมนุษยสัมพันธ์มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด สํวนรองลงมาเป็นด๎าน

คุณธรรม และมีทัศนคติท่ีดีน๎อยท่ีสุด ในด๎านความร๎ูความสามารถ โดยมีคะแนนต่ าสุด 

 2. ตัวแปรเกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของพนักงานสํวนต าบลท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลอยํางมีนัยส าคัยทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา ต าแหนํงและชั้นขององค์การ

บริหารสํวนต าบล กลําวคือ พนักงานสํวนต าบลท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี มีทัศนคติท่ีดีตํอากรบริหารงานของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มากกวํา พนักงานสํวนต าบลท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี 

พนักงานสํวนต าบลท่ีมีต าแหนํงท่ีมิใชํผู๎บริหารซึ่งสายงานเริ่มต๎นจากระดับ 1 มีทัศนคติท่ีดีตํอการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มากกวําพนักงานสํวนต าบลท่ีมีต าแหนํงเก่ียวกับการบริหารงาน และพนักงาน

สํวนต าบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 1 มีมีทัศนคติท่ีดีตํอการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล มากกวําพนักงานสํวนต าบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 4 และชั้น 5 ส าหรับ

ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ศึกษา อันได๎แกํ อายุ เพศ สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา และสํวนงานท่ีสังกัด ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ตํอการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. จากค าถามเปิด พนักงานสํวนต าบลได๎แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบลวําเรื่องท่ีพอใจมากท่ีสุดคือ การพัฒนาท๎องถ่ินให๎เจริญขึ้น สํวนเรื่องท่ีไมํพอใจมากท่ีสุดคือ เรื่อง

การขาดความร๎ูความเข๎าใจในระเบียบ กฎหมาย และการปฏิบัติงาน ล าดับรองลงมาคือ ความไมํโปรํงใส เห็นแกํประโยชน์

สํวนตนมากกวําประโยชน์สํวนรวม และไมํเสียเวลาท างานอยํางจริงจัง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  511 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให๎ทัศนคติของพนักงานสํวนต าบลตํอการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล และสามารถใช๎เป็นแนวทางแก๎ไขจุดอํอนของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ในด๎าน

ความรู๎ความสามารถ ในการบริหารงาน โดยควรท่ีจะจัดการฝึกอบรมให๎ความร๎ูและความเข๎าใจระเบียบ กฎหมายตําง ๆ 

และควรก าหนดคุณวุฒิของผู๎สมัครรับเลือกตั้งอยํางต่ าควรจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สํวนปัญหา

เรื่องความโปรํงใส ควรฝึกอบรมด๎านคุณธรรม รวมท้ังความตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ของตน และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบลควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เพื่อให๎เกิดการแขํงขัน และความภูมิใจในตัวเอง 

 

886.  นพพร  วีระกูล . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบล : ศึกษากรณีอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ คือ การมีสํวนรํวมในการ

ประชุม รํวมด าเนินงาน รํวมตัดสินใจ และรํวมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระดับของการมีสํวนรํวมสูง 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล คือ อายุ 

โดยท่ีอายุท่ีแตกตํางจะสํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลแตกตํางกัน 

 3. ปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล คือ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ประเภทการเป็นสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และ

ความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยท่ีระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ประเภทการเป็น

สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานขององค์การ

บริหารสํวนต าบลท่ีแตกตํางกัน จะสํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลไมํ

แตกตํางกัน 

 นอกจากผลการศึกษานี้ ยังมีข๎อเสนอแนะท่ีส าคัญตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล คือ รัฐควร

จัดสรรงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเพิ่มข้ึนและจัดฝึกอบรมให๎ความร๎ูแกํสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล

เพื่อท่ีจะให๎เข๎าใจในหน๎าท่ีและบทบาทของตน อันจะสํงผลให๎องค์การบริหารสํวนต าบลประสบผลส าเร็จตามหลักการของ

การกระจายอ านาจและการปกครองท๎องถ่ินอยํางแท๎จริง 

 

887.  ธัชฤทธิ์  ปนารักษ์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อบต . ในเขตอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . พัฒนบริ

หารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 1. ระดับการมีสํวนรํวมของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล อยํูใน

ระดับมาก 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ตํอการมีสํวนรํวม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง 

ประเภทของสมาชิก อบต. การด ารงต าแหนํงอ่ืน ๆ ของสมาชิก อบต. และความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาต าบล 

 3. ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ สมาชิก อบต. สํวนใหญํยังมีความร๎ู ความเข๎าใจที่ผิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาต าบล 

ท่ีเน๎นแตํในเรื่องการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ได๎แกํ ถนน แหลํงน้ า ไฟฟ้า มากกวําด๎านอ่ืน ๆ 

 4. ข๎อเสนอแนะท่ีส าคัญ ควรมีการฝึกอบรม สัมมนา ในหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสมาชิก อบต. แตํละประเภท 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  512 

888.  อัจฉริยา  ชูวงศ์เลิศ . ความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย : 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 จากผลการศึกษาพบวําองค์การบริหารสํวนต าบลมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหน๎าท่ีตามกฎหมายอยูํใน

ระดับท่ีคํอนข๎างต่ า นอกจากนี้ยังพบวําความสามารถขององค์การบริหารสํวนต าบลขึ้นอยํูกับ (1) สมรรถนะในการ

วางแผน (2) การก าหนดปัญหาและความต๎องการโดยประชาชน (3) ความเอาใจใสํในหน๎าท่ี (4) ความมีอิสระและความ

เทําเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น (5) รายได๎ของ อบต . (6) ความรู๎ของคณะกรรมการ (7) ความรู๎ของสมาชิก

องค์การบริหารสํวนต าบล (8) การควบคุมจากทางราชการโดยการกระท า (9) การควบคุมจากทางราชการโดยกฎ /

ระเบียบ (10) วิธีการควบคุมการด าเนินโครงการ (11) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมา

เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยใช๎หลักความรู๎ความสามารถ (12) วิธีการคัดเลือกบุคคลมาเป็นพนักงานสํวนต าบลและ

ลูกจ๎าง (13) ความเพียงพอของจ านวนพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการท่ีจัดท า (14) 

การต๎องการความชํวยเหลือจากเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลตอบสนองนโยบายการกระจายอ านาจและมีความสามารถในการตอบสนอง

ความต๎องการของประชาชนจะต๎อง (1) เพิ่มการมีสํวนรํวมของประชาชน (2) เพิ่มความยืดหยํุนในภารกิจหน๎าท่ีของ 

อบต. (3) เพิ่มรายได๎ให๎กับ อบต . (4) ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของ อบต . (5) เพิ่มคําตอบแทนแกํ

คณะกรรมการบริหาร (6) ห๎ามมิให๎ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านและแพทย์ประจ าต าบลเป็นคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบล 

 

889.  พิสันติ์  ประทานชวโน. การมีส่วนร่วมของพัฒนากรในการวางแผนพัฒนาต าบลและการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาในความคิดเห็นของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี  . พัฒนบริ

หารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมของพัฒนากรในการวางแผนพัฒนาต าบลแล

การด าเนินงานโครงการอยูํในระดับปานกลาง ประสบการณ์ด๎านการด าเนินงานโครงการของกรรมการบริหาร อบต . มี

ความสัมพันธ์ตํอความคิดเห็นการมีสํวนรํวมของพัฒนากรในการด าเนินงานโครงการพัฒนา และชั้นของ อบต . มี

ความสัมพันธ์ตํอความคิดเห็นการมีสํวนรํวมของพัฒนากรในการวางแผนพัฒนาต าบล ปัญหาในการวางแผนพัฒนาต าบล

ท่ีกลุํมตัวอยํางมีปัญหามาก คือ การก าหนดแหลํงงบประมาณ ผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะให๎กรรมการบริหาร อบต. มีสํวนรํวม

ในการวางแผนพัฒนาต าบลทุกขั้นตอน  ฝึกอบรมพัฒนากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการสนับสนุน อบต . ในการ

วิเคราะห์แหลํงบประมาณ และระดมการมีสํวนรํวมจากภาครัฐและเอกชน เข๎าไปสนับสนุนการวางแผนพัฒนาต าบล และ

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจของกรรมการบริหาร อบต. ในการวางแผนพัฒนาต าบลและการด าเนิน

โครงการตํอไป 

 

890.  อิสสระ  สมชัย . บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อการวางแผนพัฒนาต าบล

ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเดชอุดมและอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทน๎อยในการวางแผนพัฒนาต าบล 

 2. ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม การได๎รับข๎อมูลขําวสารจากทางราชการ การได๎รับการอบรมแนะน า

จากทางราชการและประสบการณ์ในการท างานทางด๎านการเมือง ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลไมํมี

ผลตํอบทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบล 
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891.  สุณี  สุทธิวานิช . ทัศนะของคณะกรรมการบริหาร อบต. ต่อความต้องการบริการของพัฒนากรศึกษาในพ้ืนที่

จังหวัดเพชรบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. คณะกรรมการบริหาร อบต. ท่ีศึกษาสํวนใหญํร๎อยละ 95 เป็น อบต. ระดับชั้น 5 และ ร๎อยละ 95 เป็นชาย 

ระดับอายุเฉลี่ย 43 ปี ระดับการศึกษาประมาณร๎อยละ 56 จบระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และในจ านวนนี้มีคณะกรรมการ

บริหาร อบต. จ านวนร๎อยละ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักของคณะกรรมการบริหาร อบต . ประมาณร๎อย

ละ 55 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อัตราคําตอบแทนท่ีได๎รับจาก อบต. อยูํระหวําง 500 – 1,000 บาทตํอเดือน ส าหรับ

การสมัครเข๎ารับการเลือกตั้งสํวนใหญํสนใจสมัครด๎วยตนเองกวําร๎อยละ 50 มีเพียงร๎อยละ 2.98 ท่ีได๎รับการแนะน าให๎

สมัครเป็นสมาชิก อบต . จากเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการในด๎านความพึงพอใจพบวําคณะกรรมการบริหาร อบต . ร๎อยละ 

55.97 มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานในต าแหนํงท่ีได๎รับโดยคณะกรรมการบริหาร อบต. ท่ีศึกษาเป็นผู๎ด ารงต าแหนํง

ประธาน ร๎อยละ 14.93 ด ารงต าแหนํงเลขานุการร๎อยละ 13.43 และร๎อยละ 71.64 ด ารงต าแหนํงกรรมการ 

 2. ทัศนะของคณะกรรมการบริหาร อบต. ตํอความต๎องการบริการของพัฒนากร พบวํา คณะกรรมการบริหาร 

อบต. มีความต๎องการหรือพึงพอใจตํอบริการของพัฒนากรในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน คือ ด๎านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ ด๎านกิจกรรมและวิธีการให๎บริการและด๎านผลผลิตและผลกระทบของบริการอยูํในระดับสูงคําเฉลี่ยภาพรวม (X) 

= 3.0 และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.691 

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนะของคณะกรรมการบริหาร อบต . ตํอความต๎องการบริการของพัฒนากร 

ได๎แกํ การมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อบต . กับประสบการณ์ในด๎านการได๎รับบริการจากพัฒนากร พบวํามี

ความสัมพันธ์ในภาพรวมและในทุก ๆ ด๎านของความต๎องการบริการ โดยผลการทดสอบระดับนัยส าคัญของท้ังสองปัจจัย 

= 0.000 นอกจากนี้ยังพบวําปัจจัยด๎านการมีประสบการณ์ในมิติยํอยเกี่ยวกับการเคยปฏิบัติงานรํวมกับสภาต าบลเดิมมี

ความสัมพันธ์กับทัศนะตํอความต๎องการบริการในภาพรวม โดยผลการทดสอบระดับนัยส าคัญ = 0.033 และมี

ความสัมพันธ์ระหวํางทัศนะของคณะกรรมการบริหาร อบต. กับปัจจัยอ่ืนในมิติยํอยตํอความต๎องการบริการในบางด๎าน 

 

892.  สมพงษ์  ฎาราณุท . บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมุกดาหาร . พัฒนบริหารศา

สตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 จากการศึกษาพบวํา บทบาทของสมาชิกสภา อบต . และคณะกรรมการบริหา อบต . ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานด๎านผู๎น ามีผลท าให๎บทบาทในการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ดีกวําผู๎ไมํมีประสบการณ์ในการท างาน 

อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนปัจจัยด๎านการศึกษา การด ารงต าแหนํง ความร๎ูความเข๎าใจในบทบาท และที่มาของสมาชิก

สภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร อบต . ไมํมีผลตํอบทบาทในการบริหารงาน อบต . และมีปัญหาที่พบคือมีความรู๎

ความเข๎าใจด๎านระเบียบ กฎหมาย ไมํถูกต๎องเทําที่ควร และขาดงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต. 

 ในการศึกษานี้ มีข๎อเสนอแนะ คือ จังหวัดหรือหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องควรจัดอบรม ให๎ความร๎ู เรื่องระเบียบ

กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การบริหารงาน การจัดท าแผนงานโครงการ งบประมาณ การติดตามผลแกํสมาชิกสภา 

อบต . และคณะกรรมการบริหาร อบต . อยํางเป็นระบบ เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ให๎กับสมาชิกสภา อบต ./

คณะกรรมการบริหาร อบต . สามารถท างานตามบทบาทได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพตํอไป ควรจัดให๎มีการ

ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลการจัดท าแผนและผลการติดตามผลอยํางจริงจังเพื่อให๎ประชาชนได๎รับรู๎และเข๎าใจให๎ความรํวมมือใน

การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ 
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 การศึกษาเก่ียวกับการบริหาร อบต . ในคร้ังตํอไปผู๎สนใจควรมํุงเน๎นศึกษาถึงปัจจัยหรือความพึงพอใจของ

ราษฎรท่ีมีตํอบทบาทหรือากรปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . และคณะกรรมการบริหาร อบต . เพื่อจะได๎น ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาบริหารงานของ อบต. ตํอไปในอนาคต 

 

893.  ประยงค์  จันทเต็ง . ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 

 กลุํมตัวอยํางศึกษาจากปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดราชบุรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.0 

ของประชากร สํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 76.2 อายุมากกวํา 25 ปี ร๎อยละ 54.0 ระดับการศึกษาทั้งหมดอยูํในระดับ

ปริญญาตรี สถานภาพโสด ร๎อยละ 69.8 ภูมิล าเนาสํวนใหญํอยูํภาคกลาง ร๎อยละ 84.1 รายได๎ปัจจุบัน (เงินเดือน) ของ

ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล มีรายได๎ต่ ากวํา 6,400 บาทตํอเดือน ร๎อยละ 55.6 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหนํงพบวํา 

มากกวํา 1 ปี ร๎อยละ 58.7 ระดับต าแหนํงอยูํในระดับ 3 ร๎อยละ 98.4 กํอนด ารงต าแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล

เคยรับราชการสังกัดกรม/กระทรวง คิดเป็นร๎อยละ 57.1 ด๎านที่อยูํอาศัย สํวนใหญํเชําบ๎านอยํูนอเขตต าบล ร๎อยละ 39.7 

ระะยทางจากองค์การบริหารสํวนต าบลถึงอ าเภอและจังหวัด พบวํา สํวนใหญํอยูํไมํหํางจากอ าเภอระยะ 10 กิโลเมตร ร๎อย

ละ 66.7 หํางจังหวัด 20 กิโลเมตร ร๎อยละ 39.7 รายได๎องค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา สํวนใหญํมีรายได๎ต่ ากวํา 

2,500,000 บาท ร๎อยละ 63.5 

 ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเก่ียกับการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ด๎านการ

ส ารวจความต๎องการของข๎อมูลเพื่อการวางแผนเป็นไปในทางท่ีดีมากท่ีสุด (มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ) รองลงมาคือ ด๎านการ

ใช๎หลักประชาธิปไตยในการบริหารงนกับด๎านการใช๎หลักการวางแผนเพื่อการพัฒนา และด๎านการปฏิบัติตามบทบาท

อ านาจหน๎าที่ เป็นไปในทางท่ีดีน๎อยท่ีสุด การหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรภูมิหลัง กับความคิดเห็นของปลัดองค์การ

บริหารสํวนต าบลตํอการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล พบผลดังนี้ คือ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลท่ี

ปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีรายได๎น๎อยกวํา 2,500,000 บาท มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานของ

องค์การบริหารสํวนต าบล ในทางท่ีดีมากกวําปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมี

รายได๎มากกวํา 2,500,000 บาท อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรภูมิหลังอื่น ๆ ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส และระยะเวลาที่ด ารงต าแหนํง ไมํมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น ตํอการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 

ส าหรับข๎อคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค พบวํา ด๎านการขาดความร๎ูความเข๎าใจ ในบทบาทอ านาจหน๎าที่ของประธาน

คณะกรรมการบริหารสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล และปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลรวมถึงประชาชนเป็นปัญหา

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัญหาด๎านการบริหารและการจัดการ และด๎านประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นปัญหาน๎อยท่ีสุด ใน

ด๎านการประเมินประธานองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา ประธาน ฯ ได๎รับการประเมินในด๎านความซื่อสัตย์สุจริต ตํอ

องค์การบริหารสํวนต าบลอยูํในเกณฑ์ดีท่ีสุด (มีคําเฉลี่ยสูงสุด ) รองลงมาคือ ด๎านความเห็นแกํประโยชน์สํวนรวมของ

ประชาชนในพื้นท่ี และด๎านวุฒิการศึกษาได๎รับการประเมินดีน๎อยท่ีสุด (คําเฉลี่ยต่ าสุด) รองลงมาคือ ด๎านความเป็นผู๎น า

แบบประชาธิปไตย 

 ผู๎วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง การบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบล ที่ส าคัญคือ 

เรื่องการให๎ความร๎ูความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ แกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายได๎แกํ ประธาน ฯ คณะกรรบริหาร สมาชิกองค์การ

บริหารสํวนต าบล ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลและประชาชน เพื่อให๎เข๎าใจในบทบาท อ านาจ หน๎าท่ีของตนเอง ในด๎าน

การบริหารงานและการจัดการ ควรเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการบริหารให๎มากกวําเดิม มีรูปแบบ ขั้นตอนการบริหารท่ี

ชัดเจน เป็นกระบวนการ รวดเร็ว โดยมีเป้าหมายคือ ผลประโยชน์ของประชาชน ประธานองค์การบริหารสํวนต าบลต๎องมี

ภาวะผู๎น า เพื่อสร๎างศรัทธาให๎เกิดกับการบริหารองค์กร ต๎องมีความรู๎ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นท้ังนักบริหารและ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  515 

นักปกครอง ในด๎านงบประมาณ รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนองค์การบริหารสํวนต าบลอยํางชัดเจน เป็นรูปธรรม มี

งบประมาณสนับสนุน ด๎านการประสานงานต๎องเรํงรัดให๎เกิดการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารสํวน

ต าบล เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน 

 

894.  สมชาย  ปัญโญธีรกุล . การประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี  : 

ต าบลหนองไทร อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการประเมินปัจจัยน าเข๎า พบวํา อบตง ได๎ต้ังงบประมาณอยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย กลําวคือ จัดตั้งงบประมาณรายจํายประจ าไมํเกินร๎อยละ 35 (เชํน ปี 2539 งบประมาณรายจําย

ประจ าร๎อยละ 25.90  ปี 2540 ร๎อยละ 26.35) การกระจายงบประมาณไปตามหมํูบ๎านพบวํามีการกระจายโดยได๎จัดท า

งบประมาณกระจายไปตามหมํูบ๎านตําง ๆ 13 หมํูบ๎าน จากท้ังหมด 14 หมํูบ๎าน แตํวงเงินงบประมาณยังไมํกระจาย พบวํา

ยังกระจุกตัวอยูํท่ี 2 หมํูบ๎าน คือหมํูท่ี 6 และหมํูท่ี 14 แตํอยํางไรก็ตามโครงการท่ีท าใน 2 หมํูบ๎านนี้ เป็นโครงการท่ี

หมํูบ๎านอ่ืนได๎ใช๎ประโยชน์รํวมด๎วย (เชํน ขุดคลองหมํูท่ี 6 หมํูท่ี 8 ใช๎ประโยชน์รํวมด๎วยถนน คสล. หมํูท่ี 14 หมํูท่ี 1 และ

หมํูบ๎านอ่ืน ๆ ใช๎ประโยชน์รํวมด๎วย ) สํวนการกระจายงบประมาณไปตามหน๎าท่ีของ อบต . พบวําไมํมีการกระจาย อบต . 

จัดท าหน๎าที่เพียง 2 หน๎าท่ี จากหน๎าท่ีท้ังหมด 19 หน๎าท่ี 

 ผลการศึกษาด๎านกระบวนการ (Process) จากเกณฑ์ในการประเมินระดับการใช๎ข๎อมูลในการวางแผนของ อบต . 

ซึ่งแบํงระดับเป็นใช๎มาก ใช๎ ใช๎น๎อย และไมํใช๎เลย ผลการศึกษามีดังนี้ การใช๎ข๎อมูล จปฐ . กชช. 2 ค. และข๎อมูลจาก

ประชาชน พบวําใช๎มาก สํวนข๎อมูลจากการสังเกตด๎วยตนเอง พบวํา มีการใช๎และใช๎ส าหรับตรวจสอบข๎อมูลตัวอื่น การ

ประชุมปรึกษาหารือในการจัดท าแผนงาน /โครงการ พบวํา อบต . มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกโครงการ สํวนการ

วางแผนในการบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ อบต. ไมํมีการจัดท าทั้ง 2 อยําง 

 ผลการศึกษาด๎านผลลัพธ์  (Output) พบวําการจัดท าหน๎าที่ของ อบต . ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 มาตรา 67 – 68 จ านวน 19 หน๎าท่ี อบต . ได๎จัดท าเพียง 3 หน๎าท่ี คือ หน๎าที่ใน

การให๎มีและบ ารุงทางน้ า ทางบก หน๎าที่ในการให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร และหน๎าท่ีอ่ืนตามท่ีทาง

ราชการมอบหมาย (ไมํใช๎งบประมาณ ) ส าหรับความถูกต๎องตามข๎อก าหนดในสัญญาพบวํา โครงการถูกต๎อง ตาม

ข๎อก าหนดในสัญญา เก่ียวกับประโยชน์ใช๎สอยจากโครงการจากเกณฑ์ท่ีก าหนดการ ประเมิน ดี พอใช๎ ไมํดี พบวําการใช๎

งานของโครงการพอใช๎ ความคงทนดี ระยะการ ใช๎งานใน 1 ปี 9 – 12 เดือน ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์จากโครงการเฉลี่ย 

58.14 ครัวเรือน/โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 73.65 ของจ านวนครัวเรือนในหมํูบ๎าน จึงจัดได๎วําประโยชน์ ใช๎สอยจาก

โครงการอยูํในเกณฑ์ดี ความเห็นของประชาชนตํอโครงการของ อบต. ท้ัง 21 โครงการ จากเกณฑ์ระดับการประเมินเป็น

มาก ปานกลาง น๎อย พบวํา ประชาชนมีความเห็น วําสอดคล๎องกับความต๎องการมาก มีการใช๎ประโยชน์จากโครงการมาก 

มีความพอใจโครงการปานกลาง ถือวําความเห็นของประชาชนตํอโครงการอยูํในเกณฑ์ดี 

 ข๎อเสนอแนะเพื่อให๎การด าเนินงานของ อบต. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ อบต . ท่ีตั้งไว๎ อบต . ควรพิจารณาใน

ประเด็นตํอไปนี้ 

 1. ควรมีการฝึกอบรมสมาชิก อบต . และเจ๎าหน๎าที่ให๎เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนเองและมีความรู๎ในหลักการ

บริหาร 

 2. ควรจัดสรรงบประมาณให๎กับ อบต. เพิ่มมากข้ึนเพื่อให๎ อบต. จัดท าหน๎าที่ตําง ๆ ของ อบต. ได๎มากข้ึน 

 3. ควรจัดให๎มีวิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานของ อบต . เพื่อตรวจสอบและนิเทศก์

การด าเนินงาน 

 4. ควรมีการณรงค์ให๎ความร๎ูแกํประชาชนในเรื่องการปกครองท๎องถ่ินรูปแบบ อบต . เพื่อให๎มีความ

กระตือรือร๎นอยากมีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง ซึ่งจะเป็นผลดีตํอการด าเนินงานของ อบต. 
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  516 

 

895.  มนตรี  นาคสมบูรณ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

: ศึกษากรณีจังหวัดปทุมธานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. การมีสํวนรํวมของประชาชนในด๎านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล อยํูในระดับน๎อย 

 2. ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบล อยํูในระดับมาก 

 3. ประชาชนมีความคาดหวังในประโยชน์ท่ีจะได๎รับจากการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล อยํูใน

ระดับปานกลาง 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎แกํ 

  ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีสํวนรํวมทางการเมืองการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลแตกตํางกัน 

โดยผู๎ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมมีสํวนรํวมสูงกวําผู๎ท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  รายได๎ท่ีแตกตํางกันมีสํวนรํวมทางการเมืองการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลแตกตํางกัน โดยผ๎ูท่ีมี

รายได๎มากมีสํวนรํวมมากกวําผู๎มีรายได๎ปานกลางและรายได๎น๎อย 

  ความคาดหวังในการได๎รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลท่ีแตกตํางกันมี

สํวนรํวมทางการเมืองการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลแตกตํางกันโดยผู๎ท่ีคาดหวังในการได๎รับประโยชน์จากการ

ด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลมากมีสํวนรํวมมากกวําผู๎ท่ีคาดหวังในการได๎รับประโยชน์น๎อย 

 5. ปัจจัยดังตํอไปนี้ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในต าบล การเป็นสมาชิกกลุํมหรือองค์กร และการ

ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีแตกตํางกัน ไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในด๎านการเมืองการ

บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 

896.  เลือง ศรีเหรา . บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จากทัศนะของ

ผู้น าท้องถ่ิน : ศึกษากรณีอ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540 (การ

ศึกษาวิจัย) 

 การศึกษา พบวํา 

1. บทบาทท่ีคาดหวังอยูํในระดับมากของผู๎น าท๎องถ่ิน คือ  บทบาทด๎านการสํงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒน 

ธรรม  มีแนวโน๎มในระดับมาก ยกเว๎นบทบาทการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนต าบลอยูํในระดับ

ปานกลาง 

2. บทบาทท่ีเป็นจริง ผู๎น าท๎องถ่ินเห็นวําปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถปฏิบัติงานด๎านสํงเสริมการ 

ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ได๎ในระดับมาก ดีกวําในอดีตมํุงเน๎นแตํการพัฒนาวัตถุ 

 

897.  ภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช . องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานพัฒนาของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนมากเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 40 – 49 ปี มีการศึกษาอยํู

ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป. 4 – ป. 7) เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลโดยการเลือกตั้ง และมีระยะเวลา

ปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบลอยูํระหวําง 1 – 2 ปี 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  517 

 2. การตัดสินใจในการบริหารงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล โดยภาพรวมอยูํ

ในระดับมาก (X = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎ว ปรากฏวําการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนโครงการพัฒนามี

มากท่ีสุด รองลงมาคือ การตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการพัฒนา 

 3. การศึกษาองค์ประกอบขององค์การบริหารสํวนต าบล ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (X = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎วปรากฏวํา พฤติ

กรรมการบริหารงานมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแบบ การกระจายอ านาจ ความรู๎ความสามารถ 

ภาระงาน การมีสํวนรํวมทางการบริหารงาน ฐานะขององค์การบริหารสํวนต าบล ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน งบประมาณ 

จ านวนกรรมการบริหาร สถานภาพทางต าแหนํง ระยะเวลาด ารงต าแหนํง การมีสํวนรํวมของประชาชน อ านาจหน๎าที่ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน และพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ตามล าดับ 

 4. ความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบขององค์การบริหารสํวนต าบล กับการตัดสินใจในการบริหารงานพัฒนา

ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกตัวแปร 

 5. องค์ประกอบขององค์การบริหารสํวนต าบล ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการบริหารงานพัฒนาของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แกํ รูปแบบ อ านาจหน๎าที่ ภาระงาน งบประมาณ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ระยะเวลาด ารงต าแหนํง ความร๎ูความสามารถ สถานภาพทางต าแหนํง พฤติ

กรรมการบริหารงาน จ านวนกรรมการบริหาร การกระจายอ านาจ การมีสํวนรํวมทางการบริหารงาน ฐานะขององค์การ

บริหารสํวนต าบลและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 

898.  พงษ์พันธ์  พรหมประภัศร . ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ  . คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ข๎อมูลท่ัวไปของพนักงานสํวนต าบล สํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุอยูํในชํวง 26 – 30 ปี สํวนใหญํมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด จบการศึกษาในระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา มีเงินเดือนอยูํในชํวง 5,001 – 6,000 

บาทตํเดือน ต าแหนํงงานในปัจจุบันเป็นปลัด อบต . 62 คน หัวหน๎าสํวนการคลัง 62 คน หัวหน๎าสํวนโยธา 62 คน มี

ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํงใน อบต. 1 ปี 

 2. ความคิดเห็นของพนักงานสํวนต าบลเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของ อบต . ในภาพรวม อยํูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตํละด๎านจากปัญหาน๎อยไปมากก็จะมีด๎านโครงสร๎างระบบงาน ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎าน

การคลังและงบประมาณ และสุดท๎าย ด๎านการบริหารงานพัสดุ 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา 

  3.1 ต าแหนํง มีอิทธิพลตํอความคิดเห็นของพนักงานสํวนต าบลเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของ 

อบต. ในภาพรวม 

  3.2 ต าแหนํง มีอิทธิพลตํอความคิดเห็นของพนักงานสํวนต าบลเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของ 

อบต. ในด๎านโครงสร๎างระบบงาน 

  3.3 ต าแหนํง ไมํมีอิทธิพลตํอความคิดเห็นของพนักงานสํวนต าบลเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของ 

อบต. ในด๎านการบริหารงานบุคคล 

  3.4 ต าแหนํง ไมํมีอิทธิพลตํอความคิดเห็นของพนักงานสํวนต าบลเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของ 

อบต. ในด๎านการคลังและงบประมาณ 

  3.5 ต าแหนํง มีอิทธิพลตํอความคิดเห็นของพนักงานสํวนต าบลเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของ 

อบต. ในด๎านการบริหารงานพัสดุ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  518 

 4. ข๎อเสนอแนะ 

  ในการแก๎ไขปัญหาในการบริหารงานของ อบต . ด๎านการบริหารงานพัสดุมีปัญหามากท่ีสุด เห็นควร

ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารพัสดุให๎มีความยืดหยํุนและเหมาะสมกับแตํละสภาพพื้นท่ีของ อบต . 

รองลงมา คือ ด๎านการคลังและงบประมาณเห็นควรจัดการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่งบประมาณและกรรมการบริหารให๎มีความรู๎

ความเข๎าใจในกระบวนการงบประมาณ รองลงมา คือ ด๎านการบริหารงานบุคคล เห็นควรจัดการฝึกอบรมพนักงานสํวน

ต าบลให๎มีความร๎ูในงานของ อบต. และด๎านที่มีปัญหาน๎อยท่ีสุด คือ ด๎านโครงสร๎างระบบงาน เห็นควรปรับปรุงโครงสร๎าง

การบริหารงานของอ าเภอและจังหวัดให๎สอดคล๎องกับการก ากับดูแลท๎องถ่ิน ตลอดจนปรับปรุงระบบสื่อสารและจัดการ

ฝึกอบรมให๎ความร๎ูด๎านระเบียบกฎหมายให๎กับสมาชิกสภา อบต. ทุกคน 

 

899.  วีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 การมีสํวนรํวมในมาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองท้ัง 9 มาตรการของคณะกรรมการบริหาร อบต . 

อยูํในเกณฑ์คํอนข๎างต่ า แตํเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรการพบวํา 3 มาตรการ คือ กิจกรรมกลุํมออมทรัพย์รูปแบบตําง ๆ 

การจัดร๎านค๎าชุมชน /ตลาดนัดชุมชน และการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็ก มีสํวนรํวมอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างสูง ที่เหลือ 6 

มาตรา มีสํวนรํวมอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างต่ า 

 คณะกรรมการบริหาร อบต. มีความเชื่อในแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในระดับคํอนข๎างสูง 

 คณะกรรมการบริหาร อบต. มีความคาดหวังในประโยชน์ของการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน

ระดับคํอนข๎างสูง 

 ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตามสมมติฐานท่ีศึกษาพบวํา 

 1. ปัจจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ อายุ การศึกษา ของคณะกรรมการบริหาร อบต . ไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวน

รํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 2. ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํ อาชีพ รายได๎ ของคณะกรรมการบริหาร อบต . ไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวน

รํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. ปัจจัยด๎านสังคม 

  3.1 ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในต าบลของคณะกรรมการบริหาร  อบต. ไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวม

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  3.2 การเป็นสมาชิกกลุํม /องค์กร และความเชื่อในแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของ

คณะกรรมการบริหาร อบต. มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยํางมีนัยส าคัญทาง

สถิติ โดยผู๎ท่ีเป็นสมาชิกกลุํม/องค์กร และผู๎ท่ีมีความเชื่อในแนวทางพัฒนามาก มีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเองมาก 

 4. ปัจจัยด๎านการเมือง ได๎แกํ ความคาดหวังในการได๎รับประโยชน์จากการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเอง และระดับชั้นของ อบต . ของคณะกรรมการบริหาร อบต . มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู๎ท่ีคาดหวังในประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมาก และ 

อบต. ชั้น 1 – 2 มีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองมาก 

 ผู๎วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะดังนี้ 

 1. เพื่อให๎ อบต. ได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามนโยบายของรัฐบาลอยํางกว๎างขวาง 

หนํวยราชการท่ีเก่ียวข๎องในระดับอ าเภอ จังหวัด ควรจัดให๎มีการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีในการ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  519 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในการแนะน า ชี้แนะ ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ 

อบต. อยํางใกล๎ชิดตํอเนื่อง และชํวยแก๎ไขปัญหาของ อบต. ในการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมท้ังประสานกับ

หนํวยงานภาคเอกชน ให๎การสนับสนุน อบต. ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยํางเป็นรูปธรรม และตํอเนื่อง 

 2. ในสํวนของราชการท่ีเก่ียวข๎องควรให๎มีการรํวมในการการวางแผนและควบคุม โดยก าหนดแนวทางและ

ขั้นตอนในการด าเนินงานในแตํละมาตรการให๎ชัดเจน กลําวคือการมีวัตถุประสงค์ของแตํละมาตรการท่ีแนํนอน การ

ก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานให๎หนํวยงานด าเนินงานและรับผิดชอบ  การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีเป็น

แนวทางเดียวกันท่ัวประเทศ การมีระบบวัดผล และการมีมาตรการให๎คุณให๎โทษ 

 

900.  ภาคภูมิ  โภชนุกูล . การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบของการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการบริหารสํวนใหญํ ออกมาในรูปของการมีสํวน

รํวมในการประชุม และบางสํวนออกมาในรูปของการมีสํวนรํวมของกรรมการและการเป็นผู๎น า บางสํวนก๎ออกมาในรูปของ

ความเป็นผู๎ริเริ่มบริจาควัสดุ อุปกรณ์ นอกจากนี้ การให๎การสนับสนุนทางความคิดของชุมชนก็มีผลตํอการมีสํวนรํวมของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ในระดับคํอนข๎างสูงอีกด๎วย ส าหรับปัญหาและอุปสรรค พบวํา 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลยังขาดทักษะและความรู๎ความเข๎าใจในหลักการบริหารอยูํบ๎างเป็นบางสํวน 

ประการตํอมาก็เป็นความขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณ การด าเนินการและเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ในการพัฒนาชนบท 

ประการสุดท๎าย เป็นเรื่องการขาดความมีอิสระในการบริหารจัดการ เนื่องจากในปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลยังถูก

ก าหนดและควบคุมจากกระทรวงมหาดไทยอยูํคํอนข๎างมาก 

 ข๎อเสนอท่ีได๎จากงานวิจัยนี้คือ ควรมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมทักษะในการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบลให๎มากยิ่งขึ้น สํวนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ รัฐบาลควรให๎การสนับสนุนมาก

ยิ่งขึ้น ส าหรับการบริหารจัดการ รัฐบาลควรให๎อิสระแกํองค์การบริหารสํวนต าบลในการบริหารจัดการมากกวําในปัจจุบัน 

ประการสุดท๎าย รัฐบาลควรสนับสนุนและสํงเสริมให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการพัฒนาชนบท

และมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารสํวนต าบลมากกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน 

 

901.  สุรพล  จ าปาเรือง . การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถ่ิน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. การมีสํวนรํวมของสมาชิก อบต . ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือแยกเป็นรายด๎านพบวําอยํูในระดับมาก

เชํนกัน และเม่ือเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ปรากฏดังนี้ ด๎านการรํวมประเมินผลมีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด๎าน

การรํวมประชุม ด๎านการรํวมพิจารณาโครงการ ด๎านการรํวมตัดสินใจ และด๎านการรํวมด าเนินงาน ตามล าดับ 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของการบริหารงานพัฒนาท๎องถ่ิน ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา 

ประเภทของการเป็นสมาชิก รายได๎ และการเป็นสมาชิกทางสังคม 

 3. ปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของการบริหารงานพัฒนาท๎องถ่ิน ได๎แกํ การติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ 

และอาชีพ 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  520 

902.  อรวรรณ  โอเนียว . คณะกรรมการบริหารและการด าเนินงานของ อบต . : กรณีศึกษาของจังหวัดนนทบุรี  . 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหาร อบต . มีระดับความร๎ู ความเข๎าใจใน 4 ตัวแปรท่ีศึกษาเรียงตามล าดับ ดังนี้ (1) 

ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการปกครองท๎องถ่ิน (2) บทบาทของคณะกรรมการบริหาร อบต . ตามกฎหมาย (3) บทบาท

หน๎าท่ีของผู๎บริหาร และ (4) ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการกระจายอ านาจ 

 2. อบต. มีระดับการด าเนินงานใน 7 ตัวแปรท่ีศึกษาเรียงตามล าดับ ดังนี้ (1) ด๎านแหลํงน้ ากินน้ าใช๎ (2) 

ด๎านการสาธารณสุขและการอนามัย (3) ด๎านการผลิต รายได๎ และการมีงานท า (4) ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน (5) ด๎าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (6) ด๎านความร๎ู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต และ (7) มีการ

ด าเนินงานของ อบต. ในด๎านอื่น ๆ 

 3. ในการศึกษาเปรียบเทียบ พบวํา 

  3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของคณะกรรมการบริหาร อบต . ในเรื่องเพศตํางกันจะมีความคิดเห็นตํอการ

ด าเนินงานของ อบต. ในด๎านการสาธารณสุขและการอนามัย และด๎านอื่น ๆ แตกตํางกัน 

  3.2 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเรื่อง อบต . ตํางกันจะมีความคิดเห็นตํอการด าเนินงานของ อบต . ใน

ด๎านการสาธารณสุขและการอนามัย ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกัน 

  3.3 ประสบการณ์การท างานในต าแหนํงคณะกรรมการบริหาร อบต . ตํางกันจะมีความคิดเห็นตํอการ

ด าเนินงานของ อบต. ในด๎านแหลํงน้ ากินน้ าใช๎แตกตํางกัน 

 4. ในการศึกษาความสัมพันธ์ พบวํา 

  4.1 ความรู๎ ความเข๎าใจของคณะกรรมการบริหาร อบต . ในเรื่องการกระจายอ านาจมีความสัมพันธ์กับ

การด าเนินงานของ อบต. ในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

  4.2 ความรู๎ ความเข๎าใจของคณะกรรมการบริหาร อบต. ในเรื่องการปกครองท๎องถ่ินมีความสัมพันธ์กับ

ในด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

 โดยสรุปแล๎วผู๎วิจัยพบวํา คณะกรรมการบริหาร อบต . ความรู๎ ความเข๎าใจในการด าเนินงานของ อบต . อยูํใน

เกณฑ์ดี ถึงแม๎วํา ความรู๎ ความเข๎าใจในบางเรื่อง เชํน ในเรื่องการกระจายอ านาจยังอยูํในเกณฑ์ต่ าอยูํก็ตาม แตํหากได๎รับ

การพัฒนาอยํางตํอเนื่องก็เชื่อวําจะท าให๎คณะกรรมการบริหาร อบต . มีความรู๎ ความเข๎าใจในทุก ๆ เรื่องดีข้ึนอยําง

แนํนอน 

 

903.  สุวัฒน์  เข็มเพชร . ความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบลของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 

 กลุํมตัวอยํางในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นเพศชาย มีร๎อยละ 98.10 ท่ีมีอายุระหวําง 41 – 50 ปี มีร๎อยละ 44.30 ท่ี

สมรสแล๎ว มีร๎อยละ 98.10 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีร๎อยละ 67.90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีร๎อยละ 

91.50 ท่ีมีรายได๎ต่ ากวํา 1,700 บาท มีร๎อยละ 40.60 ท่ีระยะเวลาการด ารงต าแหนํงตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไป มีร๎อยละ 66.00 

และเคยมีประสบการณ์การอบรมจากทางราชการ มีร๎อยละ 92.50 ในด๎านความร๎ูเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบลของ

สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา โดยเฉลี่ย อยํูในระดับปานกลาง 

 การหาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยตําง ๆ กับความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบลของ

สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา ความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบล รายได๎ตํอเดือน การด ารง

ต าแหนํง และระยะเวลาด ารงต าแหนํง มีความสัมพันธ์กับความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบล 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 
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อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ กลําวคือ สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา

ต าบลมากกวํา มีความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบล สูงกวําสมาชิกท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจน๎อย 

สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีรายได๎ตํอเดือนมากกวํา มีความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบล 

สูงกวําสมาชิกท่ีมีรายได๎น๎อยกวํา สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีเป็นโดยต าแหนํง (ก านัน/ผู๎ใหญํบ๎าน ) มีความ

ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบลสูงกวําสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง แตํสมาชิกองค์การบริหารสํวน

ต าบลท่ีมีระยะเวลาด ารงต าแหนํงสั้นกวํา มีความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาต าบลสูงกวําสมาชิกท่ีมี

ระยะเวลาด ารงต าแหนํงนานกวํา 

 จากค าถามปลายเปิด สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลเห็นวําการวางแผนพัฒนาต าบลมีปัญหาอุปสรรคท่ีสุด 

คือ งบประมาณไมํเพียงพอในการบริหารงานตามแผนพัฒนาต าบล และสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎ต่ าไมํ

สามารถท าแผนพัฒนาถูกต๎องตามหลักการวิชาการ สํวนข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการวางแผน สมาชิก

องค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํเห็นวํา ควรมีการจัดสรรงบประมาณให๎กับสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลอยําง

เหมาะสม และควรจัดให๎มีการฝึกอบรมให๎ความร๎ูความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลแกํสมาชิก

องค์การบริหารสํวนต าบลในทุกด๎าน 

 ผลการศึกษาท าให๎ได๎แนวทางในการเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาต าบลของสมาชิก

องค์การบริหารสํวนต าบล ดังนี้ 1) ควรจัดให๎มีการฝึกอบรมให๎สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎ความเข๎าใจใน

เรื่องการวางแผนพัฒนาต าบลอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 2) ควรจัดสรรงบประมาให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลอยําง

เหมาะสมโดยพิจารณาทั้งขนาดพื้นที่ จ านวนประชากร และสภาพปัญหา 3) ควรก าหนดคําตอบแทนให๎กับสมาชิก

องค์การบริหารสํวนต าบลให๎เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ 

 

904.  ไพฑูรย์  หาญภักดีสกุล . ผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต .) : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ปัจจัยภูมิหลังของกลุํมตัวอยํางท่ีศึกษา ซึ่งได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ศาสนา อาชีพ 

รายได๎ ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีต าบลแมํวิน และลักษณะการเข๎ามาอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีต าบลแมํวิน ไมํมี

ความสัมพันธ์กับการบริหารงาน อบต. แมํวิน 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการบริหารงาน อบต. แมํวิน ได๎แกํ ความแตกตํางทางเชื้อชาติ/เผําพันธุ์ วัฒนธรรม

ทางการเมืองท่ีแตกตําง ของประชากรในเขตพื้นท่ี อบต. แมํวิน และการด ารงต าแหนํงใน อบต. แมํวิน 

 3. ปัญหาการบริหารงาน อบต. แมํวิน ได๎แกํ สมาชิก อบต. แมํวิน ขาดความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ

ตน เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติงานเก่ียวกับ อบต. แมํวิน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน๎อย งบประมาณในการบริหารงานของ 

อบต. แมํวิน มีไมํเพียงพอ และประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต . แมํวิน ยังขาดความสนใจและเอาใจใสํตํอการบริหารงาน 

อบต. แมํวิน 

 

905.  สุรศักดิ์  วงศ์อนันต์นนท์ . ความคิดเห็นของข้าราชการส่วนภูมิภาคต่อขีดความสามารถในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  . พัฒนบริหารศาสตรม

หาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวําข๎าราชการสํวนภูมิภาคยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในโครงสร๎าง ระเบียบปฏิบัติและอ านาจหน๎าที่

ขององค์การบริหารสํวนต าบล เนื่องจากหนํวยราชการท่ีเก่ียวข๎องกับองค์การบริหารสํวนต าบลขาดการประชาสัมพันธ์ให๎

ข๎าราชการ และประชาชนในท๎องถ่ินทราบข๎อมูลตําง ๆ เก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบล 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  522 

 นอกจากนี้ยังพบวํา ข๎าราชการสํวนภูมิภาคมีความคิดเห็นวําขีดความสามารถในการบริหารานขององค์การ

บริหารสํวนต าบลในอ านาจหน๎าที่ท่ีต๎องท า อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยการบริหารงานตามท่ีราชการมอบหมาย และ

การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า มีขีดความสามารถในระดับคํอนข๎างสูง สํวนการบริหารงานด๎านการป้องกัน

โรคติดตํอ และสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ มีขีดความสามารถในระดับปานกลาง สํวนขีด

ความสามารถการบริหารงานในอ านาจหน๎าที่ท่ีอาจจัดท าก็อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยการบริหารงานด๎านจัดให๎มีน้ า

เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และด๎านการบ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มีขีดความสามารถ

ในระดับคํอนข๎างสูง สํวนการบริหารงานด๎านจัดให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม และด๎านด าเนินกิจการเก่ียวกับการ

พาณิชย์ เชํน ตลาดสด ตลาดนัด มีขีดความสามารถในระดับปานกลาง 

 ผลการศึกษาปรากฏวําปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํง ระดับต าแหนํง และปัจจัย

แวดล๎อม ซึ่งได๎แกํ ความร๎ู ความเข๎าใจในโครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล ความรู๎ ความเข๎าใจในระเบียบปฏิบัติ

ขององค์การบริหารสํวนต าบล ความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ในด๎านอ านาจหน๎าที่ท่ี

ต๎องท าและในด๎านอ านาจหน๎าที่ท่ีอาจจัดท า 

 ข๎าราชการสํวนภูมิภาคมีความเห็นวํา การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลในปัจจุบันยังมีปัญหาการ

ทุจริต คอรัปชั่น การแสวงหาผลประโยชน์ สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลขาดความร๎ู ความสามารถ ขาดการมีสํวนรํวม 

ไมํท างานเป็นทีม มีความขัดแย๎งกันในเรื่องผลประโยชน์ และเป็นฐานะคะแนนเสียงของนักการเมือง ปัญหาประชาชนใน

ท๎องถ่ินขาดความร๎ู ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหาร

สํวนต าบลไมํโปรํงใส ขาดระบบการควบคุมตรวจสอบ ขาดการติดตามประเมินผล ขาดการประสานงานกับหนํวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข๎องและการบริหารไมํมีระบบ ไมํยึดกฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ ปัญหาการท าโครงการตําง ๆ ไมํสนองความต๎องการ

แท๎จริงของประชาชน ในท๎องถ่ินปัญหาขาดงบประมาณ ข๎อเสนอแนะของข๎าราชการสํวนภูมิภาคเพื่อพัฒนา ขีด

ความสามารถในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล คือ ให๎สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลควรมาจากการ

เลือกตั้งและเป็นผู๎ท่ีมีความรู๎ ความสามารถในการบริหาร ควรเป็นผู๎ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละท างานเพื่อ

ประโยชน์สํวนรวม มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู๎น า ควรจบการศึกษาไมํต่ ากวําระดับมัธยมศึกษาและควรมีการจัดอบรมให๎ความร๎ู

แกํสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ควรมีการจัดการท่ีเป็นระบบ มีการควบคุมตรวจสอบโดยใกล๎ชิด และควรให๎มีการ

ถํวงดุลอ านาจ ประชาชนในท๎องถ่ินควรเข๎าไปมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการตําง ๆ ตลอดจนรัฐบาลควรมอบอ านาจให๎

องค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจบริหารงบประมาณให๎มากข้ึน 

 ข๎อเสนอแนะของผู๎ศึกษา คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํขําวสารเกี่ยวกับองค์การบริหารสํวนต าบลให๎

ข๎าราชการสํวนภูมิภาคและประชาชนในท๎องถ่ินได๎ทราบถึงบทบาทหน๎าที่และการด าเนินการโครงการส าคัญตําง ๆ ควรจัด

ให๎มีการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ทราบบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ควรปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ี

ยุํงยากซับซ๎อน ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถบริหารงานได๎คลํองตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดตั้งองค์กรไมํวําจะเป็นของ

รัฐบาลหรือเอกชนเพื่อเข๎ามาตรวจสอบคําใช๎จําย เชํนในโครงการตําง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น 

 

906.  ปรีชา  สันรัมย์ . การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา

ต าบล . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลขาดศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนา

ต าบล ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ จึงใช๎กิจกรรมแทรกแซง คือ การฝึกอบรมให๎ความร๎ู ความเข๎าใจในด๎านโครงสร๎างและ

บทบาทอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ในด๎านการวางแผนพัฒนาต าบล การฝึกปฏิบัติการจัดท า

แผนพัฒนาต าบล ผลการด าเนินกิจกรรมแทรกแซงปรากฏวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎ 

ความเข๎าใจในโครงสร๎างและบทบาทอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) มีความรู๎ ความเข๎าใจในด๎านของ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  523 

การวางแผน จัดท าแผนพัฒนาต าบลได๎อยํางถูกต๎องตามหลักของการวางแผนและแผนพัฒนต าบลได๎รับการพิจารณาให๎

ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

 

907. สง่า  กิ่งเมืองเก่า . การจัดการสารสนเทศส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลของจังหวัดขอนแก่น  . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1. สภาพและความต๎องการการจัดการสารสนเทศของ อบต. มีการจัดการอยูํในระดับปานกลางไปหาน๎อย ควร

มีการปรับปรุงคือ การจัดให๎มีห๎อง หรือศูนย์สารสนเทศ การจัดระบบสื่อสาร การรวบรวมความร๎ูแกํบุคลากร และการ

ก าหนดให๎มีบุคลากรรับผิดชอบด๎านสารสนเทศโดยเฉพาะข๎อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการสารสนเทศของ อบต . ท่ีส าคัญ

ได๎แกํ ข๎อมูลปัญหาส าคัญของ อบต. เส๎นทางคมนาคม การประกอบอาชีพ การเกษตร เศรษฐกิจ ข๎อมูล จปฐ . และ กชช . 

2 ค. สํวนปัจจัยส าคัญด๎านสารสนเทศตํอการบริหารงาน อบต . ได๎แกํ การจัดให๎มีการประชุมเรื่องเรํงดํวน การจัดท า

รายงานการประชุม การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และการจัดท าค าสั่งผู๎รับผิดชอบงานตามแผนงานท่ีก าหนด 

 2. แนวทางการจัดการสารสนเทศส าหรับ อบต . ประกอบด๎วย การก าหนดนโยบายและงบประมาณที่ชัดเจน

เก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ การก าหนดให๎มีบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถ ด๎านสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ การ

ก าหนดประเภทของข๎อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับ อบต. แตํละแหํง และการก าหนดวิธีการจัดการสารสนเทศอยํางเป็นรูปธรรม 

 

908.  พิชิต  ชัยวิรัตนะ . องค์ประกอบในการบริหารโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในความ

คิดเห็นขององค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบอื่น : กรณีศึกษา อ าเภอเมืองชัยภูมิ  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. 

(การค้นคว้าอิสระ) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการสุขาภิบาล เรียงล าดับใน

แตํละด๎านดังนี้ 

 1. ด๎านคุณลักษณะของผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนจังหวัด 1) ควรมีอายุระหวําง 41 – 50 ปี 2) การศึกษา

ระดับปริญญาโท 3) ฐานะคํอนข๎างร่ ารวย 4) มีความซื่อสัตย์ 5) มีความรับผิดชอบสูง 6) มีความต๎องการความส าเร็จ 7) 

มีความอดทนตํออุปสรรค 

 2. ด๎านพฤติกรรมการบริหาร 1) การให๎ความส าคัญผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาในการแก๎ปัญหา 2) การรักษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) การประสานงานกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา 4) การให๎ความส าคัญกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา 5) การให๎

ความสนับสนุนผู๎ใต๎บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 6) การวางแผนก าหนดการท างาน 

 3. ด๎านขนาดและประเภทของโครงการ โครงการพัฒนา ประเภทโครงสร๎างพื้นฐาน งบประมาณสนับสนุน

ตั้งแตํ 1,000,000 บาทข้ึนไป ทั้ง 3 องค์กรมีความเห็นเหมือนกัน ส าหรับโครงการพัฒนาเพื่อบริการทางสังคม 

ความเห็นของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล และเทศบาล ควรจัดงบประมาณตั้งแตํ 1,000,000 บาทข้ึนไป สมาชิก

สุขาภิบาลเห็นควรสนับสนุนงบประมาณในวงเงินตั้งแตํ 500,000 - 1,000,000 บาท 

 4. ด๎านการประสานงานกับองค์การบริหารสํวนจังหวัด 1) หนํวยงานของตนเองเป็นผู๎เสนอให๎องค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเป็นผู๎ขออนุมัติ 2) หนํวยงานของตนเองรํวมกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดรํวมกันจัดท า 

 

909.  วิโรจน์  สนธิกรณ์ . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล : ศึกษากรณีจังหวัดมุกดาหาร  . 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  524 

 ระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบล จังหวัดมุกดาหาร อยูํในระดับปานกลาง 

 ปัจจัยสภาพแวดล๎อมท่ีสํงผลตํอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบล ในภาพรวมพบวํา อยูํ

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านลักษณะงาน อยํูในระดับปานกลาง ด๎านความม่ันคงในงาน อยํูใน

ระดับปานกลาง ด๎านสภาพการปฏิบัติงาน อยํูในระดับปานกลาง ด๎านนโยบายของหนํวยงาน อยํูในระดับปานกลาง ด๎าน

ความสัมพันธ์กับผู๎บังคับบัญชา อยูํในระดับปานกลาง ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางเพื่อนรํวมงาน อยํูในระดับปานกลาง ด๎าน

ความก๎าวหน๎า อยํูในระดับปานกลาง  ด๎านสวัสดิการและคําตอบแทน อยํูในระดับปานกลาง 

 ข๎อมูลภูมิหลังของพนักงานสํวนต าบล ได๎แกํ เพศและต าแหนํง ขอพนักงานสํวนต าบลท่ีแตกตํางกันจะมีความพึง

พอใจแตกตํางกัน สํวนสถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนา ท่ีแตกตํางกันไมํมีผลตํอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ ลักษณะงาน ความม่ันคงในงาน สภาพการปฏิบัติงาน 

นโยบายของหนํวยงาน ความสัมพันธ์ระหวํางเพื่อนรํวมงาน ความก๎าวหน๎า สวัสดิการและคําตอบแทน ของพนักงานสํวน

ต าบลท่ีแตกตํางกัน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตํางกัน 

 

910.  ชม  สุขวิไล . ความสามารถในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบล  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสงขลา  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดสงขลา สํวนใหญํเป็นผู๎ชาย อายุระหวําง 31 – 40 

ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เคยผํานการฝึกอบรมเก่ียวกับสภาต าบล และ

องค์การบริหารสํวนต าบลมาแล๎วหลายครั้ง มีสํวนน๎อยท่ียังไมํผํานการฝึกอบรม ในด๎านการติดตามรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร สํวน

ใหญํรับรู๎ผํานทางสื่อโทรทัศน์ รองลงไปเป็นหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงตามล าดับ สํวนด๎านความร๎ูความเข๎าใจ

บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบล คณะกรรมการโดยต าแหนํงกับคณะกรรมการโดยการเลือกตั้ง สํวนใหญํมีความรู๎อยูํ

ในเกณฑ์ระดับมาก แตํคณะกรรมการาโดยการเลือกตั้งมีความร๎ูมากกวํา 

 2. การศึกษาระดับความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล วํามีความสามารถหรือไมํ 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

  2.1 ความรู๎ความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล 

  2.2 การน าความรู๎ไปปฏิบัติ และบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบล 

  2.3 การด าเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ ท าให๎ทราบวําคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีความร๎ูความเข๎าใจบทบาท

ขององค์การบริหารสํวนต าบล มีการน าความรู๎ไปปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร และมีการด าเนินงานตามภารกิจ บทบาท

หน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนต าบล 8 ประการ ตามท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน

ต าบล พ.ศ. 2537 อยูํในเกณฑ์ระดับมากท้ัง 3 ประการ 

 3. ในการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถ ระหวํางคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล โดย

ต าแหนํงกับโดยการเลือกตั้ง จากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา มีความสามารถในภาพรวมไมํแตกตํางกัน แตํมีความ

แตกตํางกันในประเด็นยํอย ๆ ดังนี้ 

  3.1 ความรู๎ในการวางแผน คณะกรรมการโดยต าแหนํงมีความรู๎มากกวําคณะกรรมการโดยการเลือกตั้ง 

  3.2 ด๎านการจัดบุคลากร คณะกรรมการโดยต าแหนํงมีความสามารถคํอนข๎างมากกวําคณะกรรมการโดย

การเลือกตั้ง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  525 

  3.3 ด๎านการใช๎ภาวะผู๎น า คณะกรรมการโดยต าแหนํงมีความสามารถมากกวําคณะกรรมการโดยการ

เลือกตั้ง 

  3.4 ด๎านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการโดยต าแหนํงมีความสามารถมากกวํา

คณะกรรมการโดยการเลือกตั้ง 

  3.5 ด๎านการรักษาความสะอาดถนนหนทาง ทางเดิน และสิ่งสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการโดย

ต าแหนํงมีความสามารถคํอนข๎างมากกวําคณะกรรมการโดยการเลือกตั้ง 

 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล กับความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล พบวํา อายุ ระดับการศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์กับความสามารถ ของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล 

 5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยภายนอก พบวํา การติดตามรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร มีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถ ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ส าหรับการเข๎ารับการฝึกอบรม ไมํมีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถ ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

 การศึกษาคร้ังนี้มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. จากการศึกษา พบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีระดับการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษา

และประถมศึกษา สํวนใหญํ ซึ่งนับวํามีระดับการศึกยังต่ าอยูํ ซึ่งมีผลตํอการบริหารองค์การสํวนต าบลให๎มีประสิทธิภาพ

และจากการสอบถามคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา มีความต๎องการท่ีจะมีความรู๎เพิ่มเติมในเรื่อง

ตําง ๆ ตามล าดับความส าคัญที่ต๎องการ ดังนี้ คือ 1) การจัดท าแผนงานโครงการ 2) บทบาทอ านาจหน๎าที่ขององค์การ

บริหารสํวนต าบล 3) หลักการบริหารองค์กร 4) ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารสํวนต าบล 5) การเงินและ

งบประมาณ 6) การพัสดุ 7) การป้องกันยาเสพติด 8) การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม และ 9) การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ตามล าดับ จึงควรเรํงรัดให๎ความร๎ูโดยการฝึกอบรมท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว หรืออบรมเฉพาะกิจ เพื่อ

พัฒนาความรู๎ความสามารให๎แกํคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ให๎มีระดับสูงขึ้นตํอไป 

 2. ควรสํงเสริมให๎องค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพรํงานหรือกิจกรรมตําง ๆ ให๎

ประชาชนท่ัวไปได๎รับทราบและเห็นความส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลมากย่ิงขึ้น ท าให๎ประชาชนสนใจอยากเข๎ามา

มีสํวนรํวมชํวยเหลือพัฒนาท๎องถ่ินตํอไป 

 

911.  วิชัย  จันทร์วิเศษ . การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวําปัญหาในการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารสํวนต าบลคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล ขาดความร๎ูและทักษะในการประชาสัมพันธ์ ประชาชนขาดความสนใจในการรับรู๎ขําวสาร หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องขาด

การสํงเสริมสนับสนุน และสื่อประชาสัมพันธ์ด าเนินการในรูปของธุรกิจมากเกินไป นอกจากนี้ ยังพบวําองค์การบริหาร

สํวนต าบล มีความต๎องการให๎มีการพัฒนาความรู๎และทักษะการประชาสัมพันธ์ให๎กับสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

ให๎มีการจัดท าแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาประสิทธิภาพหอกระจายขําวหมูํบ๎าน 

 ส าหรับการจัดกิจกรรมแทรกแซงได๎ท าให๎สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย มีความร๎ูและทัศนคติในการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน สามารถบริหารจัดการหอกระจายขําวหมูํบ๎าน เพื่อ

เผยแพรํขําวสารตรงกับความต๎องการของประชาชนท าให๎ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับฟังขําวสารและเกิดความ

รํวมมือระหวํางประชาชนกับองค์การบริหารสํวนต าบลมากข้ึน 

 

912.  อุทาร  ตางาม . ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  . 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  526 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ถูกจัดสร๎างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2499 และได๎รับการแก๎ไขปรับปรุงหลาย

คร้ังในปัจจุบันอยํูภายใต๎พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 

 2. สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 

2537 ยังมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอยูํอีกในหลาย ๆ ด๎าน ดังนี้คือ 

  2.1 เป็นองค์กรท่ีมีบุคลากรในองค์กรจ านวนมาก ไมํมีความเหมาะสมกับกิจกรรมขององค์กรท่ีมีน๎อย 

  2.2 ในบางพื้นท่ีมีงบประมาณรวมท้ังเงินอุดหนุนแล๎วยังไมํเพียงพอในการจัดท ากิจกรรมในพื้นท่ี 

  2.3 สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํเข๎าใจในบทบาทและหน๎าท่ีของตนเองในสภา 

  2.4 มีกลุํมของผู๎น าเกําในท๎องถ่ิน คือ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ท าให๎กลุํมสมาชิกใหมํท่ีเข๎ามามีบทบาทในสภา

เกิดความเกรงใจตํอกลุํมผู๎น าเกํา 

  2.5 เกิดมีผลประโยชน์ในท๎องถ่ินท่ีเก่ียวข๎องกับการจัดสรร และการบริหารงบประมาณของท๎องถ่ินมีการ

แยํงชิงงบประมาณเพื่อให๎มีการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นท่ีของตนเอง ทั้ง ๆ ที่งบประมาณนั้นมีอยูํอยํางจ ากัดไมํ

สามารถท่ีจะจัดท าโครงการใหญํ ๆ ได๎ 

 

913.  น้ าทิพย์  ประทุมเวียง . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถ่ินตามทัศนะของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต าบลและข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบ

ริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษาพบวํา 

 1. กลุํมตัวอยําง 157 คน สํวนใหญํเป็นชาย มีอายุระหวําง 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สํวน

ใหญํเป็นสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล รายได๎ /เดือนต่ ากวํา 5,000 บาท เคยได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับองค์การ

บริหารสํวนต าบลและสํวนใหญํอาศัยอยูํท๎องถ่ิน 20 ปีขึ้นไป 

 2. สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลและข๎าราชการเห็นวําองค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทในการพัฒนา

ท๎องถ่ินในระดับปานกลาง โดยมีบทบาทสูงที่สุดในด๎านการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองลงมาคือ บทบาทด๎าน

สิ่งแวดล๎อม และมีบทบาทน๎อยท่ีสุดในด๎านเศรษฐกิจ 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลตํอความคิดเห็นตํอบทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลในการพัฒนาท๎องถ่ินคือ สถานภาพ

ของกลุํมตัวอยําง รายได๎ การได๎รับข๎อมูลขําวสาร ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในท๎องถ่ิน 

 4. ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎มีบทบาท

มากข้ึน ได๎แกํ การสํงเสริมให๎มีสหกรณ์ในท๎องถ่ิน การสํงเสริมการฝึกอาชีพให๎แกํประชาชน รณรงค์ให๎ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมพัฒนาผู๎สูงอายุ การจัดให๎มีสนามกีฬา สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ

ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน การจัดอบรมให๎ความร๎ูในด๎านกฎหมายท่ี

จ าเป็นในชีวิตประจ าวันให๎ประชาชน และการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบบทบาทและผลการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารสํวนต าบล 

 

914.  วิรุจ  วิชัยบุญ . ปัจจัยที่มีผลตอ่ความสามารถในการวางแผนพัฒนาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. ปัจจัยด๎านข๎อมูลสํวนบุคคล พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 48 ปีขึ้นไป มี

สถานภาพสมรสและอยูํด๎วยกัน จบการศึกษาระดับ ม . 1 – ม. 3 อาชีพค๎าขาย รายได๎ /เดือน 5,001 – 10,000 บาท 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  527 

ต าแหนํงสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 – 4 ปี กลุํมตัวอยํางทุกคนเคยได๎รับการ

ฝึกอบรม โดยสํวนใหญํได๎รับการฝึกอบรม 3 ประเภทข้ึนไป น าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติงานปานกลาง 

 2. ความรู๎เกี่ยวกับการวางแผน พบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีความรู๎

เก่ียวกับการวางแผนในระดับปานกลาง 

 3. การมีสํวนรํวมทางการเมืองและการบริหาร พบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํ

มีสํวนรํวมทางการเมืองและการบริหาร ในระดับสูง 

 4. ความสามารถในการวางแผน พบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมี

ความสามารถในการวางแผนสูง 

 5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการวางแผนพัฒนา คือ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 

การได๎รับการฝึกอบรม ความร๎ูในเรื่องการวางแผนพัฒนา การมีสํวนรํวมทางการเมืองและการบริหาร 

 6. ปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับในการวางแผนพัฒนา คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ ต าแหนํง ระยะเวลาในการ

ด ารงต าแหนํง 

 7. ข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการศึกษาในคร้ังนี้ ได๎แกํ 

  7.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับการศึกษาเพิ่มข้ึนท้ังใน

และนอกระบบการศึกษา 

  7.2 หนํวยงานทางราชการควรจะได๎มีการอบรมให๎ความร๎ูกับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวน

ต าบลอยํางจริงจัง สม่ าเสมอท้ังติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

  7.3 ควรจัดให๎มีคํูมือการวางแผนพัฒนาส าหรับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

  7.4 เม่ือคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดท าแผนพัฒนาต าบลแล๎ว ทางราชการควร

ท่ีจะสนับสนุนให๎องค์การบริหารสํวนต าบล หนํวยงานราชการ และเอกชน เห็นความส าคัญและใช๎ประโยชน์จาก

แผนพัฒนาต าบลให๎มาก 

  7.5 ให๎ข๎าราชการท่ีมีความรู๎ความสามารถคอยติดตามและสนับสนุนคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

 

915.  รุ่งชัย  ใบกว้าง . การประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลขามใหญ่และต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา  

 1. สภาพแวดล๎อมอันเป็นท่ีตั้งขององค์การบริหารสํวนต าบล มีลักษณะเป็นชุมชนแบบชนบท 

 2. งบประมาณด าเนินการขององค์การบริหารสํวนต าบลมีไมํเพียงพอ รายได๎สํวนมากจะได๎รับการสนับสนุน

จากรัฐ 

 3. การด าเนินกิจการของ อบต. มีอิสระพอสมควร ได๎รับความรํวมมือจากสมาชิกและประชาชนเป็นอยํางดี แตํ

ยังมีกิจกรรมท่ี อบต. ยังไมํได๎ด าเนินการ เชํน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาและบ ารุงทางน้ าเป็นต๎น 

 4. กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานมากท่ีสุด คือ การจัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบกและกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

 5. การด าเนินงานของ อบต . ยังมีปัญหาอุปสรรคอยูํหลายประการ เชํน งบประมาณมีไมํเพียงพอ บุคลากร

นอกจากจะมีไมํเพียงพอแล๎ว ยังขาดความร๎ูความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังขาดแคลน

วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานอีกด๎วย 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  528 

916.  อรัญญา  เกลี้ยงสะอาด . ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. องค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาต าบลโดยภาพรวมอยูํใน

ระดับปานกลาง 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาต าบล คือ ระบบข๎อมูลเพื่อการวางแผน การชํวยเหลือจาก 

คปต. การมีความเป็นผู๎น า ความสามารถในการประสานงาน และการติดตามประเมินผล 

 3. ปัจจัยท่ีไมํมีมีผลตํอประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาต าบล ได๎แกํ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการด ารง

ต าแหนํง ประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาต าบล และการได๎รับการฝึกอบรม 

 

917.  ชวลิตา  บุรินทร์วัฒนา . โอกาสในการพัฒนาสภาพการตั้งถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาการวางแผนภาค ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. 

(วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในระดับท๎องถ่ินให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาส

ในการพัฒนาของพื้นท่ี และเป็นแนวทางส าหรับ อบต . ในการด าเนินงานพัฒนาท๎องถ่ินในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งมี

ศักยภาพแตกตํางกันให๎เป็นไปอยํางเหมาะสมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานในอนาคต 

 ขั้นตอนในการศึกษาใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิจากการส ารวจภาคสนามและสัมภาษณ์ผู๎ท่ีเก่ียวข๎องเพื่อให๎

ทราบถึงสภาพการพัฒนา โครงสร๎างการตั้งถิ่นฐานของ อบต . พื้นท่ีศึกษา สภาพปัญหาและข๎อจ ากัดของพื้นท่ีในปัจจุบัน 

และความสัมพันธ์ระหวํางกันของ อบต . พื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีเมืองข๎างเคียง การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ี และการ

ด าเนินงานวางแผนพัฒนาท๎องถ่ินของ อบต . เน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นส าคัญ เพื่อทราบถึงปัญหาของแตํละ

พื้นท่ีกับการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาเหลํานั้น พร๎อมกับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีและการบริหารงานของ 

อบต.ในอนาคต 

 ผลการศึกษาพบวํา พื้นท่ีศึกษามีความส าคัยในการรองรับการขยายตัวในอนาคตของการตั้งถิ่งฐานจากเขตเมือง

ท่ีอยูํติดกันในปัจจุบัน โดยมีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการประมง 

และการทํองเท่ียว ขณะที่การศึกษาศักยภาพในการบริหารงานพัฒนาท๎องถ่ินของ อบต . พบวําการบริหารงานยังขาด

ความรู๎ในการจัดท าแผนพัฒนา ขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ และการสํงเสริมอาชีพ อันเป็นฐานของการ

ด าเนินงานพัฒนาท๎องถ่ิน รวมถึงความพร๎อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นผละให๎การพัฒนาที่เกิดข้ึนยังไมํ

สอดคล๎องกับศักยภาพและสามารถแก๎ไขปัญหาของท๎องถ่ินอยํางแท๎จริง 

 แนวทางในการพัฒนาได๎เสนอแนะให๎มีการพัฒนาด๎านกายภาพซึ่งเป็นปัจัยท่ีมีอิทธิพลตํอเศรษฐกิจและการตั้ง

ถ่ินฐานของ อบต . พื้นท่ีศึกษา โดยเชื่อมโยงระหวํางกันและประสานการพึ่งพากับเทศบาลเมืองชุมพรและสุขาภิบาล

ปากน้ า ให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอ ในท่ีสุดได๎เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารงานของ 

อบต. ในการพัฒนาท๎องถ่ินให๎เกิดประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถ่ิน 

 

918.  ทวิธา  คชรินทร์ . ศักยภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะ

ของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ : ศึกษากรณีจังหวัดปัตตานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  529 

 การศึกษาหัวหน๎าสํวนราชการท่ีปฏิบัติงานในหน๎าท่ีท่ีเก่ียวข๎องกับ อบต . เก่ียวกับทัศนะตํอศักยภาพในการ

บริหารพบวํา ทราบภารกิจที่ส าคัญของคณะกรรมการบริหาร อบต. ในเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และท่ี

สาธารณะรวมท้ังก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร๎อยละ 57.1 ภารกิจที่ส าคัญน๎อยท่ีสุด คือการสํงเสริมการศึกษา ความรู๎

ความสามารถท่ีจะบริหารงาน เฉลี่ย 8.34 ทัศนคติตํอศักยภาพในการบริหารงานเฉลี่ย 30.87 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ระหวํางประสบการณ์ในการท างานรํวมกับสภาต าบลเดิมมีผลตํอความแตกตํางตํอทัศนะของหัวหน๎าสํวนราชการประจ า

อ าเภออยํางมีนัยส าคัย (P < 0.0120) ในลักษณะขอยิ่งมีประสบการณ์มาก ยํอมจะมีทัศนคติตํอศักยภาพการบริหารของ

คณะกรรมการบริหารสํวนต าบลมากย่ิงขึ้น ปรากฏวําหัวหน๎าสํวนราชการประจ าอ าเภอท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ี

เก่ียวข๎องกับสภาต าบลมาก และมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข๎องกับสภาต าบลน๎อย มีทัศนะตํอศักยภาพในด๎าน

ความรู๎ความสามารถท่ีจะบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสํวนต าบลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี P-value 

= 0.0120 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

919.  จรัมพร  ประถมบูรณ์ . ทัศนคติของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการปฏิบัติงานของ

ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังนี้ คือ ทัศนคติของคณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนา

ชุมชน ในภาพรวมอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างดี เม่ือพิจารณาทัศนคติตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎น าอาศาพัฒนาชุมชนใน

รายละเอียดคือในด๎านตําง ๆ พบวําคณะกรรมการบริหาร อบต . ทัศนคติท่ีดีมากท่ีสุด ในด๎านการเป็นผู๎น าในการจัด

กิจกรรม แก๎ไขปัญหาของชุมชน (มีคําเฉลี่ยสูงสุด) รองลงไปคือด๎านการส ารวจปัญหาและจัดท าข๎อมูลพัฒนาชนบทระดับ

ต าบล ด๎านการประสานงานกับ อบต . ภาคราชการ /เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุน และด๎านการประชุมรํวมกับ กม . 

กสต. อบต. และ คปต. (มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด) ตามล าดับ 

 ส าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของคณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสา

พัฒนาชุมชนอยํางมีส าคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา ความสนใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชน ความรู๎

ความเข๎าใจในงานพัฒนาชุมชนระดับต าบล และประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบทซึ่งความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปใน

ทางบวก กลําวคือ คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีการศึกษาสูง (สูงกวําภาคบังคับ ) มีทัศนคติท่ีตํอการปฏิบัติงานของ

ผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวําคณะกรรมการ ฯ ที่มีระดับการศึกษาต่ า (ภาคบังคับ ป . 4 – ป. 6) คณะกรรมการบริหาร 

อบต.ท่ีมีความสนใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวํา มีทัศนคติท่ีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสา

พัฒนาชุมชนมากกวํา คณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมีความสนใจตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนน๎อยกวํา

คณะกรรมการบริหาร อบต. ท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจในงานพัฒนาชุมชนระดับต าบลท่ีมากกวํามีทัศนคติท่ีตํอการปฏิบัติงาน

ของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวําคณะกรรมการท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจน๎อยกวํา และคณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีมี

ประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบทมากกวํามีทัศนคติท่ีตํอการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนมากกวําคณะกรรมการ

บริหาร อบต. ท่ีมีประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบทน๎อยกวํา 

 จากค าถามปลายเปิด คณะกรรมการบริหาร อบต . สํวนใหญํได๎รายงานถึงปัญหาในการท างานรํวมกับผู๎น า อช . 

วําผู๎น า อช. ไมํประสานงานกับ อบต. กิจกรรมท่ีผู๎น า อช. จัดขึ้นไมํมีงบประมาณสนับสนุน และผู๎น า อช. ไมํเข๎าประชุมกับ 

อบต. 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให๎ทราบถึงทัศนคติของคณะกรรมการบริหาร อบต . และปัจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ดังกลําวสามารถใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงาน

ของ อบต . โดยควรปรับภารกิจของผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนในแตํละปีให๎มีขอบเขตจ ากัดชัดเจนและสอดคล๎องกับ

แผนพัฒนาต าบลของ อบต. พร๎อมท้ังสนับสนุนเคร่ืองมือและงบประมาณในการท างาน และจัดสวัสดิการหรือรางวัลให๎แกํ

ผู๎น าอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเดํน รวมท้ังจัดการฝึกอบรมหรือการปฐมนิเทศคณะกรรมการบริหาร อบต. เพื่อให๎เกิด



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  530 

ความสนใจและมีความร๎ูความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของผู๎น า อช . ดีย่ิงขึ้นและสามารถวางแผนประสานกิจกรรมการ

พัฒนาต าบลรํวมกันได๎ด๎วยดี อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาต าบลและสังคมโดยสํวนรวมย่ิงขึ้นตํอไป 

 

920.  สุชาติ  โคตรทุม . ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานพัฒนาต าบล

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น  . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีอายุเฉลี่ย 47.26 ปีสํวนมากเป็นเพศชายมีการศึกษาอยํูในระดับ

ประถมศึกษา มีสภาพการสมรส เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารประเภทเลือกตั้งไมํเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนต าบลมากํอนและคร้ังนี้มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบล 1 ปีขึ้นไป 

 2. ปัจจัยด๎านความเป็นผู๎น าของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (X = 

4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎วปรากฏวําคุณลักษณะของผู๎น ามีมากท่ีสุด (X = 4.15) รองลงมาคือคุณลักษณะของ

ผู๎ตาม (X = 4.09) และคุณลักษณะจุดมํุงหมายขององค์การ (X = 4.02) ตามล าดับและน๎อยท่ีสุดคือลักษณะ

สิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกองค์การ (X = 3.97) 

 3. การมีสํวนรํวมในการบริหารงานพัฒนาต าบล ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล โดยภาพรวมใน

ระดับมาก (X = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎วปรากฏวํา ด๎านการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลมีมาก

ท่ีสุด (X = 4.23) รองลงมาคือการปฏิบัติตามแผนขององค์การบริหารสํวนต าบล (X = 3.97) และการประเมินผลงาน

พัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล (X = 3.93) ตามล าดับและน๎อยท่ีสุดคือการได๎รับประโยชน์จากองค์การบริหารสํวน

ต าบล (X = 3.57) 

 4. ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านความเป็นผู๎น ากับการมีสํวนรํวมในการบริหารงานพัฒนาต าบลของสมาชิก

สภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกตัวแปร 

 

921.  สะมะแอ  มะแซ . ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ซึ่งผลการศึกษาพบวํา 

 1. พื้นฐานการศึกษาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํอยูํในระดับต่ า ประกอบ

อาชีพการเกษตร มีรายได๎เฉลี่ย 7,000 บาทตํอเดือน 

 2. ระดับความร๎ูความเข๎าใจในการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลของคณะกรรมการ ฯ ของทั้งสองอ าเภออยูํ

ในระดับคํอนข๎างต่ า 

 3. ความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารงาน ฯ มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน กร

อบรม และการศึกษาจากต าราหรือเอกสารท่ีเก่ียวข๎อง รวมท้ังการด ารงต าแหนํงก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน หรือเป็นบุคคลท่ีผําน

งานทางราชการมากํอน การอบรมให๎ความร๎ูแกํคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีความจ าเป็นอยํางยิ่ง 

เพราะสํวนใหญํไมํคํอยชอบอํานหนังสือ ประกอบกับอาชีพการเกษตรจึงไมํมีเวลาพอส าหรับศึกษาเอกสาร 

 4. ปัญหาหลัก ๆ ที่พบได๎แกํ 

  4.1 ปัญหางบประมาณมักจะได๎รับลําช๎า และรายได๎ท่ีจัดเก็บเองมีน๎อย 

  4.2 บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานใหมํ ไมํมีประสบการณ์ในการท างานมากํอน 

  4.3 ปัญหาการผูกขาดในการบริหารงาน เพราะผู๎น าเป็นคนที่มีบารมีในต าบล 

 ข๎อเสนอแนะ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  531 

 1. ควรจัดให๎มีการอบรมคณะกรรมการบริหารเสมอ โดยเน๎นให๎มีความรู๎ในเรื่องการบริหารงานองค์การของ

ทางราชการ 

 2. ควรให๎มีคําตอบแทนกรรมการบริหารให๎สูงกวําปัจจุบัน เพื่อจูงใจให๎กรรมการบริหารมีความกระตือรือร๎น

ในการปฏิบัติหน๎าที่ 

 3. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบลโดยเร็วควรจะเป็นต๎นปีงบประมาณ 

 4. ราชการควรจัดสํงเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูมีความรู๎การบริหารงานและมีประสบการณ์ในการท างานราชการมาปฏิบัติเป็น

หัวหน๎าหนํวยงานเพื่อควบคุมแนะน าพนักงาน 

 5. ควรมีการเลือกผู๎บริหารโดยตรง เพื่อมิให๎สังกัดหมํูบ๎านใดหมํูบ๎านหนึ่ง และต๎องมีหลักเกณฑ์ ก าหนดระดับ

การศึกษาให๎สูงกวําท่ีเป็นปัจจุบัน 

 

922.  ยุพิน  ภาตะนันท์ . ความรู้และความตระหนักต่อการพัฒนาประชากรของกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาประชากรศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีความร๎ูและความตระหนักตํอการพัฒนา

ประชากร ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด๎านอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา การรับรู๎ขําวสาร ความรู๎เกี่ยวกับบทบาท

หน๎าท่ี และจ านวนหมํูบ๎าน มีความสัมพันธ์กับความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาประชากรของกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สํวนต าบล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.01, 0.01, 0.05, 0.05 และ 0.05 ตามล าดับ และปัจจัยด๎าน 

การศึกษา ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ และจ านวนหมํูบ๎าน มีความสัมพันธ์ กับความตระหนักตํอการพัฒนาประชากร 

อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05 และ 0.05 ตามล าดับ ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการอบรม

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลให๎มีความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับการพัฒนาประชากรมากข้ึน มีการเผยแพรํ

ประชาสัมพันธ์ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาประชากรผํานสื่อตําง ๆ ทุกรูปแบบ และจัดท าคูํมือในการด าเนินงานพัฒนา

ประชากรส าหรับกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ผลท่ีได๎จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอการวางแผน

พัฒนาประชากรตํอไป 

 

923.  อุบล  รังสิมันตุชาติ . บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน : ศึกษากรณีอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2542. 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. องค์การบริหารสํวนต าบลในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได๎น๎อย 

ส านักงานหลายแหํงได๎รับโอนมาจากสภาต าบลคับแคบ ไมํเป็นสัดสํวน อีกท้ังยังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีชํวย

ในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ โทรศัพท์รถยนต์และเคร่ืองกระจายเสียง 

 2. บุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลยังมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องกฎหมายระเบียบและข๎อบังคับของทาง

ราชการน๎อย เม่ือเวลาปฏิบัติงานมักมีความขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับผู๎ปฏิบัติงานอยูํเสมอ ท าให๎การปฏิบัติงานไมํ

ครบถ๎วนตามบทบาทและหน๎าท่ี 

 3. โครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํเหมาะสมเพราะยังใช๎โครงสร๎างเดิมท่ีมีก านันเป็นประธานสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลโดยต าแหนํงท าให๎ในบางหนํวยงานก านันจะไมํกระตือรือร๎นเพราะรอวันหมดวาระ 

 ผู๎ศึกษาจึงมีข๎อเสนอแนะแนวทางเพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามบทบาทได๎อยํางเต็มท่ีและ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  532 

 1. รัฐควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณอุดหนุนให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีเกิดข้ึนใหมํตามความเหมาะสม

และตามความจ าเป็น โดยเฉพาะการจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีขาดแคลน เชํน โทรศัพท์ รถยนต์ และเคร่ือง

กระจายเสียง จนกระทั่งองค์กรนั้นเกิดความเข๎มแข็งสามารถสร๎างรายได๎เลี้ยงตัวเอง ท าให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และสัมฤทธ์ิผลสมดังเจตนารมณ์ของประชาชนท้ังชาติ 

 2. ควรสํงเสริมให๎บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎มีความร๎ูความเข๎าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบและ

ข๎อบังคับของทางราชการ เพื่อลดปัญหาความขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับผู๎ปฏิบัติงานอีกท้ังควรสอดสํองดูแลในเรื่องการ

ปฏิบัติงานให๎ครบถ๎วนตามบทบาทและหน๎าท่ี 

 3. ควรสํงเสริมให๎ประชาชนท าอาชีพหลากหลาย และผลผลิตท่ีได๎รับจากการสํงเสริมอาชีพนั้นออกสูํตลาด

ภายนอกโดยให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นตัวประสานงานในด๎านการตลาด จนท าให๎ผลผลิตออกสูํตลาดภายนอก

จนถึงระดับสากลเพื่อเสริมในด๎านเศรษฐกิจของประเทศชาติอีกทางหนึ่งด๎วย 

 

924.  สุจริต  ขวัญทอง . การศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในโครงการเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาการด าเนินงานของ อบต . ในโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พบวํา อบต . ระบุวํา ได๎ท า

กิจกรรมท้ัง 9 กิจกรรม ร๎อยละ 58.82 และ อบต. ระบุวํา ไมํได๎ท ากิจกรรม ร๎อยละ 23.43 ซึ่งยังมี อบต. ท่ีระบุวํา คิดจะ

ท ากิจกรรมท้ัง 9 กิจกรรม ร๎อยละ 17.75 ลักษณะการด าเนินงานของ อบต . พบวํา กิจกรรมท้ัง 9 กิจกรรมท่ี อบต . ระบุ

วํา ได๎ท ากิจกรรมเอง ร๎อยละ 58.56 ส าหรับลักษณะการมีสํวนรํวมของ อบต . ในโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

พบวํา การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมและการมี

สํวนรํวมติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสํวนรํวมปานกลาง ส าหรับลักษณะการมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน์มี

ระดับการมีสํวนรํวมต่ า 

 การศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ของ อบต. ในการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พบวํ อบต . 

มีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากภายในชุมชน เชํน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด๎านประชาชน ด๎านพื้นท่ี และ

ปัญหาที่เกิดจากภายนอกชุมชน เชํน แนวทางการด าเนินงานไมํชัดเจน ไมํได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

 ส าหรับข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ได๎เสนอแนะให๎กระทรวงมหาดไทยได๎ทบทวนการก าหนดนโยบายท้ัง 9 

กิจกรรม เพราะบางกิจกรรมประชาชนก็ไมํได๎รับประโยชน์ วิธีการด าเนินงานรํวมของ อบต . ควรจะชัดเจนและให๎

ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมกิจกรรมมากกวํานี้ นอกจากนี้การด าเนินกิจกรรมควรให๎ความส าคัญกับการจัดประชาคม

ต าบลซึ่งเป็นรากฐาน ในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตํอไป ในสํวนของหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง ควรมีลักษณะการท างานแบบ

บูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานให๎สํงเสริมซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญโครงการเศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเองจะส าเร็จได๎ ประชาชนต๎องมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมทุกกระบวนการ คือ รํวมคิด รํวมวิเคราะห์ปัญหา 

รํวมด าเนินงานการแก๎ไขปัญหา รํวมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมและรํวมติดตามประเมินผล 

 

925.  พัชรี  ทับทิมแท้ . ภาพพจน์องค์การบริหารส่วนต าบลตามมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข . บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ภาพพจน์องค์การบริหารสํวนต าบลตามมุมมองของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขอยูํระดับปานกลาง 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาพพจน์องค์การบริหารสํวนต าบล คือ อายุ ระดับซี ความเชื่อตํอระบอบ

ประชาธิปไตย และความคาดหวังท่ีจะได๎รับประโยชน์จากองค์การบริหารสํวนต าบล โดยมีเพียงปัจจัยความคาดหวังท่ีจะ

ได๎รับประโยชน์จากองค์การบริหารสํวนต าบล ปัจจัยเดียวเทํานั้นท่ีสามารถท านายภาพพจน์องค์การบริหารสํวนต าบลได๎

ร๎อยละ 20.11 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  533 

 ข๎อเสนอแนะ 

 ควรมีการอบรมให๎ความร๎ูเก่ียวกับเรื่องบทบาทหน๎าที่การท างานขององค์การบริหารสํวนต าบลแกํเจ๎าหน๎าที่

สาธารณสุข 

 

926.  สมศักดิ์  สุวรรณเจริญ . ขั้นของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในการ

วางแผนพัฒนาต าบล จังหวัดก าแพงเพชร . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนใหญํเป็นเพศชายเกือบท้ังหมด โดย

เฉลี่ยมีอายุประมาณ 45 ปี เป็นผู๎ท่ีมีถ่ินก าเนิดในจังหวัดก าแพงเพชร ระยะเวลาอาศัยอยูํในชุมชนเฉลี่ย 31 ปี และ

มากกวําคร่ึงหนึ่งส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังหมดมีสํวนรํวม อยํูในขั้นที่ 

7 : อ านาจที่ได๎รับมอบหมายให๎ท าการแทน มากท่ีสุด ขั้นที่ 5 : การให๎ค าปรึกษา ขั้นสุดท๎ายและรองสุดท๎าย คือ ขั้นท่ี 3 : 

การท าให๎เกิดความพึงพอใจ และขั้นที่ 4 : การได๎รับความรู๎ ระดับการมีสํวนรํวมอยูํในกลุํมท่ีมีสํวนรํวมระดับปานกลาง 

การวางแผนพัฒนาต าบลสํวนใหญํในกลุํมท่ีมีสํวนรํวมระดับดี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบวํา ขั้นตอนการมีสํวนรํวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ กับการวางแผนพัฒนาต าบล การค๎นหาและวิเคราะห์ปัญหา และการ

แก๎ปัญหา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข๎อเสนอแนะการวิจัยคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลควรก าหนด

นโยบายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล เก่ียวกับการค๎นหาและวิเคราะห์ปัญหา 

และการแก๎ปัญหาของต าบล สามารถจัดการแผน/แผนงานได๎อยํางเป็นขั้นตอน 

 

927.  นิพนธ์  นราพิทักษ์กุล . บทบาทและความตระหนักในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ลักษณะข๎อมูลท่ัวไป กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบ

การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากกวําคร่ึงหนึ่งมีรายได๎ 3,801 – 

6,000 บาทตํอเดือนเป็นกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้ง เคยด ารงต าแหนํงในคณะกรรมการบริหาร 2 ปี สํวนใหญํเข๎า

รับการอบรมความรู๎ตําง ๆ จากทางวิชาการในเรื่องบทบาทหน๎าที่ของ อบต . ได๎รับข๎อมูลขําวสารจากวิทยุ /โทรทัศน์มาก

ท่ีสุด 

 2. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีระดับบทบาทในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลอยูํ

ในระดับสูง 

 3. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลมีความตระหนักเก่ียวกับความส าคัญของการควบคุม

ตรวจสอบและประเมินผลอยูํในระดับสูง 

 4. ปัจจัยลักษณะท่ัวไปของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล คือ สถานภาพสมรส มี

ความสัมพันธ์กับบทบาทในการควบคุม ติดตามและประเมินผลแตํไมํมีความสัมพันธ์กับความตระหนักเก่ียวกับ

ความส าคัญของการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 5. ปัจจัยลักษณะท่ัวไปของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล คือ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา 

อาชีพ รายได๎ ต าแหนํงในคณะกรรมการบริหาร อบต . ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํงคณะกรรมการบริหาร อบต . การ

เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และการได๎รับรู๎ขําวสาร ไมํมีความสัมพันธ์กับบทบาทและความตระหนักเก่ียวกับความส าคัญ

ของการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  534 

928.  วุฒิชัย  ธงทอง . บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อการด าเนินงานตาม

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของกระทรวงมหาดไทย  : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอปทุมรัตต์ และอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 40 – 50 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได๎ระหวําง 15,001 – 20,000 บาท สํวนใหญํเคยได๎รับการถํายทอดความร๎ูเก่ียวกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมาแล๎ว มีระยะเวลาด ารงต าแหนํงประมาณ 3 ปี มีประสบการณ์ท างานในด๎านการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนต่ ากวํา 4 ปี มีระยะเวลาที่อาศัยอยูํในพื้นท่ี 41 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมอยูํในระหวําง 4 – 

6 กลุํม 

 2. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของกระทรวงมหาดไทยอยูํในระดับสูง และเม่ือพิจารณาบทบาทในแตํละด๎านทั้ง 4 ด๎าน คือ 

บทบาทด๎านการประสานงาน บทบาทด๎านการให๎ความร๎ูและค าแนะน า บทบาทด๎านการวางแผน และบทบาทด๎านการเป็น

ผู๎ปฏิบัติ ก็พบวํา มีบทบาทอยูํในระดับสูงเชํนเดียวกัน โดยมีบทบาทด๎านการประสานงานมีคําเฉลี่ยสูงสุด และบทบาทด๎าน

การให๎ความร๎ูและค าแนะน ามีคําเฉลี่ยต่ าสุด 

 3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 10 ข๎อ พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ การได๎รับการ

ถํายทอดความร๎ู ระยะเวลาการด ารงต าแหนํงและระยะเวลาที่อาศัยในพื้นท่ีไมํมีผลตํอบทบาทในการด าเนินงานตาม

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลแตํอยํางใด แตํประสบการณ์ท างานใน

ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมมีผลตํอบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

 

929.  ประไพพรรณ  ศิริพันธ์บุญ . ขีดความสามารถในการประสานงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

 กลุํมประชากรจ านวน 168 คน พบวําเป็นเพศชาย ร๎อยละ 96.4 และเพศหญิงร๎อยละ 3.6 มีชํวงอายุระหวําง 

31 – 40 ปี สถานะภาพการสมรสอยูํด๎วยกันร๎อยละ 90.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร๎อยละ 45.8 นับถือศาสนา

อิสลามร๎อยละ 86.9 ประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรกรรมร๎อยละ 63.4 มีรายได๎ตํอเดือน 3,001 – 6,000 บาท/เดือน 

ร๎อยละ 53.6 ต าแหนํงในคณะกรรมการบริหารเป็นผู๎ใหญํบ๎านร๎อยละ 58.9 ผํานการอบรมในเรื่องบทบาทหน๎าที่ของ

องค์การบริหารสํวนต าบลร๎อยละ 82.1 เป็นสมาชิกทางสังคมหนึ่งกลุํมขึ้นไป 36.9 และการได๎รับข๎อมูลขําวสารจากการดู

โทรทัศน์และฟังวิทยุร๎อยละ 79.8 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเก่ียวกับขีดความสามารถใน

การประสานงาน พบวําขีดความสามารถในการประสานงานในภาพรวมอยูํในระดับสูงเป็นสํวนใหญํ 

 ผลจากการหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรกับขีดความสามารถในการประสานงานของคณะกรรมการบริหาร

สํวนต าบล พบวํา ระดับการศึกษา รายได๎ ต าแหนํง ในคณะกรรมการบริหาร ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง การเป็น

สมาชิกกลุํมทางสังคมและการได๎รับข๎อมูลขําวสาร ไมํมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการประสานงานของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  535 

 ส าหรับตัวแปรทางด๎าน อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และศาสนา ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สํวนต าบล พบวํา มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการประสานงาน 

 

930.  เทิดภูมิ  ใจดี . บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถ่ิน : ศึกษา

เฉพาะกรณี จังหวัดศรีสะเกษ  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา  

 1. ข๎อมูลสํวนบุคคล สํวนใหญํเป็นเพศชายร๎อยละ 95.6 มีอายุระหวําง 46-55 ปี ร๎อยละ 42.2 สํวนใหญํ

ด ารงต าแหนํงกรรมการบริหาร ร๎อยละ 77.8 ระดับการศึกษาประมาณคร่ึงหนึ่งจบระดับประถมศึกษา รายได๎ตํอ

ครอบครัวประมาณหนึ่งในสามต่ ากวํา 2,500 บาทตํอเดือน มีสถานภาพสมรสแล๎วท้ังหมด สํวนใหญํประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ร๎อยละ 91.1 ด ารงต าแหนํงในองค์การบริหารสํวนต าบล มีระยะเวลา 3 – 4 ปี ร๎อยละ 51.1 และ

คณะกรรมการ ฯ ทุกคนเคยได๎รับการฝึกอบรมมาแล๎ว 

 2. ด๎านบทบาทของคณะกรรมการาบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ในการพัฒนาท๎องถ่ิน ในภาพรวมอยูํใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา มีบทบาทมากในเรื่อง การจัดท าโครงการในระดับหมํูบ๎าน และในเรื่อง

การเสนอแผนพัฒนาในต าบลสํวนบทบาทในด๎านอื่น ๆ อยํูในระดับปานกลางท้ังหมด 

 3. ด๎านความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบล ในภาพรวมคณะกรรมการ ฯ มีความร๎ูความเข๎าใจ

ในระดับสูง 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล ได๎แกํ เพศ ต าแหนํง และระยะการด ารงต าแหนํง ส าหรับปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ การได๎รับการฝึกอบรม และความรู๎

ความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบล 

 

931.  สุวรรณา  มานะโรจนานนท์ . ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . 

สตรี พ้ืนที่จังหวัดปริมณฑล . คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะข๎อมูลท่ัวไปด๎านบุคคลของสมาชิกสภา อบต . สตรี พบวํา สมาชิกสภา อบต . 

สตรีมีอายุเฉลี่ย 42 ปี สถานภาพสํวนใหญํสมรสแล๎ว ร๎อยละ 79.2 ระดับการศึกษาอยํูในระดับชั้น ป . 4 – 7 หรือ ป. 4 

– 6 มากท่ีสุด ร๎อยละ 43.1 สํวนใหญํเป็นผู๎ท่ีมีภูมิล าเนาเกิดในพื้นท่ีต าบลท่ีปฏิบัติงาน ร๎อยละ 78.5 มีระยะเวลาในการ

ด ารงต าแหนํง 3 ปีมากท่ีสุด ร๎อยละ 53.8 เคยมีประสบการณ์การเป็นผู๎น าโดยด ารงต าแหนํงเป็นประธาน รองประธาน 

หรือกรรมการากลํุม /องค์กร ตั้งแตํ 1 ถึง 6 กลุํม โดยเฉลี่ย 2 กลุํม เคยเป็นสมาชิกกลุํม /องค์กรตําง ๆ ในหมํูบ๎าน /

ต าบล ตั้งแตํ 1 ถึง 6 กลุํม โดยเฉลี่ย 2 กลุํม เคยได๎รับการฝึกอบรม /สัมมนาตั้งแตํ 1 ถึง 6 คร้ัง โดยเฉลี่ย 2 คร้ัง และ

เคยได๎รับการสนับสนุนโดยการได๎รับค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่ในการปฏิบัติงาน ตั้งแตํ 1 ถึง 15 คร้ังตํอปี โดยเฉลี่ย 5 คร้ัง

ตํอปี นอกจากนั้น พบวํา สมาชิกสภา อบต. สตรีมีความรู๎ความเข๎าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อบต. อยูํในระดับ

ต่ ามากท่ีสุด ร๎อยละ 53 ซึ่งสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจถูกต๎องในประเด็นองค์ประกอบของสมาชิกสภา อบต . ร๎อยละ 

92.3 ส าหรับภูมิหลังการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสภา อบต. สตรี พบวํา สตรีสํวนใหญํต๎องการมีสํวนรํวมในการพัฒนา

ท๎องถ่ิน ร๎อยละ 76.2 

 จากการศึกษาระดับความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . สตรี พบวํา สมาชิกสภา 

อบต. สตรีมีความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นราย

ประเด็นยํอยของระดับความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงาน ปรากฏวํา สมาชิกสภา อบต. สตรีความสามารถในการมี

สํวนรํวมปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลาง ใน 4 ประเด็น โดยเรียงล าดับได๎ดังนี้ (1) การมีอิสระในการตัดสินใจ (2) การ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  536 

มีสํวนรํวมในการพัฒนาต าบล (3) การแสวงหาความรํวมมือ และ (4) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในฐานะสมาชิก

สภา อบต. สํวนประเด็นการมีสํวนรํวมในการบริหารงาน อบต . นั้นพบวํา สมาชิกสภา อบต . สตรีมีความสามารถในการ

บริหารงานอยูํในระดับต่ า 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา การศึกษา ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํงประสบการณ์การเป็นผู๎น า การเป็น

สมาชิกกลุํม และการสนับสนุนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เก้ือหนุนกับความสามารถในการมีสํวนรํวม

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี สํวนภูมิล าเนา การฝึกอบรม และความรู๎ความเข๎าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของ อบต . เป็นปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์เก้ือหนุนกับความสามารถในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . 

สตรี 

 การศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต . สตรี พบวํา สมาชิกสภา อบต . 

สตรีมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ คือ (1) ไมํทราบเทคนิควิธีการแสวงหาความรํวมมือในการปฏิบัติงานกับนักวิชาการ /

สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจ (2) ขาดความร๎ูในการปฏิบัติงาน (3) การปฏิบัติงานไมํได๎ตาม

เป้าหมาย และ (4) ขาดโอกาสและการสนับสนุนให๎เป็นผู๎บริหารงาน อบต. 

 ส าหรับข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ได๎เสนอแนะให๎หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องกับ อบต . และการพัฒนาสตรีควรมี

การรณรงค์โดยฝึกอบรม /สัมมนา และเผยแพรํความรู๎แกํสตรีในประเด็นเก่ียวกับโครงสร๎างองค์ประกอบและภารกิจ

หน๎าท่ีของ อบต. และสมาชิกสภา อบต. กฎหมายตําง ๆ ท่ีเก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรมีการฝึกทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นต๎นวํา ทักษะในการติดตํอประสานงานหรือประสานความรํวมมือ ทักษะในการอภิปรายการน าเสนอ

ผลงาน ตลอดจนควรสํงเสริมการมีสํวนรํวมของสตรีใน อบต . ในการสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎สตรีได๎แสดง

ความสามารถในการบริหารงาน อบต. ให๎มากข้ึน 

 

932.  วิภา  อินจันทร์ณรงค์ . ความพึงพอใจในงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  . รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลมีระดับความพึงพอใจในงานโดยรวมมาก เม่ือพิจารณาผล

การศึกษาปัจจัยธ ารงรักษาโดยรวม พบวําปัจจัยธ ารงรักษาท าให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลมีความพึงพอใจมาก โดย

เฉพาะตัวแปรความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล และตัวแปรสภาพแวดล๎อมในการท างาน ท าให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลมี

ความพึงพอใจมาก สํวนตัวแปรการบังคับบัญชา เงินเดือน นโยบายและการบริหารท าให๎ปลัด อบต . มีความพึงพอใจใน

งานระดับปานกลาง 

 สํวนองค์ประกอบด๎านปัจจัยจูงใจ พบวํา ปัจจัยจูงใจโดยรวมท าให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลมีระดับความ

พึงพอใจมาก โดยเฉพาะตัวแปรลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ความก๎าวหน๎า และความประสบ

ผลส าเร็จ ล๎วนแตํท าให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลมีระดับความพึงพอใจมากท้ังนั้น 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ พบวํา เพศ อายุ ระดับต าแหนํงไมํมีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในงานของปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนปัจจัยการแขํงขันทางการเมืองในท๎องถ่ิน แบบของผู๎น า

ท๎องถ่ิน ลักษณะความสัมพันธ์ของผู๎บริหารกับพนักงาน และบรรยากาศในท่ีท างาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน

งานของปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

933.  วรโชติ  เพชรรัตน์ . ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  : กรณีศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเขตอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 - เขตต าบลท่ีอยูํอาศัยตํางกัน จะมีการประเมินผลการให๎บริการองค์การบริหารสํวนต าบลแตกตํางกัน 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  537 

 - อาชีพและความสนใจขําวสารท่ีแตกตํางกัน จะมีการประเมินผลการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบล

แตกตํางกัน 

 

934.  กิตติศักดิ์  เชื้อแดง . บทบาทของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกับการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ิน . 

บัณฑิตวิทยาลัย (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) , 2542 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. เจ๎าหน๎าที่ อบต . มีพฤติกรรมการสื่อสารมาก เป็นผู๎น าความคิดสูง และมีความนําเชื่อถือสูง ประชาชนมี

ปริมาณการรับสารจากเจ๎าหน๎าที่ อบต. ระดับปานกลาง และมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถ่ินระดับปานกลาง 

 2. พฤติกรรมการสื่อสาร ความเป็นผู๎น า และความนําเชื่อถือ ปริมาณการรับสารของประชาชนจากเจ๎าหน๎าที่ 

อบต. มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 3. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอ พฤติกรรมการสื่อสาร การเป็นผู๎น าความคิด ความ

นําเชื่อถือ ปริมาณการรับสารของประชาชนจากเจ๎าหน๎าที่ อบต. 

 4. พฤติกรรมการสื่อสารของประชาชนจากเจ๎าหน๎าที่ อบต. มีอิทธิพลสูงสุดตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนใน

การพัฒนาท๎องถ่ิน 

 

935.  อิสริยา  อนุมาศเมธา , ร.ต.อ.หญิง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล จังหวัดปทุมธานี  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนาสังคม โครงกา

รสหวิทยาการระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 จากการศึกษา พบวําองค์การบริหารสํวนต าบลมีกรรมการาบริหารท่ีมีสัดสํวนเพศชายตํอเพศหญิง เทํากับ 10:1 

มีอายุเฉลี่ย 45 ปี สํวนใหญํจบการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร โดยมีรายได๎ท่ีได๎รับจากองค์การ

บริหารสํวนต าบลโดยเฉลี่ยเทํากับ 1,950 บาทตํอเดือน รายได๎จากการประกอบอาชีพอื่น โดยเฉลี่ยเทํากับ 11,563 บาท

ตํอเดือน มีระยะเวลาการด ารงต าแหนํงโดยเฉลี่ยเทํากับ 3.3 ปี สํวนใหญํเข๎าด ารงต าแหนํงโดยการเลือกตั้ง และจาก

ผลการวิจัย พบวําทรัพยากรบริหาร ซึ่งได๎แกํ งบประมาณ ขนาดประชากร ขนาดพื้นที่ ผลตอบแทนและสวัสดิการ และ

คุณลักษณะของกรรมการบริหาร ได๎แกํ ความร๎ูความเข๎าใจ การเสียสละ เอกภาพในการบริหารมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

936.  สาธิต  อิศรางกูล ณ อยุธยา . บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาชนบท : ศึกษา

เฉพาะกรณีอ าเภองาว จังหวัดล าปาง .ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา  

 1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย 106 ราย และเป็นเพศหญิง 20 ราย มีอายุตั้งแตํ 41 ปีขึ้นไป 

จ านวน 81 ราย และมีอายุต่ ากวํา 40 ปี จ านวน 45 ราย มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 96 ราย สูงกวํา

ประถมศึกษามีจ านวน 30 ราย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 86 ราย ค๎าขาย จ านวน 22 ราย และรับจ๎าง จ านวน 

18 ราย มีรายได๎ต่ ากวํา 10,000 บาท จ านวน 95 ราย มากกวํา 10,000 บาท จ านวน 31 ราย อยูํอาศัยในชุมชนน๎อย

กวํา 25 ปี จ านวน 66 ราย มากกวํา 25 ปี จ านวน 60 ราย เป็นสมาชิกกลุํมเกษตรกรเพียงอยํางเดียว จ านวน 79 ราย 

มากกวํา 1 กลุํม จ านวน 37 ราย และเป็นสมาชิกสหกรณ์จ านวน 10 ราย เป็นสมาชิกโดยเลือกตั้ง 82 ราย เป็นสมาชิก

โดยต าแหนํง จ านวน 44 ราย 
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 2. บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลในการพัฒนาในภาพรวมอยูํในระดับสูง แตํเมื่อเปรียบเทียบ

คําเฉลี่ยของบทบาทเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านสังคมและวัฒนธรรมมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด๎านการเมืองการปกครอง

และด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีคําเฉลี่ยเทํากัน ด๎านเศรษฐกิจมีคําเฉลี่ยต่ าสุด 

 3. ตัวแปรอิสระซึ่งได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ระยะเวลาที่อยูํอาศัยในพื้นท่ี การเป็น

สมาชิกกลุํมทางสังคม และสถานภาพของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีผลตํอบทบาทของสมาชิกองค์การบริหาร

สํวนต าบลในการพัฒนาชนบทในภาพรวม แตํเมื่อพิจารณาบทบาทในแตํละด๎าน พบวํา เพศ และอาชีพมีผลตํอบทบาทใน

ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํวนระยะเวลาการอยูํอาศัยในพื้นท่ีมีผลตํอบบาทในด๎านการเมืองการ

ปกครอง 

 

937.  มนูญ  หรหมน้อย . การมีส่วนร่วมของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาต าบล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีจังหวัดยะลา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 168 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย 

อายุระหวําง 31 – 40 ปี สถานภาพการสมรสอยูํด๎วยกัน ระดับการศึกษามัธยมศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รายได๎ 3,001 – 6,000 บาทตํอเดือน เป็นกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้ง ระยะเวลาในการด ารง

ต าแหนํง 2 ปี เคยผํานการอบรมความรู๎ตําง ๆ จากทางราชการ เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมเพียง 1 กลุํม ได๎รับข๎อมูล

ขําวสารสํวนใหญํจากวิทยุ โทรทัศน์มากท่ีสุด 

 2. กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีระดับ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาต าบลในระดับปาน

กลาง ร๎อยละ 65.5 โดยมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผลมากท่ีสุด คําเฉลี่ย 2.54 รองลงมาได๎แกํ การมีสํวนรํวม

ในการก าหนดปัญหาและการวางแผน คําเฉลี่ย 2.44 และมีสํวนรํวมน๎อยท่ีสุด ได๎แกํ รํวมแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ

ความแตกตํางระหวํางกํอนและหลังการพัฒนา คําเฉลี่ย 2.26 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได๎ ต าแหนํงใน

คณะกรรมการบริหาร การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม ไมํมีความสัมพันธ์ตํอระดับการมีสํวนรํวมของกรรมการบริหารใน

การพัฒนาต าบล และพบวําปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร มีความสัมพันธ์ตํอระดับ

การมีสํวนรํวมของกรรมการบริหารในการพัฒนาต าบล 

 

938.  ทยุดิต  สมิตะเกษตริน . ความรู้ความเข้าใจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในบทบาทด้านการพัฒนาท้องถ่ิน  : ศึกษา

เฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สํวนมาก ด ารงต าแหนํงตามวาระ 60 ปี และมีอายุระหวําง 41 – 50 ปี 

ด ารงต าแหนํงก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน เฉลี่ยมาแล๎วประมาณ 8 ปี ระดับการศึกษาสํวนมากจบชั้นประถมศึกษา มีประสบการณ์

ในการเข๎ารับการอบรม หรือสัมมนา เฉลี่ยสูงถึง 7 คร้ัง ในภาพรวมแล๎ว ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านมีความตระหนักในปัญหาของ

ชุมชน น๎อย ด๎านความร๎ูความเข๎าใจในบทบาทด๎านการพัฒนาท๎องถ่ิน พบวํา ในภาพรวมแล๎วมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับ

ปานกลาง ซึ่งมีความรู๎ความเข๎าใจในระเบียบกฎหมายสูงกวําบทบาทหน๎าที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ขนาดของ

องค์การบริหารสํวนต าบลท่ีถูกก าหนดโดยงบประมาณนั้น มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ส าหรับปัจจัย

อ่ืน ๆ เชํน ตระหนักถึงปัญหาของท๎องถ่ิน ประเภทของการด ารงต าแหนํง ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง และระดับ

การศึกษา ไมํมีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทด๎านการพัฒนาท๎องถ่ินของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 

 ข๎อเสนอแนะ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 
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 1. ควรจัดให๎มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับอ านาจขององค์การบริหารสํวนต าบลและบทบาทของ

สมาชิก อบต . ท้ังฝ่ายบริหารและสภา เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องมากย่ิงขึ้น โดยประสานในความรํวมมือกับ

กระทรวงมหาดไทย 

 2. อบต. ควรสํงเสริมให๎ราษฎรเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานในการเข๎ารํวมฟังแสดงความเห็น และ

ออกเป็นแบบสอบถาม ปัญหาและความต๎องการของประชาชนอยํางตํอเนื่อง 

 3. ควรมีการเฉลี่ยรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีรายได๎สูงให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีรายได๎

น๎อย โดยมีขอบเขตการเฉลี่ยรายได๎ ตามพื้นท่ีและความเหมาะสม 

 

939.  ถนอม  ม่วงกลม . การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษากรณี

องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ อ .เมือง จ .สมุทรสาคร . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 จากการศึกษา พบวํา 

 1. ประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยในด๎าน

การยอมรับในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารจากประชาชนมีประสิทธิผลการด าเนินงานสูงสุด รองลงมาคือในด๎าน

บทบาทหน๎าที่ตามกฎหมาย และน๎อยท่ีสุดคือ ในด๎านวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง อบต. 

 2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ อบต . คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต . ให๎ประชาชน

ได๎รับทราบ สมาชิก อบต. ยังไมํได๎รับการยอมรับจากประชาชนในด๎านความซื่อสัตย์ ความเสียสละและความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชน ขาดการส ารวจปัญหาและความเดือดร๎อนของประชาชน และปัญหาน้ า

ทํวม 

 3. อบต. ควรจัดให๎มีสถานท่ีเลํนกีฬาพร๎อมอุปกรณ์ สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจหรือสวนสาธารณะ ควรรายงาน

ผลการปฏิบัติงานในแตํละปีงบประมาณให๎ประชาชนได๎รับทราบ ควรส ารวจปัญหา ความเดือดร๎อนและความต๎องการของ

ประชาชน เพื่อน าไปประกอบการจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาต าบล ควรประชาสัมพันธ์ชี้แจงนโยบาย แนวทางการ

ด าเนินงานให๎ประชาชนได๎รับทราบ และควรจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมความสัมพันธ์อันดี ความเข๎าใจระหวํางกันและการ

พัฒนาทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อม แกํสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการกับประชาชนใน

ต าบล 

 

940.  เสริมศักดิ์  แนมใส . ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนราธิวาส  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดนราธิวาส จ านวน 110 คน ได๎ตอบแบบสอบถาม พอ

สรุปได๎ดังนี้ 

 1. ข๎อมูลสํวนบุคคล ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํอายุ 36 – 43 ปี สํวนใหญํเป็นผู๎ชายและสํวนใหญํประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม มีสถานภาพสมรสอยูํด๎วยกันมากท่ีสุด สํวนใหญํการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช . มีรายได๎สํวน

ใหญํ อยํูระหวําง 3,000 – 6,000 บาท และเคยได๎รับการฝึกอบรมมาแล๎วมากท่ีสุด เป็นสมาชิกทางสังคม 2 – 3 กลุํม มี

ประสบการณ์ในการวางแผนสูงสุด 1 – 3 ปี และได๎รับข๎อมูลขําวสารปานกลาง 

 2. ปัจจัยด๎านอื่น ๆ 

  ข๎อมูลท่ีคณะกรรมการบริหารสํวนต าบลในการวางแผนมากท่ีสุด คือ จปฐ . ระบบข๎อมูลเพื่อการวางแผน

พัฒนาต าบลระดับปานกลาง การได๎รับการชํวยเหลือจาก อบต. ระดับปานกลาง สํวนการประสานงานอยูํในระดับสูงสุด 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  540 

 3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบล ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นวํา ประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบลอยูํในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 อาชีพ ระบบข๎อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาต าบลและการชํวยเหลือจาก คปต . มีผลตํอประสิทธิผลของการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล สํวนข๎อมูลอ่ืน เชํน อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได๎ ไมํมีผลตํอประสิทธิผล

ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

 

941.  สมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ . ความตระหนักในบทบาทด้านการวางแผนของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาโดยสรุป พบวํา 

 1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํ มีความร๎ูเข๎าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน๎าที่ของ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลในการวางแผนในระดับสูง 

 2. ระดับความตระหนักในบทบาทด๎านการวางแผนของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล สํวน

ใหญํอยูํในระดับปานกลาง 

 3. ปัจจัยพื้นฐาน ทั่วไปของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แกํ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได๎ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหนํง การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับ อบต . 

ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา อบต . ของคณะกรรมการบริหารสํวนต าบล ไมํมีความสัมพันธ์กับระดับ

ความตระหนักบทบาทด๎านการวางแผนของคณะกรรมการบริหารสํวนต าบาล และพบวําต าแหนํงในคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล มีความสัมพันธ์กับระดับความตระหนักบทบาทด๎านการวางแผนของคณะกรรมการบริหารสํวน

ต าบล 

 

942.  ประภัสสร์  ชมถาวร . บทบาท อบต . ในการพัฒนาชุมชน ศึกษากรณี  : อบต. ในเขตอ าเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา 

 บทบาทของ อบต . ในการพัฒนาชุมชน ตามกฎหมายกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงนั้นมีความแตกตํางกัน โดยมี

ปัญหาและอุปสรรคคือ 

 1. ข๎อจ ากัดทางด๎านงบประมาณของ อบต. แตํละแหํง 

 2. การมีสัญญากันทางการเมืองท๎องถ่ินท าให๎สมาชิกสภา อบต. ขาดจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนตามบทบาทท่ี

กฎหมายก าหนด 

 3. เป็นความต๎องการของประชาชนบางสํวนท่ีต๎องการให๎ อบต . พัฒนาชุมชนในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานกํอน

ด๎านอื่น ๆ 

 4. สมาชิกสภา อบต. หลาย ๆ แหํงยังมีความร๎ูความเข๎าในบทบาท อ านาจ หน๎าท่ี ของ อบต . ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไมํดีพอ  

 

943.  สุจินตนา  สุภารัตน์ . ศักยภาพในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  . เอกสารวิจัยรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542. 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  541 

 จากการศึกษาพบวํา อบต . ท้ัง 3 แหํง สามารถก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของแผนพัฒนาต าบลได๎อยํางถูกต๎อง

และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการวางแผนพัฒนา ฯ ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล นั้น 

อบต. ท้ัง 3 แหํง สามารถจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี (2540 – 2544) ได๎อยํางถูกต๎องตามกระบวนการและขั้นตอนในการ

วางแผน แตํในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี พ .ศ. 2543 อบต. ท้ัง 3 แหํง ยังไมํสามารถท่ีจะด าเนินการได๎อยําง

ครบถ๎วนทุกขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการวางแผนพัฒนา ฯ พ .ศ. 2541 ในสํวนของบุคลากรท่ี

เก่ียวข๎องกับการวางแผนพัฒนาของ อบต . นั้น จากการศึกษาพบวํา ยังขาดความร๎ูความสามารถและทักษะรวมท้ัง

ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดท าแผนอยํางเพียงพอท่ีจะวางแผนพัฒนาได๎ด๎วยตนเอง ในการจัดท าแผนพัฒนายังต๎องอาศัย

ความชํวยเหลือและพึ่งพาบุคลากรจากภายนอก อบต . ดังนั้น จึงสรุปได๎วํา อบต . ยังมีศักยภาพในการวางแผนพัฒนา

ต าบลท่ีคํอนข๎างจะจ ากัดและยังไมํสามารถท่ีจะวางแผนพัฒนาได๎ด๎วยตนเอง 

 

944.  ฐิติรัตน์  ศรีธีระวิโรจน์ . การน านโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การ

บริหารส่วนต าบลของจังหวัดนนทบุรี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. พนักงานสํวนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดนนทบุรี มีทัศนะเห็นด๎วยวํา 

  1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับตัวนโยบาย ปัจจัยด๎านกระบวนการถํายทอดนโยบาย ปัจจัยด๎านการได๎รับความ

รํวมมือจากผ๎ูเก่ียวข๎องกับนโยบาย และปัจจัยด๎านบุคลากร และงบประมาณ เป็นปัจจัยท่ีมีผลตํอการน านโยบายด๎านการ

ป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติ 

  1.2 ปัญหาการขาดความร๎ูความเข๎าใจในตัวนโยบาย ปัญหาด๎านบุคลากรและงบประมาณ ปัญหาด๎าน

ความรํวมมือและประสานงานระหวํางหนํวยงานและปัญหาด๎านการเมือง เป็นปัญหาในการน านโยบายด๎านการป้องกันยา

เสพติดไปปฏิบัติ 

 2. พนักงานสํวนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติงานอยูํในองค์การ

บริหารสํวนต าบล ชั้น 1 และชั้น 5 มีทัศนะตํอปัจจัยท่ีมีผลในการน านโยบายด๎านการป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติแตกตําง

กัน โดยแตกตํางกันในปัจจัยด๎านกระบวนการถํายทอดนโยบาย 

 3. สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดนนทบุรีท่ีเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกองค์การบริหารสํวน

ต าบลท่ีไมํได๎เป็นกรรมการบริหาร มีทัศนะตํอปัญหาในการน านโยบายด๎านการป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติแตกตํางกัน 

โดยแตกตํางกันในปัญหาด๎านบุคลากรและงบประมาณ และปัญหาด๎านความรํวมมือและประสานงานระหวํางหนํวยงาน 

 4. พนักงานสํวนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับความรับผิดชอบตํอ

ชุมชนแตกตํางกัน มีทัศนะตํอปัจจัยท่ีมีผลในการน านโยบายด๎านการป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติแตกตํางกัน โดยแตกตําง

กันในปัจจัยด๎านกระบวนการถํายทอดนโยบาย ปัจจัยด๎านการได๎รับความรํวมมือจากผ๎ูเก่ียวข๎องกับนโยบาย และปัจจัย

ด๎านบุคลากรและงบประมาณ 

 5. พนักงานสํวนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลของจังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับความรับผิดชอบตํอ

ชุมชนแตกตํางกัน มีทัศนะตํอปัญหาในการน านโยบายด๎านการป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติแตกตํางกัน โดยแตกตํางกันใน

ปัญหาด๎านการเมือง 

 

945.  ส าราญ  ชาติโสม . แนวทางการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขต 6 ใน

การควบคุมฝุ่นละอองและเขม่าควัน  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  542 

 ผลการวิจัยพบวําการรับรู๎บทบาท ที่มีตํอแนวทางการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร อบต . อยูํในระดับ

รู๎บางสํวน ร๎อยละ 53.4 สํวนแรงจูงใจอยํูในระดับ 5 คือความต๎องการประสบความส าเร็จในชีวิต ความคิดเห็นตํอแนว

ทางการปฏิบัติงาน ประธานกรรมการบริหาร อบต . เห็นด๎วยในแนวทางการปฏิบัติมาก ร๎อยละ 92.0 เม่ือแยกเป็นราย

ด๎านตามบทบาท พบวําการเป็นนักประชาสัมพันธ์อยูํในระดับสูง ร๎อยละ 98.0 รองลงมาคือด๎านการเป็นผู๎ติดตามข๎อมูล

ขําวสาร และผู๎ประกอบการ การรับรู๎บทบาท มีความสัมพันธ์กับแนวทางการปฏิบัติงาน สํวนแรงจูงใจไมํมีความสัมพันธ์

กับแนวทางการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะคือ การจัดให๎มีการเสริมความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาของ พ .ร.บ. 

การสาธารณสุข วําด๎วยเหตุร าคาญ และจัดทคูํมือแนวทางการปฏิบัติงานในการควบคุมฝุ่นละอองและเขมําควัน ให๎กับ 

อบต. ใน 7 จังหวัดที่เกี่ยวข๎อง 

 

946.  สุทธิพงษ์  ภูเมืองปาน . การศึกษาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา

ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงราย  . วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. 

 การศึกษาระดับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการบริหาร อบต . พบวํา คณะกรรมการบริหาร 

อบต. มีระดับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนในด๎านการให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนสูง สํวนในด๎านการ

วางแผนพัฒนาชุมชน การประสานงานเพื่อพัฒนาชุมชน และการน าแผนพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ พบวํา คณะกรรมการ

บริหาร อบต. มีระดับศักยภาพต่ า 

 การทดสอบสมมติฐาน พบวํา องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร อบต . ท่ีเป็นเพศชายล๎วนมีความสัมพันธ์

กับระดับศักยภาพในการวางแผนพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมด๎านการประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

ศักยภาพในการประสานงานพัฒนาชุมชน และความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับ พ .ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารสํวน

ต าบลมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการน าแผนพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ 

 สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการบริหาร อบต. พบวํา สํวนใหญํจะมีปัญหา คือ 

1) ด๎านการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยจะมีปัญหาในประเด็นการก าหนดเป้าหมายในการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ

รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะมากท่ีสุด และการค๎ุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 2) ด๎านการน าแผนพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ โดยจะมีปัญหาในประเด็นการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล การสํงเสริมการพัฒนาผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม และการค๎ุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3) ด๎าน

การให๎ประชาชนหรือองค์กรชุมชนเข๎ามีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน โดยมีปัญหาในประเด็นการให๎ประชาชนหรือองค์กร

ชุมชนเข๎ามีสํวนรํวมในการเสนอปัญหาและความต๎องการ การให๎ประชาชนหรือองค์กรชุมชนเข๎ามีสํวนรํวมตัดสินใจในการ

ใช๎ทรัพยากรท๎องถ่ินเพื่อการพัฒนาชุมชนและการให๎ประชาชนหรือองค์กรชุมชนเข๎ามีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน 

4) ด๎านการประสานงานพัฒนาชุมชน โดยมีปัญหาในด๎านการติดตํอประสานงานกับนักวิชาการ การติดตํอประสานงานกับ

องค์กรธุรกิจและการติดตํอประสานงานกับหนํวยงานราชการเพื่อการพัฒนาชุมชน 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู๎ศึกษาขอเสนอความคิดเห็นในรูปของข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ด๎านการน าแผนพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ ข๎อเสนอแนะ คือ ให๎หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องและองค์การบริหารสํวนต าบล

ควรท่ีจะปรับปรุงเนื้อหาของการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนให๎ครอบคลุมในทุกประเด็นปัญหาและจัดฝึกอบรมให๎กับ

คณะกรรมการบริหาร อบต. ในประเด็นเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการบริหาร อบต . ควรมีการให๎

ความรู๎แกํคณะกรรมการบริหาร อบต .ในประเด็นเรื่องการประสานงาน เพื่อให๎คณะกรรมการบริหาร อบต . สามารถให๎

หนํวยงานตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนให๎มากข้ึนในรูปของเบญจภาคี คือ รัฐ ประชาชน องค์กรเอกชน 

องค์กรธุรกิจ และนักวิชาการ 

 การวางแผนพัฒนาชุมชน ข๎อเสนอแนะ คือ ให๎หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องและองค์การบริหารสํวนต าบลควรท่ีจะ

ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาชุมชนให๎ครอบคลุมทุกประเด็นปัยหา โดยไมํเน๎นเฉพาะการกํอสร๎างเพียงอยํางเดียว แตํ
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รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนในเรื่องอาชีพ สิ่งแวดล๎อม องค์กร และบุคลากร ตลอดจนผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชนกลุํมตําง ๆ 

โดยมีแผนพัฒนาประชาชนในชุมชนและพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลไปพร๎อม ๆ กัน เพื่อให๎สามารถรองรับการถําย

โอนอ านาจที่จะมีขึ้นในอนาคต และในกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริหาร อบต . เองควรเน๎นการมี

สํวนรํวมของประชาชนให๎มากข้ึน โดยมีการผสมผสานแผนของหมํูบ๎านท่ีแตํละหมํูบ๎านจัดท ากันในรูปของประชาคม

หมํูบ๎านกับแผนพัฒนาต าบล และระหวํางแผนพัฒนาต าบลกับแผนพัฒนาชุมชนของหนํวยงานราชการตําง ๆ ให๎มีความ

สอดคล๎องกัน 

 ด๎านความร๎ูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องควรท่ีจะมีการให๎ความร๎ูแกํคณะกรรมการ

บริหาร อบต. ให๎สามารถปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพพร๎อมกันนั้นก็ควรท่ีจะให๎ความร๎ูแกํประชาชนใน

ชุมชนไปพร๎อม ๆ กันด๎วย สํวนเนื้อหาและวิธีการให๎ความร๎ูนั้นไมํควรท่ีจะเน๎นเป็นเรื่อง พ .ร.บ. สภาต าบลและองค์การ

บริหารสํวนต าบล แตํควรท่ีจะมีการให๎ความร๎ูในประเด็นอื่น ๆ ไปด๎วย เชํน ความร๎ูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาชุมชน 

ความรู๎เกี่ยวกับการน าแผนพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ ความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคการประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชน และ

ความรู๎เกี่ยวกับการท างานกับชุมชน เป็นต๎น 

 

947.  วันนี  นนท์ศิริ . การศึกษาความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  . วิทยานิพนธ์

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. 

 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข๎อมูลพื้นฐานท่ัวไปของ อบต. พบวํา อบต. มีระยะเวลาการจัดตั้ง 3 ปี มากท่ีสุด ร๎อย

ละ 43.20 มีพื้นท่ี อบต . อยูํระหวําง 1.05 – 15.03 ตารางกิโลเมตร มากท่ีสุด ร๎อยละ 67.57 ประชากรของ อบต . 

โดยรวม ต่ าหวํา 7,006 คน ลงมา มากท่ีสุด ร๎อยละ 64.86 มีสมาชิก อบต. โดยรวม ต่ ากวํา 18 คน ลงมา มากท่ีสุด ร๎อย

ละ 70.27 มีพนักงานสํวนต าบลโดยรวม ต่ าสุด 10 คน ลงมา มากท่ีสุด ร๎อยละ 54.05 และเป็น อบต . ชั้น 4 มากท่ีสุด 

ร๎อยละ 43.20 

 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะความเข๎มแข็งของ อบต . พบวํา โดยภาพรวม อบต . มีความเข๎มแข็งอยูํใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นองค์ประกอบความความเข๎มแข็งของ อบต . พบวํา การบริหารจัดการของ 

อบต. และการเปิดโอกาสให๎ประชาชน กลุํมหรือองค์กรมีสํวนรํวมใน อบต . มีความเข๎มแข็งอยูํในระดับปานกลาง สํวน

ความสามารถในการแก๎ปัญหาของ อบต. อยูํในระดับต่ า 

 ส าหรับผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลตํอความเข๎มแข็งของ อบต. พบวํา อบต. มีขนาดหมํูบ๎านโดยเฉลี่ย 

8 หมํูบ๎าน และการได๎รับข๎อมูลขําวสารของ อบต . อยูํในระดับสูง โดย อบต . รอ๎ยละ 91.90 ได๎รับข๎อมูลด๎านกฎหมาย 

ระเบียบข๎อบังคับเป็นประจ า ส าหรับการท างานเป็นทีมของ อบต. อยูํในระดับปานกลาง นอกจากนั้น ยังพบวํา อบต. ร๎อย

ละ 67.60 มีฐานะทางการเงินอยูํในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยกับความเข๎มแข็งของ อบต . พบวํา การได๎รับข๎อมูลขําวสารและการ

ท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ตํอความเข๎มแข็งของ อบต . สํวนขนาดของ อบต . และฐานะทางการเงิน ไมํมีความสัมพันธ์

ตํอความเข๎มแข็งของ อบต. 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู๎ศึกษาวิจัย ได๎เสนอแนะดังนี้ ส าหรับ อบต . ควรมีมาตรการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ให๎ชัดเจน ควรจัดหารายได๎จากแหลํงอื่นนอกจากภาษีอากรและคําธรรมเนียมตําง ๆ ที่รัฐจัดสรรให๎ และพัฒนา

กระบวนการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรให๎มีประสิทธิภาพ ปรับยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพรํความรู๎ให๎แกํ

ประชาชนเกํยวกับบทบาทหน๎าที่ของ อบต . ประสานแผนงานและทรัพยากรกับหนํวยงานตําง ๆ ในระดับพื้นที่และนอก

พื้นท่ีในลักษณะพหุภาคีเพื่อแก๎ปัญหารํวมกัน และมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการศึกษาปัญหาของชุมชน ส าหรับ

กระทรวงมหาดไทยและหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง ควรปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และข๎อบังคับตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องให๎ อบต . มี

อ านาจสอดคล๎องกับบทบาทหน๎าที่ พร๎อมท้ังเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากรเพื่อรองรับการกระจายอ านาจตาม
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ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  544 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดเป้าหมาย

ในการถํายโอนภารกิจให๎บริากรสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการอยูํให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถ่ินบรรลุผลตามเจตนารมณ์ 

 

948.  มนัส  สุริยสิงห์ . บทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอแม่

ริม จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษา พบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ สํวนใหญํขาด

ความรู๎ ความเข๎าใจ ในกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ บทบาท และหน๎าที่ของตัวเอง ในกระบวนการก าหนดนโยบายขององค์การ

บริหารสํวนต าบล 

 นอกจากนี้ยังพบปัญหาข๎อขัดข๎องตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล คือ ปัญหาการ

ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา ปัญหาการขาดความร๎ู ความเข๎าใจในกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับและบทบาท ของสมาชิก

สภาองค์การบริหารสํวนต าบล องค์การบริหารสํวนต าบลถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ตําง ๆ  มาก ปัญหาการรับรู๎ข๎อมูล

ขําวสารของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีน๎อย ปัญหาการขาดความคิดริเริ่ม การแสดง ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบล การขาดการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ปัญหาสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมักยังต๎องอาศัย

การชี้น าจากกรรมการบริหารและข๎าราชการประจ าอยํู แตํอยํางไรก็ตามองค์การบริหารสํวนต าบลยังสามารถสนองตอบ

ความต๎องการของประชาชนได๎ และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ 

 

949.  อุบล  จันทร์เพชร . ความพร้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานโครงการเมืองน่า

อยู่ ด้านสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดราชบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปความพร๎อม พบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความพร๎อมด๎านความร๎ูในกลุํมปาน

กลาง เจตคติในทางบวก และการมีสํวนรํวมปฏิบัติในระดับปานกลาง ความร๎ูมีความสัมพันธ์กับรายได๎ของครอบครัวตํอ

เดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ เจตคติ มีความสัมพันธ์กับรายได๎ของครอบครัวตํอเดือน และอาชีพ สํวนการมีสํวนรํวม

ปฏิบัติไมํมีความสัมพันธ์กับกับตัวแปรอิสระที่ศึกษา อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความรู๎มีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับเจตคติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือแตํละองค์การ

บริหารสํวนต าบลมีงบประมาณในการด าเนินงานน๎อย ประชาชนขาดความร๎ู ความเข๎าใจและไมํคํอนให๎ความรํวมมือ

เทําที่ควร รวมท้ังภาครัฐและหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง ขาดการติดตามผล อยํางตํอเนื่อง หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องจึงควรมีการจัด

ประชุมและอบรมให๎ความร๎ูเพิ่มเติมแกํสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล มีการประสานงานและติดตามผลอยํางตํอเนื่อง 

เพื่อให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง ท าความเข๎าใจเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ และหาแหลํงทุนสนับสนุนในเรื่องท่ีจ าเป็น 

รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ และสํงเสริมให๎ความร๎ูแกํประชาชนในท๎องถ่ินรํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อให๎

ประชาชนเห็นความส าคัญให๎ความรํวมมือ ท าให๎การด าเนินงานโครงการเมืองนําอยํูประสบความส าเร็จตํอไป 

 

950.  อารมณ์  ร่มเย็น . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดชุมพร  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชา

ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร อบต. ตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด๎านตําง ๆ เป็นดังนี้ 

ด๎านประชากรมองวําการเลี้ยงดูบุตรอยํางดีและมีคุณภาพมีความจ าเป็นมากกวําการมีบุตรหลายคนในอนาคตข๎างหน๎า

ครอบครัวต๎องมีความพร๎อมส าหรับการเลี้ยงดูและชํวยเหลือผู๎สูงอายุด๎านสุขภาพอนามัยการให๎บริการด๎านการแพทย์



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  545 

สาธารณสุขแกํประชาชนทุกคนต๎องมีความเสมอภาคเทําเทียมกันความยากจนต๎องไมํเป็นอุปสรรคตํอการรับบริการ

สุขภาพ ด๎านการศึกษา เด็กและเยาวชนทุกคนควรจบการศึกษาอยํางน๎อย 9 ปี และทุกหมํูบ๎านต๎องเป็นสังคมแหํงการ

เรียนรู๎ มีแหลํงข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ด๎นทักษะอาชีพกลุํมแรงงานมีฝีมือต๎องมีท้ังความช านาญและคุณธรรม ด๎านสังคม 

วัฒนธรรมและจิตใจ สถาบันครอบครัวต๎องมีความอบอํุน มั่นคง ตลอดจนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร อบต . ตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ได๎แกํ ความทันสมัยและภาวะผู๎น า โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสามารถรํวมกัน

ท านายวิสัยทัศน์ร๎อยละ 15.36 หนํวยงานตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องควรกระตุ๎นและเรํงรัดเพื่อให๎ อบต. มีศักยภาพในการบริาหร

งานตามบทบาทโดยควรเน๎นให๎เห็นความส าคัญกับโครงการท่ีเกํยข๎องกับการพัฒนาคนให๎มากข้ึนเพื่อให๎สอดคล๎องกับการ

พัฒนาประเทศในชํวงเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 

 

951.  ณัฐนรี  ศรีทอง . การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  . ดุษฎีนิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2543. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. กํอนจัดอบรม ผู๎ให๎ข๎อมูลท้ังกลุํมควบคุมและกลุํมทดลองมีลักษณะสํวนบุคคลท่ีไมํแตกตํางกันในเรื่องเพศ 

อายุ ต าแหนํง รวมท้ังความรู๎ เจตคติ และทักษะในกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบล ซึ่งประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ได๎แกํ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การก าหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อแก๎ไขเฉพาะปัญหาที่เกิดข้ึนแล๎ว ขั้นตอนท่ี 4 การประกอบแผนและขั้นตอนที่ 5 การให๎ความ

เห็นชอบแผน รวมท้ังเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชนอยูํในระดับปานกลางหรือพอร๎ูบ๎าง ขีดความสามารถด๎านเจตคติ 

ผู๎ให๎ข๎อมูลของท้ัง 2 ต าบล มีความเห็นชอบตํอกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบลและการมีสํวนรํวมของประชาชนอยูํใน

ระดับปานกลางเชํนกัน สํวนขีดความสามารถด๎านทักษะตํอกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบลและการมีสํวนรํวมของ

ประชาชนอยูํในระดับปานกลางหรือพอท าได๎ นอกจากนี้แล๎วขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาต าบลของกลุํมควบคุม

และกลุํมทดลองเม่ือท าการทดสอบด๎วยสถิติ t-test แล๎วพบวําไมํแตกตํางกันแตํอยํางใด 

 2. การจัดพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาต าบลให๎แกํกลุํมทดลองใช๎ 3 วิธี ได๎แกํ 1) เทคนิค A 

– I – C เพื่อให๎โอกาสผู๎เข๎าอบรม ของกลุํมทดลองมีสํวนรํวมในการจัดอบรม ซึ่งเน๎นให๎ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเอง 2) การจัด

อบรมตามหลักสูตรท่ีสร๎างขึ้นตามกระบวนการของการวางแผนพัฒนาต าบลและการมีสํวนรํวมของประชาชนและ 3) การ

น าทัศนศึกษาดูงาน ผลการพัฒนาขีดความสามารถกลุํมทดลองพบวํา มีความรู๎ในกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบลใน

ระดบท่ีดี เจตคติมีการปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีถูกต๎อง และสามารถลงมือปฏิบัติด๎านการวางแผนพัฒนาต าบลด๎วยตนเอง

และมีความม่ันใจมากและสามารถกระท าได๎ 

 3. หลังอบรม เม่ือทดสอบหาความแตกตํางด๎วยสถิติ  t-test พบวํา ความสามารถด๎านความร๎ูและเจตคติของ

กลุํมควบคุมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แตํด๎านทักษะ พบวําไมํมีความแตกตํางกันแตํอยํางใด ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐาน นอกจากนี้ขีดความสามารถด๎านความร๎ู เจตคติ และทักษะ ในการวางแผนพัฒนาต าบลของกลุํม

ทดลองกํอนและหลังการจัดอบรม มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ี 0.01 เชํนกัน และท่ีนําสังเกตก็คือ 

ขีดความสามารถด๎านความร๎ู เจตคติ และทักษะ ในการวางแผนพัฒนาต าบลของกลุํมควบคุมกับกลุํมทดลองมีความ

แตกตํางกันอยํางมีส าคัญย่ิงทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งแสดงให๎เห็นวํากลุํมทดลองมีระดับความร๎ูในกระบวนการวางแผนพัฒนา

ต าบลเพิ่มสูงขึ้น เจตคติเปลี่ยนไปในทางท่ีถูกต๎องและท่ีส าคัญมีทักษะในการวางแผนพัฒนาต าบลได๎ด๎วยตนเองภายหลัง

การพัฒนา 

 ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะจากการวิจัยวํา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการออกระเบียบ

วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ควรสํงเสริมสนับสนุนและประสานงานให๎ประชาชนในหมํูบ๎าน ต าบลเข๎ามามีสํวนรํวม



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  546 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบล นอกจากนี้แล๎วควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดอบรมด๎านการวางแผน

พัฒนาต าบล เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมวางแผนได๎ด๎วยตนเองและไมํควรเรํงรัดระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลดังเชํน

ปัจจุบันเพื่อให๎ได๎แผนพัฒนาต าบลท่ีมีคุณภาพ ส าหรับผู๎สนใจที่ท าการวิจัยตํอไปนั้น ควรท าการศึกษาวําแผนพัฒนาต าบล

ท่ีมีคุณภาพสํงผลกระทบตํอการพัฒนาชนบทอยํางไร 

 

952.  วิศาล  ศรีมหาวโร . การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี. ดุษฎีนิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2543. 

 ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลภาคสนามด๎านคามจ าเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการมีสํวนรํวมพัฒนาชนบท โดยการสัมภาษณ์

ตัวอยําง สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลท่ียกฐานะมาจากสภาต าบลในปี 2538 – 2539 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 

270 คน พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํเป็นชายอายุเฉลี่ย 41.68 ปี จบการศึกษาประถมปีท่ี 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รายได๎ตํอปี ของสมาชิกสํวนใหญํอยูํระหวําง 50,000 – 70,000 บาท สถานภาพการเป็นสมาชิกองค์การบริหารสํวน

ต าบลมาแล๎ว 

 ผู๎ให๎ข๎อมูลมีปัญหาด๎านการมีสํวนรํวมคิดตัดสินใจ ปัญหาด๎านการรํวมปฏิบัติ (ท าแผน ) ปัญหาการรํวมรับ

ประโยชน์ รวมท้ังปัญหาการรํวมติดตามประเมินผลพบวํา มีในระดับปานกลางในทุกด๎านและความต๎องการมีสํวนรํวมมาก

อยูํ 2 ด๎าน คือ การมีสํวนรํวมคิดตัดสินใจและรํวมปฏิบัติ (ท าแผน) การมีสํวนรํวมในระดับปานกลางมีรํวมรับประโยชน์

และรํวมติดตามประเมินผล 

 ในการพัฒนาการมีสํวนรํวมของสมาชิก ผู๎วิจัยใช๎กระบวนการ AIC เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการพบวํา แตํละขั้นของ

กระบวนการมีดังนี้ 

 การศึกษาถึงสภาพปัญหาในอดีตและปัจจุบันของต าบลในขั้นซาบซึ้ง (AI) พบวํา สมาชิกสํวนใหญํประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาทางสังคม และการโยกย๎ายถ่ินฐานของคนตํางถ่ินการพัฒนาสํวนใหญํเป็นโครงสร๎างพื้นฐาน

โดยเฉพาะถนน สภาพปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาเรื่องงบประมาณไมํเพียงพอ ประชาชนไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของสมาชิก

องค์การบริหารสํวนต าบล เม่ือวิจัยถึงสิ่งท่ีอยากท าในอนาคต (A2) คือ การแก๎ปัญหาการท ากิน ยาเสพติด สิ่งแวดล๎อม 

และปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สํวนแก๎ปัญหาในอนาคต (A2) มีเรื่องส าคัญท่ีจะต๎องท าเชํน ต๎องการบริการความร๎ูด๎าน

ผู๎น ากลุํมอาชีพ โครงสร๎างพื้นฐานโดยเฉพาะถนน ไฟฟ้า ประปาและความร๎ูเรื่องบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร

สํวนต าบลกับการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 ส าหรับกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะท าเพื่อแก๎ปัญหา ขั้นปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหวํางกันในอนาคต (I1) ได๎แกํ 

การสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน การอบรม การตรวจสอบโรงงาน การติดตามผลงานของกลุํมอาชีพ การตั้งศูนย์ถํายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร และการประสานงานขอการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน เชํน ส านักงานเรํงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 

และองค์การบริหารสํวนจังหัด (อบจ.) การแยกประเภทของกิจกรรม โดยแบํงเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกสามารถท าเองได๎

เสนอองค์การบริหารสํวนต าบลและขอการสนับสนุนจากหนํวยงาน อื่นจากการจัดล าดับความส าคัญ โดยอาศัยหลักความ

เรํงดํวนคนสํวนใหญํได๎ประโยชน์ และสามารถแก๎ไขได๎หลายปัญหา (I2) พบวํากิจกรรมท่ีสมาชิกท าเองได๎ เป็นการให๎

ประชาชนเข๎ารํวมประชุมกับองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) การแจ๎งเบาะแสการท าความผิด การสร๎างจิตส านึก 

กิจกรรมท่ีเสนอองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) คือ การจัดประชุมในหมํูบ๎านเดือนละคร้ัง การจัดเก็บข๎อมูลเพื่อท า

แผนหาสถานท่ีตั้งตลาดกลาง สํวนกิจกรรมท่ีขอการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน คือ การติดตํอประนานงานกับสํวนราชการ

ท่ีเก่ียวข๎องการขุดบํอน้ า การตรวจสอบโรงงานและการขอวิทยากรมาให๎ความร๎ู 

 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการส าหรับการแสวงหาความรับผิดชอบขั้นการควบคุมไปสูํกระท า  (C) ซึ่งเป็นขึ้นของ 

(C1) ด าเนินการโดยให๎สมาชิกลงชื่อตามความสมัครใจของแตํละกิจกรรม กิจกรรมหนึ่ง ๆ จะก่ีคนก็ได๎ และแบํงความ

รับผิดชอบยํอยในแตํละกิจกรรมด๎วย การจัดท าแผนของแตํละกิจกรรม (C2) ด าเนินการโดยแยกประเภทพร๎อม
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มอบหมายผ๎ูรับผิดชอบในแตํละกิจกรรมเพื่อไปคิดรายละเอียดและเขียนโครงการเพื่อมารวมกันออกมาเป็นแผนปฏิบัติ

การของต าบล 

 การประเมินผลการมีสํวนรํวมพัฒนาชนบทของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยทดสอบความรู๎และทักษะ

การรํวมคิดตัดสินใจและรํวมวางแผนพัฒนา ท้ังกํอนและหลังปฏิบัติการพบวํา ความรู๎และทักษะการรํวมคิดตัดสินใจและ

รํวมวางแผนพัฒนามีผลตํอการพัฒนาการมีสํวนรํวมของสมาชิก สํวนเจตคติของสมาชิกตํอบทบาทหน๎าที่ตาม

พระราชบัญญัตินั้น พบวําไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การพัฒนาความรู๎และทักษะเรื่องการรํวมคิดตัดสินใจและการรํวมวางแผนพัฒนามีผลตํอการพัฒนาการมีสํวน

รํวมของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลและการพัฒนาการมีสํวนรํวมของสมาชิกมีผลตํอการพัมนาการมีสํวนรํวมการ

พัฒนาชนบทของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลตามสภาพปัญหาและความต๎องการท่ีเหมาะสม 

 จากผลการวิจัยนี้ผู๎วิจัยขอเสนอแนะแกํหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู๎แทนองค์กรเพื่อพัฒนาชนบทในระดับ

ชุมชนให๎ความร๎ูแกํสมาชิกในการมีสํวนรํวมพัฒนาชนบท โดยชี้ให๎เห็นถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวมแลผลกระทบของ

การมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้การพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยชํวยตนเองและมีสํวนรํวมในการรํวมตัดสินใจวางแผน

และรํวมด าเนินให๎เป็นไปตามแผน เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลควรกระจายอ านาจการด าเนินการ

ให๎แกํองค์การบริหารสํวนท๎องถ่ิน โดยเฉพาะวิธีการด าเนินการและการจัดสรรงบประมาณให๎เหมาะสมด๎วย 

 

953.  สุรัตน์  ร่ืนภิรมย์ . ค่านิยมของสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํเป็นเพศชาย (88.7%) อายุระหวําง 30-39 ปี 

(36.1%) การศึกษาระดับประถมศึกษา (44.4%) อาชีพค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว (40.6%) รายได๎/เดือนไมํเกิน 10,000 

บาท (45.9%) นับถือศาสนาพุทธ (100%) และสํวนใหญํอาศัยอยูํในท๎องถ่ินนาน 20 ปีขึ้นไป (85.7%) คํานิยมของ

สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลในด๎านความเกรงใจ ความเห็นพวกพ๎อง การใช๎อิทธิพล และความทันสมัยโดยภาพรวม

ทุกด๎านมีผลกระทบตํอการจัดการขององค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคํานิยม

แยกรายด๎านคือด๎านความเกรงใจ ความเป็นพวกพ๎อง การใช๎อิทธิพล และความทันสมัย พบวํามีผลกระทบตํอการจัดการ

โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลางทุกด๎านเชํนกัน ในการหาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยแตํละด๎านท่ีมีผลกระทบตํอการ

จัดการขององค์การบริหารสํวนต าบลนั้น พบวํา มีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีจ านวน 6 คูํ 

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวกทุกคูํ ได๎แกํ 1) ความเกรงใจกับความเป็นพวกพ๎อง 2) ความเกรงใจกับการใช๎อิทธิพล 3) 

ความกับความทันสมัย 4) ความเป็นพวกพ๎องกับการใช๎อิทธิพล 5) ความเป็นพวกพ๎องกับความทันสมัย และ 6) การใช๎

อิทธิพลกับความทันสมัย 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะให๎ภาครัฐโดยเฉพาะหนํวยงานในระดับอ าเภอและท๎องถ่ินควรลงไป

ประสานการปฏิบัติงานในพื้นท่ีอยํางจริงจังเพื่อรับทราบปัญหาและเป็นท่ีปรึกษา ควรได๎มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา พัฒนา

ทักษะในด๎านการบริหารจัดการพัฒนาท๎องถ่ินรวมถึงการสร๎างคํานิยมทางการเมืองท่ีถูกต๎องแกํสมาชิกองค์การบริหารสํวน

ท๎องถ่ิน นอกจากนี้ภาครัฐควรได๎มีนโยบายในการสร๎งคํานิยมความทันสมัยโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง รวมถึงยึดวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถ่ินเป็นหลัก 

 

954.  เรณู  ทิพย์มณี . เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การส่วนต าบลในการวางแผนพัฒนา

ต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาต าบล พ .ศ. 2540 กับระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยด้วยแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาต าบล พ .ศ. 2541 ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเทพา จังหวัด

สงขลา . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาในภาพรวมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใน

บทบาทการวางแผนพัฒนา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ตามท่ีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดครบทุกต าบล ในสํวนของความรู๎ความเข๎าใจในแนวทางการางแผนพัฒนต าบล ตามแนวทาง

การวางแผน พ.ศ. 2541 ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2541 อยูํในระดับดี 

 

955.  วีระศักดิ์  ศรีโสภา . บทบาทในการพัฒนาชนบทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะ

ของข้าราชการระดับอ าเภอสังกัด 4 กระทรวงหลัก : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสระแก้ว  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 31 – 45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด ารง

ต าแหนํงระดับ 4 – 6 มีอายุราชการมากกวํา 10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข๎องกับต าบลน๎อยกวํา 10 ปี 

และมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบลในระดับสูง 

 2. การเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงในภาพรวม พบวํา บทบาทท่ีคาดหวังอยุํในเกณฑ์

ท่ีมาก แตํบทบาทท่ีปฏิบัติจริงอยํูในเกณฑ์ปานกลาง 

 3. การเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวน

ต าบล ซึ่งมีอ านาจหน๎าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด พบวํา บทบาทด๎านการดูแลและสํงเสริมผู๎พิการมีคําเฉลี่ยคะแนนความ

แตกตํางในบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีปฏิบัติจริงแตกตํางกันมากท่ีสุด และบทบาทในด๎านการจัดให๎มีและการ

บ ารุงรักษาทางบก (ถนน) มีคําเฉลี่ยบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีปฏิบัติจริงแตกตํางกันน๎อยท่ีสุด 

 4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอทัศนะของข๎าราชการระดับอ าเภอเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบลในการพัฒนาชนบท ได๎แกํ เพศ และหนํวยงานท่ีสังกัด โดยท่ีเพศจะมีอิทธิพลตํอบทบาทท่ีปฏิบัติจริงใน

ขณะที่หนํวยงานท่ีสังกัดจะมีอิทธิพลตํอบทบาทท่ีคาดหวังของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล นอกจากนี้ 

ยังพบวําปัจจัยท่ีไมํมีอิทธิพลตํอทัศนะเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แกํ อายุ 

ระดับการศึกษา ระดับต าแหนํง อายุราชการ รายได๎ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข๎องกับต าบลและความรู๎ความ

เข๎าใจเก่ียวกับองค์การบริหารสํวนต าบล 

 จากผลการศึกษานี้ มีข๎อเสนอแนะวําควรสร๎างเสริมบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

เพื่อให๎มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชนบทให๎มากข้ึน โดยการสร๎างจิตส านึกให๎เห็ถึงความส าคัญในการพัฒนาชนบทใน

ด๎านสังคมด๎วย มิใชํเน๎นการพัฒนาทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเป็นหลักเทํานั้น รวมท้ังให๎ความส าคัญกับบทบาทตามหน๎าที่

ท่ีกฎหมายก าหนดโดยเทําเทียมกันในทุก ๆ ด๎าน โดยน าแผนพัฒนาต าบลเป็นข๎อมูลส าคัญในการพัฒนา ตลอดจนควรให๎

ประชาชนมีบทบาทในการเสนอความคิด ตรวจสอบการบริหารงานและมีสํวนรํวมในการพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบลมายิ่งขึ้นด๎วย 

 

956.  คะนึง  เจริญไชย . การท างานเป็นทีของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อ าเภอน้ า

พอง จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. (รายงานการศึกาาอิสระ) 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 1. ระดับการท างานเป็นทีของคณะกรรมการบริหาร อบต . พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง คือมี

คําเฉลี่ยเทํากับ 3.38 สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.33 และเม่ือจ าแนกตามหัวข๎อแล๎วพบวํา ระดับการท างานเป็นทีม



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  549 

ด๎านคุณภาพในการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกมีระดับการท างานเป็นทีมมากท่ีสุด อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.51 

สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.44 รองลงมา 3 หัวข๎ออยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านการมีสํวนรํวมในการก าหนด

เป้าหมาย ด๎านคุณภาพผู๎น าทีม และด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.40 3.31 และ 3.29 สํวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.38 0.44 และ 0.33 ตามล าดับ 

 2. สภาพปัญหาในการท างานของคณะกรรมการบริหาร อบต. พบวํา สํวนใหญํมีปัญหาเก่ียวกับโครงสร๎างและ

อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยแยกสภาพปัญหา ดังนี้ 

  2.1 ในการประชุมสภา อบต . พบวํา สมาชิกสภา อบต . ไมํเข๎าใจในบทยาทหน๎าท่ีของตนเอง และไมํ

เข๎าใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมายวําด๎วยการประชุมสภา อบต. ประชุมสภา อบต.ไมํเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

  2.2 ขนาดของจ านวนสมาชิกสภา อบต . จ านวนหมํูบ๎านละ 2 คน ส าหรับต าบลท่ีมีหมํูบ๎านมาก และ

รายได๎น๎อย เห็นวํามีจ านวนสมาชิกสภา อบต . มากเกินไป เห็นวําควรมีหมํูบ๎านละ 1 คน เพื่อท่ีจะไมํมีผลกระทบด๎าน

งบประมาณ 

   สํวนขนาดจ านวนสมาชิกคณะกรรมการบริหาร สํวนใหญํเห็นวํามีความเหมาะสม และหากมีกิจกรรม

และรายได๎ในการบริหารมากข้ึน ควรเพิ่มจ านวนคณะกรรมการบริหารให๎เหมาะสมกับภารกิจ 

  2.3 ในเรื่องรายได๎ของ อบต . พบวํา สํวนใหญํมีไมํเพียงพอในการบริหาร และจ าเป็นจะต๎องอาศัยเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล ปัญหาสํวนใหญํมีปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บรายได๎ เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจและไมํให๎ความรํวมมือ 

ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีซ้ าซ๎อนหลายหนํวยงาน และเห็นวําควรก าหนดให๎ อบต. มีรายได๎อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

  2.4 ในเรื่องการบริหารและการจัดการของประธานกรรมการบริหาร สํวนใหญํพบวํา ไมํคํอยมีปัญหามาก

นัก ซึ่งสํวนมากได๎มอบหมายให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการปัญหาที่พบสํวนใหญํมีปัญหาเก่ียวกับรายได๎ของ 

อบต. ซึ่งไมํเพียงพอในการบริหารและการจัดการ 

  2.5 ปัญหาอุปสรรคของการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการบริหารพบวํา กรรมการบริหารไมํเข๎าใจถึงแนว

ทางการปฏิบัติงาน และบางคนมีปัญหาสํวนตัวท าให๎ท างานไมํเต็มท่ี 

  2.6 ในเรื่องคุณภาพผู๎น าทีมพบวํา สํวนใหญํประธานกรรมการบริหารได๎ประชุมก าหนดนโยบาย และได๎

มอบหมายให๎คณะกรรมการบริหารปฏิบัติและรับผิดชอบ โดยให๎น าปัญหาอุปสรรคเข๎าท่ีประชุมทราบ บาง อบต . ได๎

มอบหมายให๎รับผิดชอบเป็นหมํูบ๎าน หรือเป็นพื้นท่ี 

 3. เม่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบของสมาชิกคณะกรรมการบริหารกับการท างานเป็นทีม 

พบวํา ความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบของสมาชิกคณะกรรมการบริหารด๎านอายุ ประสบการณ์ในการท างานในต าบล 

และความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทคณะกรรมการบริหาร สํวนองค์ประกอบของสมาชิกด๎านระดับการศึกษา พบวํา ระดับ

การศึกษาของคณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. เปรียบเทียบสภาพแวดล๎อมในการท างานด๎านขนาดจ านวนสมาชิก และด๎านรายได๎กับการท างานเป็นทีม

ของคณะกรรมการบริหาร พบวํา ความสัมพันธ์ของขนาดจ านวนสมาชิก อบต . กับระดับการท างานเป็นทีมของคณะ

กรรมการบริหาร จะมีความสัมพันธ์กันถ๎าจ านวนสมาชิกสภา อบต. มีน๎อยกวํา 20 คน และสมาชิก อบต . มีตั้งแตํ 30 คน

ขึ้นไป แตํสมาชิก อบต. ท่ีมีน๎อยกวํา 30 คนแตํมากกวํา 20 คน จะไมํมีความสัมพันธ์กับระดับการท างานเป็นทีมของคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

 สํวนความสัมพันธ์ด๎านรายได๎ของ อบต. พบวํา ระดับรายได๎ของ อบต. แตํละแหํง จะไมํมีความสัมพันธ์กับระดับ

การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

 

957.  อรรณพ  คณานุรักษ์ . บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอ

เมือง และอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

, 2543. (ภาคนิพนธ์) 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  550 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 ความรู๎ความเข๎าใจของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง และไมํ

วํามีความร๎ูความเข๎าใจในแผนพัฒนาต าบลจะมากหรือน๎อย จะมีบทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบลไมํแตกตํางกันอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารทางราชการของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพรวมอยูํในระดับ

ปานกลาง และการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารทางราชการของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลมีผลตํอบทบาทใน

การวางแผนพัฒนาต าบลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ความสัมพันธ์กับทางราชการและนักการเมืองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลโดยภาพ

รวมอยูํในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์กับทางราชการและนักการเมืองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวน

ต าบลมีผลในเชิงบวกตํอบทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1. ควรสํงเสริมการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ และสื่อตําง ๆ ให๎มากข้ึน โดยเฉพาะข๎อมูลเก่ียวกับ

องค์การบริหารสํวนต าบลในด๎านการวางแผนพัฒนาต าบล ให๎กับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลให๎มาก

ขึ้น เพราะจะท าให๎บทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพิ่มข้ึนด๎วย 

 2. ควรเสริมสร๎างระดับความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลกับหนํวยงานทาง

ราชการตําง ๆ และนักการเมืองทุกระดับให๎อยูํในระดับความสัมพันธ์ไมํมากหรือน๎อยเกินไป 

 3. ควรเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในทอ๎งถ่ินให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดนโบายตําง ๆ และ

การจัดท าแผนพัฒนา ตลอดจนการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน เพื่อท าให๎การบริหารราชการเป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

958.  สุเทพ  พิมพิรัตน์ . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการวางแผนพัฒนา  : ศึกษาเฉพาะกรณี

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. คณะกรรมสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 50-59 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ต าแหนํงกรรมการบริหาร 

สมาชิก อบต. และตัวแทนประชาคมหมํูบ๎าน/ต าบลหรือผู๎ทรงคุณวุฒิ 

 2. ศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบลด๎านการวางแผนพัฒนาในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลตํอศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบลด๎านการวางแผนพัฒนา ได๎แกํ เพศ ต าแหนํง ความ

พร๎อมด๎านระเบียบ กฎหมายด๎านทรัพยากรมนุษย์ ด๎านการบริหารจัดการด๎นเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ด๎านบรรยากาศภายใน

องค์การ 

 4. ปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบลด๎านการวางแผนพัฒนา ได๎แกํ อายุ ระดับ

การศึกษา ความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเมือง ด๎านสังคมวัฒนธรรม ด๎านเทคโนโลยี ด๎านภัยธรรมชาติ ด๎าน

สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 

 

959.  วรทัศน์  ธุลีจันทร์ .การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดขอนแก่น . 

รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลด๎านโครงสร๎าง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  551 

  1.1 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการบังคับบัญชา อยูํในระดับน๎อย โดยท่ีวิธีสั่งงานท่ี

เหมาะสมและวิธีการตรวจสอบท่ีถูกต๎อง มีระดับปัญหามากท่ีสุด 

  1.2 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการแบํงงาน อยํูในระดับน๎อย โดยท่ีการมอบ

อ านาจในการตดัสินใจหรือการด าเนินงานอยํางใดอยํางหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไป เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมาก

ท่ีสุด 

  1.3 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการติดตํอสื่อสาร อยํูในระดับน๎อย โดยท่ีอุปกรณ์

เคร่ืองมือในการติดตํอสื่อสารอยํางเหมาะสมและเพียงพอ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

  1.4 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการประสานงาน อยํูในระดับน๎อย โดยท่ีการ

ประสานงานระหวําง อบต. กับหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

 2. ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลด๎านพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 

  2.1 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องภาวะผู๎น า อยูํในระดับน๎อย โดยท่ีผู๎บังคับบัญชามี

ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการรับรู๎การติดตํอสื่อสาร การจูงใจบุคคลอ่ืนเป็นอยํางดี เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ

มากท่ีสุด 

  2.2 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการจูงใจ อยูํในระดับน๎อย โดยท่ีการจํายเงินเดือน

และคําตอบแทน เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

 3. ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลด๎านเทคโนโลยีทางการบริหาร 

  3.1 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ อยํูในระดับน๎อย โดยท่ีการ

ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีมีความยืดหยํุนสูงสามารถปฏิบัติได๎เป็นอยํางดี เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

  3.2 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องเคร่ืองมืออุปกรณ์ อยํูในระดับน๎อย โดยท่ีการมี

ยานพาหนะใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางเหมาะสมและเพียงพอ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

  3.3 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการควบคุม อยํูในระดับน๎อย โดยท่ีการก าหนด

มาตรฐานของงานในด๎านตําง ๆ ไว๎อยํางชัดเจน และข๎อมูลและมาตรฐานท่ีใช๎ในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานมี

ความสมบูรณ์และถูกต๎อง เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

  3.4 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เรื่องการประเมินผล อยํูในระดับมาก โดยท่ีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

 

960.  นิคม  บูระพันธ์ . บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการวางแผนพัฒนาต าบล ใน

อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  . การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการวิจัยพบวําบทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบล โดยภาพรวมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวน

ต าบล มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบล อยํูในระดับมาก สํวนใหญํมีกาจัดท ารายละเอียดของแผน อยํูในระดับมาก 

เป็นเพราะเป็นขั้นตอนที่จะต๎องระบุแผนงานโครงการ ที่ต้ังโครงการ และงบประมาณของแตํละแผนงานโครงการ ซึ่ง

จะต๎องมีแผนงานโครงการท่ีจะแก๎ไขปัญหาและพัฒนาให๎ครอบคลุมในทุกด๎าน ให๎เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา

ต าบล รองลงมาคือ การวิเคราะห์สภาพปัญหา อยูํในระดับมาก เนื่องจากข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและคณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํได๎ให๎ความส าคัญในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะเห็นได๎จากการจัดเรียงล าดับความส าคัญ

ของปัญหาภายในต าบล อยํูในระดับมาก และการจัดประชุม กม ./ผู๎น าชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร อยํูในระดับ

มาก เป็นการเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการหมํูบ๎าน ผู๎น าชุมชนได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารเสนอข๎อมูล ปัญหา และความ

ต๎องการของชุมชน ให๎คณะท างานการจัดท าแผนได๎ทราบและยังชํวยเป็นการตรวจสอบในการเรียงล าดับปัญหา วํามีปัญหา

อะไรเรํงดํวนควรจะด าเนินการกํอนหลังได๎เป็นอยํางดี สํวนการจัดเวทีชาวบ๎านเพื่อรับฟังปัญหาและความต๎องการของ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  552 

ประชาชน ไมํคํอยให๎ความสนใจเทําไร อาจจะเนื่องมาจากการจัดเวทีชาวบ๎านหรือเวทีประชาคมหมํูบ๎านยังเป็นเรื่องใหมํท่ี

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจในการจัดท าเวทีชาวบ๎านหรือเวทีประชาคมหมํูบ๎าน 

 สํวนการเตรียมการวางแผนพัฒนาต าบลอยูํในระดับปานกลาง เพราะสํวนใหญํในขั้นตอนการเตรียมการวางแผน

พัฒนาต าบลจะเป็นขั้นตอนที่ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ธุรการเป็นผู๎ชํวยคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล ในการจัดเตรียมการให๎อีกทางหนึ่งไมํวําจะเป็นการรํางค าสั่งแตํงตั้งบุคคลเพื่อท าหน๎าที่วางแผน

พัฒนาต าบล การจัดประชุมเจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผน การจัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือใช๎

ในการจัดท าแผน และรวบรวมข๎อมูลท่ีจ าเป็นแกํคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินงานให๎เป็นไปตาม

ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาต าบลให๎มีประสิทธิภาพได๎ดียิ่งขึ้น 

 จากการศึกษาเก่ียวกับบทบาทในการวางแผนพัฒนาต าบล ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร๎อยเอ็ด จะเห็นไวําคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีความเข๎าใจใน

บทบาทและขั้นตอนการวางแผนพัฒนาต าบลมากข้ึนในระดับหนึ่ง และจากการศึกษายังพบวํามีปัจจัยด๎านอื่น เชํน 

รายได/๎วัสดุอุปกรณ์ไมํเพียงพอระยะเวลาที่ไมํเหมาะสม หนํวยงานของรัฐไมํให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือ และบุคลากร

ขาดการเรียนรู/๎การฝึกอบรม เป็นต๎น ท่ีท าให๎การวางแผนพัฒนาต าบลยังไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร 

 

961.  ภาณุเดช  ล้ิมอารีย์ . บทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  . 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

2543. 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 1. ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล โดยรวม อยํูใน

ระดับดีมาก โดยสามารถตอบถูกได๎เกินร๎อยละ 50.0 จ านวน 19 ข๎อ จาก 20 ข๎อ สมาชิกท่ีมีระดับการศึกษาและการผําน

การฝกึอบรมด๎านอาชีพแตกตํางกันจะมีความรู๎ความเข๎าใจแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

 2. ทัศนคติของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลในการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยภาพรวมเห็น

ด๎วยอยูํในระดับมาก โดยประเด็นที่เห็นด๎วยมากท่ีสุด คือ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ท าให๎มีความรู๎ความเข๎ามากขึ้น 

ในการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง รองลงมา คือ สมาชิก อบต. เป็นผู๎ชักน าให๎ประชาชนเห็นคุณคําของสังคมในการ

อยูํรํวมกันและการพึ่งพาอาศัยกัน 

 3. บทบาทท่ีปฏิบัติจริงในปัจจุบันของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล สํวนใหญํปฏิบัติตามบทบาทโดยการ

ปรึกษาหารือกับชาวบ๎านและน าความต๎องการของชาวย๎านไปเสนอตํอสภา อบต . ได๎ปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมี

สํวนในการคิดค๎น หาวิธีแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของราษฎรภายในต าบล และพบวํา ผู๎มีระดับการศึกษา ต าแหนํง

หน๎าท่ี การผํานการฝึกอบรมท่ีตํางกัน จะมีการปฏิบัติตามบทบาทท่ีเป็นจริงแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 4. สภาพปัญหา ในการปฏิบัติหน๎าที่ของสมาชิก อบต . สํวนใหญํมีปัญหาขาดการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ

อุปกรณ์จากรับ และการขาดการจัดหากองทุนจากภายนอกมาสนับสนุนการด าเนินงาน 

 5. บทบาทท่ีควรจะเป็นและความเป็นไปได๎ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของสมาชิก อบต. โดยการศึกษาจาก

ประชาชนผู๎เกี่ยวข๎อง พบวํา สํวนใหญํเห็นวํา สมาชิก อบต. ควรมีบทบาทในการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็กเพื่อการบริโภค

และการผลิต บทบาทในการสํงเสริมการเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหมํ) และความเป็นไปได๎ของการปฏิบัติตามบทบาท 

คือ การสํงเสริมการจัดต้ังกลุํมออมทรัพย์และกองทุนต าบล 
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962.  เทียนทอง  บุญยรางกูร . การัพฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จังหวัดบุรีรัมย์  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

 ผลการศึกษา 

 1. ลักษระพื้นฐานท่ัวไปของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา เป็นเพศชายมากกวําเพศ

หญิง คิดเป็นร๎อยละ 92.9 มีอายุระหวําง 41 – 50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 43.7 สํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 53.2 มีสถานภาพสมรสแล๎วอยูํด๎วยกัน คิดเป็นร๎อยละ 89.7 มีรายได๎ของครอบครัวตํอเดือน 

อยูํระหวําง 5,000 บาทและน๎อยกวํา คิดเป็นร๎อยละ 75.4 มีรายจํายของครอบครัวตํอเดือน อยํูระหวําง 5,000 บาทและ

น๎อยกวํา คิดเป็นร๎อยละ 79.4 สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 57.9 และมีต าแหนํงเป็นกรรมการบริหาร 

คิดเป็นร๎อยละ 57.1 ปฏิบัติหน๎าที่มาแล๎วเป็นเวลานานมากกวํา 3 ปี คิดเป็นร๎อยละ 746 มีมากกวําคร่ึงท่ีเคยได๎รับการ

อบรมเก่ียวกับโรคเอดส์ คิดเป็นร๎อยละ 50.8 หนํวยงานท่ีจัดอบรมคือ หนํวยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด คิด

เป็นร๎อยละ 69.4 และสื่อท่ีให๎ความร๎ูเก่ียวโรคเอดส์ คือ โทรทัศน์ คิดเป็นร๎อยละ 86.5 

 2. สภาพปัญหาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลตํอการป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ 

พบวํา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง และเป็นปัญหามากสุดคือ ปัญหาเกิดจากการขาดส่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 

 3. ความรู๎และทัศนคติ พบวํา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎เกี่ยวกับโรคเอดส์ใน

ระดับปานกลาง มีทัศนคติเก่ียวกับโรคเอดส์และทัศนคติเก่ียวกับบทบาทในระดับดี 

 4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลตํอการป้องกันและแก๎ไขปัญหา

โรคเอดส์ พบวํา การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเก่ียวกับโรคเอดส์ด๎วยเทคนิคตําง ๆ และการใช๎สื่อเผยแพรํ

ประชาสัมพันธ์สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ในระดับสูง สํวนการศึกษาดูงานเก่ียวกับโรคเอดส์ การรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

และการติดตามประเมินผล สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ในระดับปานกลาง 

 5. ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะประชากร สภาพปัญหา ความรู๎ และทัศนคติกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

  5.1 ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะประชากรกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา เพศมีความสัมพันธ์กับการรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์ อายุมีความสัมพันธ์กับการ

ฝึกอบรม ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงคณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์กับการศึกษาดู

งานและการประชาสัมพันธ์ อาชีพมีความสัมพันธ์กับการศึกษาดูงาน ต าแหนํงในคณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์กับ

การใช๎สื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์ อยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

  5.2 ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพปัญหากับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา ปัญหาที่เกิดจากองค์การบริหารสํวนต าบล ปัญหาที่เกิดจากประชาชนในท๎องถ่ิน และ

ปัญหาที่เกิดจากากรขาดสื่อ มีความสัมพันธ์กับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน อยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

  5.3 ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎และทัศนคติกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสํวนต าบล พบวํา ทัศนคติเก่ียวกับโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กับการศึกษาดูงาน สํวนทัศนคติเก่ียวกับ

บทบาทมีความสัมพันธ์กับการใช๎สื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์ อยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

 

963.  เทียมจันทร์  ลิมปาภินันท์ , ร.ต.อ.หญิง . สมรรถวิสัยของเจ้าหน้าที่งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดปทุมธานี  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สาขาพัฒนาสังคม โครงกาสหวิทยาการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543. 

 ผลการศึกษา ในด๎านปัจจัยสํวนบุคคล โดย 2 ใน 3 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 34 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแตํ

ปริญญาตรีและสูงกวําปริญญาตรี รายได๎เฉลี่ย 9,575 บาท สํวนใหญํไมํมีอาชีพเสริม สวัสดิการท่ีได๎รับคือคําเชําบ๎าน 
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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ภูมิล าเนาเดิมอยูํตํางจังหวัด จังหวัดที่ไมํใชํปริมณฑล ระยะเวลาในการท างานในองค์การบริหารสํวนต าบล ระยะเวลาเฉลี่ย 

2.9 ปี ร๎อยละ 77.9 ระยะเวลาการท างานด๎านงบประมาณหรือการเงิน น๎อยกวํา 3 ปี หรือ 3 ปี เจ๎าหน๎าที่งบประมาณสํวน

ใหญํเป็นปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ร๎อยละ 73.5 เป็นเจ๎าหน๎าที่งบประมาณโดยต าแหนํง ร๎อยละ 63.2 มี

ประสบการณ์ด๎านงบประมาณหรือการเงิน ร๎อยละ 72.1 ฝึกอบรมโดยการสัมมนาหรือดูงาน ร๎อยละ 80.9 ฝึกอบรมจาก

หนํวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีสมรรถวิสัยงานงบประมาณอยํูในเกณฑ์ดี และการทดสอบสมมติฐาน พบวํา อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ระยะเวลาในการท างานงบประมาณหรือการเงิน ต าแหนํงในองค์กร ที่มาของ

ต าแหนํง ประการณ์การท างาน การได๎รับการฝึกอบรม หนํวยงานท่ีฝึกอบรม ไมํมีผลตํอสมรรถวิสัยงานด๎านงบประมาณ

แตกตํางกัน 

 

964.  สัญญา  ขาวสว่าง . การรับรู้การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะ

ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาประชากร

ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา การรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุน อบต . ในภาพรวม ทั้ง 3 เรื่อง พบวํา

สมาชิกสภา อบต . รับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในระดับปานกลาง (X = 1.86) และเม่ือแยกระดับการรับรู๎ของ

สมาชิกสภา อบต . ในแตํละเรื่องก็พบวํา การรับรู๎เรื่องการจัดตั้งและพัฒนากลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตอยูํในระดับปาน

กลาง (X = 1.86) การรับรู๎เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาต าบลอยูํในระดับปานกลาง (X = 1.80) และรับรู๎เรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับปานกลาง (X = 1.86) เม่ือวิเคราะห์สถิติ t-test และ ANOVA พบวํา 

ปัจจัยด๎านประชากรตัวแปรท่ีมีผลตํอการรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุน อบต . ในเรื่องการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (P < 0.05) และการรับรู๎ในภาพรวม (P < 0.05) ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจไมํมี

ผลตํอการรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุน อบต . ในด๎านวิชาการท้ัง 3 เรื่อง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ (P < 0.05) ปัจจัยทางด๎านสังคม/จิตวิทยา ตัวแปรท่ีมีผลตํอการรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุน 

อบต. ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในท๎องถ่ิน (P < 0.05) 

การมีต าแหนํงอ่ืนในชุมชนมีผลตํอการรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุน อบต . เรื่องการจัดต้ังและพัฒนา

กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต (P < 0.05) ทัศนคติตํอพัฒนากรมีผลตํอการรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการ

สนับสนุน อบต . (P < 0.05) ปัจจัยด๎านความรู๎พบวําการรับรู๎ขําวสารพัฒนาชุมชนและประสบการณ์ในการรํวมกิจกรรม

งานพัฒนาชุมชน มีผลตํอการรับรู๎การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุน อบต. ด๎านวิชาการท้ัง 3 เรื่อง (P < 0.05) 

 

965.  อรพินท์  ขาวสว่าง . การปฏิบัติงานด้านการพัมนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : 

กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาประชากรศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวําสมาชิกสภา อบต. สํวนใหญํปฏิบัติงานพัฒนาสตรีด๎านการเมือง การปกครอง มากท่ีสุด (X = 

2.96) รองลงไปคือด๎านสังคม/วัฒนธรรม (X = 2.96) และด๎านเศรษฐกิจน๎อยท่ีสุด (X = 2.50) เม่ือวิเคราะห์สถิติ t-

test และ ANOVA พบวํา ปัจจัยด๎านประชากรตัวแปรท่ีมีผลตํอการปฏิบัติงานพัฒนาสตรี ได๎แกํ เพศ (P < 0.05) และ

สถานภาพสมรส (P < 0.05) ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ ไมํมีผลตํอการปฏิบัติงานพัฒนาสตรี ปัจจัยด๎านสังคม /จิตวิทยา ตัว

แปรท่ีมีผลตํอการปฏิบัติงานพัฒนาสตรี ได๎แกํ การมีต าแหนํงอ่ืนในชุมชน (P < 0.05) และทัศนคติตํอสตรี (P < 0.05) 

ปัจจัยด๎านความรู๎พบวําไมํมีผลตํอการปฏิบัติงานพัฒนาสตรี 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะคือ ควรสนับสนุนและให๎ความด๎านการพัฒนาสตรีแกํสมาชิกสภา อบต . ให๎มาก

ขึ้น เพราะสมาชิกสภา อบต . เม่ือมีความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนาสตรีก็จะปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสตรีมากข้ึน และ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  555 

สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู๎ท่ีไมํเห็นด๎วยการพัฒนาสตรีให๎ยอมรับและเห็นด๎วยซึ่งจะเป็นผลให๎การปฏิบัติงานด๎านการ

พัฒนาสตรีเพิ่มข้ึนและมีความชัดเจน 

 

966.  นวพร  แสงหนุ่ม . ประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  . รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ปัจจัยท่ีมีประสิทธิผลตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดเชียงใหมํมีดังตํอไปนี้ 

คือ ด๎านโครงสร๎างระบบงาน บรรยากาศภายในองค์การบริหารสํวนต าบล และความสามารถทางการบริหารงาน 

 2. ทางด๎านระดับของประสิทธิผลการด าเนินงาน พบวํา ประสิทธิผลการด าเนินงานองค์การบริหารสํวนต าบล

ในจังหวัดเชียงใหมํอยูํในเกณฑ์สูง 

 3. ปัญหาในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลพบวํา 

  3.1 บรรยากาศภายในองค์การบริหารสํวนต าบล พบปัญหาด๎านขวัญและก าลังใจของประชากรและความ

โปรํงใสในการท างานองค์การบริหารสํวนต าบล 

  3.2 ด๎านความสามารถในการบริหาร พบปัญหาด๎านเป้าหมายในการด าเนินงานยังไมํชัดเจน การจัดหา

และการใช๎งบประมาณยังไมํสามารถจัดเก็บงบประมาณได๎ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว๎ และอ านาจการตัดสินใจยังขาดหลักเกณฑ์

และการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจที่ดีพอ 

 4. ข๎อเสนอแนะ มีดังนี้ 

  4.1 ควรจะมีการประเมินผล หรือติดตามการบริหารงานของผู๎บริหาร หรือฝ่ายข๎าราชการการเมือง 

  4.2 ฝ่ายข๎าราชการฝ่ายการเมืองผู๎มีหน๎าท่ีก าหนดนโยบาย หรือด าเนินการตามระเบียบราชการนั้น ควร

จะมีความเป็นกลางค านึงถึงประโยชน์สํวนรวม และอาศัยข๎อมูลและเหตุผลในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

  4.3 ผู๎บริหารควรจะมีการวางแผนลํวงหน๎าในการใช๎จํายและการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร

สํวนต าบลอยํางระมัดระวัง และเน๎นการเกิดประโยชน์สูงสุดตํอสํวนรวม 

  4.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ กระจายขําวสาร หรือมีการแถลงผลงานแกํประชาชน เพื่อกระตุ๎นความ

สนใจ และกํอให๎เกิดความเข๎าใจอันดี ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับประชาชน 

  4.5 ควรเรํงสํงเสริมอ านาจตรวจสอบภายในชุมชนให๎กลุํมประชาชนมีอ านาจ เข๎มแข็งสามารถตรวจสอบ

การท างานขององค์การบริหารสํวนต าบล และติดตามผลโครงการพัฒนาตําง ๆ ในพื้นท่ีชุมชนตน 

 

967.  เกียรติศักดิ์  พันธวงศ์ . ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล มีความเห็นวํา การจัดกระบวนการบริหารขององค์การ

บริหารสํวนต าบลควรมีการเปลี่ยนแปลง เพราะองค์การบริหารสํวนต าบลยังขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงาน 

โครงการท่ีได๎พัฒนาตําง ๆ ยังไมํตรงกับความต๎องการของประชาชน มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ และยัง

ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน 

 2. เจ๎าหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล มีความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการบริหารของ

คณะกรรมการท่ีเป็นอยูํ โดยมองวํา องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในระดับท๎องถ่ินและ

ระดับชาติได๎ ประธานกรรมการบริหารและประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล มีความสัมพันธ์ท่ีดีตํอกัน และองค์การ

บริหารสํวนต าบลชํวยแบํงเบาภาระของรัฐในการพัฒนาท๎องถ่ินได๎ แตํควรมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะงบประมาณของ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  556 

องค์การบริหารสํวนต าบล เพราะยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล ไมํเพียงพอ

กับรายจํายและพนักงานเจ๎าหน๎าที่ถูกแทรกแซงควบคุมจากฝ่ายบริหารมากเกินไป การแก๎ไขเบื้องต๎นโดยควรให๎ประชาชน

มีสํวนรํวมในการบริหารมากข้ึนเน๎นความรํวมมือกับองค์การของประชาชนมากข้ึน ให๎โอกาสพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในองค์การ

บริหารสํวนต าบลมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นเพิ่มข้ึน ขั้นตอนการท างานต๎องรวดเร็วมากขึ้น ลดความยํุงยากซ้ าซ๎อนลง

ไป เพื่อความสะดวกแกํประชาชนผู๎มาติดตํอตํอไป 

 ข๎อเสนอแนะปัญหาบางอยํางที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล เห็นวํา ควรเปลี่ยนแปลง

กระบวนการบริหาร อันเนื่องมาจากขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงานปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ 

และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน ไมํนําจะใชํปัญหาที่แท๎จริง เนื่องจากในบทท่ี 3 ตารางท่ี 7.8 ซึ่งวัดความร๎ู

ความเข๎าใจถึงการมีเรื่องของผลประโยชน์หรือความไมํโปรํงใสเกิดข้ึนในองค์การบริหารสํวนต าบล ปรากฏวํา ผู๎ตอบ

แบบสอบถามถึงร๎อยละ 57 ได๎ตอบวํามีบ๎างเป็นธรรมดา จึงเป็นไปได๎วํา อาจมีการคอรัปชั่นเกิดข้ึน จนถือวําเป็นเรื่อง

ธรรมดา จึงท าให๎เกิดการขาดแคลนงบประมาณและขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน เป็นต๎น โดยการแก๎ไข คือ ให๎

ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารมากข้ึน 

 

968.  มณฑิรา  ยืนนาน . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนา

วัฒนธรรม : กรณีศึกษาต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลกการศึกษาพบวํา 

 ศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบล และประชาชนในการสํงเสริมและวัฒนธรรมต าบลบางตาเถรในภาพ

รวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง จ าแนกรายด๎านของวัฒนธรรมดังนี้ 

 ด๎านประเพณี มีศักยภาพในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง ทั้งสองกลุํมเห็นด๎วยหากต าบลจะท าการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูประเพณีท๎องถ่ินขึ้น และต๎องการให๎อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีท๎องถ่ินในระดับคํอนข๎างสูง สํวนความสามารถในการ

จัดการท้ังสองกลุํมเห็นวํามีความสามารถคํอนข๎างสูง แตํองค์การบริหารสํวนต าบลเห็นวําความสามารถด๎านการจัด

โครงสร๎างองค์การยังอยํูในระดับต่ า สํวนประชาชนเห็นวําความสามารถในการควบคุมดูแลยังอยูํในระดับปานกลาง ด๎าน

การพัฒนาประเพณีท๎องถ่ิน องค์การบริหารสํวนต าบลไมํตระหนัก และไมํต๎องการท่ีจะพัฒนา จึงไมํได๎แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับความสามารถในการจัดการ สํวนประชาชนก็ไมํตระหนักในการพัฒนาประเพณีท๎องถ่ินเชํนกัน แตํเมื่อได๎รับการ

น าเสนอจากผ๎ูวิจัยก็กลับมีความต๎องการให๎พัฒนาประเพณีท๎องถ่ินในระดับคํอนข๎างสูง และเห็นวําความสามารถในการ

จัดการพัฒนาประเพณีท๎องถ่ินอยูํในระดับสูง โดยควรปรับปรุงด๎านการจัดโครงสร๎างองค์การให๎มีความเข๎มแข็งขึ้น 

 ด๎านโบราณสถานและสิ่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ของท๎องถ่ิน มีศักยภาพในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง 

องค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความส าคัยกับการสํงเสริมโบราณสถานและสิ่งส าคัญทางประวัติศาสตร์น๎อย ขณะท่ีประชาชน

มีความตระหนักและต๎องการให๎สํงเสริมในระดับคํอนข๎างสูง รวมท้ังเห็นวําสามารถจัดการได๎ในระดับคํอนข๎างสูงทุกด๎าน 

สํวนการพัฒนาโบราณสถานท้ังสองกลุํมมีความคิดเห็น มีความต๎องการรวมท้ังเห็นพ๎องต๎องกันวําสามารถพัฒนา

โบราณสถานและสิ่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ของท๎องถ่ินได๎ในระดับคํอนข๎างสูง  

 ด๎านศิลปะการแสดงท๎องถ่ิน มีศักยภาพในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง โดยองค์การบริหารสํวนต าบลให๎

ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงท๎องถ่ินไมํมากนัก ขณะท่ีประชาชนมีความตระหนัก และ

ต๎องการให๎อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงท๎องถ่ินในระดับคํอนข๎างสูง รวมท้ังเห็นวําความสามารถในการ

จัดการสํงเสริม และพัฒนาเรื่องดังกลําวอยูํในระดับคํอนข๎างสูงทุกด๎าน 

 ด๎านภูมิปัญญาท๎องถ่ิน มีศักยภาพในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยองค์การบริหารสํวนต าบลให๎

ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถ่ินไมํมากนัก ขณะท่ีประชาชนมีความตระหนัก และต๎องการ

ให๎อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ในระดับคํอนข๎างสูง รวมท้ังเห็นวําความสามารถในการจัดการสํงเสริม 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  557 

และพัฒนาเรื่องดังกลําวอยูํในระดับปานกลาง ยกเว๎นด๎านภาวะผู๎น าในการสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีอยูํในระดับคํอนข๎าง

สูง 

 ด๎านภาษาถ่ิน มีศักยภาพในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างต่ า โดยองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ความส าคัญกับ

ภาษาถ่ินไมํมากนัก และไมํเห็นความจ าเป็นเรํงดํวนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือพัฒนาวัฒนธรรมด๎านนี้แตํอยํางใด สํวน

ประชาชนมีความตระหนักและต๎องการให๎สํงเสริมและพัฒนาภาษาถิ่นในระดับปานกลางเชํนกัน 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1. องค์การบริหารสํวนต าบลควรต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โครงการสํงเสริม แลพัฒนาวัฒนธรรมของต าบล โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

 2. ควรจัดอบรมให๎ความร๎ู ความเข๎าใจแกํสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล และประชาชนให๎เห็นคุณคํา และ

ความส าคัญของวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเด็นของวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 

 3. ควรก าหนดแผนการสํงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมระดับต าบลในลักษณะของแผนระยะยาว อาทิ แผนระยะ 

5 ปี หรือแผนระยะ 10 ปี เพื่อให๎มีความตํอเนื่องในการด าเนินงาน 

 4. องค์การบริหารสํวนต าบลต๎องมีบทบาทในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการรวมกลุํมทางวัฒนธรรมใน

ทุกระดับของต าบล 

 5. ควรให๎มีการระดมทุน และทรัพยากรท่ีมีอยูํในท๎องถ่ิน ในลักษณะการจัดต้ังกองทุนทางวัฒนธรรมในระดับ

ต าบล 

 6. สภาวัฒนธรรมควรมีบทบาทในการสํงเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมในต าบลมากกวํานี้ โดยส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ ควรมีบทบาทในการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานดังกลําว ทั้งนี้ในเรื่องของ

บุคลากร ความร๎ูทางวิชาการ และงบประมาณในระดับท่ีเหมาะสม 

 

969.  อาภัสรา  สงวนราชทรัพย์ . กระบวนการในการพัฒนาและจัดสรรกิจกรรมและโครงการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  . ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา กิจกรรมและโครงการท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ในรอบ

ปีงบประมาณ 2541 เป็นโครงการประเภทโครงสร๎างพื้นฐาน คือ การกํอสร๎างถนนและปรับปรุงอาคารส านักงานของ

องค์การบริหารสํวนต าบลมีความเหมาะสมกับชุมชนโดยเป็นโครงการท่ีสนองตอบตํอปัยหาการคมนาคมซึ่งเป็นปัญหา

อันดับ 1 ของปัญหาในแผนพัฒนาต าบลและสนองตอบปัญหาความไมํพร๎อมด๎านสาธารณูปโภคขององค์การบริหารสํวน

ต าบลโดยคุณภาพและปริมาณงานเหมาะสมกับงบประมาณที่องค์การบริหารสํวนต าบลปงเตาได๎รับในปีงบประมาณ 

2541 

 ส าหรับกระบวนการในการเสนอและคัดเลือกกิจกรรมและโครงการขององค์การบริหารสํวนต าบลปงเตา ได๎รับ

อิทธิพลแนวคิดการท างานมาจากคณะบุคคลท่ีเป็นสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีเป็นโดยต าแหนํง คือ กลุํมของก านัน 

ผู๎ใหญํบ๎าน ท่ีเป็นสมาชิกสภาต าบลปงเตาเดิม ได๎น าระบบการท างานซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสภาต าบลมาใช๎เป็น

วัฒนธรรมการท างานขององค์การบริหารสํวนต าบลในระบบของการจัดสรรโครงการเป็นรายหมํูบ๎านตามล าดับเลขหมํู 

หรือท่ีเรียกวํา “ระบบคิว ” และระบบการพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีเห็นผลงานเป็นรูปธรรม และสามารถจัดสรร

ผลประโยชน์ในระหวํางสมาชิกด๎วยกันได๎ นอกจากนั้น ยังสามารถสนองตอบความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีตอ๎ง

การให๎หมํูบ๎าน ต าบล มีความเจริญในด๎านของโครงสร๎างพื้นฐานทัดเทียมกับหมํูบ๎านในต าบลใกล๎เคียงกระบวนการ

ดังกลําวยังได๎รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ระหวํางผู๎น ากลุํมอ านาจเดิมและกลุํมสมาชิกท่ีเลือกตั้งเข๎าไป

ใหมํโดยประชาชนซึ่งสํงผลตํอกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  558 

970.  จันทนี  เผ่าพงษ์เลิศศิริ . แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่

อาย จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํให๎ความส าคัยกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานมากกวําการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล เชํน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

อายุ อาชีพ และต าแหนํงในองค์การบริหารสํวนต าบล ของกลุํมตัวอยํางยังมีผลตํอแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

971.  กรรณิการ์  นาคอินทร์ . ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในการประมูลงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  . 

สาขาวิชาการบริาหรองค์การ/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2544. (สารนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ปัญหาการทุจริตเรื่องการสมยอมในการเสนอราคาหรือการฮั้ว โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ๎างและการ

ประมูลงาน มูลเหตุของการทุจริตของการกระท าผิด (Anatomy of Corruption) มี 6 ประการคือ 

  1.1 โอกาส (Opportunity) หมายถึง โอกาสที่เอื้ออ านวยตํอการกระท าผิด เชํน ปัญหากฎหมายหรือ

ระเบียบมีชํองวํางเปิดโอกาสให๎ทุจริตได๎ การมีต าแหนํงหน๎าท่ีเอ้ืออ านวยตํอการกระท าผิด โดยเฉพาะต าแหนํงท่ีมีอ านาจ

ในทางให๎ค าอนุมัติ อนุญาต ให๎สัมปทานหรือใบประกอบการตําง ๆ เพราะผู๎ประกอบการมักจะยอมเสียเงินติดสินบน

เจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลี่ยงระเบียบกฎหมายได๎ทั้งในระดับต่ าและระดับสูง 

  1.2 สิ่งจูงใจ (Incentive) หมายถึง ผลประโยชน์หรือคําตอบแทนท่ีจูงใจที่เพียงพอจะให๎ท าผิด เชํน 

ปัญหาเศรษฐกิจการครองชีพของข๎าราชการท่ีรายได๎ไมํพอกับรายจําย ปัญหาการตกอยูํภาวะแวดล๎อม และอิทธิพลของผู๎

ทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอื่น ๆ ที่เรียกวํา กินกันเป็นทีม ผู๎ใดขัดขวางหรือไมํยอมรับผลประโยชน์แบํงปัน ก็มักจะเป็น

อันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สินหรืออาชีพราชการ 

  1.3 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเสี่ยงตํอภัยหรือโทษที่จะเกิดจากากรกระท าผิด ถ๎าความเสี่ยงมี

น๎อยการกระท าผิดก็เกิดข้ึนได๎งําย 

  1.4 ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริตของเหจ๎าหน๎าที่ผ๎ูมีอ านาจในการสั่งการ ใน

การอนุมัติ อนุญาต ให๎สัมปทานหรือการประมูลงานตําง ๆ ถ๎ามีไมํพอก็จะท าผิดได๎ 

  1.5 ชํองทางกฎหมาย เชํน การเปิดชํองให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐใช๎ดุลยพินิจได๎อยํางมากมายในการวินิจฉัยส่ัง

การ ไมํวําจะเป็นไปในทางผํอนผันหรือเข๎มงวด ให๎คุณให๎โทษแกํบุคคลท่ีมีประโยชน์เก่ียวข๎องได๎ ในบางกรณีอาจ

ปฏิบัติงานด๎วยความรวดเร็วหรือเตะถํวงเรื่องให๎ช๎าก็ได๎ ซึ่งการท่ีกฎหมายเปิดชํองให๎ดังกลําวท าให๎ประชาชนต๎องมอบ

ผลประโยชน์บางอยํางเพื่อให๎เรื่องของตนได๎ผํานการพิจารณาอยํางท่ีต๎องการ การท่ีข๎าราชการด าเนินการได๎ตามอ าเภอใจ

กลําวเป็นเพราะระบบการตรวจสอบของไทยยังไมํมีประสิทธิภาพ 

  1.6 การจํายสินบน เกิดจากการท่ีนักธุรกิจเองต๎อการลดต๎นทุน หรือต๎องการท่ีจะชนะคูํแขํง เชํน การ

ประมูลงานกํอสร๎างในสํวนราชการท่ีต๎องผํานกระบวนในการพิจารณากลั่นกรอง และขั้นตอนตําง ๆ มากมาย ประกอบกับ

มีคูํแขํงก็มีมาก 

 2. ชํองทางท่ีกํอให๎เกิดการสมยอมกัน (ฮั้ว) 

  2.1 ความไมํเหมาะสมของราคากลางเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในการประมูลงานการจัดซื้อจัดจ๎างในอง 5

การบริหารสํวนท๎องถ่ิน มีเรื่องของผลประโยชน์รํวมมามีสํวนเก่ียวข๎องจึงท าให๎เจ๎าที่บางกลุํมเห็นแกํประโยชน์สํวนตนและ

พรรคพวกของตน ต๎องการทรัพย์สิน เงินทอง จึงด าเนินการรํวมกับบริษัทเอกชนในการประมูลงานจัดซื้อจัดจ๎าง โดยอยูํใน

ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง ซึ่งปัจจุบันยังไมํมีหนํวยงานกลางท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราคากลางของงานกํอสร๎างตําง ๆ 

ของทางราชการโดยตรง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  559 

 

  2.2 ขาดข๎อมูลท่ีจะชํวยให๎การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เป็นการรํวมมือกันระหวํางเจ๎าหน๎าที่ขององค์การ

บริหารสํวนต าบลและบริษัทเอกชนท่ีได๎รับการประมูลงาน เพราะเอกสารประกอบแนบท๎ายสัญญาจ๎างซึ่งถือเป็นสํวนหนึ่ง

ของสัญญาเป็นสิ่งส าคัญเป็นหลักฐานส าคัญท่ีทางหจ๎าหน๎าที่ต๎องควบคุมดูแลให๎ชัดเจนและโปรํงใส แตํเจ๎าหน๎าท่ีกลับ

ปลํอยให๎ผํานไปได๎โดยไมํมีการท๎วงติงใด ๆ ทั้งสิ้น 

  2.3 ระยะเวลาที่ก าหนดให๎ผู๎รับจ๎างรับผิดชอบในความช ารุดบกพรํองของงานหลังการสํงมอบสั้นไป เป็น

ข๎อบกพรํองของระเบียบวําด๎วยการพัสดุท่ีใช๎อยูํในปัจจุบันเก่ียวกับการก าหนดระยะเวลาให๎ผ๎ูรับจ๎างรับผิดชอบในความ

ช ารุดบกพรํองของงานหลังการสํงมอบงาน แตํเป็นท่ีนําสังเกตวําระเบียบนี้ไมํได๎ก าหนดระยะเวลาที่ผ๎ูรับจ๎างจะต๎อง

รับผิดชอบในความช ารุดบกพรํองของงานไว๎โดยชัดเจน แม๎วําผู๎วําจ๎างจะสามารถระบุระยะเวลาความรับผิดชอบได๎มากกวํา 

1 ปีก็ตาม แตํปรากฏวําสํวนราชการผ๎ูวําจ๎างมักจะระบุระยะเวลาความรับผิดชอบไว๎ในสัญญาเป็นเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งความ

ช ารุดบกพรํองของงานกํอสร๎างมักปรากฏหลังจากพ๎นระยะเวลา 1 ปีแล๎ว เป็นเหตุให๎ผู๎รับจ๎างหลีกเลี่ยงไปใช๎วัสดุหรือ

แรงงานคุณภาพต่ าได๎โดยงําย ท าให๎มีก าไรสํวนเกินปกติ อันเป็นเหตุหนึ่งท่ีผู๎เสนอราคาสมยอมกับผู๎เสนอราคารายอ่ืนได๎

งําย 

  2.4 ก าหนดคุณลักษณะของผู๎เสนอราคาโดยจงใจกีดกันผู๎อ่ืน เป็นการคอร์รัปชันท่ีจะต๎องท ากันเป็น

กระบวนการ ดังนั้น ในสํวนนี้จะเห็นได๎ชัดเจน เนื่องจากท้ังข๎าราชการประจ าและข๎าราชการการเมืองท้ังระดับชาติและ

ระดับท๎องถ่ินก็มีสํวนเข๎าเก่ียวข๎องเพราะการออกระเบียบและก าหนดคุณลักษณะของผู๎เสนอราคาในการประมูลงานอาจจะ

ต๎องค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังแกํตนและพวกพ๎อง ดังนั้น กลวิธีในการก าหนดคุณลักษณะของผู๎เสนอราคาจึง

เป็นชํองทางท่ีจะท าให๎เจ๎าหน๎าที่ท าการทุจริตคอร์รัปชั่นได๎ในการบริหารท้ังในระดับบนและระดับลําง 

  2.5 ปิดก้ันขําวสารการประกวดราคา มีระเบียบวําด๎วยการประกาศขําวสารการประกวดราคาอยํางชัดเจน 

คือ ต๎องปิดประกาศประกวดราคาไว๎ในสถานท่ีเปิดลํวงหน๎ากํอนวันประมูลเป็นเวลา 20 วัน แตํในทางปฏิบัติแล๎ว พบวํายัง

ไมํคํอนเปิดเผยข๎อมูลเทําที่ควรท้ังโดยจงใจและไมํจงใจ เชํน ปิดประกาศประกวดราคาไว๎ในสถานท่ีไมํเปิดเผยบางคร้ังอยูํ

หํางไกลหรือเป็นเขตหวงห๎าม ซึ่งการปิดก้ันขําวสารการประกวดราคา จึงเป็นชํองทางของการท าการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

การบริหารระดับลําง 

  2.6 ความยํอหยํอนของเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูเก่ียวข๎อง เชํน ผู๎ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ๎าง เป็นต๎น 

ไมํมีความรู๎ในอ านาจหน๎าที่ของตนเนื่องจากไมํได๎ศึกษาระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและข๎อก าหนดตําง ๆ ในสัญญาท าให๎

ปฏิบัติหน๎าที่ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วน เป็นชํองทางให๎ผ๎ูรับจ๎างลดคุณภาพของงาน สาเหตุเกิดจากบุคลากรขององค์การ

บริหารสํวนต าบล โดยสํวนใหญํแล๎วมีความรู๎อยูํในระดับต่ า และอีกอยํางบุคลากรท่ีเข๎ามาท างานในองค์กรสํวนมากอยูํใน

ระดับอุปถัมภ์ 

 

972.  สมอาจ  ภรมพล . ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด  . รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. โครงสร๎างของคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย

เทํากับ 4.08 และสํวนท่ีควรปรับปรุงคือ การมีสํวนรํวมของปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลในการสรรหาหรือคัดเลือก

ตัวแทนจากผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

 2. บทบาทอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย

เทํากับ 3.44 และต๎องเพิ่มบทบาทในด๎านการพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ และการให๎ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานให๎กับ

องค์การบริหารสํวนต าบลมากย่ิงขึ้น 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  560 

 

973.  วนิดา  ชุมนุม . การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงย่ีโถ 

จังหวัดปทุมธานี กับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. องค์การบริหารสํวนต าบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิผลในการด าเนินงานมากกวําองค์การบริหาร

สํวนต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารสํวนต าบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

กับองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา อยํางมีนัยส าคัญต่ ากวํา 0.05 ก็คือ คุณภาพบุคลากร และความ

เพียงพองบประมาณ องค์การบริหารสํวนต าบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี มีมากกวําองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะยอ 

จังหวัดสงขลา 

 3. องค์การบริหารสํวนต าบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา มี

ความเพียงพอในเรื่องปริมาณบุคลากรระดับน๎อย ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา องค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํงยังมีความ

ต๎องการในด๎านปริมาณบุคลากร 

 4. ส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํง มีความเพียงพอในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ อยํู

ในระดับปานกลาง แสดงให๎เห็นวําทั้งสององค์การยังมีความต๎องการในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ 

 5. องค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองแหํง มีทัศนคติท่ีดีตํอผู๎บังคับบัญชา 

 6. องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา มีความรํวมมือจากประชาชนมากกวําองค์การบริหาร

สํวนต าบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 

 จากผลการศึกษาดังกลําว จึงมีข๎อเสนอแนะให๎ ทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และ

องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ให๎มีการปรับปรุงเกือบทุก ๆ ด๎าน ดังท่ีกลําวมาข๎างต๎นให๎มีความ

เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรํงด าเนินการในสํวนการบริหารงานท่ีเป็นภารกิจหลัก และภารกิจรองให๎มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์การบริหารสํวนต าบลตํอไป 

 

974.  พระมหาธีรยุทธ  สุภิษะ . การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในการวางแผน

พัฒนาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาต าบลอยูํในระดับคํอนข๎าง

สูงท้ัง 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาปัญหา การจัดท าแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 

ในขณะที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลต๎องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการมีสํวนรํวมในระดบ

คํอนข๎างสูงเชํนกัน โดยพบมากในกลุํมผลประโยชน์ และระบบโครงสร๎างอ านาจ นอกจากนั้นพบวํา ผู๎ชายมีสํวนรํวม

วางแผนพัฒนาต าบลสูงกวําหญิง ในขณะที่คนโสด เข๎ารํวมสูงกวําผู๎ท่ีสมรสแล๎ว ผู๎ท่ีมีการศึกษาต่ าเข๎ารํวมสูงกวําผู๎ท่ีมี

การศึกษาสูง และผู๎ท่ีมีรายได๎ปานกลางเข๎ามีสํวนรํวมวางแผนพัฒนาต าบลสูงกวําผู๎มีรายได๎สูง  

 ดังนั้น หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องควรจัดอบรมเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบลแกํคณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎ตระหนักในหน๎าท่ี และปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะจากกลุํม

ผลประโยชน์และระบบโครงสร๎างอ านาจควรที่จะรํวมกันแก๎ด๎วยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมท าหน๎าที่วางแผนพัฒนาต าบลได๎อยํางอิสระ และมํุงพัฒนาท๎องถ่ินให๎เกิดความ

เจริญก๎าวหน๎า และมีความเข๎มแข็งตํอไป 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  561 

 

975.  แสงเทียน  อินทร์พยุง . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทในการพัฒนาอาชีพของกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์  . บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2544. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํากรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีระดับการรับรู๎ในบทบาทด๎านการพัฒนา

อาชีพอยํูในระดับปานกลาง และมีระดับความร๎ูเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพอยูํในระดับน๎อย แตํความต๎องการมีบทบาทด๎าน

การพัฒนาอาชีพอยูํในระดับมาก ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ตํอบทบาทในการการพัฒนาอาชีพของกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสํวนต าบล อยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 คือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยูํอาศัยในพื้นท่ี อาชีพ การรับรู๎ใน

บทบาทด๎านการพัฒนาอาชีพ ความต๎องการมีบทบาทด๎านการพัฒนาอาชีพ 

 ข๎อเสนอแนะ 

 1. หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องและรับผิดชอบในโครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎กับชุมชนควรให๎ความร๎ูด๎านการ

จัดฝึกอบรมท้ังด๎านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให๎กับกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

 2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาอาชีพโดยการบรรจุลงในแผนพัฒนาต าบล (ท้ังแผน 5 ปีและแผนปีด๎วย ) 

เพื่อความเป็นรูปธรรมและเป็นหน๎าท่ีในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 3. ควรมีการประสานความรํวมมือระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการด าเนินการพัฒนาและ

สํงเสริมอาชีพ 

 4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากสํวนกลางให๎เพียงพอกับความต๎องการด๎านการพัฒนาอาชีพ เพื่อชํวยเหลือ

ประชาชนกํอให๎เกิดรายได๎และอาชีพ 

 

976.  สุกัญญา  บุตรอ าคา . พฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดฉะเชิงเทรา  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2544. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพอสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ผู๎บริหาร ประธานสภา และพนักงานสํวนต าบล มีความร๎ูความเข๎าใจในการบริหารงานงบประมาณของ

องค์การบริหารสํวนต าบลอยูํในระดับสูง 

 2. พฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลของท้ังสองแหํงมีความคล๎ายคลึง

กัน ในเรื่องการใช๎จํายเงินงบประมาณโดยการใช๎จํายมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาต าบลประจ าปี แตํแตกตํางในเรื่อง

ประเภทโครงการท่ีท าการพัฒนาโดย อบต . ต๎นแบบ มีการพัฒนาเกือบครอบคลุมทุกด๎าน ส าหรับ อบต . หลวงพํอ เน๎น

การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ผลการด าเนินงานท่ีผํานมา (พ.ศ. 2538 – 2540) บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ขององค์การบริหารสํวนต าบลท้ังสองต าบล ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 3. ความต๎องการสนับสนุนในการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลของท้ังสองแหํง ยอม

รัและต๎องการให๎ข๎าราชการสํวนภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 ข๎อเสนอแนะส าคัญท่ีได๎จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 1. ควรปรับปรุงโครงสร๎างองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เล็กลง โดยลดจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบลลงเหลือหมํูบ๎านละ 1 คน เพื่อความคลํองตัวในการท างาน 

 2. ควรจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการท่ีดี มีความเหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา ตามหลักะรรมาภิบาล 

ให๎แกํผู๎บริหาร และผู๎ท่ีเก่ียวข๎องในการบริหารงานงบประมาณ เพื่อให๎เกิดความสงํางามแกํองค์การบริหารสํวนต าบล 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  562 

977.  สานิตย์  เวียงเพ่ิม . การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการศึกษาพบวํา แนวคิดวิธีการด าเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลและประชาชนในการสํงเสริม

กลุํมอาชีพในต าบลบึงวิชัยในฐานะท่ีเป็นหนํวยสนับสนุนกลุํมอาชีพในต าบลต าบลบึงวิชัยยังมิได๎เอื้ออ านวยอยํางเต็มท่ีตํอ

การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนา สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลต าบลบึงวิชัยให๎ความส าคัญกับ

การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานมากกวําการสํงเสริมกลุํมอาชีพ ประกอบกับความไมํเข๎าใจของสมาชิกองค์การบริหารสํวน

ต าบลบึงวิชัยในกระบวนการขั้นตอนตําง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมของกลุํม การมีทัศนคติและคํานิยมท่ีเป็นเชิงลบตํอกลุํม

อาชีพมีผลท าให๎การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกลุํมอาชีพไมํบรรลุผลตามท่ีวางไว๎ รวมท้ังยังไมํมีความ

ชัดเจนในกระบวนการบริหารงานภายในองค์การบริหารสํวนต าบลบึงวิชัย การจัดท าแผนงานหรือโครงการตําง ๆ รวมท้ัง

งบประมาณยังไมํตอบสนองตํอความต๎องการท่ีแท๎จริงของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจัดต้ังกลุํมอาชีพของประชาชนนั้น

ทางองค์การบริหารสํวนต าบลบึงวิชัยยังให๎การสนับสนุนน๎อยมาก ในสํวนของประชาชนสมาชิกกลุํมอาชีพ มีสํวนรํวมใน

การตัดสินใจจัดท าโครงการพัฒนาทุกขั้นตอน ส าหรับแนวทางการพัฒนานั้นองค์การบริหารสํวนต าบลบึงวิชัยควรท่ีจะ

ปรับแนวคิดและวิธีการท างานให๎สอดคล๎องกับการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาและเสริมบทบาทการ

สนับสนุนในด๎านงบประมาณเพื่อท่ีทางกลุํมอาชีพแตํละกลุํมจะได๎มีงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมและ

องค์การบริหารสํวนต าบลบึงวิชัยควรมีการติดตามประเมินผลรํวมกับกลุํมอาชีพเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาตําง ๆ ที่

เกิดข้ึนรํวมกันและหาแนวทางการแก๎ไขปัญหาตํอ ๆ ไป 

 

978.  อนันต์  เดชโยธิน. การศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  . 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

, 2544. 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. สภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล มีการด าเนินงานอยูํในระดับ “ปานกลาง ” เรียง

ตามล าดับ คือ ด๎านสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ด๎านคุ๎มครองดูแลและบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี ด๎าน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด๎านป้องกันโรคและระงับโรคติดตํอ ด๎านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน

และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด๎านจัดให๎มีและบ ารุงทางน้ าและทางบกและด๎านสํงเสริม

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล มีปัญหาอยูํในระดับ “ปานกลาง” เรียง

ตามล าดับ คือ ด๎านสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด๎านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ี

สาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด๎านจัดให๎มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก ด๎านป้องกันโรคและระงับ

โรคติดตํอ ด๎านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด๎านสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ด๎าน

บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี และด๎านคุ๎มครองดูแลและบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 3. ข๎อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ให๎มีประสิทธิภาพ มี

ดังนี้ 

  3.1 ควรจัดสรรงบประมาณให๎ครอบคลุมการพัฒนาด๎านตําง ๆ และพิจารณาโดยองค์ประกอบตําง ๆ 

เชํน ขนาดของประชากร พื้นท่ี และสภาพท๎องถ่ิน 

  3.2 ควรจัดฝึกอบรมให๎แกํ บุคลากรให๎สามารถน าไปปฏิบัติงานได๎จริงในลักษณะการฝึกอบรมแบบเข๎ม 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  563 

  3.3 ควรมีการประสานงานกับหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง เพื่อวางแผนการด าเนินงานและแก๎ไขปัญหาอุปสรรค

รํวมกัน 

 

979.  อนุพงศ์  เนื่องจ านง . ความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบ 

อ านาจหน้าที่ รูปแบบการบริหาร และกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้ัน 1 ในเขตปริมณฑล . 

ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา บุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีมีบทบาทแตกตํางกันมีความคิดเห็นในเรื่อง

เก่ียวกับ โครงสร๎างและองค์ประกอบ อ านาจหน๎าที่ รูปแบบการบริหาร และกระบวนการการบริหารงาน ขององค์การ

บริหารสํวนต าบล ไมํแตกตํางกัน โดยสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา โครงสร๎างและองค์ประกอบ อ านาจหน๎าที่ รูปแบบการ

บริหาร ตลอดจนกระบวนการการบริหารงาน ที่กฎหมายก าหนดไว๎ในปัจจุบันส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบลเพื่อใช๎ใน

การบริหารงานหรือบริหารการพัฒนาท๎องถ่ิน มีความเหมาะสมดีแล๎ว มีเพียงการน าไปปฏิบัติในบางเรื่องเทํานั้นท่ียังไมํ

เป็นไปตามหลักการสากลเทําที่ควร อาทิ การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน การเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ

ตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ การประชาสัมพันธ์หรือการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลไปสูํ

สาธารณชน 

 

980.  อรรคพล  สารพล . การใช้สารสนเทศของประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด

ขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2544. 

 ผลการวิจัยพบวํา สํวนใหญํประธานคณะกรรมการบริหาร อบต . จังหวัดขอนแกํน มีวัตถุประสงค์การใช๎

สารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล โดยใช๎เนื้อหาสารสนเทศด๎านการบ ารุงรักษาเส๎นทางคมนาคมทางน้ าและ

ทางบก ใช๎รูปแบบสารสนเทศสื่อตีพิมพ์ คือ หนังสือ ใช๎รูปแบบสารสนเทศสื่อไมํตีพิมพ์ คือ รูปภาพและใช๎รูปแบบ

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คือ ดิสเก็ต ด๎านการใช๎แหลํงสารสนเทศ พบวําสํวนใหญํมีการใช๎แหลํงสารสนเทศบุคคล คือ 

ประสบการณ์ตนเอง แหลํงสารสนเทศสถาบัน คือ ที่วําการอ าเภอ แหลํงสารสนเทศสื่อมวลชน คือ โทรทัศน์ และแหลํง

สารสนเทศอื่น ๆ คือ การประชุม/สัมมนา 

 ปัญหาการใช๎สารสนเทศของประธานคณะกรรมการบริหาร อบต . จังหวัดขอนแกํน คือ สารสนเทศที่ใช๎ไมํ

เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน เนื้อหาสารสนเทศไมํตรงกับความต๎องการ  สื่อตีพิมพ์รูปเลํมไมํแข็งแรง ไมํมีระบบจัดเก็บท่ี

เหมาะสม ขาดทักษะความช านาญในการใช๎สื่อและอุปกรณ์ บุคลากรท่ีต๎องการปรึกษาอยํูไกล และไมํมีหนํวยงานท่ี

เก่ียวข๎องกับข๎อมูลในพื้นท่ี 

 

981.  สุเทพ  จันทรวิศรุต . บทบาทจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัมนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา สรุปได๎ดังนี้ 

 ระดับบทบาทท่ีเป็นจริงของปลัด อบตง ในการบริหารงาน อบต . ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาแตํละด๎านพบวําอยํูในระดับปานกลางเชํนกันโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้คือ 1) การจัดให๎มีและบ ารุง

ทางน้ าและทางบก 2) การสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) การสํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 

ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 4) การปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย 5) การป้องกันโรคและระงับโรคติดตํอ 6) 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  564 

บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี ตามล าดับ สํวนบทบาทท่ีเป็นจริงในการ

บริหารงาน อบต. ของปลัด อบต . อยูํในระดับน๎อย ได๎แกํ 1) ด๎านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) การค๎ุมครองดูแล

และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลท่ีมีเพศตํางกันและปลัดองค์การบริหารสํวน

ต าบลท่ีมีความสัมพันธ์กับชาวบ๎านตํางกัน จะมีบทบาทท่ีเป็นจริงในการบริหารงาน อบต . แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ข๎อเสนอแนะ 

 ด๎านการค๎ุมครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การตัดไม๎ท าลายป่า เป็นสาเหตุท า

ให๎เกิดภัยธรรมชาติตามมา โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่า 

 2. ปลูกฝังให๎นักเรียนรักษาธรรมชาติและจัดนิทรรศการเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 ด๎านรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 1.  อบต. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อภาชนะใสํขยะ รถเก็บขยะและท่ีท้ิงขยะ 

 2. สร๎างจิตส านึกและความรู๎ความเข๎าใจให๎กับประชาชนให๎เห็นความส าคัญของปัญหาของขยะท่ีจะตามมา 

 ด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเตรียมพร๎อมของพนักงานสํวนต าบล 

 1. ควรจัดสรรงบประมาณไว๎สํวนหนึ่งเพื่อเตรียมพร๎อม โดยรํวมมือกับก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และพนักงาน

ปกครองอ าเภอ 

 2. ให๎ความร๎ูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หนังสือราชการ ตลอดจนทักษะ และมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ

เป็นการเสริมสร๎างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

982.  มนต์ชัย  กวีนัฏธยานนท์ . ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษากรณีอ าเภอ

ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2544. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 40 – 49 ปี ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต๎น อาชีพท านา รายได๎ต่ ากวํา 5,000 บาท เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ปฏิบัติงาน 1- 5 

ปี 

 2. ความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลอยูํในระดับปาน

กลาง 

 3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลในภาพรวมอยูํในระดับสูง 

โดยเรียงล าดับคําเฉลี่ยได๎ดังนี้ ด๎านการประเมินผลงาน ด๎านการวางแผน ด๎านการตัดสินใจ ด๎านการบริหารงบประมาณ 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ ระดับการศึกษา ความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่

ขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 5. ปัจจัยท่ีไมํมีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ต าแหนํง 

ประสบการณ์การท างานในองค์การบริหารสํวนต าบล 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  565 

983.  สิริภัทร  ประภาวงศ์ . ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์ . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. (การ

ค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

 1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเพศชาย อายุระหวําง 38 – 50 ปี ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ สมรสแล๎ว ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม มีรายได๎ไมํเกิน 5,000 บาทตํอเดือน 

 2. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไปของ อบต . ดีมาก มีความรู๎ความ

เข๎าใจทางด๎านนิติบัญญัติปานกลาง และมีความรู๎ต่ าเก่ียวกับเรื่องการน าเอาความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ในการด าเนินงาน

โดยตรงเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณ 

 3. ต าแหนํง เพศ อายุ  การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได๎ และประสบการณ์ ในการท างาน มี

ความสัมพันธ์ตํอความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ อบต. ของคณะกรรมการบริหารสํวนต าบล และสมาชิกสภา อบต. ท่ีตํางกัน 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําภูมิหลังทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิก อบต . ไมํมีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา และอุปสรรคจากการด าเนินงานบริหารงบประมาณของ อบต. จากการวิจัยพบวํา มีปัจจัย

หลายอยํางท่ีสํงผลสืบเนื่องให๎เกิดลักษณะของความรู๎ความเข๎าใจในด๎านตําง ๆ ไมํเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติ

หน๎าท่ีของสมาชิก อบต. 

 

984.  ธนาคาร  ค าน้อย . ศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  . 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2545. (ศึกษา

ปัญหาพิเศษ) 

 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และต่ าสุดคือระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 สํวนใหญํสมรสแล๎ว และประกอบอาชีพด๎านการเกษตร โดยมีรายได๎เฉลี่ย 

4,753 บาทตํอเดือน 

 ส าหรับศักยภาพด๎านความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับแนวคิดท่ัวไปในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลนั้น ผลการวิจัย

พบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎ความเข๎าใจระดับต่ าในประเด็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ข๎อมูลและ

ขั้นตอนของการวางแผน ในขณะที่ศักยภาพด๎านความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการมีสํวนสนับสนุนและสํวนรํวมในการจัดท า

แผนพัฒนาต าบลนั้น พบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎ความเข๎าใจระดับมากเกี่ยวกับการพิจารณาลง

มติเห็นชอบแผนและการให๎ข๎อมูลพื้นฐาน นอกจากนี้แล๎วการศึกษาถึงศักยภาพด๎านความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารแผนหรือการน าแผนพัฒนาต าบลไปใช๎ พบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีความรู๎ความ

เข๎าใจระดับมากในประเด็นเก่ียวกับเป้าหมายในการวางแผนและการติดตามประเมินผล อยํางไรก็ตามศักยภาพรวมของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลศรีดงเย็น ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล พบวํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

ต าบลมีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในระดับมาก 

 

985.  ส าเริง  พรเจริญกูลกิจ  . ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทางด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานของจังหวัดนครปฐม . บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม อยํูใน

ระดับสูง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  566 

 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

จังหวัดนครปฐม ได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล คือ อายุ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สํวน เพศ ระดับการศึกษา และ

อาชีพไมํพบความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สํวน

ปัจจัยด๎านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทางด๎านโครงสร๎าง

พื้นฐานมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด๎านโครงสร๎างอ านาจหน๎าที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคือ การแตํงตั้งมอบหมายผ๎ูรับผิดชอบควบคุมดูแลงาน 

ติดตาม ประเมินผลโครงการโครงสร๎างพื้นฐานเป็นรายด๎าน และมอบอ านาจ (delegation) ให๎รับผิดชอบสามารถ

ด าเนินการได๎ ในลักษณะ One stop service ตั้งแตํการวางแผนโครงการ กระท่ังการขออนุมัติและบริหารงบประมาณ 

รวมถึงท าหน๎าที่การดูแลรักษาและการใช๎ประโยชน์โครงสร๎างพื้นฐานด๎วย นอกจากนี้ เห็นควรให๎มีการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติท่ีไมํจ าเป็นลง เพื่อความรวดเร็วในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

986.  ทิพาภรณ์  ไพศาลนันท์ . ความต้องการพัฒนาตนเองตามบทบาทใหม่ภายใต้การบริหารงานร่วมกับ อบต . 

ของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตจังหวัดราชบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา หัวหน๎าสถานีอนามัยในเขตจังหวัดราชบุรีมีความต๎องการพัฒนาตนเองตามบทบาทใหมํ

ภายใต๎การบริหารงานรํวมกับ อบต . อยูํในระดับสูง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต๎องการพัฒนาตนเองตามบทบาท

ใหมํภายใต๎การบริหารงานรํวมกับ อบต. คือ ความร๎ูเก่ียวกับโครงการกระจายอ านาจสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน โดยตัว

แปรนี้อธิบายความสัมพันธ์กับความต๎องการพัฒนาตนเองตามบทบาทใหมํภายใต๎การบริหารงานรํวมกับ อบต . ได๎ร๎อยละ 

3 

 ข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการศึกษาคร้ังนี้ ควรมีการให๎ความร๎ูหรือฝึกอบรมแกํหัวหน๎าสถานีอนามัยในเรื่อง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการของโครงการกระจายอ านาจ ฯ ให๎มากข้ึน เพราะกสร๎างความเข๎าใจและความ

ถูกต๎องในการน านโยบายไปปฏิบัติให๎ตรงกัน จะน ามาสูํการพัฒนาหัวหน๎าสถานีอนามัยและเจ๎าหน๎าที่สถานีอนามัยทุกคน

ให๎มีประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงขึ้นเม่ือต๎องไปท างานรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

 

987.  จ านง  เหลาะโต๊ะหมัน . การจัดท าแผนพัฒนาต าบลด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้ัน 1 และ

ช้ัน 2 . ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา องค์การบริหารสํวนต าบลชั้น 1 และชั้น 2 มีการด าเนินการในอันดับสูงในแตํละเรื่อง ดังนี้ 

(1) เรื่องการมีสํวนรํวมคิด ศึกษาสภาพปัจจุบัน กระบวนการท่ีด าเนินการมากท่ีสุดสามอันดับแรก คือ การส ารวจปัญหา

และความต๎องการจากประชาชนในท๎องถ่ิน แตํงตั้งคณะท างานโดยมีตัวแทนประชาคม ศึกษาวิเคราะห์ สภาพแวดล๎อมทาง

สังคม และความต๎องการของชุมชน (2) เรื่องการมีสํวนรํวมจัดท าแผน พบวํา องค์การบริหารสํวนต าบลก าหนดนโยบาย 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามสภาพปัญหาและความต๎องการของท๎องถ่ินมากท่ีสุด (3) เรื่องการมีสํวนรํวมตรวจสอบและ

แสดงความคิดเห็นตํอแผนงาน องค์การบริหารสํวนต าบลเปิดโอกาสให๎ประชาคมซักถามได๎อยํางอิสระ ส าหรับปัญหาที่พบ 

ได๎แกํ บุคลากรขาดความร๎ูความเข๎าใจประเด็นการจัดท าแผน การได๎มาของข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูล การก าหนดนโยบาย 

และการปรับปรุงแผนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ 

 ข๎อเสนอแนะ (1) ควรมีการประสานนโยบายการจัดการศึกษาระหวํางกรมการปกครอง แลกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ควรก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาในภาพกว๎าง (3) ควรติดตํอประสานงานระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับ

หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องมากข้ึน (4) ควรมีการพัฒนาบุคลากรด๎านการวางแผนมากข้ึน และ (5) ควรสํงเสริมการศึกษาดูงาน

ในหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง 
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วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สภาต าบล 

 

988.  จิตรา พรหมชุติมา . บทบาทของสภาต าบลในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาชนบทของ 4 กระทรวง

หลัก : ศึกษาในกรณีการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2525. 

 ผลจากการวิจัย พบวํา ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในสํวนท่ีเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาชนบท

ของ 4 กระทรวงหลัก ขึ้นอยูํกับความสอดคล๎องของสภาต าบลกับแผนพัฒนาชนบทของ 4 กระทรวงหลัก ด๎วยเหตุผลนี้ 

“ความสอดคล๎อง” ได๎กลายเป็นปัจจัยส าคัญตํอความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทของ 4 กระทรวงหลัก 

 นอกจากนี้ยังพบวํา ในทางปฏิบัติการมอบอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบให๎กับสภาต าบลมีอ านาจในการ

จัดท าแผนพัฒนาต าบลในสํวนท่ีเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาชนบทของ 4 กระทรวงหลักอยํางเต็มท่ีมีผลท าให๎การ

บริหารการพัฒนาชนบทของ 4 กระทรวงหลัก บรรลุเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีรัฐบาลตั้งไว๎ ซึ่ง

น าไปสูํการกระจายความรับผิดชอบให๎กับสภาต าบลในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศอีกด๎วย 

 

989.  ประสิทธิ์ การกลาง . บทบาทของสภาต าบลในการด าเนินงานโครงการสร้างงานในชนบท : ศึกษาความรู้ 

ความเข้าใจและทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการ เปรียบเทียบคณะกรรมการสภาต าบล ราษฎรที่ท างานใน

โครงการ และราษฎรที่ไม่ได้ท างานในโครงการปี 2525 อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ . สารนิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2526. 

 ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวํา ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบ 

กสช. ของคณะกรรมการสภาต าบล พบวําคณะกรรมการสภาต าบลมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับปานกลาง แตํเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดปรากฏวํา คณะกรรมการสภาต าบลมีความรู๎ความเข๎าใจอยํในระดับมากในเรื่องการคัดเลือก

โครงการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแรงงานราษฎรมาท างานในโครงการ การจ๎างแรงงานราษฎรในต าบลการจัดสรรเงิน

โครงการให๎แตํละหมํูบ๎าน อ านาจหน๎าที่ของสภาต าบลในการเบิกจํายเงิน ตัวแปรด๎านการศึกษา และระยะเวลาในการด ารง

ต าแหนํง ไมํมีความสัมพันธ์กับความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบ ฯ ยกเว๎นตัวแปรด๎านอายุท่ีมี

ความสัมพันธ์ แตํสัมพันธ์เฉพาะเรื่อง “การจ๎างแรงงานราษฎรในต าบล” และ “การจัดสรรเงินโครงการให๎แตํละหมํูบ๎าน” 

เทํานั้น ส าหรับในเรื่องทัศนะเก่ียวกับประโยชน์ และการตอบสนองความต๎องการของท๎องถ่ินของโครงการ พบวํา

คณะกรรมการสภาต าบลราษฎรท่ีท างานในโครงการและและราษฎรท่ีไมํได๎ท างานในโครงการมีทัศนะไมํแตกตํางกันทาง

สถิติ กลําวคือท้ังสามกลุํมเห็นวําโครงการ กสช. มีประโยชน์ในด๎านชํวยพัฒนาท๎องถ่ิน รองลงมาชํวยเพิ่มผลผลิต และมีน้ า

บริโภค และชํวยให๎มีงานท าตามล าดับ ซึ่งเม่ือพิจารณาในด๎านประโยชน์ของโครงการตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ประสงค์

จะให๎โครงการนี้ชํวยให๎ประชาชนในชนบทมีงานท าในชํวงวํางงานแล๎ว แม๎วําผู๎ตอบท้ังสามกลุํมมีความเห็นในล าดับ

รองลงมา แตํเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวํา โครงการดังกลําวมีสํวนชํวยให๎ประชาชนในชนบทมีงานท าในชํวงวํางงาน

อยูํมาก  

 จากการวิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ ในทุก ๆ ด๎านแล๎ว ชี้ให๎เห็นวําการท่ีรัฐบาลก าหนดให๎มีโครงการสร๎างงานใน

ชนบทขึ้น เป็นการแสดงให๎เห็นถึงรัฐบาลเริ่มตระหนักถึงความส าคัญขององค์กรปกครองตนเองของประชาชนในระดับ

ท๎องถ่ินคือสภาต าบล ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนาชนบทนอกเหนือจากบทบาทในการ

เป็นองค์กรท่ีชํวยฝึกสอนประชาธิปไตยในระดับท๎องถ่ิน และการท่ีรัฐบาลก าหนดให๎สภาต าบลเป็นหนํวยด าเนินการในการ

บริหารโครงการ กสช . ยํอมแสดงถึงการตระหนักในความส าคัญของผู๎น าท๎องถ่ินตํอการพัฒนาชนบทด๎วย เพราะสภา
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ต าบลนั้นมีคณะกรรมการสภาต าบลเป็นผู๎บริหารงานกิจการของต าบล ซึ่งประกอบด๎วยก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจ า

ต าบล และราษฎรผู๎ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรเลือกตั้งบุคคลตําง ๆ เหลํานี้ถือได๎วําเป็นผู๎น าท๎องถ่ิน การให๎สภาต าบลบริหาร

โครงการในอีกนัยหนึ่งก็คือ การให๎ผู๎น าท๎องถ่ินบริหารโครงการให๎เป็นไปตามความต๎องการของท๎องถ่ินนั่นเอง ซึ่งจากการ

ศึกษาวิจัยนี้ได๎แสดงวําการบริหารโครงการ กสช. ของคณะกรรมการสภาต าบลได๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน

ในท๎องถ่ิน นอกจากนี้การท่ีรัฐบาลได๎ก าหนดให๎สภาต าบลรับผิดชอบบริหารโครงการดังกลําว ยังแสดงวํารัฐบาลได๎

กระจายอ านาจการบริหารการพัฒนาให๎แกํท๎องถ่ิน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอยํางยิ่งตํอการกระจายอ านาจทางปกครอง

ตํอไป และจากการศึกษาวิจัยนี้ยํอมแสดงวําสภาต าบลมีขีดความสามารถเพียงพอตํอการท่ีจะยกฐานะขององค์กรเป็น

องค์การปกครองท๎องถ่ินท่ีสมบูรณ์ตํอไป 

 

990.  สมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ . กรรมการสภาต าบลกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี

กรรมการสภาต าบลในอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  . คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. (สาร

นิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบวํา กรรมการสภาต าบลในอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก มี

สถานภาพทางต าแหนํงเป็นกรรมการสภาต าบลผ๎ูทรงคุณวุฒิ จ านวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.1 เป็นเพศชายจ านวน 

226 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.8 มีอายุระหวําง 31-40 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.7 เคยเรียนในโรงเรียนจนจบ

หลักสูตร ป. 4 จ านวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.2 มีอาชีพเกษตรกรรมจ านวน 85 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.3 มีรายได๎

ระหวําง 30,001 – 80,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.2 มีระยะเวลาการอยูํอาศัยในต าบล 31 – 45 ปี 

จ านวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.2 มีสถานภาพในครอบครัวเป็นหัวหน๎าครอบครัว จ านวน 166 คน คิดเป็นร๎อยละ 

68.9 มีทัศนคติไมํแนํใจตํอแนวทางการพัฒนาชนบทของรัฐบาล จ านวน 151 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.7 ได๎รับประโยชน์

ปานกลางจากการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท จ านวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.3 มีลักษณะของการมีสํวนรํวมโดย

ความสมัครใจจ านวน 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.8 ตลอดจนมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทในระดับสูง จ านวน 134 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 55.6 ซึ่งสามารถน ามาเทียบเคียงสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ดังนี้ (1) เพศ แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวม

ในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (2) อายุ แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (3) 

การศึกษา แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (4) ระยะเวลาการอยูํอาศัยในต าบล  

แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (5) อาชีพ แตกตํางกันท าให๎ระดับการมีสํวนรํวม

ในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (6) รายได๎ของครอบครัว แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท

แตกตํางกัน (7) สถานภาพทางต าแหนํง แตกตํางกันท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (8) 

สถานภาพในครอบครัว แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (9) ทัศนคติท่ีมีตํอแนว

ทางการพัฒนาชนบทของรัฐบาล แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (10) 

ประโยชน์ท่ีได๎รับจากการมีสํวนรํวม แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน (11) 

ลักษณะของการมีสํวนรํวม แตกตํางกันไมํท าให๎ระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน 

 

991.  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ . ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  . 

พัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534.  

 วิทยานิพนธ์นี้ให๎ความสนใจอยํางยิ่งกับการศึกษาถึงความคิดเห็นของกรรมการสภาต าบลและทัศนคติ ของ

ประชาชนตํอขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อมํุงศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาต าบล และทัศนคติประชาชนตํอความสัมพันธ์ระหวําง 

ITERMS กับ N ในฐานะท่ี ITERMS, N เป็นตัวแบบหนึ่งท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึง

ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลได๎ โดย ITERMS  ซึ่งประกอบขึ้นด๎วยข๎อมูลขําวสาร เทคโนโลยี 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  569 

ฐานะทางการเงินของสภาต าบล ทรัพยากร การเสียสละเพื่อสํวนรวมของกรรมการสภาต าบล รวมท้ังกลุํมทางสังคมและ

การเมืองในท๎องถ่ิน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยท่ีมีผลตํอขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบล หรือเป็นกลุํม

ตัวแปรอิสระ สํวน N เป็นขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบล หรือตัวแปรตาม ซึ่งประกอบด๎วยการ

ก าหนดปัญหาและความต๎องการของชาวบ๎าน การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ การคลังท๎องถ่ิน การประสานงาน 

การควบคุม และการประเมินผล นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ ยังรวมไปถึงการเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม

ส าหรับปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลให๎มีขีดความสามารถสูงขึ้นด๎วย  

 ตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้มี 2 กลุํม ได๎แกํ กรรมการสภาต าบลและประชาชนท่ีเป็นหัวหน๎าครัวเรือนและ

ผู๎น ากลุํม ซึ่งสุํมตัวอยํางได๎จาก 81 ต าบล 27 อ าเภอ 9 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได๎ตัวอยํางจ านวน 854 

คน ซึ่งเทํากับร๎อยละ 81.1 ของตัวอยํางท้ังหมด (1,053 คน) สํวนการรวบรวมข๎อมูลสนามใช๎วิธีสัมภาษณ์รายบุคคลด๎วย

แบบสอบถามในชํวงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2534 การประมวลข๎อมูลและวิเคราะห์ ข๎อมูลใช๎เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โปรแกรม SPSS ส าหรับสถิติท่ีใช๎ คือ ความแตกตํางของร๎อยละ Chi-square และ Multiple regression  

 ผลการศึกษาพบวํา ตามความคิดเห็นของกรรมการสภาต าบลนั้น ปัจจัยท่ีมีผลตํอขีดความสามารถในการ

บริหารงานพัฒนาของสภาต าบล อันได๎แกํ (1) เทคโนโลยี (2) ฐานะทางการเงินของสภาต าบล (3) ทรัพยากร (4) การ

เสียสละเพื่อสํวนรวมของกรรมการสภาต าบล ตลอดจน (5) กลุํมทางสังคมและการเมืองในท๎องถ่ิน ยกเว๎นข๎อมูลขําวสาร 

มีความสัมพันธ์ทางบวกหรือมีสํวนชํวยสํงเสริมให๎การบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลมีขีดความสามารถสูงขึ้น และเม่ือ

เรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยดังกลําวแตํละตัวท่ีมีตํอขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบล โดยใช๎ 

Multiple  regression พบวําทรัพยากรมีสํวนชํวยสํงเสริมให๎การบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลมีขีดความสามารถสูงขึ้น

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ฐานะทางการเงินของสภาต าบล กลุํมทางสังคมและการเมืองในท๎องถ่ิน เทคโนโลยี การเสียสละ

เพื่อสํวนรวมของกรรมการสภาต าบล และข๎อมูลขําวสาร ส าหรับแนวทางท่ีจะชํวยให๎การบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลมี

ขีดความสามารถสูงขึ้นนั้น พบวําควรให๎ความส าคัญเป็นพิเศษฐานะทางการเงินของสภาต าบลควบคูํไปกับทรัพยากร 

 สํวนผลการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนปรากฏวํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ของสภาต าบลทุกตัวล๎วนมีความสัมพันธ์ทางบวกหรือมีสํวนชํวยสํงเสริมให๎การบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลมีขีด

ความสามารถสูงขึ้น และเม่ือเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยดังกลําวแตํละตัวท่ีมีตํอขีดความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาของสภาต าบลก็พบวําข๎อมูลขําวสารมีสํวนชํวยสํงเสริมให๎การบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลมีขีดความสามารถ

สูงขึ้นมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดับคือฐานะทางการเงินของสภาต าบล กลุํมทางสังคมและการเมืองในท๎องถ่ิน การเสียสละ

เพื่อสํวนรวมของกรรมการสภาต าบล เทคโนโลยี และทรัพยากร สํวนแนวทางท่ีจะชํวยให๎การบริหารงานพัฒนาของสภา

ต าบลมีขีดความสามารถสูงขึ้นนั้น พบวําควรให๎ความส าคัญเป็นพิเศษกับข๎อมูลขําวสาร ฐานะทางการเงินของสภาต าบล 

กลุํมทางสังคมและการเมืองในท๎องถ่ิน พร๎อมท้ังการเสียสละเพื่อสํวนรวมของกรรมการสภาต าบล 

 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการสภาต าบลกับทัศนคติของประชาชน ท าให๎พอท่ีจะกลําวได๎วํา 

ท้ังกรรมการสภาต าบลและประชาชนสํวนใหญํมีแนวโน๎มวํายอมรับตัวแบบ ITERMS, N ในฐานะท่ีเป็นตัวแบบหนึ่งซึ่ง

สามารถน าไปประยุกต์ใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลได๎ 

ในเวลาเดียวกันยังพบวําความคิดเห็นสํวนใหญํท่ีมีตํอ ITERMS, N เป็นไปในท านองเดียวกันมีแตกตํางกันไมํมาก 

เฉพาะท่ีส าคัญคือเรื่องข๎อมูลขําวสาร 

 ส าหรับข๎อเสนอแนะนั้น ผู๎ศึกษาได๎แบํงเป็น 2 สํวน คือข๎อเสนอแนะในแงํของเนื้อหา และในแงํของระเบียบวิธี

วิจัย ในแงํของเนื้อหาผู๎ศึกษาได๎เสนอแนะโดยยึดถือผลการศึกษาวิจัยท่ีได๎จากกรรมการสภาต าบลเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะ

กรรมการสภาต าบลเป็นผู๎ปฏิบัติงานพัฒนาในสภาต าบลอยูํโดยตรง ขณะที่ประชาชนเป็นผู๎ท่ีเฝ้ามองการปฏิบัติงานของ

สภาต าบลอยูํภายนอก โดยเสนอแนะให๎ภาครัฐและ /หรือภาคเอกชนน าตัวแบบ ITERMS,N ไปประยุกต์ใช๎ส าหรับ

พิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบล และไมํควรให๎ความส าคัญกับ ITERMS ทุกปัจจัย

อยํางเทําเทียมกัน แตํควรให๎ความส าคัญเป็นพิเศษกับฐานะทางการเงินของสภาต าบล ซึ่งหมายถึงรายได๎จากงบประมาณ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  570 

เงินสนับสนุน และรายได๎ของต าบลเอง ควบคูํไปกับทรัพยากร ซึ่งหมายถึงความรู๎ความสามารถของกรรมการสภาต าบล 

อันเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรรมการสภาต าบลและประชาชนท้ังในด๎านเศรษฐกิจและสังคมควบคํูกันไป 

สํวนข๎อเสนอแนะในแงํของระเบียบวิธีวิจัยท่ีส าคัญนั้น ผู๎ศึกษาได๎เสนอให๎ปรับปรุงข๎อค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารท่ีใช๎

สัมภาษณ์กรรมการสภาต าบลโดยให๎ข๎อค าถามครอบคลุมข๎อมูลขําวสารชนิดที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการอยํางเทํา

เทียมกัน พร๎อมกันนั้น ผู๎ถูกสัมภาษณ์ที่เป็นประชาชนนําจะเป็นผู๎ร๎ูเรื่องเก่ียวกับสภาต าบลและโครงการสร๎างงานในชนบท

อยํางแท๎จริง รวมท้ังไมํควรถามชื่อผู๎ถูกสัมภาษณ์ด๎วย 

 ท๎ายท่ีสุด ผลการศึกษาได๎กํอให๎เกิดประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ ในทางวิชาการเป็นการยืนยันการ

ใช๎แนวความคิด หรือตัวแบบ ITERMS,N ซึ่งมีอยูํเดิมแล๎ววําสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎โดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํวนในทางปฏิบัติซึ่งเก่ียวเนื่องกับทางวิชาการนั้น ผลการศึกษาได๎ชํวยเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

ท่ีชัดเจนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาต าบล โดยเสนอให๎ภาครัฐและ /

หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข๎องน าตัวแบบ ITERMS,N ไปประยุกต์ใช๎ โดยควรให๎ความส าคัญเป็นพิเศษกับฐานะทางการเงิน

ของสภาต าบลควบคูํไปกับทรัพยากรดังกลําวแล๎ว ซึ่งเทํากับเป็นการสนับสนุนความต๎องการของกรรมการสภาต าบลท่ี

แสดงออกผํานทางการศึกษาคร้ังนี้ อันจะมีสํวนชํวยสํงเสริมให๎การปฏิบัติงานพัฒนาของสภาต าบลมีขีดความสามารถ

สูงขึ้น พร๎อมท้ังมีสํวนชํวยท าให๎สภาต าบลเป็นหนํวยงานเพื่อการพัฒนาชนบทในระดับต าบลอยํางแท๎จริงตํอไป  

 

992.  เพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการวางแผนพัฒนาของกรรมการสภาต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบวํา กรรมการสภาต าบลมีอายุเฉลี่ย 46 ปี และมีความรู๎ระดับประถมศึกษาร๎อยละ 81.5 

ประกอบอาชีพหลักด๎านเกษตรกรรมร๎อยละ 72.3 และกรรมการสภาต าบลมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสภาต าบลโดย

เฉลี่ย 6.9 ปี กรรมการสภาต าบลสํวนใหญํ มีความเข๎าใจเก่ียวกับบทบาท และภารกิจของสภาต าบลอยูํในระดับ

คํอนข๎างมาก เนื่องจากมีการกระจายอ านาจ และการสนับสนุนการด าเนินงานสภาต าบลจากเจ๎าหน๎าท่ีราชการท่ีเก่ียวข๎อง มี

การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 5 ปี และแผนประจ าปี โดยใช๎ข๎อมูล จปฐ. กชช. 2ค และข๎อมูลแหลํงน้ าเป็นเคร่ืองมือ ในด๎าน

ปัจจัยท่ีมีผลตํอความสามารถในการวางแผนพบวํา ระดับการศึกษา และอาชีพของกรรมการสภาต าบล ไมํมีความสัมพันธ์

กับความสามารถดังกลําว แตํข้ึนอยูํกับความรู๎จากการได๎ฝึกอบรมด๎านการวางแผนพัฒนาต าบล 5 ปี และแผนประจ าปี

เป็นส าคัญ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องการค๎นหาปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน วิธีการด าเนินงานตามแผน และ

การติดตามประเมินผล ซึ่งความรู๎ดังกลําวนี้ มีสหสัมพันธ์เชิงบวก กับระดับความสามารถในการวางแผนพัฒนาของ

กรรมการสภาต าบล 

 จากผลการศึกษาหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง จึงควรจัดการฝึกอบรมให๎ความร๎ูแกํกรรมการสภาต าบลในเรื่องดังกลําว

ข๎างต๎นอยํางจริงจัง และสม่ าเสมอ พร๎อมท้ังมีการติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม ก าหนดนโยบายให๎

เจ๎าหน๎าที่ราชการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาต าบลในด๎านการจัดท าแผนพัฒนต าบลอยํางถูกต๎องตามขั้นตอน 

ตลอดจนสร๎างทัศนคติ และจิตส านึกท่ีดีตํอการวางแผนพัฒนาให๎แกํกรรมการสภาต าบล และสํงเสริมสนับสนุนให๎ใช๎

ข๎อมูลต าบล และน าแผนพัฒนาต าบลท่ีได๎จัดท าขึ้นมาไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางเป็นรูปธรรม 

 

993.  กฤษณา สุพรรณพงษ์ . ทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบลและคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนา

ชนบทระดับต าบลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสภาต าบล  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบวํา กลุํม กสต. และ คปต. ในเขตต าบลก๎าวหน๎า มีทัศนคติตํอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสภา

ต าบลแตกตํางกับกลุํม กสต . และ คปต . ในเขตต าบลล๎าหลังในทิศทางแนวคิดท่ีก๎าวหน๎า แตํเป็นข๎อแตกตํางใน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  571 

รายละเอียด สํวนในภาพรวม กสต . และ คปต . ท้ัง 2 เขตพื้นท่ี มีทัศนคติไมํแตกตํางกัน และเห็นด๎วยกับการเปลี่ยน

บทบาทของสภาต าบลในการยกฐานะเป็นนิติบุคคล 

 จากผลการศึกษา ผู๎ศึกษาเสนอแนะให๎รัฐเรํงด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎อง ชัดเจน ตํอ

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสภาต าบล ให๎แกํ กสต . และ คปต . เอง และกลุํมประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวข๎อง พร๎อมกันนี้ก็

ควรสร๎างจิตส านึกให๎ กสต . ตระหนักในบทบาท สิทธิ และหน๎าท่ีใหมํ โดยให๎ความส าคัญตํอการเข๎ามามีสํวนรํวมในการ

ปกครองตนเองของประชาชน ที่อิงภาคราชการน๎อยลง และมีการพึ่งตนเองมากข้ึน 

 

994.  สมบูรณ์ สอนประภา . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, 2536. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา  

 1. ประสิทธิผลของคณะกรรมการสภาต าบลไมํได๎ขึ้นอยํูกับ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได๎ ระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีและความสอดคล๎องในอาชีพของ กสต. แตํประการใด ดังนั้น สกต . ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะปฏิบัติงาน

ได๎อยํางมีประสิทธิผลเทําเทียมกัน แตํความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข๎าใจในบทบาทและหน๎าท่ี การได๎รับการฝึกอบรมท่ี

เก่ียวข๎อง การประสานงานภายใน กสต . และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของต าบล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ กสต.  

 2. ตัวแปรการประสานงานภายใน กสต . และความมีมนุษยสัมพันธ์ของ กสต . มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ กสต. รองลงมาคือการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของต าบล การได๎รับการฝึกอบรมท่ี

เก่ียวข๎องและความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ กสต. ตามล าดับ 

 3. คปต. มีความเห็นวํา กสต. ปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีได๎ดีในระดับหนึ่งรวมท้ังการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี แตํไมํ

คํอยมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของต าบล และรํวมแสดงความคิดเห็นตําง ๆ 

 4. ปัญหาในการปฏิบัติงานของ กสต . ท่ีส าคัญ คือ (1) ความไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ กสต . (2) การ

ได๎รับงบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงานตามแผน (3) การขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบในการ

ท างาน ไมํมีความเสียสละ และ (4) การขาดความเป็นเอกภาพในการประสานงานระหวํางเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ที่กระทรวง 

ทบวง กรมตําง ๆ จัดสํงลงไปปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้มีข๎อเสนอแนะดังนี้ คือ (1) การเสริมสร๎างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ กสต . 

สามารถท าได๎โดยการฝึกอบรม กสต . ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ให๎มีมนุษยสัมพันธ์มีการ

ประสานงานและมีความรํวมมือ (2) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข๎าเป็นคณะกรรมการสภาต าบล (กสต.) ควรค านึงถึง

คุณสมบัติสํวนตัวในด๎านการมีมนุษยสัมพันธ์การสร๎างกิจกรรมรํวมในต าบลและความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่มากกวําอยําง

อ่ืน (3) ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานของสภาต าบล ให๎มีความเป็นเอกภาพสอดคล๎องกับสถานภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงและแก๎ไขระเบียบกฎหมายตําง ๆ ท่ีเก่ียวข๎องกับการ

บริหารการปกครองท๎องถ่ินให๎ทันตํอสภาวะการณ์ท่ีก าลังเกิดข้ึนในสังคม ทั้งนี้เพื่อให๎ กสต . เกิดความกระตือรือร๎น ท่ีจะ

ปรับตัวเองให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิผลเพิ่มมากย่ิงขึ้น (4) หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องไมํวําจะเป็นกรมการปกครอง และ

กรมการพัฒนาชุมชน จะต๎องให๎การสนับสนุนและให๎โอกาสแกํบุคคลทุกคนให๎ท างานและฝึกอบรมโดยตํอเนื่องและ

สม่ าเสมอในระหวํางท่ีบุคคลเหลํานั้นยังด ารงต าแหนํงอยูํในคณะกรรมการสภาต าบล 

 

995.  ประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบลในการ

พัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอุบลราชธานี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. (ภาคนิพนธ์)  



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  572 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ระดับการศึกษาของกรรมการสภาต าบล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 2. รายได๎ของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สภาต าบล 

 3. อายุของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา

ต าบล 

 4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 5. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 6. ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสภาต าบล 

 7. การได๎รับการฝึกอบรมของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 8. การประสานงานภายในสภาต าบลของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบล 

 9. กิจกรรมรํวมในต าบลของกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 

996.  วิบูลย์ กากแก้ว . การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการพัฒนาต าบล (คพต.) 

ปี 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสภาต าบลผ๎ูทรงคุณวุฒิในโครงการพัฒนาต าบล 

(คพต.) อยูํในระดับคํอนข๎างสูง และปัจจัยท่ีเก่ียวข๎องกับการมีสํวนรํวมโครงการพัฒนาต าบล ได๎แกํ การติดตํอกับชุมชน

ภายนอก การรับขําวสาร การติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ระดับต าบล การเป็นผู๎น ากลุํมทางสังคม สํวนปัจจัยท่ีไมํเก่ียวข๎องกับการมี

สํวนรํวมในโครงการพัฒนาต าบล (คพต.) ได๎แกํ การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 

 

997.  ประพันธ์  ช่วงภูศรี . ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลระดับต าบลในทัศนะของกรรมการสภาต าบล : 

จังหวัดนครปฐม . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2537. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวําปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากตํอการด าเนินงานศูนย์ข๎อมูลระดับต าบลในทัศนะของกรรมการสภา

ต าบล คือ การเตรียมชุมชน การวางแผน ระบบข๎อมูล อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ และปัจจัย

ท่ีมีความส าคัญรองลงมา คือ การจัดหาบุคลากรประจ าศูนย์ การติดตามประเมินผล และการมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งมี

ความส าคัญน๎อยท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวําในการด าเนินงาน อีกท้ังในข๎อเสนอแนะวําควรสนับสนุนกรรมการสภาต าบลเป็น

นิติบุคคลเพื่อความคลํองตัวในการท างาน และสนับสนุนงบประมาณซํอมแซมอาคารท่ีช ารุด 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  573 

998.  เบญจพล จันทวรรณ , พ.ต.ท. การท างานลักษณะกลุ่มของคณะกรรมการสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดหนองบัวล าภู . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษามีดังตํอไปนี้ 

 1. การท างานลักษณะกลุํมของคณะกรรมการสภาต าบล ตามการรับรู๎ของกรรมการสภาต าบล จังหวัดหนองบัง

ล าภู อยูํในระดับปานกลางคํอนข๎างสูง โดยพบวําตัวชี้วัดของการท างานลักษณะกลุํมของคณะกรรมการสภาต าบล จากท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายกลุํม หรือกิจกรรมของสมาชิกชัดเจน (มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด) รองลงมาคือ ความรํวมมือ

รํวมใจกันในการท างานกลุํม สํวนตัวชี้วัดการท างานลักษณะกลุํมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ การก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ

ของสมาชิกแตํละคน และรองลงมา คือ ความเข๎าใจในการท างานกลุํม 

 2. ตัวแปรภูมิหลังของคณะกรรมการสภาต าบล ได๎แกํ ระดับการศึกษาสูงสุดและประสบการณ์การเคย

ฝึกอบรมเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ของสภาต าบล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู๎ของกรรมการสภาต าบล ตํอการท างาน

ลักษณะกลุํมของคณะกรรมการสภาต าบล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ ท าให๎เข๎าใจในเรื่อง  การท างานลักษณะกลุํมของคณะกรรมการสภาต าบลตามการรับรู๎

ของกรรมการสภาต าบล และทราบถึงปัจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู๎ของกรรมการสภาต าบล ตํอการ

ท างานลักษณะกลุํมของคณะกรรมการสภาต าบล ผู๎วิจัยขอเสนอแนะให๎ผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องจัดการเรื่องการพัฒนาสํงเสริมในเรื่อง

การศึกษา และความรู๎เกี่ยวกับการท างานรํวมกันในสังคมประชาธิปไตย ให๎แกํ คณะกรรมการสภาต าบล จังหวัด

หนองบัวล าภูให๎มากข้ึน ตลอดจนให๎การฝึกอบรมเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ของสภาต าบลให๎มากขึ้นทั่วถึง การจัดการในเรื่อง

ดังกลําวอาจสํงผลตํอประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการสภาต าบล ให๎ได๎ผลงานท่ีตอบสนองความต๎องการของ

ชุมชนของตนยิ่งขึ้น 

 

999.  ประวัติ รัฐิรมย์ . ความสามารถในการบริหารองค์กรนิติบุคคล ของคณะกรรมการสภาต าบล อ าเภอเสนางค

นิคม จังหวัดอ านาจเจริญ  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1) ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ มีอายุระหวําง 41 – 50 ปี ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาตอนต๎น เคยได๎รับการศึกษาอบรมทางการเมือง เคยชํวยนักการเมืองหาเสียง เคยไปใช๎สิทธ์ิเลือกตั้งทั้งหมด 

เคยไปฟังการหาเสียงเลือกตั้ง ติดตามขําวสารทางการเมืองท้ังหมด รับรู๎ขําวสารทางการเมืองจากท้ังวิทยุโทรทัศน์และสื่อ

อ่ืน ๆ 

 2) คณะกรรมการสภาต าบล อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ มีความสามารถในการบริหารองค์กรนิติ

บุคคลระดับมาก ในด๎าน (1) การก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ (2) การประสานแผน โครงการ  (3) การ

รายงาน และ (4) การบริหารบุคคล สํวนในด๎าน (1) การก ากับ ติดตามและประเมินผล (2) การบริหารงบประมาณ มี

ความสามารถในการบริหารองค์กรนิติบุคคล ระดับปานกลาง (3) การทดสอบสมมติฐาน พบวํา คณะกรรมการสภาต าบล 

อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ โดยต าแหนํง และโดยการเลือกตั้ง มีระดับความสามารถในการบริหารองค์กรนิติ

บุคคลในด๎าน (1) การก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ (2) การก ากับ ติดตามและประเมินผล (3) การประสาน

แผน โครงการ (4) ด๎านการบริหารงบประมาณ และ (5) ด๎านการบริหารบุคคล ไมํแตกตํางกัน เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐาน สํวนในด๎านการรายงาน มีระดับความสามารถแตกตํางกัน เป็นการยอมรับสมมติฐาน 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  574 

1000.  ธนาเดช เต็มปลื้ม . ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาต าบลต่อศักยภาพในการบริหารงานของสภาต าบล 

ภายใต้พระราชบัญญัติสภาต าบล พ .ศ. 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  . พัฒนบริหารศาสตรมหา

บัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํากรรมการสภาต าบลมีอายุโดยเฉลี่ยระหวําง 46 – 55 ปี และมีความรู๎ระดับประถมศึกษา 

ร๎อยละ 81.8 ประกอบอาชีพหลักด๎านการเกษตรกรรม ร๎อยละ 72.3 และกรรมการสภาต าบลมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับสภาต าบลมาแล๎ว  1 – 5 ปี ร๎อยละ 90.8 ของสมาชิกสภาต าบลเคยได๎รับการฝึกอบรมมาแล๎ว เรื่องสํวน

ใหญํท่ีได๎รับการฝึกอบรมจะเก่ียวกับบทบาทหน๎าที่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จปฐ . และ กชช . 2ค และการ

วางแผน ส าหรับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรู๎ ประสบการณ์ในการบริหารงาน ศักยภพาในการบริหารงานและ

ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมของสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น คณะกรรมการสภาต าบลมีความคิดเห็นอยูํใน

ระดับสูง ซึ่งในทางตรงกันข๎าม ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาต าบลเก่ียวกับความสัมพันธ์กับข๎าราชการและ

นักการเมืองอยูํในระดับปานกลางเทํานั้น 

 จากการศึกษาเพื่อท่ีต๎องการทราบวํา คณะกรรมการสภาต าบลมีความเห็นตํอศักยภาพของตนเองในการ

บริหารงานและความสามารถในการด าเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 

2537 เพียงใด ผลปรากฏวํา คณะกรรมการสภาต าบลท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมานานมีความเห็นวําสภาต าบลมี

ศักยภาพในการบริหารงานได๎เมื่อเป็นนิติบุคคล และคณะกรรมการสภาต าบลท่ีได๎รับการฝึกอบรมจะมีความเห็นตํอ

ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 ได๎

เชํนเดียวกัน ปัจจัยด๎าน อายุ ระดับการศึกษา การด ารงต าแหนํง พื้นท่ี (เขตชนบท/เขตเมือง ) ความรู๎ ประสบการณ์ 

ความสัมพันธ์กับข๎าราชการและนักการเมืองของคณะกรรมการสภาต าบล ไมํมีผลตํอศักยภาพในการบริหารงานและ

ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมแตํอยํางใด 

 ผลการศึกษาสรุปได๎วํา คณะกรรมการสภาต าบลมองตนเองวํามีศักยภาพในการบริหารงานเม่ือเป็นนิติบุคคล ยิ่ง

คณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในงานสภาต าบลนานเทําไร ก็จะมีความเชื่อม่ันมากข้ึน และเชํนเดียวกันคณะกรรมการท่ี

ผํานการฝึกอบรมเก่ียวกับงานสภาต าบลมากเทําไร ก็จะมีความเชื่อม่ันสูงตํอการบริหารงานของสภาต าบลเชํนเดียวกัน 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาเห็นวํา การฝึกอบรมความรู๎เกี่ยวกับการบริหารงานของสภาต าบลเป็นสิ่งส าคัญ การ

ด าเนินการของทางราชการท่ีเป็นอยูํเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม แตํควรจะต๎องท าอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น จากการศึกษาพบวํา

ปัญหาของสภาต าบลสํวนใหญํเป็นปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี ท่ีเป็นรายได๎ของสภาต าบล ทางราชการควรสํงเสริม

ความรู๎แกํสภาต าบล ในด๎านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให๎ประชาชนให๎ความส าคัญ และรํวมมือกับงานของสภาต าบลเพิ่มข้ึน 

 

1001.  พุทธิชาต เอกฉันท์ , พ.ต.ท. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีจังหวัดหนองบัวล าภู  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2537. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา 

 1. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กสต. จังหวัดหนองบัวล าภู อยูํในระดับปานกลาง ซึ่งถือได๎วํา การ

ด าเนินการของ กสต. ในจังหวัดนี้ ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์พอสมควร 

 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กสต . ไมํได๎ข้ึนอยูํกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได๎ 

ต าแหนํง ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการฝึกอบรมและภูมิล าเนาแตํอยํางใด จึงเป็นท่ีประจักษ์ชัดวํา กสต.ทุกคน 

มีโอกาสที่จะปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเทําเทียมกัน ถึงแม๎วํา จะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตํางกันก็

ตาม และส าหรับระดับการศึกษาของ กสต. นั้น มีความสัมพันธ์ตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กสต.  

 3. ด๎านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ ได๎แกํ (1) การขาดแคลนงบประมาณ (2) บุคลากรขาด

ความรู๎ความสามารถ (3) การขาดแคลนสถานท่ีท าการ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  575 

 

1002.  ไพศาล วิมลรัตน์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของคณะกรรมการสภาต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีคณะกรรมการสภาต าบลในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  . สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทของคณะกรรมการสภาต าบล ได๎แกํ การรํวมคิด รํวมท า และรํวม

สนับสนุน 

 2. กรรมการสภาต าบลเห็นด๎วยในด๎านตําง ๆ สูงสุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ 

  - ด๎านการมีผลประโยชน์รํวมกันสูงสุด ได๎แกํ การได๎ท าประโยชน์ตํอสํวนรวมมาจากการท่ีได๎เป็น

กรรมการสภาต าบล การมีโอกาสได๎ร๎ูจักสนิทสนมกับเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการท่ีเข๎ามาให๎ค าปรึกษาแนะน า และการท าให๎

เป็นผู๎ท่ีมีความรับผิดชอบตํอบทบาทหน๎าที่ในการเป็นกรรมการสภาต าบลมากข้ึน 

  - ด๎านการมีโอกาสได๎แสดงออกสูงสุด ได๎แกํ การเสนอปัญหาหรือความต๎องการไมํเป็นการผูกขาด

หรือชี้น าจากคนใดคนหนึ่ง ในการท ากิจกรรมใด ๆ ของต าบลกรรมการสภาต าบลมีโอกาสรํวมตัดสินใจด๎วย และ

กรรมการสภาต าบลสามารถท างานได๎อยํางเต็มท่ีเพราะได๎รับมอบหมายให๎ชํวยเหลือในงานท่ีมีความถนัด 

  - ด๎านการมีอุดมการณ์รํวมสูงสุด ได๎แกํ การจัดท าแผน /โครงการตําง ๆ ควรยึดถือเอาประโยชน์ท่ี

ต าบล/หมํูบ๎านจะได๎รับ เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาควรท าให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํดีขึ้น และในการด าเนินกิจกรรม

ใด ๆ ก็ตามควรนึงถึงผลประโยชน์ท่ีสํวนรวมจะได๎รับมากกวําผลประโยชน์สํวนตัว  

 3. ปัจจัยท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทของคณะกรรมการสภาต าบล พบวํา 

  3.1 กรรมการสภาต าบลท่ีมีอายุตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทไมํแตกตํางกัน 

  3.2 กรรมการสภาต าบลท่ีมีการศึกษาตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทไมํแตกตํางกัน 

  3.3 กรรมการสภาต าบลท่ีมีสถานภาพทางต าแหนํงตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทไมํ

แตกตํางกัน 

  3.4 กรรมการสภาต าบลท่ีมีระดับรายได๎ตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทแตกตํางกัน

อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  

  3.5 กรรมการสภาต าบลท่ีมีผลประโยชน์รํวมกันตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3.6 กรรมการสภาต าบลท่ีมีโอกาสได๎แสดงออกตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

  3.7 กรรมการสภาต าบลท่ีมีอุดมการณ์รํวมตํางกัน ลักษณะการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทไมํแตกตําง

กัน 

 

1003.  วุฒิกุล ภูชงค์ . ความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนของคณะกรรมการสภาต าบล : ศึกษาเฉพาะ

กรณี จังหวัดหนองบัวล าภู  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาวิจัยโดยสรุป พบวํา 

 1. คณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนในระดับปานกลาง 

 2. ระดับความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีความรู๎

ความเข๎าใจในระดับปานกลาง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  576 

 3. ปัจจัยพื้นฐานท่ัวไปของคณะกรรมการสภาต าบล ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได๎ 

ต าแหนํง ระยะเวลาการด ารงต าแหนํง การอบรมความรู๎จากทางราชการ และภูมิล าเนา ไมํมีความสัมพันธ์กับระดับความ

ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนของคณะกรรมการสภาต าบล และพบวํา ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสภา

ต าบลมีความสัมพันธ์กับระดับความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผน 

 4. ข๎อเสนอแนะ ในการแก๎ปัญหาเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาต าบล จากผลการศึกษา พบวําระดับการศึกษา

ของคณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํยังต่ าอยํูจึงควรมีแนวทางหาผู๎มีระดับการศึกษาที่สูง เข๎ามามีสํวนรํวมด๎านบริหาร

จัดการ เชํน การก าหนดคุณสมบัติการศึกษาของกรรมการสภาต าบล และควรเผยแพรํความร๎ูเก่ียวกับเรื่องสภาต าบล

ให๎แกํเยาวชน เพื่อจูงใจให๎คนหนุํมสาวเข๎ามามีสํวนรํวมและมีโอกาสเป็นกรรมการมากข้ึน ควรก าหนดคําตอบแทนให๎

คณะกรรมการสภาต าบลให๎เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกวําเดิม จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให๎

เพียงพอ ควรจัดให๎มีการอบรมและนิเทศงานด๎านการวางแผนอยํางสม่ าเสมอ  

 

1004.  ศรีสมบูรณ์ แย้มกมล . ความคิดเห็นของข้าราชการต่อศักยภาพในการบริหารงานของสภาต าบล ภายใต้

พระราชบัญญัติสภาต าบล พ .ศ. 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ข๎าราชการสํวนใหญํมีความคิดเห็นตํอศักยภาพในการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติ

บุคคลอยูํในเกณฑ์ระดับปานกลางคํอนข๎างสูง มีความคิดเห็นตํอการด าเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ .ศ. 

2537 อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลางคํอนข๎างสูง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอความคิดเห็นของข๎าราชการตํอศักยภาพในการบริหารงานของ

สภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคล ด๎านปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํง ระดับ และปัจจัยแวดล๎อม 

ได๎แกํ หนํวยงานท่ีสังกัด ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข๎องกับสภาต าบล ไมํมีความแตกตํางกันในความคิดเห็น เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีตั้งไว๎ สํวนตัวแปรในด๎านอายุ พบวํา ข๎าราชการท่ีมีอายุมากจะมีความคิดเห็นตํอศักยภาพในการบริหารงาน

ของสภาต าบลมากกวําข๎าราชการท่ีมีอายุน๎อย และตัวแปรในด๎านระดับ พบวํา ข๎าราชการท่ีมีระดับสูง (ซี 5 – 8) มีความ

คิดเห็นตํอศักยภาพในการบริหารงานของสภาต าบลมากกวําข๎าราชการท่ีมีระดับน๎อย (ซี 1 – 4) ท่ีระดับความมีนัยส าคัญ

ท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 

 จากผลการศึกษาพบวํา ศักยภาพของสภาต าบลในความเห็นของข๎าราชการท่ีปฏิบัติหน๎าที่เก่ียวข๎องกับสภาต าบล 

มีความเห็นตํอศักยภาพสภาต าบลคํอนข๎างสูง ยิ่งข๎าราชการท่ีเคยมีประสบการณ์มาก จะมีความเชื่อม่ันในศักยภาพสูง จึง

สรุปได๎วํา นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ านาจไปสูํท๎องถ่ิน โดยเฉพาะองค์กรสภาต าบลเป็นนโยบายท่ีเหมาะสม 

โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 อยํางไรก็ตาม จากผลการศึกษาดังกลําว แสดงให๎เห็นวําสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลตามท่ีรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 

ได๎ออกพระราชบัญญัติสภาต าบล ในปี พ.ศ. 2537 ยังมีปัญหาด๎านงบประมาณที่มีจ ากัด คณะกรรมการสภาต าบลยังขาด

ความรู๎ความสามารถและความเข๎าใจในงานด๎านบริหารงาน โดยมีข๎อเสนอแนะให๎จัดสรรงบประมาณให๎สภาต าบลตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสม มีการจัดฝึกอบรมในด๎านของการท าแผนพัฒนาต าบล และการบริหารงานให๎กับ

คณะกรรมการสภาต าบล 

 

1005.  เลิศ สมุทวงศ์วิริยะ . ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการประสานงานของคณะกรรมการสภาต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวล าภู . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  577 

 ลักษณะท่ัวไปของกลุํมตัวอยําง 280 คน สํวนใหญํเป็นเพศชายร๎อยละ 97.1 มีอายุระหวําง 35 – 49 ปี ร๎อยละ 

45.7 สมรสแล๎วร๎อยละ 88.9 ระดับการศึกษาอยํางสุดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 ร๎อยละ 74.6 อาชีพเกษตรกรรมร๎อยละ 

81.4 มีรายได๎ต่ ากวํา 2,500 บาท ร๎อยละ 77.5 ต าแหนํงในสภาต าบลเป็นก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และแพทย์ประจ าต าบลร๎อย

ละ 65.7 ด ารงต าแหนํงในสภาต าบลนานกวํา 6 ปี ร๎อยละ 43.9 ได๎รับการอบรมจากทางราชการร๎อยละ 95.7 ได๎รับ

ขําวสารข๎อมูลจากทางหนังสือพิมพ์ร๎อยละ 90.7 และได๎รับขําวสารข๎อมูลจากทางด๎านวิทยุ /โทรทัศน์ ร๎อยละ 89.3 

ตัวอยํางเป็น กสต. จากอ าเภอศรีบุญเรือง ร๎อยละ 57.1 

 ระดับขีดความสามารถในการประสานงานของ กสต. อยูํในระดับปานกลาง 

 ขีดความสามารถในการประสานงานของ กสต . ไมํได๎ข้ึนอยูํกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได๎ 

ต าแหนํง ระยะเวลาในการด ารงต าแหนํง ประสบการณ์ในการฝึกอบรม การได๎รับขําวสาร ตลอดภูมิล าเนาแตํอยํางใด 

ยกเว๎นแตํระดับการศึกษานั้น ที่มีความสัมพันธ์ตํอขีดความสามารถในการประสานงาน กสต.  

 

1006.  ไชยา พรหมา . ภาวะผู้น าในการบริหารงานสภาต าบล : ศึกษากรณีจังหวัดหนองบัวล าภู  . พัฒนบริหารศา

สตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 การศึกษาภาวะผู๎น าในการบริหารงานสภาต าบลได๎ก าหนดมิติตํางๆ เพื่อใช๎เป็นเคร่ืองชี้วัดภาวะผู๎น าในรูปแบบ

ประชาธิปไตย จ านวน 9 มิติ คือ สนับสนุนให๎กรรมการมีสํวนรํวม การใช๎กลุํมตัดสินใจ การเป็นท่ียอมรับนับถือ การมี

ความคิดริเริ่ม การกระจายอ านาจ การรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ความมีมนุษยสัมพันธ์ การเสียสละเพื่อสํวนรวม และ

การมีความรับผิดชอบ เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีประกอบด๎วย ข๎อค าถามเก่ียวกับข๎อมูล

ท่ัวไปของคณะกรรมการสภาต าบล กับแบบวัดสภาวะผู๎น าสภาต าบล ตามการรับรู๎ของคณะกรรมการสภาต าบล 

แบบสอบถามได๎ผํานการทดลองใช๎ (pre-test) แบบวัดภาวะผู๎น าผํานการตรวจสอบความแมํนตรงแบบเฉพาะหน๎า (Face 

Validity) และการทดสอบความเชื่อถือได๎ (Reliability ได๎คํา Alpha Coefficient เทํากับ 0.91  

 ผลการศึกษามีดังนี้ คือ 

 ภาวะผู๎น าของสภาต าบลตามการรับรู๎ของคณะกรรมการสภาต าบลในภาพรวมมีความเป็นประชาธิปไตยคํอนข๎าง

สูง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแตํละมิติพบวํา ภาวะผู๎น าด๎านการับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนอยูํในระดับต่ าสุด 

ภาวะผู๎น าด๎านการใช๎กลุํมตัดสินใจต่ าเป็นอันดับถัดมา และด๎านการเสียสละเพื่อสํวนรวมอยูํในระดับสูงกวําด๎านอ่ืน สํวน

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู๎ภาวะผู๎น าของสภาต าบลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัย ด๎านระดับการศึกษา ด๎าน

ประสบการณ์การอบรมเก่ียวกับบทบาท อ านาจ หน๎าท่ีของสภาต าบล ด๎านประสบการณ์การอบรมเก่ียวกับการใช๎ประโยชน์

จากข๎อมูล จปฐ., กชช. 2ค. และด๎านประสบการณ์การอบรมเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพระยะสั้นมีความสัมพันธ์กับการรับรู๎

ภาวะผู๎น า กลําวคือ คณะกรรมการสภาต าบล ท่ีมีการศึกษาอยํูในระดับประถมศึกษา หรือ ตั้งแตํมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึน

ไป มีการรับรู๎ภาวะผู๎น าสภาต าบลในรูปแบบประชาธิปไตยสูงกวํากลุํมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และผู๎น าที่

ผํานการอบรมเก่ียวกับความรู๎ตําง ๆ มีการรับรู๎ภาวะผู๎น าในรูปแบบประชาธิปไตยสูงกวําผู๎ท่ีไมํได๎ผํานการอบรม ฯ  

 การวิจัยครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะดังนี้คือ 

 1. ควรปรับปรุงผู๎น าสภาต าบล (ก านัน) ให๎เป็นผู๎ใจกว๎างและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนให๎มากข้ึน 

เพื่อให๎คณะกรรมการสภาต าบลคนอ่ืน ๆ ได๎เสนอแนวทางการพัฒนา และให๎ท่ีประชุมสภาต าบลตัดสินปัญหาโดยอาศัย

เสียงสํวนใหญํ ทั้งนี้ต๎องยึดหลักความถูกต๎อง ชอบธรรม ตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยด๎วย 

 2. ผู๎น าสภาต าบลควรเสริมสร๎างบุคลิกภาพความเป็นผู๎น าให๎ดีย่ิงขึ้น ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงคือ ให๎

ผู๎น าสนใจพัฒนาตัวเองด๎วยการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํตลอดเวลา ติดตามรับฟังขําวสารการพัฒนาจากสื่อมวลชนตําง 

ๆ เพื่อให๎มีความรู๎ทันโลก สามารถวางตนได๎เหมาะสมท าให๎ผ๎ูอ่ืนเคารพนับถือ รวมท้ังควรให๎ความส าคัญกับความเจริญ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหมํ ๆ และรู๎จักประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสภาต าบล 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  578 

 ผู๎น าคือผู๎ท่ีมีบทบาทในการผลักดันให๎งานประสบความส าเร็จ การปรับปรุงผู๎น าสภาต าบลให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้นจะ

เป็นแนวทางหนึ่งท่ีชํวยให๎การบริหารงานพัฒนาของสภาต าบลส าเร็จลุลํวงอยํางมีประสิทธิภาพและได๎ผลเป็นท่ีนําพอใจ 

 

1007.  เกษตร หาญสุริย์ . ปัจจัยทึ่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกรรมการสภาต าบลในการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)  

 ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกรรมการสภาต าบล พบวํากรรมการสภาต าบลของจังหวัดเลยมีอายุในชํวง

ระหวําง 41 – 50 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร๎อยละ 39.9 จบการศึกษาในระดับ ป . 4 – ป. 6 มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 83.6 

ด ารงต าแหนํงกรรมการสภาต าบลในระยะเวลา 3 – 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 34.4 กรรมการสภาต าบลกลุํมตัวอยําง

เป็นกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งมากท่ีสุดคิดเป็นร๎อยละ 54.0 และเป็นกรรมการสภาต าบลโดยต าแหนํงมากท่ีสุดคิด

เป็นร๎อยละ 46 มีรายได๎ต่ ากวํา 15,000 บาทตํอปีมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 56.7 และการรับทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาต าบลอยูํในระดับน๎อยมากท่ีสุดคิดเป็นร๎อยละ 91.2 

 2. ทัศนคติของกรรมการสภาต าบลตํอการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบล พบวํา อยูํในระดับปานกลางมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับสูง และระดับต่ า กลําวคือ ร๎อยละ 59.5, 22.5 และ 18.0 ตามล าดับ  

 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกรรมการสภาต าบลในการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบล เม่ือ

ทดสอบด๎วยสถิติไค -สแควร์ พบวําปัจจัยด๎านอายุ ระยะเวลาของการด ารงต าแหนํง การได๎มาของต าแหนํง รายได๎ มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติของกรรมการสภาต าบลในการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบล  

 4. ปัญหาการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบล พบวํา ปัญหาด๎านการขาดความร๎ูความสามารถในการจัดท า

รายละเอียดโครงการมากท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ ภัยธรรมชาติ ปัญหาการขาดความร๎ูความเข๎าใจในระเบียบปฏิบัติ การ

ทุจริตคอรัปชั่น การขาดความรํวมมือจากประชาชนในต าบลและหมํูบ๎าน การขาดการแนะน าชํวยเหลือจากเจ๎าหน๎าที่การ

รับเหมางานของผู๎รับเหมาขาดคุณภาพ และการเบิกจํายเงินมีความลําช๎า 

 5. ความต๎องการของกรรมการสภาต าบลในการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบลพบวํา ความต๎องการ

งบประมาณที่สูงขึ้นมากท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ ความต๎องการด๎านวัสดุ เคร่ืองมือในการบริหารโครงการ การสนับสนุน

ชํวยเหลือจากเจ๎าหน๎าที่ ความต๎องการด๎านแรงงาน ความร๎ูในด๎านการจัดท ารายละเอียดโครงการและระเบียบปฏิบัติ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต และความอิสระในการบริหานงานของสภาต าบล 

 

1008.  ประเสริฐ ณ สงขลา . ทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบลต่อการบริหารงานและรูปแบบโครงสร้างของ

สภาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวล าภู  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวํา กลุํมคณะกรรมการสภาต าบล สํวนใหญํเป็นผู๎มีชํวงอายุระหวําง 20 – 49 ปี มีจ านวน

ร๎อยละ 56.1 สถานภาพสมรส มีถึงร๎อยละ 91.2 ระดับการศึกษาจบไมํเกินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 มีจ านวนร๎อยละ 74.5 

ประกอบอาชีพด๎านเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ มีจ านวนร๎อยละ 81.4 มีรายได๎ต่ ากวํา 2,500 บาท/เดือน มีจ านวนร๎อยละ 

77.1 เป็นกรรมการท่ีด ารงต าแหนํงผู๎ใหญํบ๎านมากท่ีสุด มีจ านวนร๎อยละ 51.4 โดยมีระยะเวลาอยํูในต าแหนํง 3 – 5 ปี 

มีจ านวนร๎อยละ 34.1 กรรมการได๎รับขําวสารข๎อมูล มีจ านวนร๎อยละ 98.2 และได๎เข๎าเป็นสมาชิกในกลุํมสังคมในพื้นท่ี มี

จ านวนร๎อยละ 88.2   

 จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด๎วยการทดสอบทางสถิติโดยแบบ t-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) หรือ F – test ระหวํางตัวแปรอิสระทั้งทางด๎านอัตตปัจจัย

และด๎าสภาพแวดล๎อมกับทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบลตํอการบริหารงานของสภาต าบล และตํอรูปแบบโครงสร๎าง

ของสภาต าบล พบวํา คณะกรรมการสภาต าบลของอ าเภอศรีบุญเรือง มีทัศนคติท่ีดีตํอการบริหารงานของสภาต าบล 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  579 

มากกวําคณะกรรมการสภาต าบลของอ าเภอโนนสัง ส าหรับทัศนคติตํอรูปแบบโครงสร๎างแบบประชาธิปไตยของสภาต าบล 

พบวํา กรรมการสภาต าบลท่ีเป็นโสดหรือหม๎ายหรืออยําร๎าง มีทัศนคติท่ีดีมากกวํากรรมการสภาต าบลท่ีมีสถานภาพสมรส 

นอกจากนี้ กรรมการสภาต าบลท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีทัศนคติท่ีดี มากกวํากรรมการสภาต าบลท่ีมีการศึกษา

ระดับสูงกวํามัธยมศึกษาปีท่ี 3 และกรรมการสภาต าบลท่ีมีต าแหนํงเป็นกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ทัศนคติท่ีดีมากกวํา

กรรมการสภาต าบลท่ีมีต าแหนํงเป็นก านัน ที่มีต าแหนํงเป็นผู๎ใหญํบ๎านและท่ีมีต าแหนํงเป็นแพทย์ประจ าต าบล ส าหรับตัว

แปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ระยะเวลาอยํูในต าแหนํงปริมาณได๎รับขําวสารข๎อมูลและการเป็นสมาชิกในกลุํม

สังคม ไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอการบริหารงานของสภาต าบล และตํอรูปแบบโครงสร๎างของสภาต าบลอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ท าให๎ทราบถึงทัศนคติของคณะกรรมการสภาต าบล ตํอการบริหารงานของสภาต าบลท่ีผํานมา 

และตํอรูปแบบโครงสร๎างแบบประชาธิปไตยของสภาต าบล เฉพาะกรณีของจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งอาจน าไปสูํแนวทางใน

การปรับปรุงการบริหารงานของสภาต าบล ตลอดจนการจัดการด๎านรูปแบบโครงสร๎างของสภาต าบลแบบประชาธิปไตยใน

อนาคต กับสภาต าบลอ่ืน ๆ ด๎วย เพื่อการปกครองแบบประชาธิปไตย ในสํวนภูมิภาคจะทวีความม่ันคงยิ่งขึ้น 

 

1009.  สุจิรา เจริญจิตร์ . การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาต าบลในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดหนองบัวล าภู . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 จากการศึกษาพบวํา 

 - ลักษณะของประชากร กลํุมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 35 – 49 ปี สํวนใหญํจบ

การศึกษาระดับไมํเกินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 มีอาชีพเกษตรกรรม สํวนใหญํจะมีรายได๎ต่ ากวํา 2,500 บาทตํอเดือน และ

ร๎อยละ 65.7 จะเป็นกรรมการโดยต าแหนํง สํวนใหญํมีระยะเวลาด ารงต าแหนํงมากกวํา 5 ปี และเคยเข๎ารับการอบรม คิด

เป็นร๎อยละ 95.7 สํวนใหญํเป็นกรรมการโดยต าแหนํง สํวนใหญํมีระยะเวลาด ารงต าแหนํงมากกวํา 5 ปี และเคยเข๎ารับ

การอบรม คิดเป็นร๎อยละ 95.7 สํวนใหญํเป็นสมาชิกกลุํมสังคมและเคยได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท 

 - ระดับการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสภาต าบล ในการพัฒนาชนบทเม่ือมองผลในภาพรวม พบวํา

คณะกรรมการสภาต าบลสํวนใหญํร๎อยละ 59.3 มีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทในระดับกลาง รองลงมาได๎แกํผู๎ท่ีมีสํวน

รํวมในระดับสูง และระดับต่ า จะอยูํในระดับใกล๎เคียงกันคือร๎อยละ 20.7 และ 20.0 และในกรณีการพิจารณาระดับการมี

สํวนรํวมแยกเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกกิจกรรมสภาต าบลสภาต าบลสํวนใหญํมีสํวนรํวมอยูํในระดับกลาง รองลงมาได๎แกํผู๎ท่ี

มีสํวนรํวมในระดับสูงและผู๎ท่ีมีสํวนรํวมในระดับต่ า มีจ านวนน๎อย 

 - การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร พบวํา  

  1. ปัจจัยด๎านประชากร 

   เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา ไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนา

ชนบท 

   ต าแหนํง ระยะเวลาการด ารงต าแหนํง มีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท  

  2. ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจและสังคม 

   รายได๎ การเคยเข๎ารับการฝึกอบรม ของคณะกรรมการสภาต าบลไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการ

พัฒนาชนบท 

   การเป็นสมาชิกของกลุํมสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท  

  3. ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสังคม 

   ความเห็นตํอการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาต าบลมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการ

พัฒนาชนบท  



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  580 

   การได๎รับขําวสารข๎อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชนบทของคณะกรรมการสภาต าบลไมํมีผลตํอการมีสํวน

รํวมในการพัฒนาชนบท 

 

1010.  พัชณีย์ อนุกูล . การมีส่วนร่วมของกรรมการสภาต าบลในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลระดับต าบล เขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี . ปริยญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่ ) สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ ภาควิชาอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. (วิทยานิพนธ์)  

 ผลการวิจัยพบวํา กรรมการสภาต าบลสํวนใหญํมีสํวนรํวมในกิจกรรมศูนย์ข๎อมูลระดับต าบลทุกขั้นตอนทั้งรํวม

คิด (83.2%) รํวมปฏิบัติ (70.6%) และรํวมประเมินผล (66.1%) มีการติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐคือพัฒนากรมาก

ท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ สาธารณสุขต าบล ปลัดอ าเภอ ครู  คปต . และเกษตรต าบล สํวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการด ารงต าแหนํงของกรรมการสภาต าบลไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวน

รํวมในกิจกรรมศูนย์ข๎อมูลระดับต าบล และผลการวิจัยยังพบอีกวํา มีปัญหาอุปสรรคด๎านบุคลากร อาคารสถานท่ี และการ

จัดกิจกรรมศูนย์ข๎อมูลระดับต าบล 

 

1011.  อนันต์ ช าวงษ์รัตนโยธิน . บทบาทที่คาดหวังของสมาชิกสภาต าบล ในทรรศนะของสมาชิกสภาต าบลและข้า

ราชกรรในอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) โครงกา

รสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาปรากฏวํา อายุ เพศ การศึกษา และระยะเวบาด ารงต าแหนํงของสมาชิกสภาต าบลและข๎าราชการมี

ความสัมพันธ์กับทรรศนะของสมาชิกสภาต าบลและข๎าราชการท่ีมีตํอบทบาทท่ีคาดหวังของสมาชิกสภาต าบล ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยอายุ การศึกษา และระยะเวลาด ารงต าแหนํง เป็นปัจจัยท่ีสร๎างประสบการณ์ ความเข๎าใจ และ

การรับรู๎บทบาทได๎เป็นอยํางดี เพศชาย มีประสบการณ์ด๎านการบริหารงานมากกวําเพศหญิง สํวนบทบาที่คาดหวังของ

สมาชิกสภาต าบลท้ัง 10 ด๎าน ในทรรศนะของสมาชิกสภาต าบลและข๎าราชการอยูํในเกณฑ์มากเหมือนกัน 

 

1012.  พงศ์ชาย จ าเนียรไทย . การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทในระบบ

การพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอ่างทอง  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 กลุํมตัวอยํางจ านวน 225 คนนั้น สํวนใหญํเป็นเพศชายร๎อยละ 94.20 โดยสํวนใหญํจะมีชํวงอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ร๎อยละ 55.10 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด ร๎อยละ 68.90 และสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ร๎อยละ 69.80 โดยปรากฏผลการวิจัยท่ีนําสนใจ ดังนี้ 

 1. ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทในระบบ กชช. ชอง กสต. อยูํในระดับสูง  

 2. กรรมการสภาต าบลมีระดับความร๎ู ความเข๎าใจ ในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทในระบบ กชช. ในระดับสูง  

 3. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนของกรรมการสภาต าบล พบวํา ปัจจัย

ด๎านอายุ การได๎รับข๎อมูลขําวสาร ความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าแผน และการค านึงถึงผลประโยชน์ มีตํอระดับการมีสํวน

รํวมในการจัดท าแผนของ กรรมการสภาต าบล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบวํา ประสบการณ์ในการ

จัดท าแผนไมํมีผลตํอระดับการมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทของกรรมการสภาต าบลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  581 

 4. ปัจจัยและอุปสรรคในการมีสํวนรํวมจัดท าแผนพัฒนาชนบทตามระบบ กชช . พบวํามีปัญหาด๎านการขาด

ความรู๎ด๎านเทคนิคและการจัดเก็บข๎อมูล กชช . 2ค. รวมท้ังปัญหางบประมาณในการด าเนินโครงการ และความลําช๎าใน

การด าเนินโครงการา 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษานี้ คือ ควรมีการจัดท าแผนอยํางเป็นระบบ สํงเสริมให๎ กสต . เข๎าใจในบทบาที่ส าคัญ

ของตนเอง และหนํวยงานของรัฐท่ีเก่ียวข๎องควรมีบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาและให๎ความร๎ูอยํางตํอเนื่อง 

 

1013.  ก าจัด สินธุชัย . ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการบริหารงานของสภาต าบลที่เป็นนิติบุคคล  . 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. (ภาคนิพนธ์)  

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. คณะกรรมการหมํูบ๎านสํวนใหญํ มีความคิดเห็นเชื่อม่ันตํอการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคล นั่น

คือ การก าหนดปัญหาและความต๎องการของชาวบ๎าน การตัดสินใจ การวางแผนการจัดองค์การ การคลังท๎องถ่ิน การ

ประสานงาน การควบคุมงาน และการประเมินผลงานวําสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถบริหารงานได๎ 

และมีความสามารถในการจัดท ากิจกรรมใหมํตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 

 2. ปัจจัยท่ีส าคัญบางประการมีความสัมพันธ์ตํอการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคล และมี

ความสัมพันธ์ตํอความสามารถในการจัดท ากิจกรรมใหมํมา พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 

2537 นั่นคือ 

  คณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเชื่อม่ัน ตํอการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติ

บุคคล ไมํแตกตํางจากคณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีเป็นเพศหญิง สํวนความสามารถในการจัดกิจกรรมใหมํ ตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 คณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็น

เชื่อม่ัน มากกวําคณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีเป็นเพศหญิง 

  คณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีประกอบอาชีพหลักคือ ค๎าขาย /ประกอบธุรกิจสํวนตัว ข๎าราชการ /พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็น เชื่อม่ันตํอการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลและมีความคิดเห็น เชื่อม่ันตํอ

ความสามารถในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมใหมํ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 

2537 ไมํแตกตํางจากคณะกรรมการหมํูบ๎านประกอบอาชีพหลัก เกษตรกรรม/พนักงานลูกจ๎างบริษัทเอกชนระดับปฏิบัติ 

รับจ๎างท่ัวไป/กรรมการ 

  คณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีด ารงต าแหนํงรองประธานกรรมการหมํูบ๎าน มีความคิดเห็นเชื่อม่ันตํอการบริหารา

งานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคล และมีความคิดเห็นเชื่อม่ันตํอความสามารถในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมใหมํ ตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 ไมํแตกตํางจาก คณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีด ารง

ต าแหนํงประธานฝ่ายกิจการตําง ๆ ในคณะกรรมการหมํูบ๎าน 

  คณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีมีภูมิล าเนาอยํูในเขตอ าเภอเมือง ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

มีความคิดเห็น เชื่อม่ันตํอการบริหารงานของสภาต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลมากกวําคณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีมีภูมิล าเนาอยํูใน

เขตอ าเภอบ๎านโพธิ์ท่ีเป็นชนบท  มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองน๎อยกวํา สํวนความสามารถในการ

ด าเนินการจัดท ากิจกรรมใหมํ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 คณะกรรมการ

หมํูบ๎านท่ีมีภูมิล าเนาอยํูในเขตอ าเภอเมือง มีความคิดเห็นเชื่อม่ันไมํแตกตํางจากคณะกรรมการหมํูบ๎านท่ีมีภูมิล าเนาอยํูใน

เขตอ าเภอบ๎านโพธิ ์

 3. ปัญหาในการบริหารงานของสภาต าบลท่ีส าคัญคือ 

  ปัญหาเก่ียวกับการขาดความร๎ู ความสามารถในด๎านตําง ๆ ของคณะกรรมการสภาต าบล ทั้งในด๎านบทบาท 

หน๎าท่ี ระเบียบ กฎหมาย และหลักการบริหารงานท่ีอาศัยเทคนิคตําง ๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเก่ียวกับการขาดความ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  582 

เสียสละเพื่อสํวนรวมของคณะกรรมการสภาต าบล ตลอดจนการขาดจิตส านึกในหลักการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

  ปัญหาการขาดความรํวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี การขาดการได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสภาต าบล และ

การขาดจิตส านึกในหลักการปกครองตนเอง  

 ปัญหาเก่ียวกับข๎าราชการท่ีปฏิบัติหน๎าที่เก่ียวกับสภาต าบลไมํตระหนักถึงความส าคัญของสภาต าบล การไมํเอา

ใจใสํ ดูและในกิจการเก่ียวกับสภาต าบลเทําที่ควร นอกจากนี้ยังมีปัญหาเก่ียวกับการใช๎อ านาจหน๎าที่ของข๎าราชการรํวมกับ

คณะกรรมการสภาต าบล ด าเนินกิจการของสภาต าบลโดยมิชอบด๎วยกฎหมาย ซึ่งน าไปสูํการคอรัปชั่น 

 ปัญหาเก่ียวกับงบประมารของสภาต าบล ซึ่งไมํเพียงพอตํอการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ 

ของสภาต าบล 

 ปัญหาเก่ียวกับสิ่งสาธารณูปโภคตําง ๆ เชํน การขาดแคลนน้ า ถนน สะพานช ารุดไมํสามารถใช๎การได๎ตลอด

ฤดูกาลในสภาต าบล 

 4. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

 จัดการอบรมแกํคณะกรรมการสภาต าบลให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจบทบาท หน๎าท่ีของสภาต าบล หลักการ

บริหารงานสมัยใหมํ ตลอดจนเทคนิคในการบริหารงานด๎านตําง ๆ ตลอดเวลาและตํอเนื่องอยูํเสมอ นอกจากนี้ยังต๎องมี

การปลูกจิตส านึกแกํคณะกรรมการสภาต าบลให๎มีความเสียสละเพื่อสํวนรวม ซื่อสัตย์ ขยันหม่ันเพียร 

 ประชาสัมพันธ์ ให๎ความร๎ู ความเข๎าใจแกํประชาชน เก่ียวกับสภาต าบลวํามีความส าคัญตํอชีวิตความเป็นอยูํ

อยํางไร และปลูกจิตส านึกแกํประชาชนให๎มีความคิดในการมีสํวนรํวมในปกครองตนเองและมีจิตส านึกท่ีดีตํอการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 เพิ่มอ านาจหน๎าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ให๎แกํสภาต าบล สามารถจัดท ากฎ ระเบียบ ข๎อบังคับเองได๎ 

เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกับสภาพท๎องถ่ิน ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถ่ินของสภาต าบล 

 

1014.  วินัย  เชิญทอง . สมรรถนะของสภาต าบลในการบริหารงานพัฒนาต าบล : ศึกษากรณีสภาต าบลของอ าเภอ

แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. ข๎อมูลท่ัวไปของสมาชิกสภาต าบล ของอ าเภอแมํอาย สํวนใหญํ เป็นเพศชายมีอายุระหวําง 32 – 60 ปี 

การศึกษาสูงสุดอยูํในระดับประถมศึกษา อาชีพท านา ท าสวน ท าไรํ รายได๎ตํอเดือนอยูํระหวําง 2,001 – 4,000 บาท 

 2. สมรรถนะในการบริหารงานพัฒนาต าบล (ขีดความสามารถในการจัดการ) ของสภาต าบลในอ าเภอแมํอาย 

อยูํในระดับปานกลาง เม่ือดูผลการศึกษาปัจจัยแตํละด๎าน พบวํา ปัจจัยด๎านความพร๎อมในทรัพยากรบริหารอัน

ประกอบด๎วย องค์กรและกลไก การเงิน บุคคล วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี องค์ความร๎ูและข๎อมูลขําวสาร อยํูใน

ระดับปานกลาง คํอนข๎างมาทางระดับต่ า ปัจจัยด๎านขีดความสามารถในเชิงการจัดการอันประกอบด๎วย การวางแผน การ

จัดรูปการปฏิบัติงาน การสั่งงานและอ านวยการ การประสานงานและแสวงหาความรํวมมือ การประเมินผลและรายงาน 

อยูํในระดับปานกลาง 

 3. ความพร๎อมในทรัพยากรบริหารและขีดความสามารถเชิงการจัดการมีความสัมพันธ์ตํอสมรรถนะของสภา

ต าบลในการบริหารงานพัฒนาต าบล 

 

1015.  ภิรมย์  ขุนมธุรส . การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาต าบลในการพัฒนาชนบท  : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอตาล

สุม จังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2540. (ภาคนิพนธ์) 
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 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. สมาชิกสภาต าบลในอ าเภอตาลสุมสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

5 – 7 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต๎น มีรายได๎ /ปี ระหวําง 0 – 15,000 บาท มีอาชีพเกษตรกร เป็น

สมาชิกลูกค๎า ธ.ก.ส. ได๎รับการฝึกอบรมความรู๎เรื่องโรคเอดส์ ได๎รับข๎อมูลขําวสารจากโทรทัศน์ และสมาชิกสภาต าบลสํวน

ใหญํเห็นวําสมาชิกสภาต าบลชํวยท าให๎การพัฒนาต าบลทุกด๎านเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 2. สมาชิกสภาต าบลในอ าเภอตาลสุมมีระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทในระดับปานกลาง โดยมีสํวน

รํวมในการศึกษาปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสํวนรํวมในการก าหนดปัญหาและวางแผน 

 3. รายได๎ ความคิดตํอการด าเนินงานพัฒนาชนบทของสมาชิกสภาต าบลและการได๎รับข๎อมูลขําวสารมี

ความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท 

 4. อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ การได๎รับการฝึกอบรมของสมาชิกสภาต าบลไมํมี

ความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท 

 5. การท่ีจะท าให๎สมาชิกสภาต าบลมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทนั้น ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ 1) สํงเสริมให๎มี

อาชีพเสริมในครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได๎ 2) สํงเสริมให๎สมาชิกสภาต าบลได๎รับข๎อมูลขําวสารมากย่ิงขึ้น 3) จัดอบรมให๎

สมาชิกสภาต าบลได๎เข๎าใจในบทบาทและหน๎าท่ีของตนเอง 4) จัดคํูมือการปฏิบัติงานให๎แกํสมาชิกสภาต าบล 5) จัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาให๎ท่ัวถึง และทันตํอเหตุการณ์ 

 

1016.  ศิริพร  ชูเชิดศักดิ์ . ระดับความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการสภาต าบล  : ศึกษากรณี

สภาต าบลจังหวัดแพร่ . คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540. (สารนิพนธ์) 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรดังกลําว สรุปการพิสูจน์สมมติฐานได๎ดังนี้ 

 1. สถานภาพทางต าแหนํงของคณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํท่ีแตกตํางกันไมํท าให๎ระดับความรู๎ด๎านการ

วางแผนพัฒนาต าบลแตกตํางกัน จึงไมํเป็นไปตามท่ีสมมติฐานก าหนด 

 2. ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํท่ีแตกตํางกัน ท าให๎ระดับความรู๎ด๎านการวางแผน

พัฒนาต าบลแตกตํางกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีก าหนด 

 3. ระยะเวลาการด ารงต าแหนํงของคณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํท่ีแตกตํางกันไมํท าให๎ระดับความรู๎

ด๎านการวางแผนพัฒนาต าบลแตกตํางกัน ไมํเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด 

 4. คณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํท่ีมีอายุแตกตํางกัน ไมํได๎ท าให๎มีระดับความร๎ูด๎านการวางแผนพัฒนา

ต าบลแตกตํางกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีก าหน 

 5. รายได๎ของคณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํท่ีแตกตํางกัน ไมํท าให๎ระดับความรู๎ด๎านการวางแผนพัฒนา

ต าบลแตกตํางกัน เป็นการไมํยอมรับสมมติฐานท่ีก าหนด 

 6. การเข๎ารบการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีแตกตํางกันของคณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํ ท าให๎มีระดับ

ความรู๎ด๎านการวางแผนพัฒนาต าบลแตกตํางกัน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด 

 7. การรํวมประชุมสภาต าบลของคณะกรรมการสภาต าบลจังหวัดแพรํท่ีแตกตํางกันไมํท าให๎ระดบความรู๎ด๎าน

การวางแผนพัฒนาต าบลแตกตํางกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีก าหนด 

 เพื่อเพิ่มระดับความรู๎ด๎านการวางแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการสภาต าบล อันจะสํงผลสืบเนื่องให๎

คณะกรรมการสภาต าบลมีประสิทธิภาพด๎านการวางแผนพัฒนาต าบลได๎ตรงความต๎องการของท๎องถ่ิน เป็นกรอบในการ

ด าเนินการพัฒนาต าบลอยํางแท๎จริง ผู๎ศึกษาพิจารณาเห็นวํารัฐควรปรับบทบาท และให๎ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของ

สภาต าบล โดยการ 
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 1. จัดการฝึกอบรมเพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ในบทบาทหน๎าที่ และโครงสร๎างแกํคณะกรรมการสภาต าบล 

รวมถึงการเพิ่มทักษะในการวางแผนพัฒนาต าบล การประสานโครงการพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ และเพิ่มพูน

ความรู๎ด๎านกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ระเบียบ งบประมาณและการคลัง ฯลฯ 

 2. หนํวยงานรัฐท่ีมีภารกิจด๎านการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

เพื่อท่ีกรรมการสภาต าบลจะได๎มีโอกาสพัฒนาตนเองด๎านการศึกษา 

 3. รัฐควรพิจารณาเงินอุดหนุนให๎สภาต าบล และให๎สภาต าบลสามารถกันเงินรายได๎เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

จัดท าแผนพัฒนาต าบล และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 4. ลดความเป็นราชการ และเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการสภาต าบลให๎มากขึ้นกวําเดิม 

 5. ก าหนดระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ให๎มีความยืดหยํุนสูง 

 6. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให๎แกํสภาต าบลอยํางพอเพียง 

 

1017.  ฐานิศร์  น้อยเพ็ง . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาต าบลในการบริหารงาน

พัฒนาชนบท  : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ประชากรมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.537 และผลการทดสอบ

สมมติฐานปรากฏวํา ประชากรท่ีมีการศึกษาสูง เป็นกรรมการโดยการเลือกตั้ง มีการติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่มาก มาตรฐาน

การด ารงชีวิตสูง เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมมาก และมีความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานมาก มีสํวนรํวมในการ

บริหารงานการพัฒนาชนบทมากกวําประชากรท่ีมีปัจจัยดังกลําวอยํูในระดับน๎อย ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 

ส าหรับปัจจัยด๎านอายุพบวํา ประชากรท่ีมีอายุน๎อยมีสํวนรํวมในการบริหารงานพัฒนาชนบทมากกวําประชากรท่ีมีอายุมาก 

ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 

 

1018.  สุพจน์  ศิริสุนทร . บทบาทสภาต าบลในการพัฒนาป่าชุมชน กรณีศึกษาสภาต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2541. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ผลการวิจัย พบวําต าบลสวนหมํอน ประกอบด๎วย 14 หมํูบ๎าน มีครัวเรือน 1,480 ครัวเรือน ประชากร 6,681 

คน มีพื้นท่ีป่าชุมชน 12,000 ไรํ และได๎กันออกจากเขตป่าสงวนแหํงชาติป่าโคกหลวง มีท้ังป่าธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจยู

คาลิปตัส อยํูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภาต าบล ซึ่งมีบทบาทปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารสํวนต าบล ในการด าเนินงานพัฒนาป่าชุมชนอาศัยวิธีการท่ีส าคัญ คือ การก าหนดเขตป่าชุมชนพร๎อมรังวัด

ขึ้นทะเบียนให๎ถูกต๎อง มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาป่า โดยปลูกต๎นไม๎เพิ่มเติม การก าหนดกฎระเบียบควบคุม การแบํง

สรรผลประโยชน์จากการขายไม๎เศรษฐกิจเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาหมูํบ๎าน โดยแบํงสรรงบประมาณให๎ทุกหมํูบ๎านในต าบล

อยํางยุติธรรม แตํละหมูํบ๎านจะน าเงินไปใช๎ในกิจกรรมพัฒนาของตนหรือให๎ครัวเรือนตําง ๆ กู๎ยืมอัตราดอกเบ้ียต่ า 

รวมท้ังการให๎เงินชํวยเหลือกลุํมแมํบ๎านและการสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคตําง ๆ สํวนการขจัดความขัดแย๎งในท๎องถ่ินสภา

ต าบลได๎เจรจาประนีประนอมกับกลุํมผู๎บุกรุกป่าชุมชน ถ๎าหากรายใดมีปัญหามาก จะขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐชํวย

ด าเนินการ 

 ผลการพัฒนาป่าชุมชน พบวํา การมีสํวนรํวมของครัวเรือนท่ีอาศัยอยูํใกล๎เขตป่าชุมชนอยูํในระดับมาก  โดยให๎

ความรํวมมือไมํบุกรุกและตัดไม๎ การชํวยสอดสํองและส ารวจปัญหาป่าชุมชน และรายงานตํอคณะกรรมการ การรํวมปลูก

ป่า ดูแลรักษา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภาต าบล การเพิ่มรายได๎ชุมชนมี 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน มีการ

เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นและมีรายได๎จากการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มเติม ระดับชุมชนจะได๎รับการแบํงสรร

เงินกองทุนพัฒนาหมูํบ๎านอยํางยุติธรรม ส าหรับการสร๎างเครือขํายองค์กรท๎องถ่ินด๎านการพัฒนาป่าชุมชน พบวํา 

ครัวเรือนและหมํูบ๎านตําง ๆ ที่อยูํใกล๎เคียงมีการยอมรับการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ยูคาลิปตัส ) และน าไปปลูกในท่ีดิน
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  585 

สาธารณประโยชน์ของหมํูบ๎านและท่ีท ากินของตนเพิ่มข้ึน การให๎ความรํวมมือไมํน าฝูงสัตว์เข๎าไปเลี้ยงในพื้นท่ีป่าปลูกท่ีมี

อายุน๎อยกวํา 1 ปี การชํวยประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานพัฒนาป่าชุมชน สํวนความคิดเห็นของชาวบ๎านตํอ

ความสามารถในการด าเนินงานป่าชุมชน การบริหารกองทุน และแนวทางการจัดการป่าชุมชนของสภาต าบลอยูํในระดับ

มาก นั่นคือมีการติดตํอประสานงานกับหนํวยงานของรัฐอยํางได๎ผลดี มีการก าหนดเขตป่าชุมชนได๎ชัดเจน การแบํงสรร

ผลประโยชน์ จากป่าชุมชนอยํางยุติธรรม และชาวบ๎านได๎ให๎ข๎อเสนอตํอสภาต าบลคือควรก าหนดโครงการพัฒนาป่าชุมชน

ไว๎ในแผนพัฒนาฯ 5 ปี รัฐควรมีกฎหมายรองรับการจัดการป่าชุมชนและมีงบประมาณสนับสนุนและสภาต าบลควรสร๎าง

ความตระหนักและปลูกฝังแนวทางการจัดการป่าชุมชนสูํภาคปฏิบัติ ไปยังกลุํมสังคมอ่ืน ๆ ทุกระดับ 

 

1019.  เดชา  พฤกษ์พัฒนรักษ์ . การติดต่อสัมพันธ์และการยอมรับของคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนา

ชนบทระดับต าบล (คปต.) ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาต าบล (กสต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

หนองบัวล าภู . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ 

 1. ข๎อมูลท่ัวไป สรุปได๎วํา คปต . สํวนมากเป็นเพศชาย (ร๎อยละ 69.8) มีอายุมากกวํา 50 ปี (ร๎อยละ 27.2) 

มีสถานภาพสมรส (ร๎อยละ 73.5) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร๎อยละ 40.7) มีต าแหนํงพัฒนากร (ร๎อยละ 63.0) มี

เงินเดือนมากกวํา 6,000 บาท (ร๎อยละ 66.7) และมีระยะเวลาที่ด ารงต าแหนํงน๎อยกวํา 2 ปี (ร๎อยละ 39.5) 

 2. การติดตํอสัมพันธ์ของ คปต . กับคณะกรรมการสภาต าบล (กสต.) โดยรวมมีการติดตํอสัมพันธ์ในระดับ

ปานกลางคํอนข๎างมาก 

 3. การยอมรับของ คปต . ตํอการด าเนินงานของ กสต . โดยรวมมีการยอมรับการด าเนินงานของ กสต . ใน

ระดับปานกลางคํอนข๎างมาก 

 4. การทดสอบสมมติฐานสรุปได๎วํา เพศ อายุ การศึกษา ต าแหนํง และเงินเดือนของข๎าราชการใน คปต . มี

ความสัมพันธ์กับระดับการติดตํอสัมพันธ์กับ กสต . และต าแหนํงของข๎าราชการใน คปต . มีความสัมพันธ์กับระดับการ

ยอมรับการด าเนินงานของ กสต. จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว๎ 

 

1020.  ไพโรจน์  โพธิศาสตร์ . ปัจจัยที่ส่งผลให้แผนพัฒนาต าบลเกิดสัมฤทธิผลในงานพัฒนาชนบท : ศึกษากรณี

อ านาจ และการพัฒนาชนบทในเขตภาคเหนือตอนบน  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลของการศึกษาคร้ังนี้ แสดงวําพฤติกรรมทางการเมืองนั้น ปรากฏทาบซ๎อนกันไปกับพฤติกรรมตามบทบาท

หน๎าท่ี ที่ระเบียบกฎหมายก าหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทของรัฐ โดยแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในรูปของ

กลวิธีท้ังในระดับบุคคล และระดับกลุํม พฤติกรรมทางการเมืองเป็นรูปการณ์หนึ่งท่ีท าให๎กระบวนการวางแผนพัฒนา

ต าบลเคล่ือนไหวไปข๎างหน๎าพฤติกรรมทางการเมือง สะท๎องถึง “อ านาจ” และอ านาจโดยตัวเองไมํใชํสิ่งชั่วร๎ายการจัดการ

กับอ านาจตํางหากเป็นเรื่องจ าเป็น ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมทางการเมืองในกระบวนการวางแผนพัฒนา

ต าบล ได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล๎อมบังคับ ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน และปัจจัยรางวัลตอบแทน 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 

 

1021.  วิชัย  จิรฉัตรมงคล . ทัศนคติต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการ

เลือกตั้งในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2529. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  586 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. โดยภาพรวมแล๎ว ทัศนคติของข๎าราชการ กรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล ลูกจ๎างสุขาภิบาล และ

ประชาชน มีความพึงพอใจตํอการการบริหารงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

 2. เพศ อายุ อาชีพ ต าแหนํงของเจ๎าหน๎าที่ และรายได๎ของบุคคล ไมํมีความสัมพันธ์ทัศนคติตํอการบริาหรงาน

ของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. การศึกษาระดับมัธยมกับการศึกษาระดับอ่ืน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอภาวะผู๎น าของประธานกรรมการ

สุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แตํไมํมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงานของ

ประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ กลําวคือ ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันของท้ัง

สองกลุํม เป็นผลให๎ความคิดเห็นท่ีมีตํอภาวะผู๎น าของประธานกรรมการสุขาภิบาลแตกตํางกัน โดยท่ีกลุํมการศึกษาระดับ

มัธยมมีความพึงพอใจตํอภาวะผู๎น ามากกวํากลุํมการศึกษาระดับอ่ืน แตํเมื่อพิจารณาความคิดเห็นตํอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล๎ว กลับพบวํา ท้ังสองกลุํม มีความ

พึงพอใจตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานไมํแตกตํางกัน 

 4. ผู๎อยูํในภาครัฐกับผู๎อยูํในภาคเอกชน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอภาวะผู๎น าตํอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริการงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กลําวคือ สถานภาพที่แตกตํางกันของผู๎อยูํในภาครัฐกับภาคเอกชน เป็นผลให๎ความคิดเห็นท่ีมีตํอภาวะผู๎น า ตํอ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลแตกตํางกัน โดยท่ีผู๎อยูํในภาครัฐมีความ

พึงพอใจมากกวําผู๎อยูํในภาคเอกชน 

 

1022.  วิทยา  กามนต์ . ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการ

เลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณี สุขาภิบาลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  . รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. (การค้นคว้าแบบอิสระ) 

 ผลการศึกษาดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งของสุขาภิบาล ขาดความร๎ูประสบการณ์และทักษะทางด๎าน

การบริหาร นอกจากนี้ยังขาดความร๎ูเก่ียวกับกฎและระเบียบท่ีเก่ียวกับการบริหารและท่ีเก่ียวกับการเงินการคลัง 

 2. จ านวนรายได๎ซึ่งก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย ส าหรับสุขาภิบาลที่มีประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจาก

การเลือกตั้ง คือ 5,000,000 บาท จ านวนดังกลําวพิจารณาได๎วําต่ าเกินไป โดยกลุํมตัวอยํางท่ีไปสัมภาษณ์ในการศึกษานี้

ผู๎ให๎สัมภาษณ์มีความคิดเห็นวํา ชํวงของรายได๎ควรจะเป็น 6,000,000 – 7,000,000 ล๎านบาท ซึ่งจะท าให๎สุขาภิบาล

ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

1023.  สมหมาย  วิเชียรฉันท์ . ความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาลของคณะกรรมการ

สุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดจันทบุรี . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยโดยสรุป พบวํา 

 1. คณะกรรมการสุขาภิบาลสํวนใหญํมีความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาลในระดับ

ต่ า 

 2. ระดับความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาล ของคณะกรรมการสุขาภิบาล สํวนใหญํมี

ความรู๎ในระดับต่ า 

 3. ปัจจัยพื้นฐานท่ัวไปของคณะกรรมการสุขาภิบาล ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได๎ ต าแหนํง ระยะเวลาการด ารงต าแหนํง การอบรมความรู๎จากทางราชการ ไมํมีความสัมพันธ์กับระดับความ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  587 

ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาลของคณะกรรมการสุขาภิบาล และพบวําความร๎ูความเข๎าใจของ

คณะกรรมการสุขาภิบาล เก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาลมีความสัมพันธ์กับระดับความตระหนักถึงความส าคัญของ

การวางแผนพัฒนาสุขาภิบาล 

 4. ข๎อเสนอแนะ ในการแก๎ไขปัญหาเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาล จากผลการศึกษา พบวําระดับ

ความรู๎ความเข๎าใจของคณะกรรมการสุขาภิบาลเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาสุขาภิบาลแกํกรรมการสุขาภิบาล 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสุขาภิบาลและบุคลากรผู๎จัดท าแผน ผู๎บังคับบัญชาในสํวนกลางและระดับจังหวัดควรเน๎น

ย้ า การนิเทศงาน การตรวจราชการเพื่อให๎ค าแนะน าในการวางแผนพัฒนาสุขาภิบาลอยํางสม่ าเสมอและควรพัฒนา

ส านักงานปลัดสุขาภิบาลให๎เป็นศูนย์ข๎อมูล จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให๎เพียงพอ 

 

1024.  ไพบูลย์  พุทธิพงษ์ . ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานและลูกจ้างสุขาภิบาล : ศึกษากรณีสุขาภิบาล

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2539. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานและลูกจ๎างสุขาภิบาลโดยรวมมีสูง คือ คําคะแนนเฉลี่ยสูงกวําคํา

คะแนนก่ึงกลางของมาตรวัด แสดงวํา การบริหารกิจการของสุขาภิบาลเหมาะสม และสนองตอบตํอความต๎องการของ

พนักงานและลูกจ๎างได๎ดี 

 2. ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานและลูกจ๎างสุขาภิบาลตํอปัจจัยตําง ๆ คือ ลักษณะงาน เพื่อน

รํวมงาน ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล สิ่งแวดล๎อมในการท างาน และผู๎บังคับบัญชามีสูง (คําคะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนน

ก่ึงกลางของมาตรวัด ) แสดงวํา งานท่ีปฏิบัติเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถเพื่อน ๆ พนักงาน ลูกจ๎าง และ

ผู๎บังคับบัญชา มีสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นบุคคลท่ีนํานับถือ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ท๎องถ่ิน ในขณะที่ความพึงพอใจตํอปัจจัยด๎านความยุติธรรมในองค์การและเงินเดือน คําจ๎าง มีต่ า (คําคะแนนเฉลี่ยต่ ากวํา

คะแนนก่ึงกลางของมาตรวัด) แสดงวํา การพิจารณาความดี ความชอบ การลงโทษ ไมํได๎ยึดหลักเสมอภาค สํวนรายได๎ไมํ

เพียงพอตํอการด ารงชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งลูกจ๎างชั่วคราว 

 3. ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพภูมิหลังกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานและลูกจ๎างสุขาภิบาลที่

ระดับความเชื่อม่ันร๎อยละ 95 พบวํา 

  - เพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับการให๎ความชํวยเหลือแนะน าของผู๎บังคับบัญชา โดย

เพศหญิงเห็นวํา ผู๎บังคับบัญชาคอยให๎ความชํวยเหลือแนะน าเป็นอยํางดี 

  - อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับประธาน ฯ เป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์ในการ

พัฒนาท๎องถ่ิน โดยพนักงานลูกจ๎างท่ีมีชํวงอายุ 20 – 35 ปี เห็นวํา ประธาน ฯ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ท๎องถ่ินมากกวําพนักงานลูกจ๎างท่ีมีอายุ ชํวง 36 – 50 ปี 

  - ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ีท างาน โดยพนักงาน ลูกจ๎างท่ีมี

ระดับการศึกษา ชํวงอนุปริญญาตรี -ปริญญาตรีพึงพอใจตํอสถานท่ีท างาน ในขณะที่พนักงานลูกจ๎างท่ีมีระดับการศึกษา 

ชํวงประถมมัธยม เห็นวํา สถานท่ีท าการ ควรปรับปรุงและควรแยกส านักงานออกจากท่ีวําการอ าเภอ 

  - ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับความเป็นกันเองของประธาน ฯ 

โดยพนักงาน ลูกจ๎างท่ีมีประสบการณ์ชํวง 0 – 5 ปี เห็นวําประธาน ฯ มีความสนิทสนม มีความเป็นกันเอง ในขณะที่

พนักงาน ลูกจ๎างท่ีมีประสบการณ์ตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป กลับเห็นวํา ประธาน ฯ เป็นคนถือตัว ไมํมีความเป็นกันเอง 

  - ต าแหนํงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับลักษณะงานโดยพนักงาน และลูกจ๎างชั่วคราว 

โดยสํวนใหญํเห็นวํา งานท่ีได๎รับมอบหมายนั้นเหมาะสมถูกต๎องแล๎ว ในขณะที่ลูกจ๎างประจ ากวําร๎อยละ 30 เห็นวํา ควร

ปรับเปลี่ยนงานกันบ๎าง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  588 

  - ต าแหนํงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับความกระตือรือร๎นในการท างาน โดยลูกจ๎าง

ชั่วคราวไมํมีความกระตือรือร๎นในการท างานสํวนพนักงาน และลูกจ๎างประจ ากลับกระตือรือร๎นเป็นอยํางดี 

  - ต าแหนํงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับความพร๎อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

โดยพนักงานสํวนใหญํเห็นวํา วัสดุ อุปกรณ์ ไมํมีความพร๎อม มีเพียงลูกจ๎างชั่วคราวเทํานั้นท่ีเห็นวํา วัสดุ อุปกรณ์ มีความ

เพียงพอและพร๎อมตํอการปฏิบัติงาน 

   - ต าแหนํงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเก่ียวกับความยุติธรรมในองค์การ โดยพนักงาน 

ลูกจ๎างประจ า เห็นวํา ผู๎บริหารมีความยุติธรรมดี ในขณะที่ลูกจ๎างชั่วคราวกลับเห็นวํา ผู๎บริหารไร๎ความยุติธรรม 

 

1025.  วรางคณา  วัฒโย . แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา 

สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาการวางผังเมือง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2540. (วิทยานิพนธ์) 

 จากการศึกษาพบวํา 1) ปัญหาส าคัญของชุมชน คือ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม และปัญหาการขาดแคลนการบริการขั้นพื้นฐาน ความต๎องการพัฒนาชุมชนของประชาชนสอดคล๎องกับปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน 2) ประชาชนชาวสุขาภิบาลเจ๎าเจ็ดเป็นผู๎ท่ีสามารถระบุปัญหาของชุมชน สามารถให๎ข๎อมูลและให๎ค าปรึกษาได๎ 

และไมํปฏิเสธการมีสํวนรํวม อยํางไรก็ตาม ประชาชนยังขาดความรู๎ และความตระหนักถึงบทบาทและหน๎าท่ีของตนเองใน

การพัฒนาชุมชน 3) การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีสํวนรํวมของประชาชนพบข๎อดีคือ ท าให๎มองปัญหาได๎รอบ

ด๎านและตรงประเด็น ข๎อด๎อยคือ ใช๎เวลา งบประมาณและบุคลากรจ านวนมากข้ึน 

 ข๎อเสนอ 1) แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสุขาภิบาลเจ๎าเจ็ด ได๎ก าหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาและพัฒนาด๎านการ

ใช๎ท่ีดิน การบริการขั้นพื้นฐาน เศรษฐกิจ-สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 2) กลไกท่ีจะท าให๎เกิดความส าเร็จ

ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีสํวนรํวมของประชาชน ในสํวนของนักวางแผน จะต๎องตระหนักในบทบาทและ

หน๎าท่ีของการท างานตามขั้นตอนตําง ๆ เชํน การเก็บข๎อมูล การตรวจสอบข๎อเท็จจริง การวิเคราะห์ข๎อมูล การใช๎เหตุผล 

การตัดสินใจ และการท างานรํวมกับประชาชน สํวนของรัฐ ต๎องให๎การศึกษาและเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม

ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนมากขึ้น สํวนของประชาชน ต๎องเป็นผู๎ท่ีมีความรู๎ทางด๎านเทคนิคและวิธีการเพื่อท่ีจะ

ได๎น ามาเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาและแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

 

1026.  ควรคิด  ชโลธรรังษี . ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาล จังหวัดอุบลราชธานี  . 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุตั้งแตํ 49 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากวํา 10 ปี จบการศึกษาสูง

กวําระดับประถมศึกษา และมีรายได๎ตํอเดือนมากกวํา 5,000 บาท 

 2. กลุํมตัวอยํางเห็นวํา สุขาภิบาลสํวนมากมีรายได๎และงบประมาณส าหรับการบริหารงานไมํเพียงพอและ

เหมาะสม แตํวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรของสุขาภิบาลนั้นเพียงพอและเหมาะสมแล๎ว 

 3. การประสานงานภายในของคณะกรรมการสุขาภิบาลอยํูในเกณฑ์สูง และสํวนมากมีความพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาล โดยภาพรวมอยูํในระดับอยูํ 

 5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาล ได๎แกํ ระดับ

การศึกษา รายได๎ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความเข๎าใจในวัตถุประสงค์และหน๎าท่ี การได๎รับการฝึกอบรม ความ

เพียงพอด๎านทรัพยากรบริหาร ความสามารถของประธานกรรมการ การประสานงานของคณะกรรมการ และความพึง

พอใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  589 

 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร 

 

1027.  พิชิต  โอบอ้อม . การบริหารงานของแขวงเทศบาลนครกรุงเทพ  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2514. 

 เทศบาลนครกรุงเทพได๎เริ่มจัดแบํงเขตการปกครองออกเป็นเขตยํอย ๆ เรียกวํา แขวง มาตั้งแตํ พ .ศ. 2505 ก็

เพื่อประสงค์จะอ านวยบริการบางอยํางของเทศบาลให๎แกํประชาชนได๎รับอยํางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น กับท้ังเป็นการแบํง

เบาภาระกิจของเทศบาลท่ีส านักงานใหญํอีกสํวนหนึ่งด๎วย 

 จากการศึกาาในเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานของแขวงเทศบาลนครกรุงเทพนั้นพบวํา การจัดต้ังแขวงขึ้นสามารถ

ท่ีจะสนองวัตถุประสงค์ในการท่ีจะอ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชนได๎รวดเร็วกวําเกํา เพราะประชาชนท่ีตั้งบ๎านเรือน

หรือมีธุรกิจในแขวงใดก็จะไปท าการติดตํอท่ีแขวงนั้น ปัจจุบันนี้เทศบาลนครกรุงเทพก็มีส านักงานแขวงตั้งอยํูตามเขต

ท๎องท่ีแขวงตําง ๆ เป็นจ านวน 12 แขวง ซึ่งเป็นการกระจายจุดการติดตํอจากจุดเดียวไปเป็น 12 จุด ท าให๎การติดตํอนั้น

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลก็สามารถท่ีจะควบคุมตรวจสอบงานได๎อยํางละเอียดขึ้น 

 และจากการศึกษานั้นก็พบวํายังมีปัญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึน อันท าให๎ความมีประสิทธิภาพในการท่ีจะบริหารงาน

แขวงนั้นน๎อยลง อุปสรรคดังกลําวนั้นได๎แกํ 

 1. ฐานะของแขวงในปัจจุบันไมํมีฐานะเป็นหนํวยงานอยํางเป็นทางการ ดังนั้นการก าหนดอัตราต าแหนํงประจ า

แขวงตําง ๆ จึงยังไมํสามารถท่ีจะท าได๎ อัตราต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ประจ าแขวงต๎องสังกัดอยูํกับหนํวยงานตําง ๆ ภายใน

ส านักงานใหญํท าให๎เกิดปัญหาการบริหารงานบุคคลขึ้น กลําวคือท าให๎เจ๎าหน๎าที่ประจ าแขวงนั้นมีผู๎บังคับบัญชา 2 คน ใน

เวลาเดียวกันและในระดับเดียวกัน อันได๎แกํ หัวหน๎าแขวงและหัวหน๎าหนํวยงานเจ๎าสังกัดอัตราต าแหนํงตําง ๆ เหลํานี้ ซึ่ง

เป็นการผิดหลักวิชาการการบริหารงานอยํางมาก 

 2. บุคคลผ๎ูด ารงต าแหนํงหัวหน๎าแขวงนั้นไมํใชํพนักงานเทศบาล คณะเทศมนตรีและปลัดเทศบาล จึงไมํ

สามารถท่ีจะบังคับบัญชาหัวหน๎าแขวงได๎ 

 3. ในการปฏิบัติงานประจ าวันของเจ๎าหน๎าที่ตําง ๆ ซึ่งจะต๎องรอบรู๎ระเบียบกฎหมายหลายฉบับนั้นยังขาดคูํมือ

ส าหรับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

 4. กฎหมายบางฉบับท่ีเจ๎าหน๎าที่ของแขวงเป็นผู๎อนุวัติใช๎ยังมีโทษต่ ามาก ท าให๎เกิดมีผู๎ฝ่าฝืนอยูํเสมอ 

 ดังนั้น เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวจึงต๎องมีการปรับปรุงฐานะของแขวง วิธีการแตํงตั้งผู๎ด ารงต าแหนํงหัวหน๎าแขวง 

และบทก าหนดโทษ ตลอดจนอ านาจของผู๎บังคับใช๎กฎหมายบางฉบับเสียใหมํ และนอกจากนี้แขวงควรจะมีคูํมือส าหรับ

เจ๎าหน๎าที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานด๎วย เม่ือสามารถท่ีจะปรับปรุงแก๎ไขได๎ดังกลําวแล๎ว ผู๎เขียนก็เชื่อวําการ

บริหารงานแขวงจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน และวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังแขวงของเทศบาลนครกรุงเทพก็จะสัมฤทธิผล 

 

1028.  ด าริห์  บูรณะนนท์ . การบริหารงานศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครกรุงเทพ  .วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2515. 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได๎กลําวถึงวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในสมัยใหมํ โดยชี้ให๎ผ๎ูใหญํเห็นวําควรจะได๎

ค านึงถึงสภาวะธรรมชาติ ระดับจิตใจ และความต๎องการตามธรรมชาติของเด็ก และการอบรมเลี้ยงดูเด็กควรให๎เป็นไป

ตามปฏิญญาสากลแหํงสหประชาชาติในสํวนของเทศบาลนครกรุงเทพซึ่งเป็นองค์การทางท๎องถ่ินนั้น ก็ถึงเวลาแล๎วที่

จะต๎องพัฒนาการในด๎านศูนย์เยาวชนให๎ดีย่ิงขึ้น เพราะภายในอาณาเขตของเทศบาลนครกรุงเทพในขณะนี้มีพลเมืองมาก

ยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนขาดสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ ขาดสถานท่ีฝึกฝนอบรม และท ากิจกรรมรํวมกัน ดังนั้น การมีศูนย์

เยาวชนเพียง 15 ศูนย์ในเขตเทศบาลนครกรุงเทพจึงยังไมํเป็นการเพียงพอ ควรจะได๎มีการจัดต้ังเพิ่มข้ึนอีก และการ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  590 

บริหารงานตําง ๆ ก็ควรจะได๎มีการปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกกับลักษณะของศูนย์เยาวชนท่ีแท๎จริง ซึ่งควรจะมีการวางแผน

ด าเนินงานปรับปรุงเป็น 2 ระยะ คือการวางแผนปรับปรุงระยะสั้น และการวางแผนปรับปรุงระยะยาว 

 

1029.  ไพบูลย์  ทาสระคู . การบริหารงานของเขตในกรุงเทพมหานคร  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521. 

 การปกครองรูปกรุงเทพมหานครได๎มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ท้ังนี้ เนื่องจากความต๎องการท่ีจะให๎

กรุงเทพมหานครเป็นหนํวยงานปกครองท่ีสามารถให๎บริการแกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทันกับความต๎องการของ

ประชาชนอยํางแท๎จริง และสามารถกระจายบริการตําง ๆ ที่รวมอยูํ ณ ศาลาวําการกรุงเทพมหานครไปสูํประชาชนให๎

ประชาชนผู๎มาติดตํอขอรับบริการได๎รับความสะดวกมากท่ีสุด ดังนั้น การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบันจึงมีการแบํงหนํวยงานออกเป็น 3 ระดับ คือหนํวยงานกลางท่ีอยูํ ณ ศาลาวําการกรุงเทพมหานคร อันได๎แกํส านัก

ตําง ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยูํท้ังหมด 14 ส านัก หนํวยงานนี้จะเป็นหนํวยงานท่ีปรึกษา และหนํวยงานชํวยเหลือท่ีจะคอยให๎

ค าปรึกษาและชํวยเหลืองานหลักอันได๎แกํเขตตําง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอยูํท้ังหมด 24 เขต และแขวง

อีกท้ังหมด 153 แขวง อยํางไรก็ตาม การบริหารงานในรูปของที่ท าการแขวงในปัจจุบันนี้ นับวําเป็นงานใหมํมาก และยัง

ไมํคํอยจะมีบทบาทส าคัญมากนัก 

 หนํวยงานของกรุงเทพมหานครท่ีมีบทบาทส าคัญในปัจจุบันนี้ คือ เขตและการบริหารงานของเขต เพราะเขต

เป็นหนํวยงานหลัก ที่มีอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบและเป็นหนํวยงานท่ีน าเอาบริการตําง ๆ ที่มีอยูํตามอ านาจหน๎าที่

ของกรุงเทพมหานครออกสูํประชาชน ให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกในการขอรับบริการในด๎านตําง ๆ มากท่ีสุด แตํใน

ระยะพัฒนาการของการบริหารงานของเขตกลับปรากฏวํา การบริหารงานของเขตยังประสบปัญหาในการบริหารงานและ

การให๎บริการแกํประชาชนอยูํหลายประการ ประการแรก เขตซึ่งเป็นหนํวยงานหลักของกรุงเทพมหานครยังไมํมีอ านาจใน

การตัดสินใจให๎ด าเนินการท่ีมีผลกระทบตํอชีวิตชาวกรุงเทพมหานครอยํางเพียงพอ เชํน อ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการ

กํอสร๎าง กรุงเทพมหานครยังไมํมอบอ านาจให๎เขตเป็นผู๎ด าเนินการได๎เอง ท าให๎การปฏิบัติงานของเขตลําช๎า ประการท่ี

สอง ในระยะพัฒนาการของเขต การบริหารงานของเขตต๎องประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองใช๎ตําง ๆ อยํูมากไมํสมดุลกับหน๎าท่ีความรับผิดชอบของเขตท่ีมีอยูํ 

 ในการศึกษาเรื่องการบริหารงานของเขตในกรุงเทพมหานครนี้ พบวํา การบริหารงานของเขตลําช๎า เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครยังไมํได๎มอบอ านาจในการตัดสินใจให๎เขตมากพอ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อ านาจในการด าเนินการกํอสร๎าง 

และอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ในการบริหารงานของเขตไมํเพียงพอ ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการ

บริหารงานของเขตอยูํมาก นอกจากนี้ยังพบวํา การแบํงพื้นท่ีในการปกครองของเขตในกรุงเทพมหานครยังไมํสมดุลกัน

กลําวคือ บางเขตมีพื้นท่ีมากเกินไป จ านวนประชากรมาก ความหนาแนํนของประชากรสูง แตํบางเขตมีพื้นท่ีน๎อย จ านวน

ประชากรน๎อยและความหนาแนํนของประชากรต่ า 

 จากการสอบถามทัศนคติของประชาชนท่ีมีตํอการบริหารงานของเขต ปรากฏวํา ไมํวําจะเป็นประชาชนท่ีอยูํใน

เขตชั้นนอกหรือเขตชั้นใน ตํางก็มีทัศนคติตํอการบริหารงานของเขตเหมือนกัน แม๎วําสํวนใหญํจะเห็นวํา การให๎บริการ

ของเขตตําง ๆ ในปัจจุบันนี้ดีอยูํแล๎ว แตํประชาชนยังเห็นวํา จะต๎องมีการปรับปรุงการให๎บริการของเขตให๎ดีข้ึนกวําที่

เป็นอยูํ โดยเฉพาะการปรับปรุงในด๎านอัตราก าลังของเจ๎าหน๎าที่ให๎มีมากกวํานี้ ด๎านตัวเจ๎าหน๎าที่เอง ควรจะมีอัธยาศัยและ

เป็นกนเองกับประชาชนผู๎มาติดตํอขอรับบริการให๎ดีข้ึนกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน 

 

1030.  สถาพร  สุรพงษ์พิทักษ์ .  การบริหารงานเขตของกรุงเทพมหานคร  . คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2523. (วิทยานิพนธ์) 

 จากการศึกษาจะเห็นได๎วํา  โครงสร๎างการบริหารงานของเขต มีลักษณะท่ีเอ้ืออ านวยตํอประสิทธิภาพในการ

บริหารประชาชนมากกวําอ าเภอและแขวงของเทศบาลเดิม ทั้งในด๎านรูปแบบ ฐานะและอ านาจหน๎าที่ ตลอดจนความ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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คลํองตัวในการบริหาร แตํอยํางไรก็ตาม การบริหารงานของเขตในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ มากมายท่ีไมํ

เอ้ืออ านวยให๎การบริหารงานของเขตมีประสิทธิภาพดีเทําที่ควร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ยังมีปัญหาซึ่งเกิดจาก 

 1. อัตราก าลัง และวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ยังไมํสมดุลกับปริมาณงานความรับผิดชอบ 

 2. ข๎าราชการและลูกจ๎างสํวนใหญํยังไมํช านาญและรอบรู๎ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน

เทําที่ควร 

 3. การบริหารงานของเขตยังขาดการควบคุม เรํงรัด และติดตามผลการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ

เทําที่ควร 

 4. การประสานงานระหวํางหนํวยตําง ๆ ภายในเขต ยังไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร 

 5. ส านักตําง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ยังมิได๎ท าหน๎าที่ในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานท่ีปรึกษา (staff agency) อยําง

แท๎จริง 

 เพื่อท่ีจะให๎การบริหารงานของเขตมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากท้ังเขตและกรุงเทพมหานคร จะต๎องให๎

ความส าคัญตํอการแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนอยํางจริงจัง และเรํงดํวน โดยค านึงถึงความเดือดร๎อนและความต๎องการของ

ประชาชนอยํางแท๎จริงโดยสํวนรวมแล๎วในอีกแนวทางหนึ่งก็คือ กรุงเทพมหานครควรกระจายอ านาจหน๎าที่ อัตราก าลัง 

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ให๎แกํเขตมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องท่ีเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกและการ

บริการประชาชน อันจะท าให๎เกิดผลดีแกํกรุงเทพมหานครและประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานครในท่ีสุด 

 

1031.  ชมัยพร  สืบสังข์ . การพัฒนาการบริหารกรุงเทพมหานครอดีต ปัจจุบัน  และแนวโน้มในอนาคต  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2523. 

 การศึกษาพบวํา การปกครองและการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันยังไมํอยูํตัวคงที่ได๎มีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในเล็กน๎อยมาหลายครั้ง เพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพทางสังคมและการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นชํวง ๆ ไป เชํน ให๎มีการแตํงตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้ง เป็นต๎น และในขณะนี้อาจกลําวได๎วํา

ปัญหาจากสภาพแวดล๎อมภายนอกในกรณีการให๎บัตรประชาชน และปัญหากรณีการบริหารราชการภายใน

กรุงเทพมหานครได๎ทวีเพิ่มข้ึนจนเป็นเหตุให๎เกิดแนวความคิดท่ีจะปฏิรูปโครงสร๎างทางการปกครองและการบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานครเสียใหมํเป็นกระทรวงนครบาล ทบวงนครบาล หรือการแยกโครงสร๎างเป็นกรุงเทพมหานครเป็น

ธนบุรี ซึ่งขณะนี้ก็ยังไมํมีข๎อยุติท่ีแนํนอน 

 กรุงเทพมหานครตามรูปแบบในปัจจุบันนําจะยังคงมีความเหมาะสมท่ีจะชํวยแก๎ปัญหาตําง ๆ ในเขตนครหลวง

ได๎ ถ๎ามีการปรับปรุงองค์กรภายในให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าท่ี และก าหนดนโยบาย หรือเป้าหมายในการท างานให๎ชัดเจน 

รวมท้ังต๎องพิจารณาก าหนดความสัมพันธ์ระหวํางกรุงเทพมหานครและรัฐบาล (กระทรวงมหาดไทย ) เสียใหมํ ให๎

กรุงเทพมหานครมีความอิสระคลํองตัวในการบริหารงานมากข้ึน และโดยเฉพาะควรให๎มีการเลือกตั้งผู๎วําราชการ

กรุงเทพมหานครตามหลักการ ซึ่งก าหนดไว๎ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518 จะ

เป็นการผดุงรักษาหลักการปกครองท๎องถ่ิน โดยประชาชนจะเป็นผู๎รับผิดชอบท๎องถ่ินตนเอง 

 

1032.  สุดจิต  จันทรประทิน . การศึกาาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนของเขตของกรุงเทพมหานคร  . 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524. 

 การศึกษาปรากฏวํา ประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํประชาชนของเขตคํอนข๎างจะลําช๎า นอกจากนั้นแล๎วใน

เรื่องการแบํงพื้นท่ีในการปกครองของเขตในกรุงเทพมหานครยังไมํสมดุลกัน กลําวคือบางเขตมีพื้นท่ีมากเกินไป จ านวน

ประชากรน๎อยและมีความหนาแนํนของประชากรต่ า แตํบางเขตมีพื้นท่ีน๎อย จ านวนประชากรมากและมีความหนาแนํนของ

ประชากรสูง และจากการสอบถามทัศนคติของกลุํมตัวอยํางท้ัง 2 กลุํม ตํอการให๎บริการแกํประชาชนของเขตปรากฏวํา 

แม๎สํวนใหญํจะเห็นวําการให๎บริการของเขตในปัจจุบันดีขึ้นกวําเดิม (ดีข้ึนบ๎าง) แตํประชาชนก็ยังเห็นวําจะต๎องมีการ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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ปรับปรุงการให๎บริการของเขตให๎ดีข้ึนกวําที่เป็นอยูํ โดยเฉพาะการปรับปรุงในด๎านตัวเจ๎าหน๎าที่ เจ๎าหน๎าที่จะต๎องมี

อัธยาศัยและเป็นกันเองกับประชาชนผู๎มาติดตํอขอรับบริการให๎ดีข้ึนกวําที่เป็นอยูํ การบริหารงานของเขตโดยเฉพาะอยําง

ยิ่งในด๎านการประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฎเกณฑ์ตําง ๆ เป็นต๎น 

 จากการสุํมตัวอยํางทางด๎านข๎าราชการแล๎วพบวํา ถ๎าต๎องการให๎การบริการแกํประชาชนของเขตดีข้ึนไมํเพียงแตํ

จะต๎องปรับปรุงในสาเหตุใหญํ ๆ 2 ประการดังกลําวข๎างต๎นเทํานั้น จะต๎องพิจารณาถึงตัวประชาชนผู๎มาติดตํอขอรับ

บริการด๎วย ประชาชนผู๎มาติดตํอจะต๎องให๎ความรํวมมือกับทางราชการด๎วย นั่นคือตํางฝ่ายตํางปรับเข๎าหากันก็จะท าให๎

การให๎บริการแกํประชาชนของเขตมีประสิทธิภาพมากข้ึนนั่นเอง 

 

1033.  วีระชัย  คงนุกูล . บุคลิกภาพทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร . คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2528. (วิทยานิพนธ์) 

 จากการวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

 1. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร มีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบอ านาจนิยมโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

 2. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกตํางกันมีบุคลิกภาพทางการเมืองแบอ านาจนิยมแตกตํางกัน โดย

ข๎าราชการหญิงมีบุคลิกภาพทางการเมืองและอ านาจนิยมสูงกวําข๎าราชการชาย 

 3. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตัวแตกตํางกันมีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบอ านาจนิยมแตกตํางกัน 

โดยข๎าราชการท่ีมีอายุตัวสูงกวํา (41 ปีขึ้นไป) มีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบอ านาจสูงกวําข๎าราชการท่ีมีอายุตัวต่ ากวํา 

(40 ปีลงมา) 

 4. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตัวแตกตํางกันมีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบอ านาจนิยมแตกตํางกัน 

โดยข๎าราชการท่ีมีอายุตัวสูงกวํา (11 ปีขึ้นไป) มีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบอ านาจสูงกวําข๎าราชการท่ีมีอายุตัวต่ ากวํา 

(10 ปีลงมา) แบบอ านาจนิยมแตกตํางกัน 

 5. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกตํางมีบุคลิกภาพทางการเมืองอ านาจนิยมแตกตํางกัน 

โดยข๎าราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากวํา (ต่ ากวําปริญญาตรีลงมา ) มีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบอ านาจนิยมสูงกวํา

ข๎าราชการท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวํา (สูงกวําปริญญาตรี) 

 6. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ที่บิดามีอาชีพแตกตํางกัน (รับราชการ ,ไมํรับราชการ ) มีบุคลิกภาพทาง

การเมืองแบบอ านาจนิยมไมํแตกตํางกัน 

 ผลการศึกษาวิจัยนี้คาดวําจะเป็นประโยชน์โดยตรงตํอกรุงเทพมหานครท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช๎เป็นข๎อมูลในการ

พัฒนาบุคลิกภาพทางการเมืองของข๎าราชการกรุงเทพมหานครระดับเขตให๎สอดคล๎องกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู๎วิจัยอ่ืนท่ีจะใช๎เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

บุคลิกภาพทางการเมืองตํอไป 

 

1034.  พิศณุ  เจริญนุกูล . บทบาทส านักงานแขวงในเขตกรุงเทพมหานครช้ันนอก  . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531. 

 การศึกษาเก่ียวกับบทบาทส านักงานแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก เป็นการศึกษาเพื่อชี้ให๎เห็นถึง

ความส าคัญของการให๎บริการประชาชนในระดับแขวงโดยการตั้งส านักงานแขวงขึ้นแทนรูปแบบการปกครองเดิม คือ 

ก านัน ผลท่ีได๎รับจากการศึกษาสามารถชี้ให๎เห็นถึงสิ่งตําง ๆ เหลํานี้ คือ 

 1. การปกครองระดับแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก เดิมซึ่งปกครองโดยก านัน เป็นรูปแบบปกครอง

ตามหลักการปกครองท๎องท่ี ซึ่งแอบแฝงอยูํท าให๎เกิดความสับสนในรูปแบบการปกครองกรุงเทพมหานคร 

 2. ก านัน ผู๎ปกครองแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก ไมํทราบถึงบทบาทท่ีแท๎จริงของตัวเองในการด ารง

ต าแหนํงผู๎ปกครอง 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  593 

 3. ประชาชนมีความพอใจในการจัดต้ังส านักงานแขวงขึ้นมาให๎บริการมากกวํากาปกครองแบบก านันในรูป

แบบเดิม 

 จากผลการศึกษาที่ได๎รับท้ัง 3 ประการ อาจน าไปสูํการพัฒนารูปแบบการปกครองระดับแขวงให๎ถูกต๎องตาม

หลักการปกครองของกรุงเทพมหานครและรวมท้ังการให๎บริการประชาชนท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีกวําปัจจุบัน 

 

1035.  กฤติยา  สัจจรักษ์ . นโยบายกาแบ่งพ้ืนที่เขตใหม่ของกรุงเทพมหานคร  . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532. 

 สรุปการศึกษาวิจัย ถึงประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชนความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการ 

ตลอดจนความแตกตํางของระดับความพอใจของประชาชนผู๎ขอรับบริการระหวํางเขตชั้นนอกและชั้นในแล๎ว ก็อาจกลําวได๎

วําการให๎บริการของส านักงานเขตใหมํมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ประชาชนผู๎ขอรับบริการมีความพึงพอใจ ไมํวําจะ

เป็นประชาชนผู๎ขอรับบริการจากเขตชั้นนอกหรือเขตชั้นในก็ตาม 

 ในการศึกษาวิจัยพบวํา นโยบายการแบํงพื้นท่ีเขตใหมํบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ได๎มากพอสมควร แตํก็ยังมี

ประชาชนผู๎ขอรับบริการบางสํวนมีความเห็นวํานโยบายการแบํงพื้นท่ีเขตใหมํนี้  ไมํได๎ท าให๎ได๎รับความสะดวกเทําที่ควร 

เชํน อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ ประชาชนขาดความร๎ูความเข๎าใจในนโยบายเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติงานขาดความสนใจ 

การแบํงแยกงานระหวํางเขตเกําและใหมํยังไมํชัดเจน การคมนาคมไมํสะดวกและสถานท่ีคับแคบ 

 

1036.  โกสิน  เทศวงษ์ . ความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อแบบวิธีการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา : ศึกษา

กรณีข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับผู้ปฏิบัติงานสังกัดงานเทศกิจ ส านักงานเขตและส านักงานเขตสาขา ของ

กรุงเทพมหานคร . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535. 

 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว๎ ก็คือ 

 1. ความพอใจแบบวิธีการบังคับบัญชาของผู๎บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการมีความสอดคล๎องกันระหวําง

แบบวิธีการบังคับบัญชาของผู๎บังคับบัญชากับคุณลักษณะของผู๎ให๎บังคับบัญชา 

 2. การมีความสอดคล๎องกันระหวํางแบบวิธีการบังคับบัญชาของผู๎บังคับบัญชากับคุณลักษณะของ

ผู๎ใต๎บังคับบัญชาจะท าให๎ผ๎ูใต๎บังคับบัญชามีความพอใจในแบบวิธีการบังคับบัญชาของผู๎บังคับบัญชามากกวําการไมํมี

ความสอดคล๎องกัน ฯ 

  2.1 ถ๎าผู๎บังคับบัญชามีแบบวิธีการบังคับบัญชาแบบมํุงงาน ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มีคุณลักษณะเป็นไปตาม

แนวความคิดของทฤษฎี  X จะมีความพใจในแบบวิธีการบังคับบัญชาของผู๎บังคับบัญชามากกวําผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มี

คุณลักษณะเป็นไปตามแนวความคิดของทฤษฎี Y 

  2.2 ถ๎าผู๎บังคับบัญชามีแบบวิธีการบังคับบัญชาแบบมํุงมนุษย์ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มีคุณลักษณะเป็นไป

ตามแนวความคิดของทฤษฎี Y จะมีความพอใจในแบบวิธีการบังคับบัญชาของผู๎บังคับบัญชามากกวําผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มี

คุณลักษณะเป็นไปตามแนวความคิดของทฤษฎี X 

 

1037.  เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์ุ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่

ประชาชนไปปฏิบัต ิ: กรณีศึกษาส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2536. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาให๎ข๎อเสนอแนะตํอการน านโยบายการให๎บริการแกํประชาชนไปปฏิบัติให๎บรรลุประสิทธิผลท่ีได๎ต้ัง

ไว๎ ควรมีการน าแนวทางและกลยุทธตําง ๆ ตํอไปนี้ไปประยุกต์ใช๎ ได๎แกํ การจัดระบบงานการให๎บริการท่ีงํายและรวดเร็ว

ขึ้น การรวมการให๎บริการสาธารณะอยูํจุดเดียว เน๎นการกระจายอ านาจแกํเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการให๎มากข้ึน เน๎นการใช๎หลัก



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  594 

ความยืดหยํุนในการให๎บริการ สํงเสริมให๎มีการท างานเป็นทีมและยึดวัตถุประสงค์ของการให๎บริการอยูํท่ีประโยชน์ของ

ประชาชน การติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาในการให๎บริการหลักฐานตําง ๆ ที่ต๎องใช๎ อัตราคําธรรมเนียมท่ีต๎องเสีย และ

สิทธิของผู๎รับบริการไว๎ให๎ทราบอยํางชัดเจนเข๎าใจงํายโดยปิดประกาศไว๎ในท่ีท่ีเปิดเผย การสนับสนุนด๎านทรัพยากรแกํ

โครงสร๎างสํวนลํางท่ีต๎องสัมผัสกับประชาชนให๎เพียงพอ การสร๎างจิตส านึกของความรับผิดชอบแกํเจ๎าหน๎าที่ การฝึกอบรม

ด๎านมนุษยสัมพันธ์ การติดค าขวัญหรือสติกเกอร์เพื่อกระตุ๎นแรงจูงใจในการให๎บริการอยูํเสมอ การจัดให๎มีการหมุนเวียน

งานของเจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎เรียนรู๎งานการให๎บริการในหลาย ๆ ด๎าน สนับสนุนให๎มีการน าวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัยมาใช๎เพื่อชํวยให๎การให๎บริการเป็นไปอยํางรวดเร็ว การให๎ผ๎ูรับบริการมีทางเลือกในการไปรับบริการและสามารถ

ร๎องเรียนได๎ การสํงเสริมให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการผลิตการให๎บริการ เน๎นการน าแนวคิดการถูกตรวจสอบ

ได๎มาใช๎ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการมาชํวยให๎บริการการสร๎างความสมดุลระหวํางปริมาณงานกับก าลังคน การท า

บัตรคิว เน๎นการก ากับดูแลจากผ๎ูบริหารระดับสูง การขยายเวลาการให๎บริการออกไปให๎มากข้ึน การจัดหนํวยบริการ

เคล่ือนท่ี การให๎บริการผํานความรํวมมือของหนํวยงานภายนอกการให๎ประชาชนสามารถไปรับบริการท่ีส านักงานเขตใดก็

ได๎ การจัดให๎มีหนํวยประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผํนพับ แผํนปลิว สํงเสริมการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช๎ สํงเสริมให๎มี

การแขํงขันกันในการให๎บริการแกํประชาชน และเน๎นการใช๎กลไกตลาด ส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานการ

ให๎บริการของงานตําง ๆ มีจุดรํวมกัน คือ จะต๎องเน๎นลดข้ันตอนการให๎บริการให๎มีลักษณะท่ีสั้นลงและงํายขึ้น มีการติด

ประกาศ แจกแผํนพับ แผํนปลิวให๎ประชาชนทราบ รวมถึงจะต๎องเน๎นการสร๎างสิ่งจูงใจตําง ๆ ให๎ประชาชนอยากท่ีจะเข๎า

มามีสํวนรํวมให๎มากขึ้น 

 

1038.  เสมอศักดิ์  ค านวนวัย , ร.ต.อ. . ระบบและกระบวนการการให้บริการของส านักงานเขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. 

(ภาคนิพนธ์) 

 จากผลการศึกษา ส านักงานเขตต๎องปรับปรุงระบบและกระบวนการให๎บริการแกํประชาชนในด๎านตําง ๆ 

เพิ่มเติมให๎เกิดความรวดเร็วและถูกต๎องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ ด๎านปกครอง ควรจัดต้ังศูนย์ข๎อมูลรับเรื่องราวร๎องทุกข์

โดยระดมเจ๎าหน๎าท่ีจากฝ่ายตําง ๆ มารํวมปฏิบัติงาน พร๎อมท้ังประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบท่ังถึงกันด๎วย ด๎าน

ทะเบียน ควรเสนอให๎กระทรวงมหาดไทยทบทวนปรับปรุงกฎหมายเรื่องผู๎มีอ านาจอนุมัติในการออกบัตรประจ าตัว

ประชาชนให๎มีแนวทางท่ีคลํองตัวขึ้น ด๎านโยธา ควมีมีการกระจายอ านาจงานท่ีอยูํในความรับผิดชอบของส านักการโยธาไป

ให๎ส านักงานเขตด าเนินการเพิ่มมาขึ้นโดยกระจายท้ังปริมาณงานและงบประมาณ และอัตราก าลังให๎เหมาะสมกับความ

รับผิดชอบของงานแตํละเรื่อง ด๎านอนามัย กระบวนการให๎บริการด๎านเฉพาะด๎านควรปรับปรุง เรื่องขออนุญาตใช๎สถานท่ี

เพื่อขายท าประกอบปรุงอาหาร ฯ และในสํวนของผู๎มีอ านาจพิจารณาในการอนุญาตควรจะสิ้นสุดที่ฝ่าย สํวนกระบวนการ

ให๎บริการด๎านสาธารณูปโภคควรเสนอให๎ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให๎สอดคล๎อง กับสภาวะการณ์ปัจจุบันและสามารถ

ปฏิบัติได๎ เชํน พ.ร.บ.สาธารณสุข และ พ.ร.บ. ควบคุมสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น และควรจะมีหนํวยเฉพาะกิจในการเฝ้าระวัง

เรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ด๎านรายได๎ ควรเสนอ

ปรับปรุงขั้นตอน การย่ืนเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินรายใหมํ ให๎ส านักงานเขตสามารถประเมินราคาภาษีได๎ และให๎งาน

สิ้นสุดที่ส านักงานเขต ด๎านการรักษาความสะอาด ควรปลูกจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดต้ังแตํวัยเด็ก 

โดยเริ่มท่ีโรงเรียนในสังกัด กทม. ด๎านบริการ ควรเพิ่มการจัดเก็บภาษี โดยคิดตามปริมาณของขยะ 

 

1039.  อาสา  รังสิมาพิสุทธิ์ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี ส านักงานเขตจอมทอง  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  595 

 จากการส ารวจถึง ความพึงพอใจของประชาชนตํอกิจกรรมการให๎บริการของส านักงานเขตจอมทองด๎าน

สาธารณูปโภค ผ๎ูตอบแบบส ารวจสํวนใหญํมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 55.3 โดยมีผู๎ไมํความพึงพอใจ ร๎อยละ 44.7 

 ในการบริการด๎านสาธารณูปโภค 4 งาน พบวํา ผู๎ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจในระดับคํอนข๎างสูง 2 งาน 

คือ งานปกครอง งานรักษาความสะอาด (ร๎อยละ 79.0 และ 68.6 ตามล าดับ) ในขณะที่งานโยธา และงานอนามัย มี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (ร๎อยละ 45.6 และ 39.9 ตามล าดับ) 

 สํวนสาเหตุของความไมํพึงพอใจในบริการดังกลําวข๎างต๎น ท่ีส าคัญแยกตามกลุํมงานดังนี้ (1) งานโยธามีสาเหตุ

ของความไมํพึงพอใจ คือ ไมํมีการพัฒนาก๎าวหน๎า ไมํมีความเพียงพอท่ัวถึง ไมํปลอดภัย ไมํรวดเร็วในขั้นตอน และความ

ไมํเอาใจใสํในหน๎าท่ี (2) งานรักษาความสะอาด มีสาเหตุของความไมํพึงพอใจ คือ ไมํมีความเพียงพอท่ัวถึง ไมํมีความ

สม่ าเสมอตํอเนื่อง และไมํเอาใจใสํหน๎าที่ (3) งานอนามัย มีสาเหตุของความไมํพึงพอใจ คือ ความไมํเพียงพอท่ัวถึง ไมํมี

ความปลอดภัย ไมํมีความสม่ าเสมอตํอเนื่อง และความไมํเอาใจใสํในหน๎าท่ี 

 

1040.  ผาชัย  โปรียานนท์ . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานคร  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ข๎อเสนอแนะของการศึกษา 

 1. ผู๎ชํวยนายทะเบียนท๎องถ่ินกรุงเทพมหานคร ได๎เสนอให๎มีการปรับปรุงในประเด็นตําง ๆ ดังนี้ (1) ด๎านตัว

งานทะเบียนราษฎร ได๎แกํ ควรปรับปรุงระเบียบส านักทะเบียนกลาง วําด๎วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ .ศ. 2535 

เก่ียวกับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ๎านให๎ชัดเจน ควรปรับปรุงขั้นตอนของระเบียบ ฯ ให๎เป็นอ านาจของนายทะเบียนทั้งหมด 

โดยไมํต๎องขออนุมัติผ๎ูอ านวยการเขต (2) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ได๎แกํ ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่

ทะเบียนราษฎรให๎เพียงพอกับประชาชนท่ีมาติดตํอ ควรแตํงตั้งผู๎ชํวยนายทะเบียนท๎องถ่ิน ฯ เพิ่มข้ึนให๎เพียงพอกับ

ประชาชนท่ีมาติดตํอ ควรจัดให๎มีการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงานเก่ียวกับทะเบียนราษฎรแกํเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับ อยําง

น๎อยปีละ 1 คร้ัง ควรมีมาตรการตรวจสอบ หรือก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ วําถูกต๎องเป็นไปตามระเบียบ

หรือไมํ ควรสร๎างขวัญก าลังใจโดยการ จัดสวัสดิการภายในส านักทะเบียนและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น แกํ

เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียนให๎มากข้ึน (3) ด๎านผู๎บังคับบัญชา ได๎แกํ ผู๎บังคับบัญชาควรดูแล สอบถามปัญหาเจ๎าหน๎าที่ทะเบียน

เป็นประจ า ส านักทะเบียนกรุงเทพมหานครควรจัดฝึกอบรม สัมมนานายทะเบียนเก่ียวกับทะเบียนราษฎร อยํางน๎อยปีละ 

1 คร้ัง ผู๎บังคับบัญชาควรปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา (4) ด๎านประชาชน ได๎แกํ ส านักทะเบียนควรเพิ่ม

การประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับสาระของกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติการติดตํองานทะเบียนราษฎรให๎ประชาชนทราบมาก

ขึ้น (5) ด๎านสถานท่ีปฏิบัติงาน ได๎แกํ ควรปรับปรุงห๎องทะเบียน ให๎สะดวกในการติดตํองานของประชาชน เชํน ควร

ปรับปรุงแสงสวํางให๎มากข้ึน และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในท่ีท างาน (6) ด๎านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ ควรเพิ่มตู๎

เก็บเอกสารทะเบียนราษฎร และเพิ่มหนังสือระเบียบคูํมือปฏิบัติงานให๎เพียงพอให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ทุกคน 

 2. ปรับปรุงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ดังนี้ (1) ผู๎บังคับบัญชาควรพิจารณาให๎ความดี

ความชอบ ของเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียนแยกจากฝ่ายอ่ืน (2) ผู๎บังคับบัญชาควรพิจารณาให๎ความดีความชอบจากผลงาน 

และมีมาตรการลงโทษผู๎กระท าผิด (3) กรุงเทพมหานครพิจารณาให๎เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนราษฎรเป็นผู๎ปฏิบัติช านาญเฉพาะ

เรื่อง (สาย ว.) (4) ส านักทะเบียนกรุงเทพมหานครควรจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงานทะเบียนราษฎร แกํเจ๎าหน๎าที่

อยํางน๎อยปีละ 1 คร้ังตํอคน (5) ผู๎บังคับบัญชาควรจัดให๎มีการประชุมปรึกษาหารือ สรุปงานของฝ่ายทะเบียน เป็น

ประจ าเดือนละ 1 คร้ัง (6) ผู๎อ านวยการเขต (นายทะเบียน) ควรแตํงตั้งผู๎ชํวยนายทะเบียน ฯ เพิ่มข้ึนให๎เพียงพอกับ

ปริมาณงานและประชาชนท่ีมาติดตํองาน (7) ส านักทะเบียนกรุงเทพมหานครและส านักทะเบียนท๎องถ่ินเขต ควรน า

แนวคิดเก่ียวกับการรื้อปรับระบบ (Reengineering) มาปรับใช๎ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติและการให๎บริการประชาชนใน

ส านักทะเบียนท๎องถ่ินเขตตําง ๆ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  596 

 

1041.  ธวัชชัย  ย่ิงเจริญสุข , พ.ต.ต. . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานนคร : ศึกษากรณีส านักงานเขตลาดกระบัง  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา ประชาชนสํวนใหญํมีความไมํพึงพอใจตํอให๎บริการของส านักงานเขตลาดกระบัง 

ในด๎านสาธารณูปโภค ร๎อยละ 66.5 และหากแยกเป็นงานปรากฏวํา ประชาชนไมํพึงพอใจในงานโยธา ร๎อยละ 76.2 งาน

อนามัย ร๎อยละ 45.0 งานปกครอง ร๎อยละ 32.2 มีเพียงงานรักษาความสะอาดเทํานั้นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

 ส าหรับความไมํพึงพอใจในด๎านด๎านสาธารณูปโภค จ าแนกตามสาเหตุนั้นประชาชนในเขตลาดกระบังมีความไมํ

พึงพอใจในงานสาธารณูปโภคเกือบทุกสาเหตุใน 3 ด๎าน คือ ด๎านระบบการให๎บริการ ด๎านกระบวนการให๎บริการ ด๎าน

เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ งานโยธาในประเด็นกํอสร๎าง ซํอมทางเท๎าได๎รับความไมํพึงพอใจสูงสุดในสาเหตุเสมอภาค เสมอ

หน๎า ร๎อยละ 92.3 งานอนามัยในประเด็นงานตรวจสอบควบคุมอนามัยและความสะอาดร๎านค๎า ได๎รับความไมํพึงพอใจ

มากสุดในสาเหตุ เพียงพอ ทั่วถึง ร๎อยละ 77.1 งานปกครองในประเด็นการร๎องทุกข์ ได๎รับความไมํพึงพอใจมากสุดใน

สาเหตุ สม่ าเสมอ ตํอเนื่อง ร๎อยละ 100 และสาเหตุเสมอภาค เสมอหน๎า ร๎อยละ 90.0 

 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจตํอกิจกรรมด๎านสาธารณูปโภค จ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ ปรากฏวําประชาชน

ในเขตลาดกระบังท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับลํางมีความไมํพึงพอใจมากกวําผู๎มีฐานทางเศรษฐกิจระดับปานกลางเกือบ

ทุกกลุํมงาน ยกเว๎นงานบริการด๎านอนามัยและงานด๎านปกครอง 

 จากผลการศึกษาดังกลําว ผู๎ศึกษาเสนอแนะให๎ส านักงานเขตลาดกระบังของบประมาณเป็นพิเศษจาก

กรุงเทพมหานคร เพื่อมาปรับปรุงด๎านคมนาคมและสาธารณูปโภค ตลอดจนจัดอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎ในงานเพิ่มเติม 

และควรปรับปรุงระบบงานการบริการให๎อยูํในลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออธิบายให๎

ประชาชนในเขตลาดกระบังเข๎าใจและให๎ความรํวมมือมากข้ึนกวําเดิม 

 

1042.  ทองด า  ลาภิกานนท์ , พ.ต.ท. . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีส านักงานเขตหนองแขม  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา ประชาชนเกือบท้ังหมดมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมบริการของส านักงานเขตหนองแขม ทั้ง 

2 ด๎าน ในภาพรวม ร๎อยละ 81.0 โดยแยกเป็นความพึงพอใจตํอกิจกรรมด๎านสาธารณูปโภค ร๎อยละ 63.0 และความพึง

พอใจตํอกิจกรรมบริการเฉพาะด๎าน ร๎อยละ 84.0 ในสํวนของงานด๎านสาธารณูปโภคท้ัง 4 งาน พบวํา ประชาชนมีความ

พึงพอใจถึง 3 งาน คือ งานปกครอง งานรักษาความสะอาด และงานอนามัย (ร๎อยละ 77.8 74.5 และ 53.1 ตามล าดับ) 

งานท่ีไมํมีพึงพอใจคือ งานโยธา (ร๎อยละ 48.5) สํวนงานด๎านบริการเฉพาะด๎าน ท้ัง 4 งาน พบวํา ประชาชนมีความพึง

พอใจทั้งหมด คือ งานทะเบียน งานโยธา งานรายได๎ และงานอนามัย (ร๎อยละ 97.0 89.0 82.0 และ 76.0 ตามล าดับ) 

จากการตอบแบบส ารวจของประชาชน ที่มีความพึงพอใจในการให๎บริการของส านักงานเขตนั้นยังมีสํวนท่ีไมํพึงพอใจได๎

บอกสาเหตุของความไมํพึงพอใจ คือ ด๎านระบบการให๎บริการ ไมํมีความเพียงพอท่ัวถึงของการให๎บริการ ด๎าน

กระบวนการให๎บริการ คือ ไมํมีความสะดวกในการขอรับบริการ ไมํมีความสม่ าเสมอตํอเนื่อง และไมํมีความปลอดภัยใน

การให๎บริการ ในด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ คือ ไมํมีความเอาใจใสํในหน๎าท่ี และไมํมีความซื่อสัตย์สุจริตในการให๎บริการ 

เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ พบวํา ผู๎มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางและระดับ

ลํางในภาพรวมมีความพึงพอใจไมํแตกตํางกัน ความพึงพอใจของประชาชนเขตระดับแขวง พบวํา แขวงหนองแขม ไมํมี

ความพึงพอใจในกิจกรรมบริการเกือบทุกงาน 

 ดังนั้น หากจะปรับปรุงการบริการให๎เป็นทีพึ่งพอใจของประชาชนมากข้ึน ส านักงานเขตหนองแขมและ

กรุงเทพมหานคร จึงควรพิจารณาปรับปรุงเก่ียวกับ (1) ด๎านระบบการให๎บริการ ควรพิจารณาความส าคัญกํอนหลังของ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  597 

การให๎บริการ และเสริมอัตราก าลังในสํวนท่ีขาดให๎เพียงพอกับปริมาณงาน (2) ด๎านกระบวนการให๎บริการ ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์ให๎เห็นเป็นรูปธรรมเชํนเรื่องการท าบัตรประจ าตัวประชาชนใหมํ ควรจะท าเป็นสื่อทางโทรทัศน์ให๎เห็นเป็น

รูปธรรมโดยใช๎ดาราท่ีมีชื่อเสียงในการเป็นรูปแบบ และ (3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม

ความรู๎ความสามารถและสร๎างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ในการโยกย๎ายต าแนหํงควรพิจารณาความรู๎ความสามารถให๎

เหมาะสมกับต าแหนํง ด๎านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาด๎วยความยุติธรรม 

 

1043.  เนตรชนก  จิระเกียรติ . การให้บริการประชาชน  : ศึกษากรณีงานทะเบียนส านักงานเขตจตุจักร  . ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2537. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวํา 

 1. ปัจจัยเรื่องรายได๎ การจัดให๎มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานรํวมกันอยํางสม่ าเสมอ การ

ท่ีผู๎บังคับบัญชาให๎การสนับสนุนในการเลื่อนไปสูํต าแหนํงท่ีสูงขึ้น การมีโอกาสก๎าวหน๎าในวิชาชีพเทําเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ 

การท่ีผู๎บังคับบัญชาเป็นผู๎มีความคิดริเริ่มกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานสภาพภายในท่ีท างานมีความเหมาะสมปริมาณ

งานในแตํละวันมีความเหมาะสมอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช๎ในการท างานมีเพียงพอ และการปฏิบัติหน๎าที่ทดแทนกันได๎

เป็นอยํางดีมีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่งานทะเบียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 2. ความคิดเห็นของประชาชน เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่งานทะเบียนสํวนใหญํเป็นไปในทางบวก 

 3. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการบริการประชาชน คือ อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ วิธีการบริการ

ประชาชน และอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช๎ รวมท้ังความรู๎ความเข๎าใจของประชาชน 

 ข๎อเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรพิจารณาหมุนเวียนเจ๎าหน๎าที่ เพื่อปฏิบัติงานด๎านการทะเบียน รวมท้ังการสํงเสริมขวัญ ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน เพิ่มสวัสดิการ ตลอดจนสํงเสริมความก๎าวหน๎าในทุกด๎าน 

 2. ปรับปรุงการให๎บริการประชาชนให๎สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ รวมท้ัง

การบริหารงานด๎านทะเบียนของผู๎บังคับบัญชาให๎เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 3. มํุงเน๎นสร๎างความร๎ูความเข๎าใจให๎เกิดแกํประชาชนในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตําง ๆ 

 

1044.  พิณทิมา  เลิศสมบูรณ์ . การใช้สารนิเทศของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  . บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสํวนใหญํใช๎สารนิเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอดสํองดูแลทุกข์

สุขของประชาชน โดยเนื้อหาที่ใช๎เรียงตามล าดับ ได๎แกํ เนื้อหาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณูปโภค การบริหาร การ

ปกครอง และการคลัง การสนทนาเป็นรูปแบบท่ีมีการใช๎สูงสุด รองลงมาคือ สื่อมวลชน ขอบเขตของสารนิเทศที่สมาชิก

สภากรุงเทพมหานครใช๎เป็นมิติด๎านกว๎างในเรื่องเฉพาะเจาะจง และสรุปเฉพาะประเด็นเป็นมิติด๎านลึก ความถูกต๎องเป็น

ความส าคัญสูงสุดของสารนิเทศที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใช๎ ส าหรับแหลํงท่ีใช๎สูงสุดคือ แหลํงสารนิเทศบุคคล ได๎แกํ 

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สํวนปัญหาที่ประสบจาการใช๎สารนิเทศ คือ สารนิเทศมีความนําเชื่อถือน๎อย 

 

1045.  มงคล  แสงอินทร์ . ระบบและกระบวนการการให้บริการของส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  . พัฒ

นบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2537. (ภาคนิพนธ์) 

 จากผลการศึกษา ส านักงานเขต ต๎องปรับปรุงระบบและกระบวนการการให๎บริการแกํประชาชนในด๎านตําง ๆ 

เพิ่มเติมให๎เกิดความรวดเร็วและถูกต๎องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ ด๎านปกครอง ควรจัดต้ังศูนย์ข๎อมูลรับเรื่องราวร๎องทุกข์

โดยระดมเจ๎าหน๎าท่ีจากฝ่ายตําง ๆ มารํวมปฏิบัติงาน พร๎อมท้ังประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบท่ัวถึงกันด๎วย ด๎าน

ทะเบียน ควรเสนอให๎กระทรวงมหาดไทยทบทวนปรับปรุงกฎหมายเรื่องผู๎มีอ านาจอนุมัติในการออกบัตรประจ าตัว



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  598 

ประชาชนให๎มีแนวทางท่ีคลํองตัวขึ้น ด๎านโยธา ควรมีการกระจายอ านาจงานท่ีอยูํในความรับผิดชอบของส านักการโยธาไป

ให๎ส านักงานเขตด าเนินการเพิ่มมากข้ึนโดยกระจายท้ังปริมาณงานและงบประมาณ และอัตราก าลังให๎เหมาะสมกับความ

รับผิดชอบของงานแตํละเรื่อง ด๎านอนามัย กระบวนการให๎บริการเฉพาะด๎านควรปรับปรุง เรื่องขออนุญาตใช๎เคร่ืองขยาย

เสียงให๎หนํยงานใดหนํวยงานหนึ่งรับผิดชอบเพียงหนํวยงานเดียว ด๎านรายได๎ควรเสนอปรับปรุงขั้นตอนการยื่นเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดินรายใหมํให๎ส านักงานเขตสามารถประเมินราคาภาษีได๎ และให๎งานสิ้นสุดที่ส านักงานเขต ด๎านรักษาความ

สะอาด ควรเสนอออกระเบียบกฎหมายท่ีมีบทลงโทษ และจับกุมผู๎ฝ่าฝืนอยํางรุนแรงและเจ๎าหน๎าที่ท่ีเก่ียวข๎องปฏิบัติตาม

กฎหมายอยํางเครํงครัด 

 

1046.  สุชาติ  วิวัฒน์มนัสกุล . ระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีส านักงาน

เขตลาดพร้าว  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาค

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษา 

 1. การให๎บริการงานโยธา บริการเฉพาะด๎านมีประสิทธิผลอยูํในระดับสูงท้ังทางด๎านวัตถุวินัยและอัตวิสัย สํวน

บริการสาธารณูปโภคมีประสิทธิผลทางด๎านอัตวิสัยด๎านเดียวซึ่งอยูํในระดับกลาง ดังนั้น ถ๎าจะพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขการ

ให๎บริการงานโยธา ควรพิจารณาด๎านระบบการให๎บริการ ในประเด็นความรวดเร็วในขั้นตอนการให๎บริการ และด๎าน

เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ในประเด็นความไมํเสมอภาคและเสมอหน๎าในการให๎บริการและความไมํซื่อสัตย์สุจริต 

 2. การให๎บริการงานรักษาความสะอาด เป็นบริการสาธารณูปโภค มีประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยในระดับคํอนข๎าง

สูง สํวนด๎านวัตถุวิสัยอยูํในระดับกลาง ดังนั้น ถ๎าจะพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขการให๎บริการงานรักษาความสะอาด จะต๎อง

พิจารณาทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านระบบการให๎บริการ ในประเด็นการให๎บริการไมํมีความเพียงพอท่ัวถึง ด๎านกระบวนการ

ให๎บริการ ในประเด็นไมํมีความสะอวดในการขอรับบริการและด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ในประเด็นไมํมีความเสมอภาค 

เสมอหน๎า ในการให๎บริการ และความไมํเอาใจใสํในหน๎าท่ีบริการ 

 3. การให๎บริการงานอนามัย บริการเฉพาะด๎านมีประสิทธิผลอยูํในระดับสูงท้ังทางด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย 

สํวนบริการสาธารูปโภคมีประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยด๎านเดียวซึ่งอยูํในระดับกลาง ดังนั้นถ๎าจะพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขการ

ให๎บริการงานอนามัย ความพิจารณาด๎านระบบการให๎บริการ ในประเด็นไมํมีความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการ 

ความรวดเร็วในขั้นตอนการให๎บริการ และความปลอดภัยในการให๎บริการ 

 4. การให๎บริการงานปกครอง บริการเฉพาะด๎านมีประสิทธิผลสุงท้ังทางด๎านวัตถุวิสัยและด๎านอัตวิสัย สํวน

บริการสาธารูปโภคมีประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยคํอนข๎างสูง และด๎านวัตถุวิสัยระดับกลาง ดังนั้นถ๎าพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขการ

ให๎บริการงานปกครอง ควรพิจารณา 2 ด๎าน คือ ด๎านกระบวนการให๎บริการ ในประเด็นความไมํสะดวกในเงื่อนไขการ

ขอรับบริการและไมํมีความรวดเร็วในขั้นตอนการให๎บริการ สํวนด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ในประเด็นไมํเอาใจใสํในหน๎าท่ี

บริการและความไมํเสมอภาค เสมอหน๎าในการให๎บริการ 

 5. การให๎บริการงานทะเบียน เป็นบริการเฉพาะด๎านอยํางเดียว มีประสิทธิผลสูงท้ังทางด๎านวัตถุวิสัยและอัต

วิสัย ดังนั้นในสํวนของระบบและกระบวนการให๎บริการดีอยูํแล๎ว ถ๎าจะปรับปรุงการให๎บริการให๎ดีข้ึนควรจะเน๎นด๎านการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องความส าคัญของการมีบัตรประจ าตัวประชาชน การเก็บรักษาหลักฐานตําง ๆ ที่ส าคัญเก่ียวกับทาง

ราชการ โดยการเสริมลงไปในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

 6. การให๎บริการงานรายได๎ เป็นบริการเฉพาะด๎านอยํางเดียว มีประสิทธิผลสูงท้ังทางด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย 

ดังนั้นในสํวนของระบบและกระบวนการให๎บริการดีอยูํแล๎ว ถ๎าจะปรับปรุงการให๎บริการให๎ดีข้ึนควรจะเน๎นด๎านการ

ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการปรับภาษีใหมํและมีการแจ๎งเตือนให๎มาจํายภาษีลํวงหน๎า 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  599 

1047.  ปริมพร  อ่ าพันธ์ุ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : 

ศึกษากรีส านักงานเขตบางขุนเทียน  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา กลุํมงานท่ีมีประสิทธิผลเชิงวัตถุวิสัย และเชิงอัตวิสัยสอดคล๎องในทิศทางเดียวกัน จ านวน 1 

กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมงานโยธาโดยอยูํในระดับกลาง และกลุํมงานท่ีมีประสิทธิผลท้ัง 2 ด๎าน ไมํสอดคล๎องกันอยูํ 3 กลุํม

งาน ได๎แกํ กลุํมงานอนามัย กลุํมงานรักษาความสะอาด กลุํมงานปกครอง โดยมีประสิทธิผลเชิงวัตถุวิสัยระดับสูง 

ระดับสูง ระดับต่ า ตามล าดับ และมีประสิทธิผลเชิงอัตวิสัยระดับกลางท้ัง 3 กลุํมงาน 

 ส าหรับผู๎มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได๎รับบริการแตกตํางกัน มี 2 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา 

จ านวน 2 กิจกรรม คือ (1) การบริการกํอสร๎างบูรณะซํอมแซมทางระบายน้ า (2) การบริการป้องกันน้ าทํวม 2) กลุํมงาน

รักษาความสะอาด จ านวน 1 กิจกรรม คือ งานบริการกวาดและท าความสะอาด 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1048.  อัสยุทธ์  สุทธิถวิล . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันในกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตราชเทวี . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา กลุํมงานปกครองมีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยสูง ด๎านอัตวิสัยกลาง กลุํมงานโยธาและกลุํม

งานอนามัย มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยสูง ด๎านอัตวิสัยคํอนข๎างสูง กลุํมงานรักษาความสะอาด ด๎านวัตถุวิสัยกลาง ด๎านอัต

วิสัยคํอนข๎างสูง กลุํมงานรายได๎และงานทะเบียนมีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัยสูง 

 ผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอการไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการมีสาเหตุส าคัญ ได๎แกํ 1) กลุํมงาน

ปกครอง ได๎แกํ พัฒนาก๎าวหน๎า สะดวกขอรับ สม่ าเสมอตํอเนื่อง 2) กลุํมงานโยธา ได๎แกํ พัฒนาก๎าวหน๎า คุณคําใช๎สอย 

สม่ าเสมอตํอเนื่อง ซื่อสัตย์สุจริต 3) กลุํมงานอนามัย ได๎แกํ รวดเร็วขั้นตอน สะดวกขอรับ สม่ าเสมอตํอเนื่อง ทําที

มารยาท 4) กลุํมงานรักษาความสะอาด ได๎แกํ พัฒนาก๎าวหน๎า เพียงพอท่ัวถึง ซื่อสัตย์สุจริต ทําทีมารยาท 

 ข๎อเสนอแนะในการศึกษาเชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา

ทบทวนแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายให๎ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่การปฏิบัติงานได๎ครบกระบวนการในหนํวยงานเดียว (2) 

ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงปัญหาและข๎อขัดข๎องเพื่อให๎มีความเข๎าใจในขอบเขตการให๎บริา

กรของส านักงานเขต (3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติ ควรมีการกระจายบุคลากรในหนํวยงานให๎มีความเหมาะสมกับปริมาณ

งาน โดยไมํจ าเป็นต๎องเพิ่มบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรท่ีมีอยูํให๎มีความสามารถเพิ่มข้ึน (4) ด๎านสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการให๎บริการ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให๎ทันกับความทันสมัยของเคร่ืองมือ และใช๎เคร่ืองมือได๎อยําง

คุ๎มคํา และใช๎บริการสิ่งอ านวยความสะดวกจากภาคเอกชนให๎มากข้ึน เพื่อลดความเป็นหนํวยราชการลง 

 เชิงปฏิบัติ (1) กลุํมงานปกครอง ได๎แกํ การเพิ่มหนํวยรับเรื่องร๎องทุกข์ วิธีการรับเรื่องร๎องทุกข์ให๎มีความ

ทันสมัย โดยใช๎คอมพิวเตอร์ การพิจารณากลั่นกรองปัญหาความส าคัญของเรื่องราวร๎องทุกข์ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  600 

(2) กลุํมงานโยธา ได๎แกํ การเพิ่มอัตราก าลังคนงาน การเพิ่มศูนย์ซํอม การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การจัดสรร

งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงาน และการเรํงพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบให๎มีความเหมาะสมตํอการ

ปฏิบัติงาน (3) กลุํมงานรายได๎ ได๎แกํ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎แกํประชาชน เพิ่มอัตราก าลังนิติกร ลดข้ันตอน

ปฏิบัติงาน การน าคอมพิวเตอร์มาใช๎ และการอบรมบุคลากร (4) กลุํมงานทะเบียน ได๎แกํ เพิ่มการประชาสัมพันธ์และ

การน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (online) มาใช๎ (5) กลุํมงานอนามัย ได๎แกํ การเรํงทบทวนแก๎ไข

ระเบียบข๎อบังคับท่ีไมํเหมาะสม การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในงานอนามัย มาปฏิบัติงาน การเรํง

ประชาสัมพันธ์ ความร๎ูเรื่องสุขาภิบาลแกํประชาชน และอบรมความรู๎เรื่องสุขาภิบาลแกํเจ๎าหน๎าที่ (6) กลุํมงานรักษาความ

สะอาด ได๎แกํ จัดหาคนงานให๎เพียงพอตํอการให๎บริการปรับปรุงเรื่องคําตอบแทนของคนงานให๎มีความเหมาะสมมากข้ึน 

จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติงานให๎เพียงพอ ศึกษาแนวทางแก๎ไขกฎระเบียบให๎เอ้ือตํอการปฏิบัติงาน และเรํง

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างจิตส านึกแกํประชาชน 

 

1049.  สุวัฒน์  ปราสัยระบิน , พ.ต.ท. . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตจอมทอง  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษา พบวํา 4 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา 2) กลุํมงานรักษาความสะอาด 3) กลุํมงานอนามัย 4) 

กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย มีความสอดคล๎องกัน 2 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานรักษาความ

สะอาด 2) กลุํมงานปกครอง ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัยแตกตํางกัน 2 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา 2) กลุํม

งานอนามัย 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1050.  ประมุข  วิจารณ์ปรีชา . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตบางซื่อ . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 2 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา 2) กลุํมงานอนามัย ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย 

มีความสอดคล๎องกันโดยประสิทธิผลในการให๎บริการอยูํในระดับกลางท้ังคูํ อีก 2 กลุํมงาน คือ1) กลุํมงานรักษาความ

สะอาด 2) กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัยไมํสอดคล๎องกัน คือ ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยอยูํใน

ระดับสูง แตํประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับกลางท้ังคูํ 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  601 

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1051.  วีรชัย  โพธิปัตชา , พ.ต.ต. . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา ใน 3 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา 2) กลุํมงานรักษาความสะอาด 3) กลุํมงานอนามัย 

ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย มีความสอดคล๎องกัน โดยประสิทธิผลในการให๎บริการอยูํในระดับกลาง ระดับสูง 

และระดับกลาง ตามล าดับ มีเพียงกลุํมงานเดียวคือกลุํมงานปกครอง ที่มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัยไมํ

สอดคล๎องกัน คือ ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยอยูํในระดับสูง แตํประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับกลาง 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1052.  ธีระชัย  บุญอารีย์ . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตภาษีเจริญ  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา ใน 1 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย มีความ

สอดคล๎องกัน โดยประสิทธิผลในการให๎บริการอยูํในระดับกลาง มี 2 กลุํมงาน ที่ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัยไมํ

สอดคล๎องกัน แตํมีระดับแตกตํางกันเล็กน๎อย คือ 1) กลุํมงานรักษาความสะอาด 2) กลุํมงานอนามัย มีประสิทธิผลด๎าน

วัตถุวิสัยอยูํในระดับกลาง แตํประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับต่ า และอีก 1 กลุํมงาน ที่ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัย

และอัตวิสัยไมํสอดคล๎องกัน มีระดับแตกตํางกันมากคือ กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยอยูํในระดับสูง แตํ

ประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับต่ า 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  602 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1053.  พิพัฒน์  เนี้ยวคงศักดิ์ . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 2 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานรักษาความสะอาด 2) กลุํมงานอนามัย ประสิทธิผลด๎านวัตถุ

วิสัยและอัตวิสัย มีความสอดคล๎องกันโดยประสิทธิผลในการให๎บริการอยูํในระดับสูงและระดับกลาง ตามล าดับ มี 2 กลุํม

งาน คือ 1) กลุํมงานโยธา  มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัยไมํสอดคล๎องกัน คือ ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยอยูํใน

ระดับสูง แตํประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับกลาง 2) กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยอยูํในระดับต่ า แตํ

ประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับกลาง 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ  ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1054.  กุลวดี  พูลเสน . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันกลางกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตพระขโนง  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา (1) กลุํมงานโยธา มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยระดับสูงและด๎านอัตวิสัยระดับคํอนข๎างต่ า (2) 

กลุํมงานอนามัย มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและด๎านอัตวิสัยระดับสูง (3) กลุํมงานรายได๎ มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัย

ระดับกลางและด๎านอัตวิสัยระดับสูง (4) กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยระดับสูงและด๎านอัตวิสัยระดับ

คํอนข๎างต่ า (5) กลุํมงานทะเบียน มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและด๎านอัตวิสัยระดับสูง (6) กลุํมงานรักษาความสะอาด มี

ประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยระดับกลางและด๎านอัตวิสัยระดับคํอนข๎างต่ า 

 สํวนสาเหตุท่ีเก่ียวข๎องกับประสิทธิผลการให๎บริการนั้น พบวําเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุปัจจัยท้ัง 3 ด๎าน คือ ด๎าน

ระบบการให๎บริการ ด๎านกระบวนการให๎บริการ และเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ดังนี้ (1) ด๎านระบบการให๎บริการ เกิดจาก

สาเหตุปัจจัยของความไมํเพียงพอท่ัวถึงและความไมํพัฒนา ก๎าวหน๎า (2) ดานกระบวนการให๎บริการ เกิดจากเหตุปัจจัย

ของความไมํรวดเร็วในขั้นตอน ความไมํสม่ าเสมอตํอเนื่อง และความไมํปลอดภัยในการให๎บริการ (3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ู

ให๎บริการ เกิดจากเหตุปัจจัยของความไมํเอาใจใสํของเจ๎าหน๎าที่และความไมํเสมอภาค เสมอหน๎า 

 ข๎อเสนอแนะ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  603 

 จากผลการศึกษาดังกลําว ผู๎ศึกษาขอเสนอแนะให๎ส านักงานเขตพระโขนง ควรเรํงปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรมบริการ

ตําง ๆ ในกลุํมงานท่ีมีระดับประสิทธิผลต่ า โดยเฉพาะกลุํมงานควบคุมสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะ และงานบริการด๎านถัง

ขยะและท่ีท้ิงขยะ อีกท้ังเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาระบบการให๎บริการ โดยการน าวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัยมาใช๎เพื่อชํวยให๎การบริการเป็นไปอยํางรวดเร็วและท่ัวถึง ในอันท่ีจะสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎รับบริการ ในสํวน

ของกระบวนการให๎บริการนั้น ควรเน๎นการลดขั้นตอนการให๎บริการให๎มีลักษณะสั้นลงและงํายขึ้น สํวนด๎านเจ๎าหน๎าที่ก็ควร

จะมีการจัดอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 

 

1055.  กนนกวรรณ  สุดานิช . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตบางพลัด  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 4 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานโยธา 2) กลุํมงานรักษาความสะอาด 3) กลุํมงานอนามัย 4) 

กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย มีความสอดคล๎องกัน โดยประสิทธิผลของการให๎บริการรวมอยูํ

ในระดับกลาง ระดับสูง ระดับกลาง และระดับสูง ตามล าดับ 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจากประชาชน (2) พัฒนา

ปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วยจิตส านึก และความ

รับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับให๎ทันสมัย

เหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1056.  พูลศักดิ์  อินทรโยธา . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันกลางกรุงเทพมหานคร  : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตบึงกุ่ม  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 ใน 5 กลุํมงาน คือ 1) กลุํมงานปกครอง 2) กลุํมงานรายได๎ 3) กลุํมงานทะเบียน 4) กลุํมงานอนามัย และ 5) 

กลุํมงานรักษาความสะอาด ประสิทธิผลในการให๎บริการระดับสูงและสอดคล๎องกันท้ังด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย มีกลุํมงาน

เดียวคือ กลุํมงานโยธามีประสิทธิผลในระดับกลาง และสอดคล๎องกันระหวํางด๎านด๎านวัตถุวิสัยและอัตวิสัย 

 ข๎อเสนอแนะ (1) เชิงนโยบาย กรุงเทพมหานครควรเป็นผู๎ประสานในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าในอ านาจหน๎าที่ระหวํางส านักในกรุงเทพมหานครและฝ่ายตําง ๆ ของส านักงานเขต ปัญหาด๎าน

สิ่งแวดล๎อม ควรมีหนํวยงานเฉพาะตํางหากแยกจากงานอนามัยเพื่อทันกับปัญหาควรพัฒนาบุคลากรให๎ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แตํละงานโดยเฉพาะ (2) เชิงปฏิบัติ ควรจัดอัตราก าลังให๎เพียงพอในแตํละหน๎าท่ี ตลอดจน

จัดสรรเครื่องมือเคร่ืองใช๎วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ เพื่อสะดวกคลํองตัวในการปฏิบัติงานให๎สามารถบริการได๎สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  604 

1057.  วรรณี  อัศวานันทน์ . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันในกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา (1) กลุํมงานโยธา มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับสูง (2) กลุํมงาน

อนามัย มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับสูง (3) กลุํมงานรักษาความสะอาด มีประสิทธิผลด๎านวัตถุ

วิสัยอยูํในระดับกลาง แตํมีประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับสูง (4) กลุํมงานรายได๎ มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยอยูํใน

ระดับกลาง แตํประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับสูง (5) กลุํมงานทะเบียน มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยและด๎านอัตวิสัย

อยูํในระดับสูง (6) กลุํมงานปกครอง มีประสิทธิผลด๎านวัตถุวิสัยระดับสูง แตํมีประสิทธิผลด๎านอัตวิสัยอยูํในระดับ

คํอนข๎างสูง  

 เหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข๎องกับการไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการ ในภาพรวม ได๎แกํ (1) ด๎านระบบการให๎บริการ : 

1) ความไมํพัฒนาก๎าวหน๎าของการบริการ 2) ความไมํเพียงพอท่ัวถึงของการบริการ (2) ด๎านกระบวนการให๎บริการ : 

1) ความไมํสะดวกในการขอรับบริการ 2) ความไมํรวดเร็วในขั้นตอนการบริการ 3) ความไมํสม่ าเสมอตํอเนื่องในการ

ให๎บริการ (3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ : 1) เจ๎าหน๎าที่ขาดความเอาใจใสํหน๎าที่ในการให๎บริการ 2) ความไมํเสมอภาค

เสมอหน๎าในการให๎บริการ 3) ทําทีมารยาทท่ีไมํสุภาพของเจ๎าหน๎าที่ 

 ข๎อเสนอแนะ (1) เชิงนโยบาย นโยบายบริการกรุงเทพมหานคร ควรมีการสานตํอนโยบายเดิม โดยมีกลไกของ

กฎหมายรองรับ ควรก าหนดมอบหมายอ านาจตามกฎหมายหรือข๎อบัญญัติที่ชัดเจนในการด าเนินการ ปัญหาด๎านอนามัย

และสิ่งแวดล๎อมควรมีองค์กรรองรับท่ีเอกเทศจากกลุํมงานอนามัยและสรรหาบุคคลท่ีมีความช านาญเฉพาะด๎าน บุคลากร

และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจะพัฒนาควบคํูกันไป และวางแผนด๎านงบประมาณที่ทันสมัย โดยใช๎บริการเอกชนมากข้ึน

ภายใต๎งบประมาณที่เหมาะสมและจ าเป็น (2) เชิงปฏิบัติ จัดหาบุคลากรให๎มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และมีการ

สํงเสริมเพิ่มพูนความร๎ูในการปฏิบัติงาน เรํงรัดให๎มีการจัดสรรงบประมาณให๎ทันกับงานท่ีต๎องปฏิบัติลดขั้นตอนความ

ยุํงยากซับซ๎อนในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในเรื่องตําง ๆ  ท่ี

ประชาชนควรรับรู๎ สร๎างจิตส านึกในการให๎บริการแกํเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติ 

 

1058.  ไชยวัฒน์   รัตนดาดาษ . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันกลางกรุงเทพมหานคร  : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตสวนหลวง  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาด๎านวัตถุวิสัย ศึกษาจากเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริากรของส านักงานเขตสวนหลวงท่ีมีความรู๎ในขั้นตอนการ

ให๎บริการ และระยะเวลาที่ใช๎ ผลปรากฏวํากลุํมงานหลักของส านักงานเขตสวนหลวง 5 กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมงานปกครอง 

กลุํมงานทะเบียน กลุํมงานอนามัย กลุํมงานโยธา และกลุํมงานรายได๎ มีการให๎บริการในระดับประสิทธิผลสูง คือ สสามาร

ให๎บริการกับประชาชนได๎โดยใช๎เวลาน๎อยกวําที่ก าหนดไว๎ในระเบียบ 

 สํวนการศึกษาด๎านอัตวิสัย ได๎จัดกลุํมงานออกเป็น 2 ลักษณะ ได๎แกํ งานบริการสาธารณูปโภค คือ งานท่ีผู๎รับริา

กรไมํต๎องไปติดตํอขอรับบริการก็สามารถได๎รับผลของการบริการและงานบริการเฉพาะด๎าน หมายถึง งานท่ีผู๎รับบริการ

ต๎องไปติดตํอขอรับบริการเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งในงานบริการสาธารณูปโภคท่ีท าการศึกษา 4 กลุํมงาน ได๎สุํมตัวอยําง

ประชาชนผู๎รับบริการท่ีอาศัยอยูํในเขตสวนหลวงจ านวน  1,024 ครัวเรือน ปรากฏวํา มีกลุํมงานท่ีให๎บริการในระดับ

ประสิทธิผลสูงและประสิทธิผลคํอนข๎างต่ า 2 กลุํมงาน คือ กลุํมงานรักษาความสะอาดและกลุํมงานโยธา ตามล าดับ สํวน

อีก 2 กลุํม คือ กลุํมงานอนามัย และกลุํมงานปกครองการให๎บริการมีประสิทธิผลต่ า ส าหรับในงานบริการเฉพาะด๎าน ได๎

สุํมตัวอยํางผู๎เคยไปรับบริการท่ีส านักงานเขตสวนหลวงในรอบปีท่ีผํานมาจาก 5 กลุํมงาน คือ กลุํมงานโยธา กลุํมงาน

อนามัย กลุํมงานรายได๎ กลํุมงานทะเบียน และกลุํมงานปกครอง จ านวน 793 ครัวเรือน ปรากฏวํา การให๎บริการมี

ประสิทธิผลสูงท้ัง 5 กลุํมงาน แสดงวําการให๎บริการเฉพาะด๎านเป็นท่ีพึงพอใจของผู๎รับบริการ และเม่ือพิจารณาใน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  605 

ภาพรวมของประสิทธิผลในด๎านอัตวิสัย ของท้ัง 6 กลุํมงาน พบวํา มีกลุํมงานท่ีให๎บริการมีประสิทธิผลสูง 3 กลุํมงาน คือ 

กลุํมงานรักษาความสะอาด กลุํมงานรายได๎ และกลุํมงานทะเบียน กลุํมงานท่ีให๎บริการมีประสิทธิผลคํอนข๎างสูง คือ กลุํม

งานโยธา สํวนกลุํมงานอนามัยและกลุํมงานปกครองสามารถให๎บริการได๎ประสิทธิผลคํอนข๎างต่ า 

 สํวนปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิผลของการให๎บริการ พิจารณาใน 3 ด๎าน คือ 1) ด๎านระบบการให๎บริการ ซึ่ง

ประกอบด๎วย ความสะดวกในเงื่อนไข ความเพียงพอท่ัวถึงของการให๎บริการ การบริการท่ีมีคุณคําส าหรับใช๎สอย มีความ

คุ๎มคําสมกับราคา และมีการพัฒนาการบริการให๎ก๎าวหน๎า 2) ด๎านกระบวนการให๎บริการ ประกอบด๎วย ความสะดวกใน

การขอรับบริการ ความรวดเร็วในขั้นตอนของการบริการ ความสม่ าเสมอตํอเนื่องในบริการ และมีความปลอดภัยในการ

ให๎บริการ 3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ประกอบด๎วย การเอาใจใสํตํอหน๎าท่ี มีความเสมอภาคและเสมอหน๎าในการ

ให๎บริการ มีมารยาททําทีท่ีดีในการให๎บริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจากผลการศึกษาปรากฏวํา กิจกรรมบริการท่ี

ประชาชนไมํพึงพอใจจะมีสาเหตุส าคัญ ๆ มาจากด๎านตําง ๆ ได๎แกํ 

 1. ด๎านระบบการให๎บริการ เนื่องจากไมํมีการพัฒนาการบริการให๎มีความก๎าวหน๎าและการให๎บริการไมํ

เพียงพอหรือไมํท่ัวถึง 

 2. ด๎านกระบวนการให๎บริการ เนื่องจากไมํมีความสะดวกในการขอรับบริการและไมํมีความตํอเนื่องในการ

ให๎บริการ 

 3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่ไมํเอาใจใส และมีการให๎บริการท่ีไมํเสมอภาคกัน 

 จากผลการศึกษา เพื่อให๎การให๎บริการของส านักงานเขตสวนหลวงมีประสิทธิผลและเป็นทีพึ่งพอใจของ

ประชาชน ผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะในการให๎บริการ ดังนี้ 

 1. ข๎อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ การบริการเฉพาะด๎าน เน๎นการปรับปรุงเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการเนื่องจากเป็นผู๎ท่ีมี

ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู๎รับบริการ ได๎แกํ การเพิ่มการเอาใจใสํตํอผู๎มาขอรับบริการ เชํน การสอบถามและแนะน าขั้นตอน

การให๎บริการด๎วยทําทีท่ีดี การให๎บริการแกํผู๎มารับบริการตามล าดับกํอน-หลัง การให๎บริการในชํวงเวลาพักกลางวัน การ

เรียนรู๎งานในกลุํมเดียวกันเพื่อให๎ปฏิบัติหน๎าที่แทนกันได๎ เป็นต๎น สํวนในบริการสาธารณูปโภค ซึ่งลักษณะการบริการ

แตกตํางจากบริการเฉพาะด๎าน เพราะจะมีปัญหาและข๎อจ ากัดในด๎านงบประมาณ อ านาจหน๎าที่ของส านักงานเขต ซึ่ง

ประชาชนสํวนใหญํไมํทราบ จึงมีข๎อเสนอแนะให๎ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ท าความเข๎าใจกับประชาชน 

 2. ข๎อเสนอแนะในเชิงนโยบาย จะต๎องปรับปรุงระเบียบของทางราชการบางสํวนท่ีล๎าสมัยท้ังในด๎านอ านาจ

หน๎าท่ีและวิธีปฏิบัติ สํวนงานบางอยํางท่ีมีหนํวยงานรับผิดชอบมาก หรือมีภารกิจมากเกินความสามารถของเขต ฯ ควรมี

การตั้งเป็นหนํวยเฉพาะกิจให๎รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการให๎บริการ นอกจากนี้จะต๎องเรํง

ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส านึกและขอความรํวมมือจากประชาชนให๎รํวมมือกับการบริการของทางส านักงานเขตสวนหลวง 

อีกท้ังจะต๎องประเมินผลการให๎บริการทุกระยะเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต๎องการ ทั้งจากผ๎ูให๎บริการและ

ผู๎รับบริการ เพื่อให๎การบริการมีประสิทธิผลและเป็นท่ีพึงพอใจของผู๎รับบริการมากย่ิงขึ้น 

 

1059.  ลือชัย  เจริญทรัพย์ . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันกลางกรุงเทพมหานคร  : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตบางเขน  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาโดยสรุป พบวํา ระดับประสิทธิผลของการให๎บริการ ด๎านวัตถุวิสัยอยูํในระดับปานกลางมีถึง 4 กลุํม

งาน ได๎แกํ กลุํมงานปกครอง โยธา ทะเบียน และอนามัย และ 2 กลุํมงานอยูํในระดับต่ า ได๎แกํ กลุํมงานรายได๎ และรักษา

ความสะอาด ส าหรับด๎านอัตวิสัยสํวนใหญํอยูํในระดับสูงถึง 4 กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมงานรายได๎ ทะเบียน อนามัย และรักษา

ความสะอาด และอยํูในระดับคํอนข๎างสูง 2 กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมงานปกครองและโยธาจะเห็นได๎วําแตํละกลุํมงานท้ังด๎าน

วัตถุวินัยและด๎านอัตวิสัยระดับประสิทธิผลไมํผกผันกันมากนัก มีเพียงบางกลุํมงานเทํานั้นท่ีผกผันตํอกัน ได๎แกํ กลุํมงาน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  606 

รายได๎และกลุํมงานรักษาความสะอาด และเม่ือพิจารณาในแตํละกิจกรรมยํอยพบวํา ประชาชนยังไมํพอใจในหลาย

กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมบริการด๎านสาธารณูปโภค ท่ีการให๎บริการ มีลักษณะครอบคลุมเต็มพื้นท่ีและทุกกลุํมบุคคล 

 ส าหรับปัจัยของความไมํพึงพอใจตํอบริากรจะมีความผันแปรไปตามลักษณะกลุํมงานกลําวโดยสรุป สาเหตุของ

ความไมํพึงพอใจหรือสาเหตุท่ีกํอให๎เกิดความไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการในแตํละด๎าน มีดังนี้ 

 1. ด๎านระบบการให๎บริการ สาเหตุส าคัญความไมํเพียงพอท่ัวถึงของบริการท่ีให๎ รวมท้ังบริการท่ีให๎บาง

กิจกรรมยังขาดความทันสมัยหรือก๎าวหน๎า 

 2. ด๎านกระบวนการให๎บริการ พบวํา บางกิจกรรมงานมีขั้นตอนมากท าให๎บริการขาดความรวดเร็วในขั้นตอน

การให๎บริการและในขณะเดียวกัน การให๎บริการยังขาดความสม่ าเสมอตํอเนื่อง อีกด๎วย 

 3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ในหลายกิจกรรม เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการยังขาดความเอาใจใสํในหน๎าท่ีงานบริการ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนางานบริการ ดังนี้ 

 1. ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรจัดสรรทรัพยากรบริหาร ได๎แกํ ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรสิ่งอ านวยความ

สะดวก ให๎เพียงพอและเหมาะสมตามความจ าเป็นในแตํละกลุํมงานบริการ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน 

นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานควรเน๎นการประสานงาน การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรควบคํูกันไป

ด๎วย 

 2. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในฐานะ

หนํวยการปกครองท๎องถ่ินวํา ควรด าเนินการในเรื่องใดบ๎างให๎ชัดเจนและนอกจากนี้ กรุงเทพมหานครเองก็ควรท่ีจะมีการ

กระจายอ านาจทางการปกครองและการคลังให๎แกํส านักงานเขตมากย่ิงขึ้นเพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในงานบริการและ

ประการส าคัญที่สุดจ าเป็นท่ีจะต๎องมีการเสริมสร๎างคํานิยมและจิตส านึกแกํประชาชนผู๎รับบริการ ให๎มีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหา

ของท๎องถ่ินด๎วย แม๎จะใช๎ระยะเวลาบ๎างก็ตาม 

 3. ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได๎แกํ การแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให๎บริการ

ประชาชนของส านักงานเขต กรุงเทพมหานครอยูํอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องด๎วย 

 

1060.  อรัญญา  พัวพงษ์ไพโรจน์ . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันกลางกรุงเทพมหานคร  : 

ศึกษากรณีส านักงานเขตบางกอกน้อย . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 

 ผลการศึกษาพบวําเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข๎องกับการไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการ ดังนี้ (1) ด๎านระบบการ

ให๎บริการ ใน 2 ประเด็น คือ ความไมํพัฒนาก๎าวหน๎าของการบริการและความไมํเพียงพอท่ัวถึงของการบริการ (2) ด๎าน

กระบวนการให๎บริการ ใน 2 ประเด็น คือ ความไมํสะดวกในการขอรับบริการและความไมํรวดเร็วในขั้นตอนการบริการ 

(3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ใน 3 ประเด็น คือ เจ๎าหน๎าที่ไมํเอาใจใสํหน๎าที่ในการให๎บริการ ไมํมีความเสมอภาค เสมอ

หน๎าในการให๎บริการ และทําทีมารยาทท่ีไมํสุภาพของเจ๎าหน๎าที่ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองในการให๎บริการ ดังนี้ 

 1. ด๎านบริหารจัดการ ส านักงานเขตควรปรับปรุงในด๎านการจัดการให๎มีประสิทธิภาพในการให๎บริการยิ่งขึ้น 

เชํน กรณีท่ีต๎องมีการประสานงานท้ังภายในหนํวยงาน และภายนอกหนํวยงาน 

 2. ด๎านทรัพยากรทางการบริหาร อันได๎แกํ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ หรืออุปกรณ์อันทันสมัยและยานพาหนะท่ีใช๎ใน

การให๎บริการ ควรมีความพร๎อมและให๎ความส าคัญในการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพ 

 3. ด๎านความสัมพันธ์กับประชาชน ส านักงานเขตควรท่ีจะรณรงค์ให๎ประชาชนมีจิตส านึกในการฟื้นฟู สํงเสริม 

และบ ารุงรักษาสภาพแวดล๎อมของท๎องถ่ินให๎อยูํในสภาพที่ดี เพื่อชํวยลดหรือบรรเทาปัญหาทางด๎านมลภาวะ ซึ่งสิ่งท่ีจะ

ติดตามมาคือคุณภาพท่ีดีของประชาชน 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  607 

 4. ด๎านเทคนิควิธีการ ส านักงานเขตควรน าเทคนิควิธีการสมัยใหมํ และเทคโนโลยีตําง ๆ มาใช๎ให๎เหมาะสมกับ

การบริการ เชํน ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงข๎อมูลทุกกลุํมงานท่ีต๎องมีการประสานงานกัน เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการให๎บริการ หรือการจ๎างเหมาให๎เอกชนด าเนินการในบางกิจกรรม ที่เจ๎าหน๎าที่ไมํสามารถจะดูแลได๎ทั่วถึง เพื่อ

การให๎บริการท่ีมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 5. ด๎านศักยภาพของบุคลากร ส านักงานเขตควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับเจ๎าหน๎าที่ ซึ่ง

ยังเป็นการให๎บริการ เพราะเจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ในการให๎บริการเป็นอยํางดี โดยจัดเป็นการเลือกคนให๎เหมาะสมกับงาน 

 6. ด๎านการน านโยบายไปปฏิบัติ ส านักงานเขตควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการให๎บริการ

สาธารณะ เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่มีความเข๎าใจโดยมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายภารกิจอยํางชัดเจน 

พร๎อมท้ังมีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการให๎โทษ เพราะเจ๎าหน๎าที่จะได๎มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

 

1061.  พจนีย์  ธีระวัฒน์สกุล . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันในกรุงเทพมหานคร : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตดินแดง  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา สาเหตุของการไมํมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากความไมํพึงพอใจของประชาชนในการ

ให๎บริการดังกลําวข๎างต๎นที่ส าคัญแยกตามกลุํมงาน ดังนี้ 

 1. กลุํมงานโยธา คือ การบริการท่ีพัฒนาก๎าวหน๎า , ความสะดวกในการขอรับบริการ และความเอาใจใสํของ

เจ๎าหน๎าที่ 

 2. กลุํมงานรักษาความสะอาด คือ การบริการท่ีพัฒนาก๎าวหน๎า , การบริการเพียงพอท่ัวถึง , ความสะดวกใน

การขอรับบริการ และความเอาใจใสํของเจ๎าหน๎าที่ 

 3. กลุํมงานอนามัย คือ การบริการเพียงพอท่ัวถึง , ความสะดวกในการขอรับบริการ , การบริการสม่ าเสมอ

ตํอเนื่อง และความเอาใจใสํของเจ๎าหน๎าที่ 

 4. กลุํมงานปกครอง คือ การบริการเพียงพอท่ัวถึง , ความรวดเร็วขั้นตอนของงานบริการ , ทําทีมารยาทของ

เจ๎าหน๎าที่ และความเอาใจใสํของเจ๎าหน๎าที่ 

 5. กลุํมงานรายได๎ คือ ความเอาใจใสํของเจ๎าหน๎าที่และความรวดเร็วขั้นตอนของงานบริการ 

 6. กลุํมงานทะเบียน คือ การบริการท่ีพัฒนาก๎าวหน๎า , การบริการเพียงพอท่ัวถึง , การบริการสม่ าเสมอ

ตํอเนื่อง และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ๎าหน๎าที่ 

 

1062.  สร้อยทอง  ลิ้มพยานาค . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันในกรุงเทพมหานคร  : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตพระนคร  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาโดยท่ัวไปในภาพรวมได๎สรุปสาเหตุของความไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการในแตํละด๎าน ดังนี้ 

 1. ด๎านระบบการให๎บริการ : ความไมํพัฒนาก๎าวหน๎าของการบริการและความไมํเพียงพอท่ัวถึงของการบริการ 

 2. ด๎านกระบวนการให๎บริการ : ไมํมีความสะดวกในการขอรับบริการ , ไมํมีความรวดเร็วในขั้นตอนการ

บริการ, ไมํมีความสม่ าเสมอตํอเนื่องในการให๎บริการ และไมํมีความปลอดภัยในการให๎บริการ 

 3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ : เจ๎าหน๎าที่ไมํเอาใจใสํในการให๎บริการ , ไมํมีความเสมอภาคเสมอหน๎าในการ

ให๎บริการ, ทําทีมารยาทท่ีไมํสุภาพของเจ๎าหน๎าที่ และไมํมีความซื่อสัตย์สุจริตของเจ๎าหน๎าที่ 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรจัดอัตราก าลังให๎เพียงพอในแตํละหน๎าท่ี ตลอดจนจัดสรรเคร่ืองมือและสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานให๎สามารถบริการได๎สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร๎อมท้ังลดข้ันตอนการปฏิบัตท่ีไมํ

จ าเป็นลง ควรเพิ่มบทบาทองค์กรทางด๎านสิ่งแวดล๎อมขึ้นมาให๎เป็นอิสระแยกจากงานอนามัย และเพิ่มบทบาทการมีสํวน



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  608 

รํวมของประชาชนในการรักษาความสะอาดดูแลรักษาสาธารณสมบัติและพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมพัฒนาบุคลากรทางด๎าน

เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการไปพร๎อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหมํ เพื่อให๎ทันกับการน าคอมพิวเตอร์เข๎ามาใช๎ใน

งานทะเบียนของส านักงานเขตตํอไป 

 เชิงนโยบาย ควรจะมีการเตรียมความพร๎อมท้ังด๎านทรัพยากรก าลังคน และวัสดุ อุปกรณ์ ควรสร๎างจิตส านึก

ความรับผิดชอบแกํเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ จัดให๎มีการหมุนเวียนงาน เพื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช๎เพื่อสะดวกตํอการจดัระบ

บงานการให๎บริการท่ีงํายและรวดเร็วขึ้น 

 ส านักงานเขตควรท่ีจะปิดป้ายแสดงขั้นตอนในการติดตํองาน และระยะเวลาในแตํละงาน เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการให๎บริการ การขยายเวลาการให๎บริการก็นําจะน าไปพิจารณาปรับใช๎ให๎เข๎ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ัง

กรุงเทพมหานครควรเป็นตัวประสานในการท างานระหวํางเขตกับส านักตําง ๆ ในกรุงเทพมหานครและมีการออก

กฎหมายเพื่อให๎เอกชนมีสํวนรํวมในการลงทุนด๎านสาธารณูปโภค 

 

1063.  ส าราญ  คงเจริญ . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตบางกอกใหญ่ . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

, 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา ปัญหาอุปสรรค และเหตุปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการ

ให๎บริการของแตํละกิจกรรมบริการ มีปัญหาโดยสรุปได๎ดังนี้ (1) ปัญหาความไมํพร๎อมของทรัพยากรท้ังบุคลากรและวัสดุ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เชํน ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด๎าน ได๎แกํ นักกฎหมาย เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์ เป็น

ต๎น และวัสดุอุปกรณ์ขาดคุณภาพและไมํเพียงพอ (2) ปัญหาความไมํพร๎อมของผู๎รับบริการ เชํน ไมํเข๎าใจระเบียบเงื่อนไข

ตําง ๆ สํวนหนึ่งเกิดจากงานประชาสัมพันธ์ไมํท่ัวถึง (3) ปัญหาความไมํเป็นเอกภาพในการท างานในแตํละกิจกรรมต๎อง

ผํานหลายฝ่ายท าให๎เกิดความลําช๎า ได๎แกํ กิจกรรมบริการในกลุํมงานอนามัย กลุํมงานโยธา กลุํมงานรายได๎ (4) ปัญหา

การกระจายอ านาจยังมีปัญหาในทางปฏิบัติท้ังด๎านบริการและด๎านงบประมาณ (5) ปัญหาด๎านระเบียบกฎหมาย เชํน ข๎อ

กฎหมายไมํชัดเจน ซับซ๎อน เข๎าใจยากและล๎าหลัง 

 ข๎อเสนอแนะท่ีส าคัญคือ 

 1. ควรปรับปรุงเก่ียวกับการสรรหาและใช๎ทรัพยากร ดังนี้ จัดอัตราก าลังให๎เพียงพอเหมาะสมกับงานท่ี

รับผิดชอบและด๎านความสามารถต๎องสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยํางสม่ าเสมอ หรือจัดให๎มีบุคลากรท่ีมีความช านาญ

เฉพาะด๎าน เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ และวัสดุอุปกรณ์ต๎องทันสมัยและฝึกให๎บุคลากรให๎สามารถใช๎

ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา 

 2. ควรปรับปรุงระบบและกระบวนงานให๎เหมาะสม เพราะบางกิจกรรมก าหนดข้ันตอนมากและใช๎เวลานาน

เกินไป และการบริการในแตํละกิจกรรมควรบริการเสร็จในหนํวยงานเดียวโดยอ านาจเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังปรับปรุง

กฎหมายท่ีล๎าสมัย เชํน การใช๎ถ๎อยค าที่ไมํชัดเจน สามารถตีความได๎หลายแงํ เป็นต๎น 

 3. ในภาวะท่ีไมํพร๎อมด๎านทรัพยากร หรือขาดความช านาญเฉพาะ หนํวยงานควรเปลี่ยนมาควบคุมแทนการ

ปฏิบัติ โดยการวําจ๎างเอกชนเข๎าด าเนินการ 

 การท่ีจะด าเนินการปรับปรุงการบริการของส านักงานเขต ควรท าการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องให๎ชัดเจน โดย

ค านึงถึงยุทธศาสตร์หลักของงารนบริการคือวิธีการบริการท่ีประหยัดท้ังเวลาและคําใช๎จํายและแก๎ไขปัญหาความต๎องการ

ของประชาชน 

 4. ควรให๎ความส าคัญแกํงานประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งเป็นหนํวยงานเฉพาะ มีบุคลากรท่ีมีความช านาญและ

เพียงพอใช๎ระบบสารสนเทศเข๎าชํวย โดยมํุงให๎ประชาชนสามารถหาข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว เพื่อเตรียมทุกอยํางให๎พร๎อม

กํอนไปขอรับบริการ เชํน การสร๎างศูนย์ข๎อมูลสาธารณะ การท าโปรแกรมข๎อมูลท่ีจ าเป็นไว๎ในแผํนดิสก์ โดยจ าหนํายใน

ราคาถูก เป็นต๎น 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  609 

 

1064.  อารีย์  อยู่โปร่ง . ประสิทธิผลของการให้บริการของส านักงานเขตช้ันในกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตคลองสาน  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา เหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข๎องกับการไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการ โดยท่ัวไปในภาพรวมได๎สรุป

สาเหตุของความไมํมีประสิทธิผลในการให๎บริการในแตํละด๎าน ดังนี้ 

 1. ด๎านระบบการให๎บริการ : ความไมํพัฒนาก๎าวหน๎าของการบริการและความไมํเพียงพอท่ัวถึงของการบริการ 

 2. ด๎านกระบวนการให๎บริการ : ไมํมีความสะดวกในการขอรับบริการ , ไมํมีความรวดเร็วในขั้นตอนการ

บริการ, ไมํมีความปลอดภัยในการให๎บริการ และไมํมีความสม่ าเสมอตํอเนื่องในการให๎บริการ  

 3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ : เจ๎าหน๎าที่ไมํเอาใจใสํในการให๎บริการและทําทีมารยาทท่ีไมํสุภาพของเจ๎าหน๎าที่ 

 ข๎อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาดังกลําว ผู๎ศึกษาขอเสนอแนะให๎ส านักงานเขตคลองสาน ควรเรํงปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรมบริการ

ตําง ๆ ในกลุํมงานท่ีมีระดับประสิทธิผลต่ า โดยเฉพาะงานควบคุมสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะ และงานบริการด๎านถังและท่ี

ท๎องขยะ อีกท้ังเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาระบบการให๎บริการ โดยการน าวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานท่ีทันสมัยมาใช๎

เพื่อชํวยให๎การบริการเป็นไปอยํางรวดเร็วและท่ัวถึงในอันท่ีจะสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎บริการ ในสํวนของกระบวนการ

ให๎บริการนั้น ควรเน๎นการลดขั้นตอนการให๎บริการให๎มีลักษณะสั้นลงและงํายขึ้น สํวนด๎านเจ๎าหน๎าที่ก็ควรจะมีการจัด

อบรมบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 

 

1065.  จ านง  รัตนกุล , พ.ต.ต. . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตยานนาวา  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 

2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษาเชิงปฏิบัติ คือ :- (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจาก

ประชาชน (2) พัฒนาปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วย

จิตส านึก และความรับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ 

ข๎อบังคับให๎ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1066.  ยุพา  ตั้งตน . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตมีนบุรี  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษาเชิงปฏิบัติ คือ :- (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความรํวมมือจาก

ประชาชน (2) พัฒนาปรับปรุงการให๎บริการในด๎านระบบ กระบวนการ และก าชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการกับประชาชนด๎วย

จิตส านึก และความรับผิดชอบ (3) จัดสรรทรัพยากรทางการบริการให๎เพิ่มมากข้ึน (4) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ 

ข๎อบังคับให๎ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล๎องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  610 

 เชิงนโยบาย (1) ด๎านอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ควรพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ให๎

ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ในการด าเนินการได๎มากขึ้น (2) ด๎านสภาพแวดล๎อมของการบริหาร ควรพิจารณาจัดตั้ง

องค์กรใหมํเพื่อรองรับและแก๎ไขปัญหาตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง (3) ด๎านประชาชนผู๎รับบริการ ควรปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (4) ด๎านทรัพยากรการบริการ ควรจัดสรรอัตราก าลัง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และงบประมาณให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ 

 

1067.  มนตรีพล  พิทยธรรม . รูปแบบภาวะผู้น าของข้าราชการกรุงเทพมหานครต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  : ศึกษา

กรณีส านักงานเขตห้วยขวางและส านักงานเขตสวนหลวง  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยปรากฏวํา 

 1. ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 1 – 5 สํวนใหญํ มีความเห็นตํอผู๎บังคับบัญชา คือ ข๎าราชการ

กรุงเทพมหานคร ต าแหนํงหัวหน๎าฝ่าย ระดับ 6 – 7 มีรูปแบบภาวะผู๎น าทางการบริหารแบบปรึกษาหารือ 

 2. ภูมิหลังของข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 1 – 5 มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบภาวะ

ผู๎น าทางการบริหารของข๎าราชการกรุงเทพมหานคร ต าแหนํงหัวหน๎าฝ่าย ระดับ 6 – 7 ซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาของพวกเขา

จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยเรื่องระดับต าแหนํงและระยะเวลาด ารงต าแหนํงปัจจุบัน โดยมีคํานัยส าคัญทางสถิติต่ ากวํา

คําท่ีก าหนดไว๎ท่ี 0.05 สํวนปัจจัยอ่ืน ๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และอายุราชการไมํมีความสัมพันธ์

กัน โดยมีคํานัยส าคัญทางสถิติท่ีสูงกวํา 0.05 ท้ิงสิ้น 

 

1068.  รสรินทร์  เกรียงสินยศ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีส านักงานเขตบางรัก  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2538. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู๎ศึกษาใครํเสนอแนะให๎ส านักงานเขตบางรัก ด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงงานท่ีประชาชนมี

ความพึงพอใจน๎อย ได๎แกํ งานกํอสร๎างบูรณะซํอมแซมทางระบายน้ า งานป้องกันน้ าทํวม งานดูแลสาธารณสมบัติ งาน

บริการด๎านถังและท่ีท้ิงขยะ งานตรวจสอบควบคุมสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะ และงานการรับเรื่องราวร๎องทุกข์ 

 ฝ่ายโยธาควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ถึงปัญหาอุปสรรค ที่ท าให๎งานด๎านโยธาไมํเป็นท่ีพึงพอใจ

ของประชาชน เป็นต๎นวําอุปสรรคทางด๎านกายภาพ อัตราก าลังงบประมาณ และด๎านความรํวมมือจากประชาชน 

นอกจากนี้ ยังควรให๎ความส าคัญในด๎านการประสานงาน ตลอดจนการน าเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามาชํวยให๎การด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎ 

 ส าหรับงานรักษาความสะอาดนั้น ส านักงานเขตบางรักควรปรับปรุงอุปกรณ์การขนขยะให๎มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ

จะได๎สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บขนขยะให๎มากข้ึน ควรเพิ่มการสํงเสริมให๎ประชาชนลดปริมาณขยะด๎วยการใช๎ทรัพยากร

อยํางคุ๎มคํา อีกท้ังควรมีมาตรการลงโทษอยํางจริงจังตํอผู๎ขโมยถังขยะและผู๎ไมํท้ิงขยะในท่ีท่ีจัดไว๎ให๎ 

 สํวนทางด๎านงานอนามัย ผู๎วิจัยเห็นควรให๎เพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ด๎วยการเพิ่มพูนความร๎ูในด๎านการป้องกัน และ

การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยสํงเจ๎าหน๎าที่ไปรับการอบรมตลอดจนดูงานในประเทศที่มีการบริหารจัดการด๎าน

สิ่งแวดล๎อมดี ทั้งนี้เพื่อจะได๎น าความร๎ูมาบริหารงานด๎านแวดล๎อมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และควรปลูกจิตส านึกให๎

ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางจริงจัง รวมท้ังควรมีมาตรการตรวจสอบ ควบคุม 

และลงโทษผู๎กํอปัญหาสิ่งแวดล๎อมด๎วย 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  611 

1069.  ปวี  จ าปาทอง . ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งขยะของประชาชนเขต

กรุงเทพมหานคร . ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา กลุํมตัวอยํางท่ีศึกษามีพฤติกรรมการแยกท้ิงขยะไมํถูกต๎องเหมาะสม สาเหตุสํวนใหญํของการ

ไมํแยกท้ิงขยะมักเนื่องมาจาก การท่ีกลุํมตัวอยํางเห็นบุคคลอ่ืน หรือเห็นเจ๎าหน๎าที่กรุงเทพมหานครไมํแยกท้ิงขยะ รวมถึง

การท้ิงขยะผิดประเภทของถังขยะท่ีรองรับ เชํน การท้ิงขยะสดลงถังขยะแห๎ง การท้ิงขยะแห๎งลงถังขยะสด ท าให๎การน าถัง

ขยะแยกประเภทมาใช๎นั้นไมํเกิดประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ พบวํา อุปนิสัยในการซื้อสินค๎า ผู๎ปฏิบัติงานท่ีใช๎วิชาชีพ 

วิชาการ และการรับรู๎ขําวสารทางโทรทัศน์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลตํอพฤติกรรมการแยกท้ิงขยะ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 ผู๎วิจัยขอเสนอให๎กรุงเทพมหานครได๎ปรับปรุงการบริการเก็บขยะ โดยให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในการ

แยกขยะอยํางถูกวิธี รวมท้ังควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการประเมินผลในด๎านการแยกขยะอยํางตํอเนื่องให๎กับ

ประชาชนอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการและจิตวิทยา เพื่อให๎มีพฤติกรรมท่ีถูกต๎องตํอไป 

 

1070.  สุรีย์  วัธนะประพันธ์ . ทัศนคติข้าราชการกรุงเทพมหานครของส านักงานเขตที่มีต่อปัจจัยที่จะท าให้การ

ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตํอประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในแงํจุลภาค พบวํา (1) ปัจจัยท่ีเอ้ือตํอประสิทธิภาพกระบวนการท่ีวัดจากทัศนคติของผู๎ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ได๎แกํ การท างานท่ีถูกต๎องตามระบบ ระเบียบ และขั้นตอนของทางราชการ  สํวนการท างานให๎สัมฤทธ์ิผลเป็นปัจจัยท่ี

ขัดขวางประสิทธิภาพในการท างาน (2) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพในการประหยัดงานท่ีเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือมาก

ท่ีสุด คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการแบํงงานของฝ่าย สํวนการคัดเลือกบุคลากร หรือการบรรจุแตํงตั้งบุคคลไมํ

เหมาะสมกับงานมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพงานน๎อยท่ีสุด 

 2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการส านักงานเขตใน

แงํมหภาค ข๎าราชการส านักงานเขตสํวนใหญํพบวําปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความเห็นด๎วย

อยูํในระดับปานกลางมากถึงร๎อยละ 73.35 

 3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของข๎าราชการส านักงานเขตในแงํจุลภาค พบวํา เพศ ของข๎าราชการส านักงานเขตมีความสัมพันธ์กันกับการ

ท างานด๎วยวิธีหรือเทคนิคท่ีสะดวกสบาย การท างานเป็นทีม ในจ านวนเทํากัน ท้ังเพศชายและเพศหญิง แตํการยอมให๎

ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ข๎าราชการเพศชายเห็นวําปัจจัยนี้มีความส าคัญมากกวําข๎าราชการเพศหญิง 

สํวนการเดินทางมาปฏิบัติงาน แสงสวําง อุณหภูมิ ระยะเวลาหยุดพักในการท างานและเงินเดือน พบวํา ข๎าราชการเพศ

หญิง มีความเห็นวําปัจจัยดังกลําวมีความส าคัญมากกวําข๎าราชการเพศชาย 

 4. ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจกับทัศนคติและปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการส านักงานเขตในแงํมหภาค พบวํา ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจมิได๎มี

ความสัมพันธ์เชิงสถิติอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับทัศนคติ และปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของข๎าราชการของ

ส านักงานเขตในแงํมหภาค 

 5. ผลการวิจัยเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมตํอปัจจัยท่ีจะท าให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จากค าตอบ

แบบสอบถามปลายเปิดพบวํา ข๎าราชการส านักงานเขตมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมตํอปัจจัยท่ีจะท าให๎การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพที่นํารับฟัง และหาแนวทางแก๎ไขให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข๎อเสนแนะหลายประเด็น เชํน การ

ปรับปรุงโครงสร๎างและการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องท่ีสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

รวมท้ังแนวทางและมาตรการในการด าเนินงานท่ีก าหนดไว๎ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540 – 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  612 

2544) แล๎ว ซึ่งอาจกลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา ทัศนคติของข๎าราชการส านักงานเขตท่ีมีตํอปัจจัยท่ีจะท าให๎การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพนั้น สอดคล๎องกับแนวนโยบายของผู๎บริหารกรุงเทพมหานครเป็นสํวนใหญํอันจะสํงผลให๎การบริหารงานและ

การให๎บริการแกํประชาชนในทุกระดับ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด๎วย 

 

1071.  ประทับ  ทองภู . ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีส านักงานเขต

ปทุมวัน . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. 

(วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษา ปัจจัยเหตุที่มีผลตํอประสิทธิผลของระบบและกระบวนการ จากผลการศึกษาสรุปได๎ ดังนี้ คือ 

 1. ด๎านระบบการให๎บริการ เป็นปัจจัยเหตุที่มีผลตํอประสิทธิผลการให๎บริการ ใน 2 ระดับ คือ ปัจจัยเหตุ

ระดับหลักและปัจจัยเหตุระดับรอง ดังนี้ 

  1.1 องค์ประกอบของระบบบริการ เป็นปัจจัยเหตุระดับหลัก เนื่องจากผ๎ูให๎บริการไมํมีความรู๎ความ

ช านาญด๎านเทคโนโลยีสมัยใหมํ ความไมํคลํองตัวในบริการ การประสานงานและความไมํสะดวกในการตรวจสอบ

หลักฐานในพื้นท่ี สํวนของผู๎รับบริการไมํเข๎าใจในเนื้อหาสาระของบริการและมักจะหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบของ

บริการ 

  1.2 นโยบายและระเบียบของบริการ เป็นปัจจัยระดับรอง เนื่องจากความไมํคลํองตัวในบริการท่ีระเบียบ

ได๎ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของสํวนกลาง การให๎บริการซ้ าซ๎อนกันหลายหนํวยงาน อีกท้ังการก าหนดโทษไมํรุนแรง 

ประชาชนไมํเห็นความส าคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ การเตรียมหลักฐานตามระเบียบมีความยํุงยากในกรณีท่ีมี

ภูมิล าเนาอยํูตํางถ่ิน ในกรณีผ๎ูให๎บริการปฏิบัติหนนาที่อยํางเข๎มงวด 

 2. ด๎านกระบวนการให๎บริการ เป็นปัจจัยเหตุที่มีผลตํอประสิทธิผล ใน 3 ระดับ คือ ปัจจัยเหตุระดับหลัก 

ปัจจัยเหตุระดับรอง และปัจจัยเหตุระดับเสริม ดังนี้ 

  2.1 ความสอดคล๎องของทรัพยากรกับแนวทางปฏิบัติของบริการ เป็นปัจจัยเหตุระดับหลัก เนื่องจากขาด

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และเคร่ืองมือสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรบางหนํวยงานไมํเพียงพอ เชํน งานทะเบียน งาน

ปกครอง ซึ่งต๎องให๎บริการเป็นประจ าตลอดเวลา อยํางเป็นระบบและรวดเร็ว สวนวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ไมํมี

คุณภาพและไมํเพียงพอ 

  2.2 ความสัมพันธ์ของอ านาจหน๎าที่กับความรับผิดชอบของบริการ เป็นปัจจัยเหตุระดับรอง เนื่องจาก

เจ๎าหน๎าที่ของเขตมีอ านาจหน๎าที่ท่ีไมํสัมพันธ์กับความรับผิดชอบท่ีผู๎รับบริการเข๎าใจ เนื่องจากการบริการไมํสิ้นสุดท่ีฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง ที่ผ๎ูเก่ียวข๎องไปติดตํอขอรับบริการ อีกท้ังการบริการไมํคลํองตัว เพราะสํวนกลางยังไมํกระจายอ านาจหน๎าที่ให๎

มากกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน 

  2.3 การก าหนดเป้าหายด๎านเวลาและความชัดเจนของขั้นตอนบริการ เป็นปัจจัยเหตุระดับเสริม 

เนื่องจากการบริการของเขตยืดหยํุนไปตามสถานการณ์ท่ีไมํขัดตํอระเบียบก าหนไว๎ 

 ข๎อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาดังกลําว ควรเรํงรัดการปรับปรุงกิจกรรมบริการให๎เกิดความตํอเนื่องสะดวกรวดเร็วและมีความ

คลํองตัว โดยแก๎ไขระเบียบให๎มีการกระจายอ านาจหน๎าที่ให๎เขตอยํางครบวงจร เชํน อัตราก าลัง งบประมาณและ

เทคโนโลยีให๎เพียงพอกับกิจกรรมบริการ โดยเฉพาะกลุํมงานปกครองเน๎นการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการด๎านการ

ประชาสัมพันธ์ในระดับเขต กลํุมงานทะเบียน จัดบริการให๎เกิดความคลํองตัวเป็นระบบมากข้ึน โดยเฉลี่ยอัตราก าลังให๎

เพียงพอ กลุํมงานโยธา กลุํมงานอนามัย และกลุํมงานรายได๎ ให๎เรํงรัดการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนเข๎าใจในความ

รับผิดชอบการให๎บริการและลดข้ันตอนการบริการให๎สั้นลง โดยสํวนกลางกระจายอ านาจให๎มากข้ึน สํวนกลุํมงานรักษา

ความสะอาด ควรจัดระบบงานในการเก็บขนขยะให๎รวดเร็วและท่ัวถึง ทั้งการให๎บริการในชุมชนแออัด ยํานชุมชน และ

หนํวยงานราชการโดยการใช๎วัสดุอุปกรณ์ และการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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1072.  บรรจง  กาญจนานิล . ระบบและกระบวนการให้บริการของส านักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร  . พัฒนบริ

หารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ระบบและกระบวนการให๎บริการในแตํละกิจกรรมเหตุท่ีประชาชนไมํพึงพอใจแบํงออกได๎

เป็น 

 งานทะเบียนปกครอง สาเหตุท่ีท าให๎ไมํพึงพอใจคือ ขาดความสะดวกในเงื่อนไขของการขอรับบริการ ขาดความ

รวดเร็วในขั้นตอนของการให๎บริการ ขาดหลักฐานท่ีใช๎ประกอบในการยื่นขอรับบริการ เคร่ืองใช๎ไมํเพียงพอและประชาชน

ไมํเข๎าใจระบบและกระบวนการบริการ 

 งานทะเบียน สาเหตุท่ีท าให๎ไมํพึงพอใจคือ ด๎านความรวดเร็วในขั้นตอนของการให๎บริการ ความเอาในใสํใน

หน๎าท่ีการให๎บริการ ความซับซ๎อนในข๎อระเบียบปฏิบัติ ด๎านอ านาจพิจารณาอนุมัติ ด๎านทรัพยากรบริหารไมํพอเพียง และ

ด๎านประชาชนผู๎รับบริการไมํปฏิบัติตามกฎหมาย 

 งานโยธา ปัญหาและข๎อจ ากัดของเจ๎าหน๎าที่ คือ ความซับซ๎อนด๎านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ บุคลากรขาด

ความสามารถเฉพาะทางและด๎านข๎อจ ากัดของพื้นท่ีเขต ซึ่งเป็นเขตชั้นใน เขตพระราชฐาน และมีการใช๎พื้นท่ีในการ

กํอสร๎างเต็มพื้นท่ี ดังนั้น การขออนุญาตในการกํอสร๎างตําง ๆ จึงต๎องพิจารณาเป็นพิเศษ 

 งานอนามัย ปัญหาและข๎อจ ากัดของเจ๎าหน๎าที่ คือ ระเบียบและกฎหมายไมํชัดเจน อิทธิพลของนักการเมือง

ท๎องถ่ิน ประชาชนไมํเข๎าใจและพยายามเลี่ยงกฎหมาย 

 งานรายได๎ การยื่นเสียภาษีป้าย มีความพึงพอใจระดับต่ า สาเหตุท่ีท าให๎ไมํพึงพอใจ คือ การให๎บริการไมํค๎ุมคํา

กับคําธรรมเนียมบริการ ขาดความสะดวกในการขอรับบริการและการให๎บริการ ขาดความรวดเร็ว และด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ู

ให๎บริการขาดความเอาใจใสํในหน๎าท่ี ความซื่อสัตย์ สุจริตในการให๎บริการ ปัญหาและข๎อจ ากัดของเจ๎าหน๎าที่ คือ 

ประชาชนไมํเข๎าใจการเสียภาษีท๎องถ่ิน ด๎านระเบียบปฏิบัตินโยบายการปรับราคาภาษีใหมํซึ่งเพิ่มจากเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ 

และบุคลากรไมํพอเพียง 

 จากผลการศึกษา มีข๎อเสนอแนะดังนี้ งานทะเบียนปกครอง ควรปรับปรุงเก่ียวกับกฎระเบียบปฏิบัติ โดยก าหนด

หลักฐานท่ีจะน ามาใช๎ประกอบในการขอรับบริการให๎เหมาะสม งานทะเบียน ควรเสนอให๎กระทรวงมหาดไทย ทบทวน

ปรับปรุงระเบียบเรื่องผู๎มีอ านาจอนุมัติการท าบัตรประจ าตัวประชาชนให๎มีความคลํองตัวขึ้น และจัดจ๎างบริษัทเอกชนมา

รับเหมาะชํวงการถํายเอกสารเพื่อลดงานของเจ๎าหน๎าที่ และเพื่อความรวดเร็ว งานโยธา ควรพิจารณากฎหมายระเบียบ

ปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับความเป็นจริง เชํน เรื่องการตํอเติมอาคารเพราะประชาชนมักจะฝ่าฝืนกฎหมายเสมอ ควรจัดจ๎างบ

ริษัทเอกชนมาตรวจแบบแปลนการกํอสร๎างเพื่อลดเวลาและงานของเจ๎าหน๎าที่ งานอนามัย ควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให๎

มีการก าหนดบทลงโทษให๎เหมาะสม ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติอยํางเครํงครัด มีการประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายค๎ุมครอง

ผู๎บริโภคให๎เห็นเป็นรูปธรรม การสร๎างจิตส านึกของประชาชนในเรื่องพฤติกรรมอนามัย ให๎มีความระมัดระวังในการเลือก

สิ่งบริโภคและอุปโภค งานรายได๎ ควรเสนอปรับปรุงขั้นตอนการยื่นเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินรายใหมํให๎ส านักงานเขต

สามารถประเมินราคาภาษีได๎และให๎งานสิ้นสุดที่ส านักงานเขต ทางกองรายได๎ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับราคา

ประเมินภาษีใหมํให๎ประชาชนเข๎าใจ และควรจัดจ๎างให๎บริษัทเอกชนมารับเหมาในการเก็บภาษีเป็นแขวง ๆ ในชํวงเวลาที่

มีการจัดเก็บภาษี โดยทางส านักงานเขต เป็นผู๎ก าหนดราคากลางของการประเมินแตํละภาษีให๎เพื่อลดเวลาลดงานและ

เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ 

 

1073.  วัชรพงศ์  ขุมเพ็ชร . ทัศนคติของศึกษาธิการเขตต่อระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  . 

สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ข๎อค๎นพบท่ีได๎จาการศึกษา ผลของการศึกษาพบวํา โครงสร๎างการศึกษายังไมํเป็นระบบ มีขั้นตอนการสั่งการ

หลายขั้นตอนเกินไป ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน รูปแบบของการบริหารการศึกษายึด
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พระราชบัญญัติบริหารข๎าราชการสามัญมากกวําน าพระราชบัญญัติข๎าราชการครู หน๎าท่ีของศึกษาธิการก าหนดไว๎ไมํชัดเจน 

ตามต าแหนํงหน๎าท่ีก าหนดไว๎ให๎ปฏิบัติงานน๎อย แตํในทางปฏิบัติจริงศึกษาธิการเขตปฏิบัติหน๎าที่มาก และสํวนมากจะ

ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายขอส านักงานเขตท่ีมํุงเน๎นในเรื่องของการรักษาความสะอาด การพัฒนาชุมชน และการ

พัฒนารายได๎ของกรุงเทพมหานคร ความร๎ูความสามารของเจ๎าหน๎าที่เรื่องของการบริหารการศึกษามีน๎อยมาก สํวนใหญํ

เจ๎าหน๎าที่จะมีความสามารถในเรื่องการท าหน๎าที่ธุรการมากกวําการบริหารการศึกษา และการจัดโครงสร๎างการบริหารงาน

ภายในฝ่ายศึกษาธิการเขตยังไมํมีการจัดโครงสร๎างการบริหารงานท่ีดี ไมํมีหมวดงานรับผิดชอบตามโครงสร๎างการ

บริหารงานท่ัวไป 

 ข๎อเสนอแนะของผู๎ศึกษา ควรมีการปรับปรุงแก๎ไขโครงสร๎างการบริหารการศึกษาทั้งระบบ โดยการแยกฝ่าย

การศึกษาออกจากส านักงานเขต ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาทางการศึกษาตรงจากส านักการศึกษา แบํงภาคการศึกษาเป็น 8 

ภาค แตํละภาคมีศึกษาธิการเขตเป็นผู๎ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียน และก าหนดบทบาทหน๎าที่ของศึกษาธิการ

เขตให๎มีหน๎าท่ีจะในการบริหารการศึกษาอยํางเต็มรูปแบบ ก ากับดูแลโรงเรียนได๎โดยก าหนดให๎ผู๎ท่ีจะเป็นศึกษาธิการเขต

ต๎องมีคุณวุฒิทางการศึกษา พร๎อมท้ังจัดระบบโครงสร๎างภายในฝ่ายให๎มีหมวดงานรองรับจากหัวหน๎าฝ่ายศึกษาธิการ การ

บริหารการศึกษาของศึกษาธิการเขตก็จะมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให๎โรงเรียนประถมศึกษาของ

กรุงเทพมหานครให๎มีคุณภาพทางการศึกษา 

 

1074.  ธวัชชัย  นาคสุวรรณ, ร.อ. . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการเขตลาดกระบัง  . ปริญญาวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสหวิทยาการระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวํา โดยภาพรวมของข๎าราชการส านักงานเขตลาดกระบังมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลาง และการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวํา อายุมีความแตกตํางกันอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากวํา 0.05 สํวนเพศ ระดับความศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ในการท างาน และ

หนํวยงานท่ีปฏิบัติมีความแตกตํางแตํไมํถึงกับมีนับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้จากการศึกษาพบวําข๎าราชการส านักงานเขตลาดกระบังมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลางนั้น แสดงให๎เห็นวําเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ียังไมํเพียงพอท่ีจะพัฒนาการ

ท างานและการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ผู๎ท่ีมีอ านาจและหน๎าที่รับผิดชอบควรท่ีจะปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเหลํานี้ให๎เหมาะสม เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให๎สูงขึ้น 

ผลท่ีจะตามมาก็คือการปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

1075.  จุมพต  เพชราภา . ระบบและกระบวนการการให้บริการของส านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  . 

พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 จากผลการศึกษา ส านักงานเขตดอนเมือง ต๎องปรับปรุงระบบ กระบวนการและเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการเพื่อให๎เกิด

ประโยชน์แกํประชาชนในด๎านตําง ๆ เพิ่มเติมให๎เกิดความรวดเร็วและถูกต๎องดังนี้ ฝ่ายปกครอง ควรให๎ความส าคัญกับ

งานประชาสัมพันธ์พร๎อมท้ังพิจารณาบุคลากรท่ีมีความสามารถด๎านนี้ด๎วย ฝ่ายโยธา ควรมีการกระจายอ านาจงานท่ีอยูํใน

ความรับผิดชอบของส านักการโยธาไปให๎ส านักงานเขตด าเนินการเพิ่มมาขึ้นโดยกระจายท้ังปริมาณงานและงบประมาณ 

และอัตราก าลังให๎เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงานแตํละเรื่อง ด๎านอนามัย ควรเสนอให๎ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให๎

สอดคล๎องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัตได๎ เชํน พ .ร.บ.สาธารณสุข และ พ .ร.บ. ควบคุมสิ่งแวดล๎อม เป็น

ต๎น และควรจะมีหนํวยเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ฝ่ายรักษาความสะอาด ควรปลูกจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดต้ังแตํวัยเด็ก 

โดยเริ่มท่ีโรงเรียนในสังกัด กทม. ด๎านบริการ ควรเพิ่มการจัดเก็บภาษี โดยคิดตามปริมาณของขยะ ฝ่ายเทศกิจ ควรจะมี



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  615 

การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข๎องให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎านบริการ ให๎อ านาจหน๎าที่ในการจับกุมหรือเปรียบเทียบ

ปรับได๎เอง และควรสิ้นสุดท่ีส านักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชน ควรพิจารณาความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ให๎เหมาะสม

กับต าแหนํง หรือมีการอบรมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่เดิมท่ีมีอยูํให๎มีความร๎ูความเข๎าใจงานพัฒนชุมชน 

 

1076.  ฐิตินาฎ  เรียบเลิศหิรัญ . การใช้หลักสัมฤทธิภาพทางต้นทุนในการเลือกวิธีก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมใน

เชิงเศรษฐศาสตร์  : ศึกษากรณีโครงการเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  . ปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539. 

(วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาพบวําต๎นทุนก าจัดขยะมูลฝอยตํอตันของวิธีฝังกลบขยะมูลฝอย อยํางถูกหลักสุขาภิบาลมีต๎นทุนต่ า

ท่ีสุด และเป็นวิธีท่ีเกิดหลักสัมฤทธิภาพทางต๎นทุนสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ แตํในชํวงปี 

พ.ศ. 2537 – 2541 พบวํา ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน๎มท่ีเพิ่มข้ึน สํงผลให๎วิธีก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบอยํางถูก

หลักสุขาภิบาลยังไมํสามารถรองรับขยะมูลฝอยท่ีมากข้ึนได๎ ดังนั้น หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องคือกรุงเทพมหานครจะต๎อง

พิจารณาวิธีก าจัดขยะมูลฝอยวิธีอ่ืน ๆ ควบคูํเพื่อเรํงแก๎ปัญหาขยะมูลฝอยตกค๎างได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 

 

1077.  เริงศักดิ์  ส่งสุข . การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถ่ิน  : 

ศกึาาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม ) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. ระดับการมีสํวนรํวมของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลตํอการบริหารงานพัฒนาท๎องถ่ินโดยภาพรวมมี

สํวนรํวมมาก ด๎านท่ีมีสํวนรํวมท่ีสุดคือ รํวมพิจารณาโครงการ และรํวมตัดสินใจ รองลงมาคือ รํวมประชุม รํวมประเมินผล 

และรํวมด าเนินงานตามล าดับ 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลตํอการบริหารงานพัฒนา

ท๎องถ่ินคือ ประเภทของสมาชิก การติดตํอหน๎าท่ีการงานเจ๎าหน๎าที่และความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงาน 

 3. ปัจจัยท่ีไมํมีความสัมพันธ์ ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ และการเป็นสมาชิกกลุํม 

 

1078.  อภิชิต  ใจแก้ว . การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านธุรกิจ กรณีศึกษา เขต

บางกะปิ  . การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง , 2539. (วิทยานิพนธ์) 

 โดยสํวนใหญํแล๎วการใช๎ท่ีดินเพื่อด าเนินการธุรกิจการค๎ามํุงผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกวําการ

สร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีดีของชุมชนเมือง อันเป็นผลให๎เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ความแออัดของ

ชุมชนเมืองบริเวณยํานธุรกิจ การขาดแคลนพื้นท่ีวําง เพื่อบริการในด๎านการสัญจร การพักผํอนหยํอนใจ และฟื้นฟู

สภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์ ในการศึกษาได๎พิจารณาเลือกยํานธุรกิจการค๎า เขตบางกะปิ บริเวณเขตชั้นกลางของ

กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้องกันปัญหา และรองรับการ

ขยายตัวในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สาระส าคัญของเรื่องท่ีศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ประกอบด๎วย 

 1. การศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข๎องกับการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ยํานธุรกิจ ในด๎านสุนทรียภาพ

และประโยชน์ใช๎สอยท่ีเหมาะสมไปใช๎เป็นแนวทางแก๎ไข และป้องกันปัญหาที่มีประสิทธิภาพบริเวณยํานธุรกิจการค๎าชุมชน

เมืองบางกะปิ 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  616 

 2. ศึกษาข๎อมูลพื้นฐานด๎านตําง ๆ ของชุมชนเมืองบางกะปิ และบริเวณพื้นท่ีศึกษา ได๎แกํ สภาพท่ัวไปของ

พื้นท่ีศึกษา รวมท้ังแผนพัฒนาและนโยบายท่ีเก่ียวข๎องและสนับสนุนเพื่อให๎ทราบภาพรวมของสภาพปัญหาปัจจุบันที่

เกิดข้ึน ศักยภาพและแนวโน๎มในอนาคต 

 3. การวิเคราะห์ข๎อมูลในการศึกษาวิจัย เป็นการวิเคราะห์ของฐานข๎อมูล สถานภาพปัจจุบันในด๎านตําง ๆ เชํน 

การใช๎ท่ีดิน การจราจร สภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์ ของพื้นท่ีศึกษา เพื่อหาข๎อสรุปประเด็นในการก าหนดแนวคิดในการ

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ยํานธุรกิจสามารถก าหนดแผนพัฒนาได๎ดังนี้ 

  - จัดเตรียมพื้นท่ีพักผํอนหยํอนใจสาธารณะ ให๎เพียงพอแกํความต๎องการในปีเป้าหมาย 2544 ตาม

ศักยภาพของพื้นท่ีศึกษาโดยใช๎ระบบโครงขํายการสัญจรเป็นตัวชี้น าการพัฒน และเพิ่มประสิทธิภาพของคลองและถนน

เชื่อมโยง การใช๎ท่ีดิน (Land Use) ของพื้นท่ีศึกษา 

  - ฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์และวัฒนธรรมริมน้ าให๎มีคุณคําและประโยชน์ใช๎สอยย่ิงขึ้น 

  - สํงเสริมกิจกรรมการค๎าปลีก ต๎องการจัดระบบการสัญจรทางเท๎าสายหลักและสายรองให๎ชัดเจน

สะดวกสบายสัมพันธ์ระหวํางยํานการค๎าและพักอาศัย 

  - ควบคุมการขยายตัวของยํานการค๎าให๎เกาะกลุํมกัน เพื่อสะดวกในการใช๎สอยและบริการไมํให๎

พัฒนายํานธุรกิจการค๎าในลักษณะตามแนวถนน (Ribbon Development) โดยการใช๎พื้นท่ีเพื่อการพักผํอนหยํอนใจ หรือ

พื้นท่ีพัฒนาเป็นบริเวณท่ีพักอาศัยท่ีมีคุณภาพเป็นแนวป้องกันการขยายตัว 

  - สํงเสริมให๎มีพื้นท่ีวํางเพื่อการพักผํอนหยํอนใจ และฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมภายในชุมชนพักอาศัยและ

บริเวณยํานการค๎าทั้งในด๎านความสวยงามและประโยชน์ใช๎สอยท่ีเหมาะสม 

 4. การสรุปผลการศึกษา โดยน าแผนพัฒนาภูมิทัศน์มาแสดงกรณีตัวอยํางในพื้นท่ีศึกษา ข๎อเสนอแนะมีดังนี้ 

  - การพัฒนาที่วํางท่ีเป็นเส๎นทางสัญจร ได๎แกํ จัดทางเดินทะลุบล็อค ทางเดินเท๎าเต็มรูป จัดระบบ

ทางเดินเท๎าบริเวณยํานการค๎า และล าคลองแสนแสบเชื่อมโยงกับการใช๎ท่ีดินประเภทตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

  - การพัฒนาการใช๎ที่ดินระดับยําน ได๎แกํ ยํานศูนย์กลางธุรกิจการค๎าบริเวณตลาดบางกะปิ ยํานธุรกิจ

การค๎าแบบริบบอนบริเวณรามค าแหง พื้นท่ีตํอเนื่องระหวํางศูนย์กลางธุรกิจการค๎าบริเวณตลาดบางกะปิและยํานธุรกิจ

การค๎าแบบริบบอนบริเวณรามค าแหงปัจจุบันเป็นชุมชนพักอาศัยหนาแนํนมาก 

  - การฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์ ได๎แกํ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ปรับปรุงคุณภาพในด๎าน

สุนทรียภาพ ความปลอดภัย และความรู๎สึกปลอดภัยในการรับรู๎สภาพแวดล๎อม อนุรักษ์สิ่งปลูกสร๎างด๎านประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมริมน้ า ของพื้นท่ีศึกษา 

 

1079.  นิลุบล  เพ็งพานิช . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาส านักงานเขตพญาไท  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 ในบริการด๎านสาธารณูปโภคและบริการเฉพาะด๎าน อาชีพแรงงานรับจ๎าง /ค๎าขายรายยํอยมีความพึงพอใจต่ าใน

งานบริการตําง ๆ ด๎านองค์ประกอบของการให๎บริการด๎วยสาเหตุของความไมํครอบคลุมท่ัวถึงในพื้นท่ีและตัวบุคคล

ผู๎รับบริการ และด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ด๎วยสาเหตุของการไมํให๎ความสนใจผู๎รับบริการ และไมํตั้งใจท างานบริการเป็น

สํวนใหญํ (และทุกอาชีพพอใจน๎อยสาเหตุนี้ด๎วยเชํนกัน) 

 นอกจากนี้ยังมีอาชีพนักวิชาชีพอิสระและลูกจ๎าง/พนักงานธุรกิจเอกชนท่ีมีความพึงพอใจต่ าในบริการเฉพาะด๎าน 

เชํน งานขออนุญาตตําง ๆ ด๎านองค์ประกอบของความยํุงยากของเงื่อนไขในการขอรับบริการ การให๎บริากรด๎วยสาเหตุ

และความไมํตํอเนื่องของขั้นตอนอีกด๎วย 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  617 

1080.  เอกพล  โทวระ . ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 

: กรณีศึกษาส านักงานเขตจตุจักร  . พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ประชาชนสํวนใหญํมีความพึงพอใจในงานบริการด๎านสาธารณูปโภคของเขตจตุจักรปานกลาง คือ พอใจ 

ร๎อยละ 59.6 และไมํพึงพอใจ ร๎อยละ 40.4 

 2. เม่ือพิจารณาความไมํพึงพอใจในแตํละกลุํมงาน พบวําประชาชนมีความไมํพึงพอใจเรียงตามล าดับจากมาก

ไปน๎อยดังนี้ 1) งานอนามัย ร๎อยละ 65.1 2) งานโยธา ร๎อยละ 48.8 3) งานปกครอง ร๎อยละ 30.8 และ 4) งานรักษา

ความสะอาด ร๎อยละ 30.3 

 3. เม่ือแยกพิจารณาในประเด็นสาเหตุท่ีประชาชนมีความไมํพึงพอใจเกินกวําร๎อยละ 50 ขึ้นไป 

 4. สาเหตุของความไมํพึงพอใจตั้งแตํร๎อยละ 50 ขึ้นไปของประชาชนในภาพรวมสามารถสรุปประเด็นสาเหตุ 

เรียงตามล าดับได๎ ดังนี้ 1) ความไมํปลอดภัย 2) ความไมํเพียงพอท่ัวถึง 3) ขาดความรวดเร็วในขั้นตอน 4) ขาดความ

ซื่อสัตย์สุจริต 5) ขาดความเอาใจใสํหน๎าที่ 6) ความไมํพัฒนาก๎าวหน๎า 7) ความไมํสม่ าเสมอตํอเนื่อง 8) ความไมํสะดวก

ขอรับ 9) ความไมํเสมอภาคเสมอหน๎า 10) ขาดคุณคําใช๎สอย 11) ทําทีมารยาท 12) ความไมํสะดวกในเงื่อนไข 

 

1081.  บรรพต  จันทร์เฉลียว . ระบบและกระบวนการให้บริการของส านักงานเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  . พัฒ

นบริหารศาตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2540. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา ระบบและกระบวนการให๎บริการแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีมีกระบวนการ

ให๎บริการท่ีเป็นรูปแบบตายตัว และประเภทท่ีมีกระบวนการให๎บริการท่ีเป็นรูปแบบไมํตายตัวโดยเฉพาะบริการ

สาธารณูปโภค และมีกระบวนการให๎บริการท่ีแตกตํางกัน คือ กระบวนการให๎บริการท่ีเป็นทางการจะยาวและนานกวํา

กระบวนการท่ีปฏิบัติอยุํจริง เชํน กระบวนการให๎บริการด๎านการปกครอง กระบวนการให๎บริการด๎านทะเบียน และ

กระบวนการให๎บริการด๎านอนามัย 

 

1082.  สุชาติ  จันทร์น้อย, ว่าที่ ร.ต. . ปัญหาการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  : ศึกษากรณีส านักงานเขตหนอง

จอก . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 2540. (สาร

นิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวําสิ่งท่ีประชาชนได๎รับในด๎านการบริการกํอนการปรับปรุงการให๎บริการ ในสํวนของส านักงาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประชาชนได๎รับผลกระทบในด๎านไมํดี เพราะมีปัญหาจากความแออัดคับแคบของ

สถานท่ีท างานปัญหาความไมํเพียงพอ และไมํมีคุณภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ในการปฏิบัติงาน ปัญหาระบบ

และวิธีการปฏิบัติงานในส านักงานเขตหนองจอก รวมท้ังปัญหาเรื่องบุคลากรท่ีปฏิบัติ ส าหรับผลกระทบภายหลังการ

ปรับปรุงงานในฝ่ายตําง ๆ แล๎ว ประชาชนได๎รับผลกระทบท้ังทางด๎านบวกและด๎านลบ ในด๎านบวก โดยหลักการแล๎วเม่ือ

มีการปรับปรุงงานให๎ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปรับปรุงระบบบริหารงานของส านักงานเขต

หนองจอก ควบคูํไปด๎วย จะท าให๎การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีความคลํองตัวมากขึ้น แตํอยํางไรก็

ตามเม่ือพิจารณาจากผลกระทบในอีกด๎านหนึ่งซึ่งเป็นด๎านลบ จะเห็นได๎วําการท างานของข๎าราชการยังมีข๎อจ ากัด อยํูหลาย

ประการเพราะต๎องประสบกับปัญหาการน านโยบายไปสูํการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความขาดแคลนบุคลากรท้ังปริมาณและ

คุณภาพ ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ ปัญหางบประมาณ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ แม๎ในหลักการจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให๎ดี

ขึ้น ควบคํูไปกับระบบการบริหารงานแล๎วก็ตาม แตํโดยหลักข๎อเท็จจริงนอกจากความขาดแคลนในสิ่งตําง ๆ แล๎ว ยังมี

ปัญหาในด๎านการบริหารงาน เชํน ปัญหากาประสานงานท่ีดี ปัญหาความขัดแย๎งในแตํละสายงานและบางกรณีมีความ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  
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ซ้ าซ๎อนคาบเก่ียวกัน จึงเป็นประเด็นแหํงความยํุงยาก ดังนั้น ข๎อเสียท่ีเกิดข้ึนจึงสํงผลกระทบตํอประชาชน ซึ่งอาจกลําวได๎

วําสิ่งท่ีประชาชนได๎รับในเรื่องการบริการท้ังโดยทางตรงและทางอ๎อม ยังมีความแตกตํางไปจากเดิมน๎อยมาก ซึ่ง

หมายถึงภสพากํอนการปรับโครงสร๎างกรุงเทพมหานครเทําใดนัก 

 ส าหรับสิ่งท่ีข๎าราชการได๎รับก็มีท้ังข๎อดีและข๎อเสียเชํนเดียวกัน ในสํวนดีของข๎าราชการ นอกจากจะมีต าแหนํงใน

แตํละสายงานเพิ่มข้ึนแล๎ว ในส านักงานเขตหนองจอกได๎ให๎ความส าคัญในแตํละหน๎าท่ีทุกด๎านโดยเทําเทียมกัน ซึ่งเม่ือ

พิจารณาโดยสรุปแล๎ว การปรับปรุงประสิทธิภาพการให๎บริการจะท าให๎เกิดผลดีตํอเจ๎าหน๎าที่ ทั้งในระดับบนและระดับลําง

ให๎มี SERVICED MIND และส าหรับผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับข๎าราชการท่ีจะต๎องถูกตรวจสอบจากประชาชนมากข้ึน เพราะใน

ปัจจุบันระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การปรับปรุงใหมํได๎มํุงเน๎นให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมมากข้ึน 

เชํน ลักษณะงานมวลชนสัมพันธ์ ดังนั้น การท างานหรือการตัดสินใจของข๎าราชการ จึงต๎องใช๎ความระมัดระวังและ

รอบคอบมากข้ึน เพราะประชาชนสํวนใหญํขาดการศึกาาและหวังเพียงแตํการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่บรรลุผลของตนเอ

ทํานั้น ขาดการมองไกลไปถึงผลกระทบท่ีท าให๎ข๎าราชการจะต๎องถูกลงโทษทัณฑ์ในภายหลัง เพราะกฎระเบียบซึ่ง

ข๎าราชการตอ๎งยึดเป็นกรอบเพื่อการปฏิบัติให๎เป็นไปตามค าสั่งการตํอไป 

 กลําวโดยสรุป จากการปรับปรุงการให๎บริการในฝ่ายตําง ๆ ของส านักงานเขตหนองจอก มีผลกระทบตํอการ

ให๎บริการประชาชนของข๎าราชการ โดยหลักการแล๎วนําจะเป็นสิ่งท่ีดีข้ึน เพราะมีการปรับปรุงการให๎บริการของส านักงาน

เขตหนองจอก ควบคูํไปกับระบบบริหารงาน แตํอยํางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในหลักข๎อเท็จจริงแล๎ว การท างานในระดับ

ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ยังมีปัญหาตําง ๆ ทั้งในด๎านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดอัตราก าลัง

บุคลากร จึงยังคงเป็นข๎อจ ากัดท่ีส าคัญตํอการให๎บริการตํอประชาชน ซึ่งควรจะต๎องมีการแก๎ไขปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ท้ังนี้เพื่อให๎สอดคล๎องรองรับกับแนวนโยบายของคณะผู๎บริหาร กรุงเทพมหานคร 

 

1083.  สมศักดิ์  เลิศอัษฎมงคล . การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ : กรณีศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร . เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540. 

 ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 1. ข๎าราชการกรุงเทพมหานครสํวนใหญํมีความพึงพอใจในการการด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ระดับปานกลาง 

 2. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการการด ารงต าแหนํงทางวิชาการของข๎าราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน ระดับต าแหนํง สถานภาพต าแหนํงทางวิชาการ และกลุํมงาน ไมํมี

ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการการด ารงต าแหนํงทางวิชาการของข๎าราชการกรุงเทพมหานคร 

 4. ข๎าราชการกรุงเทพมหานครแตํละกลุํมงาน ไมํมีความแตกตํางกันในระดับความพึงพอใจในการการด ารง

ต าแหนํงทางวิชาการ 

 ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย ได๎แกํ กรุงเทพมหานครควรจัดดครงสร๎างการบริหารและก าหนดกรอบอัตราก าลังของ

ข๎าราชการท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามแผนอัตราก าลัง 5 ปีในรอบ ๆ ตํอไป ให๎มีความแนํนอนและมีสัดสํวนท่ี

เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง อันจะท าให๎ข๎าราชการมองเห็นทางก๎าวหน๎าในการรับราชการในกลุํมงานสายต าแหนํง

ทางวิชาการดังกลําว เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร๎างขวัญก าลังใจให๎แกํข๎าราชการท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการนั้น ๆ ผู๎บริหา

ระดับสูงควรสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู๎ความสามารถของข๎าราชการท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ในรูปของ

การฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน และสํงไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อท าให๎ข๎าราชการท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการท างานดีย่ิงขึ้น รวมท้ังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของหนํวยงาน การบริหารงานบุคคลของ

กรุงเทพมหานครในเรื่องการโอนย๎ายสับเปลี่ยนจากต าแหนํงทางวิชาการไปด ารงต าแหนํงทางบริหาร หรือในทางกลับกัน

จะต๎องก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน และต๎องใช๎ระบบคุณธรรมในการพิจารณาบรรจุและแตํงตั้งด๎วย 

นอกจากนั้นในทางปฏิบัติ หัวหน๎าหนํวยงานหรือสํวนราชการ ที่มีข๎าราชการซึ่งด ารงต าแหนํงทางวิชาการสังกัดอยูํ ต๎องใช๎



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  619 

เทคนิคการบริหารงานโดยวิธีการระดมสมอง และสร๎างระบบการท างานเป็นทีมหรือกลุํมงาน เพื่อสามารถใช๎ทรัพยากร

การบริหารให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนใช๎ความสัมพันธ์ท่ีไมํเป็นทางการและมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานให๎

เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติงานในท่ีสุด 

 

1084.  มลิวัลย์  วชิรสุทธาวัฒน์ . บริการสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี

ส านักงานเขตดอนเมือง . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2540. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัย พบวํา 

 1. สวัสดิการด๎านการแพทย์และสวัสดิการด๎านสหกรณ์ออมทรัพย์มีผู๎ใช๎บริการมากท่ีสุดในจ านวนท่ีเทํา ๆ กัน 

 2. สํวนใหญํข๎าราชการและลูกจ๎างมีความพึงพอใจในบริการสวัสดิการด๎านตําง ๆ ของกรุงเทพมหานครใน

ระดับปานกลาง 

 3. ขวัญในการปฏิบัติงานของข๎าราชการและลูกจ๎างสํวนใหญํอยูํในระดับปานกลาง 

 4. คุณสมบัติของข๎าราชการและลูกจ๎างด๎านระดับต าแหนํงและสถานภาพการสมรสท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการ

ใช๎บริการสวัสดิการด๎านตําง ๆ ที่แตกตํางกันมากท่ีสุด สํวนคุณสมบัติด๎านอายุท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการใช๎บริการ

สวัสดิการด๎านตําง ๆ ที่แตกตํางกันน๎อยท่ีสุด 

 5. การใช๎บริการสวัสดิการด๎านตําง ๆ ที่แตกตํางกันมีผลตํอความพึงพอใจในบริการสวัสดิการด๎านตําง ๆ ที่

ได๎รับแตกตํางกัน 

 6. ความพึงพอใจในบริการสวัสดิการด๎านตําง ๆ ที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอขวัญในการปฏิบัติงาน 

 

1085.  อดุลย์  เลาหพล . นโยบายและการบริหารกรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541. 

 จากการศึกษาค๎นคว๎า พบวํา 

 1. นโยบายและแผนงานด๎านการจัดการบริหารงานปกครองของกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

นโยบายเป็นหลักการ แผนงานหรือแนวทาง เพื่อเป็นตัวก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย การ

บริหารงานปกครองของกรุงเทพมหานคร ยังแสดงถึงความต๎องการหรือนโยบายของผู๎บริหาร โดยแสดงออกในลักษณะ

แผนงาน และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งส านักงานเขตเป็นหนํวยงานระดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครท่ีมีความส าคัญตํอ

ประสิทธิภาพการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นหนํวยการปกครองและการบริหารระดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครท่ี

ต๎องบริการประชาชนภายใต๎อ านาจหน๎าท่ีของกรุงเทพมหานคร เขตจึงเป็นหนํวยงานท่ีใกล๎ชิดประชาชนและทราบความ

ต๎องการของประชาชนมากท่ีสุด 

 2. โครงสร๎างหน๎าท่ีความรับผิดชอบของส านักงานเขต การจัดโครงสร๎างการปกครองและการบริหารของ

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎สามารถแก๎ปัญหาและบริการประชาชนท่ีอยูํกันอยํางหนาแนํนในเขต

กรุงเทพมหานครได๎อยํางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยัด จากากรท่ีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญํและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วจนท าให๎ต๎องประสบปัญหาในด๎านตําง ๆ ซึ่งเป็นภาระท่ีกรุงเทพมหานครต๎องแก๎ไข และสาเหตุ

หนึ่งของปัญหาเกิดจากขาดการดูแลอยํางใกล๎ชิด เพราะการแบํงพื้นท่ีเดิมยังมีขนาดกว๎างเกินขีดความสามารถของ

เจ๎าหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมายในการจัดการบริหารและบริการ ซึ่งสํงผลให๎กรุงเทพมหานครต๎องหาทางขยายตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยการจัดการบริหารงานปกครองให๎มีประสิทธิภาพ ให๎มีรูปแบบท่ี

กระทัดรัด สามารถรองรับกับจ านวนประชากรในปัจจุบันและที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคตได๎อยํางเหมาะสม 

 3. กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีอยูํในความรับผิดชอบถึง 1,568 ตร.กม. เดิมมีการแบํงพื้นท่ีเขตการปกครองมี

ขนาดกว๎างเกินขีดความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ การบริหารการจัดการจึงขาดประสิทธิภาพเทําที่ควร จึงได๎พยายามหาทาง



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  620 

แก๎ไขโดยการจัดการปกครองให๎มีรูปแบบท่ีกระทัดรัด โดยหวังวําจะสามารถรองรับกับจ านวนประชากรในปัจจุบันและที่ะจ

เพิ่มข้ึนในอนาคตอยํางเหมาะสม แตํปัจจุบันยังขาดความพร๎อมในการเตรียมการและการวางแผนอยํางมีระบบ 

 4. ปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการปกครองคือ อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ของเขต เม่ือมีการจัดแบํงเขตของแตํละ

เขตให๎แตํละหนํวยงานรับผิดชอบไมํเหมือนกัน ความพร๎อมของบุคลากรในกรณีของเขตท่ีได๎รับการแบํงพื้นท่ีใหมํ 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีตั้งของเขตท าให๎เกิดผลกระทบตํอการบริหารการจัดการปกครองของเขต 

 5. กรุงเทพมหานครแบํงพื้นท่ีเขตใหมํเพิ่มข้ึน ให๎แตํละเขตมีปริมาณงานใกล๎เคียงกันดดยมีหลักเกณฑ์การ

แบํงการปกครองเพิ่มเติม เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงความเจริญ ปริมาณงานของการให๎บริการในแตํละ

เขตให๎มีสัดสํวนใกล๎เคียงกัน ทั้งนี้อาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณา คือจ านวนประชากร ขนาดของพื้นท่ี จ านวนบ๎าน 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเขตวาระของสมาชิกสภาเขต การก าหนดการใช๎ท่ีดินตามผังเมืองรอบกรุงเทพมหานครเป็นหลัก สํวน

พื้นท่ีเขตเดิมไมํมีการเปลี่ยนแปลง ได๎พิจารณาปริมาณงานและมีองค์ประกอบอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการคงสภาพพื้นท่ีเขตเดิม 

แนวความคิดหลัก ๆ ในการแบํงพื้นท่ี ทุกคร้ังท่ีผํานมาล๎วนแล๎วแตํวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการประชาชนให๎ท่ัวถึงมาก

ยิ่งขึ้น รวมท้ังการลดขนาดของพื้นท่ีเขต ก็เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและการบริหารงานเขตให๎มีประสิทธิภาพ

กวําเดิม 

 ดังนั้นแนวทางแก๎ไขหรือข๎อเสนอแนะเห็นควรให๎หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎องพิจารณาในเรื่องท่ีควรจะมีการเตรียม

งบประมาณไว๎ลํวงหน๎าหรือวางแผนงบประมาณไปพร๎อมกับการวางแผนในการปฏิบัติไปพร๎อม ๆ กัน มีการบอรมให๎

ความรู๎และท าความเข๎าใจให๎กับเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติกํอนประจ าการเป็นเวลานาน ไมํใชํสัปดาห์นี้จะเปิดเขตใหมํคํอยท าการ

อบรม ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎ทราบถึงการแบํงพื้นท่ีการปกครองใหมํให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมออกความคิดเห็น

ด๎วย ควรท่ีจะตั้งเป็นส านักงานเขตสาขา เป็นการเตรียมตัวไว๎ลํวงหน๎ากํอนจะเหมาะสมกวํา ควรมีการศึกษารูปแบบและ

ระบบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให๎เอ้ืออ านวยตํอการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่อยํางเหมาะสม พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล พัฒนาข๎าราชการทุกระดับให๎สามารถปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริการประชาชน ให๎

ประชาชนได๎รับความสะดวกรวดเร็วมีความเสมอภาคและยุติธรรม ทั้งนี้ควรคิดหาวิธีการพัฒนารูปแบบและระบบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร ให๎มีการกระจายอ านาจ และบริการให๎มากข้ึน โดยท าอยํางไร จึงจะผลักดันงานท่ีสุมอยูํท่ีศาลาวํา

การกรุงเทพมหานคร ที่ควรจะเป็นงานของเขตให๎ไปอยูํท่ีเขตได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

1086.  จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ . การพัฒนาการบริหารกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ  . 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2541. (เอกสารวิจัย) 

 ผลการวิจัย 

 การศึกษาพบวํา การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันยังไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก๎ไขปัญหา

ของนครหลวง เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีกว๎างขวาง และมีปัญหาที่สะสมมาตั้งแตํอดีตมากมาย ซึ่งการบริหาร

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นการบริหารในระดับเดียวที่บริหารท้ังนครหลวง มีผ๎ูวําราชการกรุงเทพมหานครมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงเป็นรูปแบบท่ีผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจมาก ซึ่งเป็นผลดีในการบริหารคือมีอ านาจในการ

แก๎ไขปัญหาได๎มาก สํวนข๎อเสียคือผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครจะไมํสามารถดูแลประชาชนในพื้นท่ีอยํางท่ัวถึง ซึ่งการ

บริหารกรุงเทพมหานครเม่ือเปรียบเทียบกับการบริหารนครหลวงในประเทศที่พัฒนา เชํน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 

และญี่ปุ่น ซึ่งตํางมีรูปแบบการปกครองแบํงเป็น 2 ระดับ โดยเฉพาะการบริหารในระดบลํางมีผู๎บริหารมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ซึ่งจะท าให๎การปกครองท๎องถ่ินมีความใกล๎ชิดกับประชาชนมากข้ึน  

 จากการศึกษาผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การพัฒนาการบริหารกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับความม่ันคงของ

ประเทศและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของประเทศ ซึ่งการพัฒนาจะสํงผลโดยรวมตํอ

ประชาชนของประเทศ รวมท้ังตํางประเทศด๎วย นอกจากนี้การก าหนดรูปแบบการบริหารยังเป็นตัวอยํางแกํหนวยการ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  621 

ปกครองท๎องถ่ินอ่ืน ๆ ที่จะน าไปใช๎ ซึ่งหากก าหนดรูปแบบไมํเหมาะสมหรือไมํสอดคล๎องกับระบบการปกครองของ

ประเทศ ก็อาจจะเป็นภัยตํอความม่ันคงของประเทศด๎วย 

 ข๎อเสนอแนะ 

 การพัฒนารูปแบบการปกครอง ผู๎วิจัยได๎ก าหนดกรอบเพื่อพิจารณาดยดอาศัยหลักเกณฑวํารูปแบบการบริหารท่ี

พัฒนาควรมีผลดีดังนี้ คือ ท าให๎ทุกสํวนได๎เข๎ามารํวมกันแก๎ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นการกระจายอ านาจ

และสอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร๎างรากฐาน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถสํงเสริมและรักษาความม่ันคงของประเทศ และมีความเห็นดังนี้ 

 1. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีความจ าเป็นท่ีจะต๎องมีการพัฒนารูปแบบให๎สอดคล๎องกับสถาน

การณืของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการแก๎ไขปัญหาของนครหลวง ซึ่งหากไมํมีการ

เปลี่ยนแปลง ปัญหาของกรุงเทพมหานครก็จะสะสมไปมากย่ิงขึ้น และยังเป็นรูปแบบการบริหารท่ีไมํสํงผลดีตํอผู๎ท่ีเป็น

ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีไมํเอ้ืออ านวยให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครสามารถแก๎ไขปัญหาได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ 

 2. การปรับปรุงการบริหารควรแบํงการบริหารเป็น 2 ระดับ โดยการบริาหรในระดับบนหรือระดับมหานคร

ควรให๎เป็นรูปแบบการเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร และให๎มีอ านาจหน๎าที่เฉพาะใน

สํวนท่ีเก่ียวข๎องกับการพัฒนาเมือง สํวนการบริหารในระดบลํางหรือระดับนครควรเป็นการบริาหรในรูปแบบของเทศบาล 

ซึ่งให๎มีหน๎าท่ีท่ีชัดเจนในเรื่องเก่ียวกับบริการประชาชนในชีวิตประจ าวัน 

 3. หนํวยงานท่ีมีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ าซ๎อนกัน จะต๎องมีการก าหนดอ านาจ

หน๎าท่ีและแบํงงานให๎ชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นการโอนอ านาจหน๎าที่ให๎กรุงเทพมหานคร หรือหนํวยงานเดิมคงท าหน๎าท่ีตํอไป 

ก็ต๎องมีการแบํงให๎ชัดเจน และควรใช๎รูปแบบคณะกรรมการประสานแผนในงานท่ีมีความเก่ียวข๎องระหวํางหนํวยงานท่ี

ท างานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดแผนหลักการท างานรํวมกัน และแบํงหน๎าท่ีการปฏิบัติตามอ านาจหน๎าที่ท่ีแตํ

ละหนํวยงานรับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรงบประมารให๎เพียงพอและสอดคล๎องกับหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบด๎วย โดยรัฐบาล

ต๎องให๎ความส าคัญวํางานของกรุงเทพมหานครไมํใชํเป็นงานท่ีบริากรประชาชนกรุงเทพมหานครเทํานั้น แตํเป็นงานท่ี

บริการประชาชนท้ังประเทศ และเก่ียวข๎องกับความม่ันคงในด๎านตําง ๆ ของประเทศด๎วย 

 4. จะต๎องปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกการท างาน โดยใช๎แนวคิดการบริหารแบบใหมํ เชํน การถํายโอนงาน

ให๎เอกชนด าเนินการ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 5. รัฐบาลต๎องให๎ความส าคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน โดยไมํปลํอยในพัฒนาเป็นภาระของ

กรุงเทพมหานครเพียงด๎านเดียว แตํต๎องมีจุดมํุงหมายเพื่อให๎กรุงเทพมหานครเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ และเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคในเอเชีย ซึ่งจะท าให๎กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญตํอการพัฒนาประเทศตํอไป 

 

1087.  สายพิณ  เชื้อชูชาติ . การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาบริหารการศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 คณะกรรมการการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํวนใหญํได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบท่ี

กรุงเทพมหานครก าหนด มีการให๎ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาโรงเรียนเก่ียวกับงานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับ

ชุมชน มีการสนับสนุนและชํวยเหลืองานด๎านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียน มีการประสานงานกับองค์กร 

ชุมชน บริเวณใกล๎เคียงโรงเรียน มีสํวนรํวมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน และมีสํวนรํวมพิจารณาหลักสูตรท๎องถ่ินท่ีโรงเรียน

จัดท า มีการพิจารณาเสนอแนะแตํงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียน ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะกิจที่โรงเรียนต๎องการ



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  622 

ความชํวยเหลือ มีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามหน๎าที่ประจ าฝ่ายตําง ๆ ควบคํูกับคณะกรรมการการศึกษา มี

การปฏิบัติหน๎าที่ตามท่ีผู๎บริหารโรงเรียนมอบหมาย ในเรื่องการจัดประชุมผู๎ปกครอง 

 ปัญหาจากการปฏิบัติงานพบวํา กรรมการการศึกษา ต๎องประกอบอาชีพ มีงานประจ า ไมํมีเวลาขาดความร๎ู 

ความเข๎าใจในขอบเขตของบทบาทหน๎าที่ และขาดความรํวมมือจากชุมชน 

 

1088.  สนั่น  อยู่เย็น . ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี ส านักงานเขต

ราษฎร์บูรณะ . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาพบวําปัจจัยด๎านภูมิหลังของข๎าราชการไมํมีผลกระทบอยํางมีนัยส าคัญตํอความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ให๎บริการ ข๎าราชการและประชาชนมีความคิดเห็นท่ีเหมือนกันคือการให๎บริการของส านักงานเขตอยูํในระดับท่ีดี 

 

1089.  สนธยา  ดวงแข . ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครต่อนโยบายประชาคมเมือง

กรุงเทพมหานคร  . พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2541. 

(ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. ด๎านความคิดเห็นของข๎าราชการเก่ียวกับนโยบายประชาคมเมืองกรุงเทพมหานครภาพรวมอยูํในระดับ

ความคิดเห็นคํอนข๎างมาก เม่ือแยกความคิดเห็นเฉพาะด๎านพบวํา มีความคิดเห็นในด๎านการสานตํอนโยบายประชาคม

เมืองในระดับคํอนข๎างมากเชํนเดียวกับความคิดเห็นด๎านการรับนโยบายประชาคมเมืองกับด๎านความพร๎อมของการน า

นโยบายไปปฏิบัติ 

 2. การทดสอบสมมติฐาน พบวํา ปัจจัยเหตุทั้งปัจจัยพื้นฐานสํวนตัวและปัจจัยภายนอกไมํมีผลตํอความคิดเห็น

ของข๎าราชการกรุงเทพมหานครตํอนโยบายประชาคมเมืองกรุงเทพมหานคร ยกเว๎นปัจจัยภายนอกด๎านการรับรู๎ขําวสาร

ข๎อมูลด๎านนโยบายประชาคมเมืองท่ีตํางกันมีผลตํอความคิดเห็นตํอนโยบายประชาคมเมืองเฉพาะด๎านการสานตํอนโยบาย

ประชาคมเมืองเทํานั้น 

 3. ด๎านการรับรู๎เข๎าใจของข๎าราชการกรุงเทพมหานครตํอนโยบายประชาคมเมืองกรุงเทพมหานคร พบวํา อยูํ

ในระดับคํอนข๎างมาก ท้ังจากความชัดเจน ความส าคัญ ความทันสมัยและความเหมาะสมของนโยบาย 

 

1090.  สุภาภรณ์  ภู่สุวรรณ์ .  ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานกรุงเทพมหานครต่อมาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุมอาหารริมบาทวิถี  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา เจ๎าพนักงานกรุงเทพมหานครมีความรู๎ ความคิดเห็นและการน าไปปฏิบัติงานตํอมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุมอาหารริมบาทวิถีอยูํในระดับสูง และสามารถน ามาตรการดังกลําวไปปฏิบัติงานได๎ในระดับสูง  โดย

พบวําปัจจัยเกี่ยวกับระดับการศึกษาและต าแหนํง มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นและการปฏิบัติงานของเจ๎าพนักงาน

กรุงเทพมหานครตํอมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาหารริมบาทวิถีอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.05) ปัญหา

และอุปสรรคท่ีส าคัญพบวํา บุคลากรไมํเพียงพอกับปริมาณงานในการควบคุมอาหารริมบาทวิถี ร๎อยละ 64.2 

ผู๎ประกอบการค๎าอาหารร๎ูจักผ๎ูมีอิทธิพล ร๎อยละ 62.0 วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะไมํเพียงพอ ร๎อยละ 61.0 

 โดยมีข๎อเสนอแนะจากการวิจัย คือ กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนอัตราก าลังพนักงานเจ๎าหน๎าที่ วัสดุอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ และเตรียมความพร๎อมด๎านผู๎ประกอบการ สถานที่ด าเนินการ ตลอดจนสาธารณูปโภค ให๎แกํผู๎ประกอบการ

ค๎าอาหาร รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให๎แกํผู๎ประกอบการค๎าและประชาชนเข๎าใจตามโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหาร

ริมบาทวิถ ี



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  623 

 

1091.  อภิชาต  แสนมาโนช . การปรับปรุงโครงสร้างทางสายงานเทศกิจ ระดับส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 

. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2541. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา เจ๎าหน๎าที่เทศกิจต าแหนํงหัวหน๎างาน หัวหน๎าฝ่าย ระดับสํวนใหญํมีความเห็นวําการ

ปรับปรุงโครงสร๎างทางสายงานเทศกิจ ไมํมีความเหมาะสมในประเด็นตัวชี้วัด 12 ประเด็น เรียงตามล าดับจากมากไปหา

น๎อย คือ กฎหมาย กฎระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งตําง ๆ ที่เอ้ือตํอการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ การแบํงอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ 

การปฏิบัติงานสนองนโยบายผ๎ูบริหารกรุงเทพมหานคร การขจัดความซ้ าซ๎อนของงาน การแบํงอ านาจหน๎าที่และความ

รับผิดชอบ ความยืดหยํุนของโครงสร๎างในการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงในการประสานงาน การ

แบํงกลุํมงาน การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ ชํวงการบังคับบัญชา เอกภาพในการบังคับบัญชา การกระจายอ านาจใน

การอ านวยการ ส าหรับประเด็นตัวชี้วัดท่ีสํวนใหญํเห็นวํามีความเหมาะสมดีแล๎ว มี 2 ประเด็น คือ สายการบังคับบัญชา 

และการติดตํอสื่อสาร 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสถานภาพของเจ๎าหน๎าที่เทศกิจต าแหนํงหัวหน๎างาน หัวหน๎าฝ่าย กับความ

คิดเห็นที่มีตํอการปรับปรุงโครงสร๎างทางสายงานเทศกิจ พบวําระดับการศึกษา ระดับต าแหนํง มีความสัมพันธ์อยํางมี

นัยส าคัญกับความคิดเห็นท่ีมีตํอการปรับปรุงโครงสร๎าง สํวนอายุ อายุราชการ และอายุราชการในสายงานเทศกิจ ไมํมี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีมีตํอการปรับปรุงโครงสร๎าง 

 ข๎อสรุป และข๎อเสนอแนะจากการศึกษา คือ แบํงกลุํมงานเป็น 3 งาน ได๎แกํ งานปฏิบัติการ 1 การปฏิบัติการ 2 

และงานคดีและธุรการ โดยงานปฏิบัติการมีอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ร๎อยละ 88 และมีหน๎าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานภาคสนาม 

สวนงานคดีและธุรการ มีอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 12 และมีหน๎าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานประจ าส านักงาน งานตาม

นโยบายของผู๎บริหารกรุงเทพมหานครควรเน๎นงานท่ีเจ๎าหน๎าที่เทศกิจมีท้ังหน๎าท่ีและอ านาจบังคับการตามกฎหมาย การ

ท างานควรศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลและปัญหา มีการวางแผนท่ีรอบคอบ ให๎ค าปรึกษา ชี้แจงข๎อมูลและติดตามประเมินผล

หัวหน๎าฝ่ายกับหัวหน๎างานควรปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการด าเนินงานเพื่อสร๎างเอกภาพในการอ านวยการ หัวหน๎าฝ่าย

ควรกระจายอ านาจการตัดสินใจให๎แกํหัวหน๎างานการติดตํอสื่อสารจะต๎องเป็นไปในลักษณะ 2 ทาง คือ จากบนลงลํางและ

จากลํางขึ้นบนงานนโยบายของผู๎บริหารกรุงเทพมหานครอยํางท่ีกฎหมายไมํได๎ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่

เทศกิจ ควรแก๎ไขหรือเพิ่มเติมให๎เจ๎าหน๎าที่เทศกิจมีท้ังอ านาจบังคับการและหน๎าท่ีด๎วย สํวนการปฏิบัติงานบางอยํางมี

ติดขัดในขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าที่เทศกิจไมํมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ควรแก๎ไขให๎เจ๎าหน๎าที่เทศกิจมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน เพื่อให๎การด าเนินคดีเกินความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

1092.  ณพชัย  มหาพราภรณ์ . ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเฉพาะด้านของส านักงานเขตสาธร  . 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. ความคิดเห็นของประชาชน ตํอการให๎บริการเฉพาะด๎าน ของส านักงานเขตสาธรโดยภาพรวม อยํูในระดับ

ปานกลาง 

 2. ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ วัน ที่มาใช๎บริการ และแผนกของงานท่ีใช๎บริการ ตํางกัน มี

ความคิดเห็นตํอการให๎บริการเฉพาะด๎านของส านักงานเขตสาธรแตกตํางกัน 

 3. ประชาชน ที่มี รายได๎ตํอเดือน วันท่ี ที่มาใช๎บริการ และเวลา ที่มาใช๎บริการตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการ

ให๎บริการเฉพาะด๎านของส านักงานเขตสาธร ไมํแตกตํางกัน 

 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  624 

1093.  ณัฐหทัย  จันทวลี . การบริหารกรุงเทพมหานครของพลตรี จ าลอง ศรีเมือง ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2532 : 

กรณีศึกษานโยบายการรักษาความสะอาด  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลสรุปของงานวิจัย 

 1. การบริหารงานรักษาความสะอาดได๎จัดต้ังอยูํในรูปแบบหนํวยราชการ ตั้งแตํระดับแผนกจนถึงระดับส านัก 

และการจัดในรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบบการบริหารแบบราชการมีผลท าให๎นโยบายประสบความส าเร็จน๎อย เพราะเกิดความ

ซ้ าซ๎อนและลําช๎า 

 2. ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ อัตราก าลัง การจัดการท่ีดี การอพยพย๎ายถ่ินของประชากรเข๎ามาอยูํใน

กรุงเทพมหานครและการขาดจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดล๎วนแล๎วแตํมีสํวนท าให๎การน านโยบายไป

ปฏิบัติไมํประสบผลส าเร็จ 

 

1094.  อรดิน  ทางาม . การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการจับปรับผู้ทิ้งขยะในที่

สาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร  . บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา ทัศนคติตํอการปฏิบัติหน๎าที่ และการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่เทศกิจอยูํใน

ระดับสูง สํวนความรู๎ในการปฏิบัติหน๎าที่และปัจจัยจูงใจอยํูในระดับปานกลาง และเม่ือแยกปัจจัยจูงใจตามองค์ประกอบ

พบวํา ทุกองค์ประกอบอยูํในระดับปานกลางเชํนเดียวกัน แตํการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่แยกเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎าน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การป้องปราม และการตักเตือนอยูํในระดับสูง ยกเว๎นด๎านการจับกุมและด าเนินคดี อยํูใน

ระดับปานกลาง นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามพบวํา ความรู๎ในการ

ปฏิบัติหน๎าที่ ทัศนคติตํอการปฏิบัติหน๎าที่ และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่ รวมท้ังองค์ประกอบของปัจจัยจูงใจ คือ 

ความส าเร็จของงาน การได๎รับการยอมรับนับถือความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน และความก๎าวหน๎าในต าแหนํงการงาน 

ไมํมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะคือ การจัดให๎

มีการเสริมความรู๎เพิ่มเติมเก่ียวกับขอบเขต อ านาจหน๎าที่ การกระท าความผิดตามกฎหมาย การปฏิบัติในการเปรียบเทียบ

ปรับและเสริมสร๎างปัจจัยจูงใจแกํเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ เชํน การให๎รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ให๎ศึกษาดูงาน การพิจารณา

ความดีความชอบ เป็นต๎น 

 

1095.  ปรีชา  ใจงาม . ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตบางเขน  . 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2542. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษา พบวํา 

 1. ขวัญในการปฏิบัติงานของข๎าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางเขน อยูํในระดับปานกลาง 

 2. ปัจจัยท่ีมีผลตํอขวัญในการปฏิบัติงานข๎าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางเขน ได๎แกํ 

สภาพแวดล๎อม ความพึงพอใจในหนํวยงาน รายได๎ และสวัสดิการ การยอมรับนับถือและความรู๎สึกประสบความส าเร็จ 

ความม่ันคงและความเจริญก๎าวหน๎า การปฏิบัติอยํางเป็นธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางผู๎รํวมงานและความเชื่อม่ัน

ในตัวผู๎บริหาร 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับต าแหนํง 

สถานภาพสมรส ปฏิบัติงานในฝ่าย รายได๎ตํอเดือน และจ านวนบุตรของข๎าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขต

บางเขน ปรากฏวําทุกปัจจัยไมํมีผลตํอขวัญของข๎าราชการในการปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตบางเขน 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  625 

 อยํางไรก็ตามยังพบวํา ขวัญในการปฏิบัติงานของข๎าราชการส านักงานเขตบางเขนที่ยังคงอยํูในระดับต่ า ได๎แกํ 

ในเรื่องของรายได๎และสวัสดิการ ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในชํวงวิกฤตท าให๎คําครองชีพที่เป็นอยูํใน

ปัจจุบันไมํสมดุลกับเงินเดือนของข๎าราชการซึ่งเป็นรายได๎ท่ีคงที่ 

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ได๎ข๎อค๎นพบหลายประการ ผู๎ศึกษาจึงขอเสนอแนะให๎มีการปรับปรุงในด๎านตําง ๆ 

ดังนี้ 1) ด๎านรายได๎และสวัสดิการ 2) ด๎านความม่ันคงและความเจริญก๎าวหน๎า 3) สภาพแวดล๎อมและความพึงพอใจใน

หนํวยงาน และ 4) ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหวํางผู๎รํวมงานและความเชื่อม่ันในตัวผู๎บริหาร เพื่อสร๎างขวัญให๎กับ

บุคลากรตํอไป 

 

1096.  โกมินทร์  ชินบุตร . การพัฒนาข้าราชการกับประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะข้าราชการฝ่าย

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

 1. ปัจจัยสํวนบุคคล อันได๎แกํ อายุ สถานภาพสมรส และต าแหนํงท่ีแตกตํางกัน มีความแตกตํางกันในคําเฉลี่ย

ของความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการพัฒนาข๎าราชการท่ีแตกตํางกัน 

 2. บรรยากาศขององค์การในด๎าน ระบบการให๎รางวัลตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงกับการพัฒนา

ข๎าราชการในด๎านการสอนงาน 

 3. แนวทางการพัฒนาข๎าราชการ ในด๎านการฝึกอบรมและการย๎ายสับเปลี่ยนหน๎าท่ี มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรง

กับประสิทธิผลขององค์การในด๎านความสามารถในการผลิตและด๎านความสามารถในการปรับภายนอกองค์การ 

 4. บรรยากาศขององค์การทางด๎านนโยบายการพัฒนาข๎าราชการ มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงกับประสิทธิผล

ขององค์การในด๎านความสามารถในการผลิตและด๎านความสามารถในการปรับตัวภายนอกองค์การ สํวนบรรยากาศของ

องค์การทางด๎านระบบการให๎รางวัลตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงกับประสิทธิผลขององค์การในด๎านความสามารถ

ในการปรับตัวภายในองค์การ และบรรยากาศขององค์การทางด๎านภาวะผู๎น าและรูปแบบการบริหารงานมีความสัมพันธ์

เชิงเส๎นตรงกับประสิทธิผลขององค์การในด๎านความสามารถในการปรับตัวภายนอกองค์การ 

 

1097.  พวงรัตน์  เบญญากุล . พฤติกรรมเกี่ยวกับขนมูลฝอยของคนงานเก็บขนมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณี

ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ , 2543. (ภาคนิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา คนงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย มีอายุระหวําง 31 – 35 ปี มีภูมิล าเนาอยํูใน

ภาคกลาง ปัจจุบันพักอาศัยอยูํในห๎องแบํงเชํา มีการศึกษาระดับ ป . 4 – ป. 6 มีความสามารถในการอํานได๎ดี สมาชิกใน

ครอบครัวมีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ท างานเป็นลูกจ๎างเก็บขนมูลฝอยต่ ากวํา 5 ปี และเคยเข๎ารับการ

อบรมวิธีปฏิบัติท่ีถูกต๎องในการเก็บขนมูลฝอย มีความร๎ูเก่ียวกับมูลฝอยโดยภาพรวมในระดับสูง และมีพฤติกรรมการเก็บ

ขนมูลฝอยถูกต๎องในระดับสูงเชํนกัน 

 ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางปัจจัยภูมิหลังของคนงานเก็บขนมูลฝอยกับพฤติกรรมการเก็บขน

มูลฝอยปรากฏวํา คนงานเก๎บขนมูลฝอยท่ีเคยเข๎ารับการอบรมจะมีพฤติกรรมการเก็บขนมูลฝอยถูกต๎องมากกวําคนที่ไมํ

เคยเข๎ารับการอบรม สํวนคนงานเก็บขนมูลฝอยท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ความสามารถในการอํานระดับการศึกษาสูงสุด

ของสมาชิกในครอบครัว และความรู๎เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยแตกตํางกันจะมีพฤติกรรมในการเก็บขนมูลฝอยไมํ

แตกตํางกัน 

 อยํางไรก็ตาม อายุ ระดับการศึกษา ความสามารถในการอําน ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครอบครัวและ

การเข๎ารับการอบรมไมํมีความสัมพันธ์กับความรู๎เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอย 



โครงการ  การศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎านการเมืองการปกครองไทย เรื่อง:การเมืองการปกครองท๎องถิ่นไทย 

สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  626 

 ข๎อเสนอแนะ 

 ส านักงานเขตคลองเตยควรสนับสนุนให๎คนงานเก็บขนมูลฝอยได๎เข๎ารับการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น และจัดท า

เอกสารคํูมือวิธีปฏิบัติท่ีถูกต๎องในการเก็บขนมูลฝอยไว๎บริการให๎เพียงพอ รวมท้ังให๎มีการอบรมเก่ียวกับความรู๎และ

พฤติกรรมในการเก็บขนมูลฝอยท่ีถูกต๎องแกํคนงานเก็บขนมูลฝอยอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎คนงานเก็บขนมูลฝอยเกิดทักษะ

ในการท างานและชํวยลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน 

 

1098.  หทัยพัชร  จิตบรรเทา . การแบ่งเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  . บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาการวางแผนภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543. (วิทยานิพนธ์) 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการแบํงเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับแผนการพัฒนาของกรุงเทพมหานครในอนาคต 

 การแบํงเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานครในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการแบํงพื้นท่ีการบริหาร 

(Administrative Unit) จากขอบเขตของกรุงเทพมหานครลงเป็นหนํวยพื้นที่บริหารยํอยบนฐานของลักษณะและ

ความสัมพันธ์รํวมกันในพื้นท่ี โดยใช๎หนํวยการปกครองระดับเขตเป็นฐานในการแบํง มีวิธีการศึกษา คือ การวิเคราะห์

โครงสร๎างเมืองท่ีสอดคล๎องกับทิศทางการเติบโตในอนาคตตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่ง

ผลการวิเคราะห์พบวํา โครงสร๎างเมืองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย เขตอนุรักษ์ เขตศูนย์กลางเมือง เขตท่ีอยูํอาศัย 

เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และเขตการซ๎อนทับ (Overlay) แผนท่ี กบเขตการบริหารสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการท่ีด าเนินการโดยกรุงเทพมหานครในชํวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับดังกลําวซึ่งได๎แกํ การป้องกันน้ า

ทํวม การก าจัดขยะ การก าจัดน้ าเสีย การขนสํงมวลชน การสาธารณสุข และการศึกษา โดยค านึงถึงข๎อพิจารณาทางด๎าน

สภาพทางภูมิศาสตร์และหลักการก าหนดพื้นที่การบริหารท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะห์สามารถแบํงเขตการบรหารการผัง

เมืองของกรุงเทพมหานครได๎ 13 เขต โดยเป็นเขตการบริหารการผังเมืองท่ีมีความเหมาะสมทางด๎านสภาพภูมิศาสตร์และ

การก าหนดพื้นที่การบริหารซึ่งมีความสอดคล๎องกับโครงสร๎างเมอืงในอนาคตและการบริหารสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดระเบียบในการวางแผนและการบริหารการผังเมืองของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให๎เกิดการประสานงานและการน าแผนไปปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากการแบํงเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาสรุปเป็นข๎อเสนอแนะเพื่อการบริหาร

การผังเมืองของกรุงเทพมหานครท่ีมีประสิทธิภาพ คือ เขตการบริหารการผังเมือง 13 เขตท่ีเสนอจะเป็นหนํวยการบริหาร

การผังเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าแผนรายละเอียด การจัดท างบประมาณ รวมถึงการบริหารสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ควรมีการจัดท าตามเขตการบริหารการผังเมืองท่ีได๎เสนอไว๎ในการศึกษาคร้ังนี้ 

 

1099.  พรนภา  เมธาวีวงศ์ . การน านโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการศึกษาพบวํา 

 1. สาเหตุหลักของปัญหาการจราจรและขนสํงในเขตกรุงเทพมหานคร คือ จ านวนประชากรและรถยนต์ท่ี

เพิ่มข้ึน โครงขํายถนนไมํสมบูรณ์ บริการขนสํงสาธารณะไมํมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มของปัญหายังอยูํในภาวะวิกฤต 

 2. รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ีชัดเจนในการแก๎ไขปัญหามาโดยตลอด และมีการใช๎งบประมาณ

มหาศาลในการลงทุนด๎านการจราจรและขนสํง 

 3. ปัจจัยท่ีสํงเสริมการน านโยบายการจราจร การขนสํงและสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ 

ได๎แกํ นโยบายมีความชัดเจนและสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังมีรูปแบบการประสานงานระหวํางหนํวยงานท่ี

เก่ียวข๎อง 
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สํวนท่ีหก  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สานิพนธ์ การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และสถาบันทางวิชาการ  

ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  627 

 

1100.  สุกัญญา  โอภากุล . ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานของฝ่ายทะเบียน 

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 

2544. (วิทยานิพนธ์) 

 ผลการวิจัยพบวํา 

 1. ลักษณะงานการให๎บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางเขน แบํงออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

  1.1 งานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ได๎แกํ การให๎บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

  1.2 งานทะเบียนราษฎร ได๎แกํ การให๎บริการการแจ๎งเกิด การแจ๎งตาย การแจ๎งย๎ายท่ีอยูํ การเพิ่มชื่อหรือ

จ าหนํายชื่อหรือแก๎ไขรายการบุคคลในทะเบียนบ๎าน หรือเอกสารทางทะเบียนบ๎านอื่น ๆ การขอคัดส าเนาทะเบียน การ

เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และการแจ๎งเก่ียวกับบ๎าน เชํน การขอเลขบ๎าน การแจ๎งรื้อบ๎าน เป็นต๎น 

  1.3 งานทะเบียนทั่วไป ได๎แกํ การให๎บริการด๎านการจดทะเบียนครอบครัว เชํน การจดทะเบียนรับรอง

บุตร การบันทึกฐานะครอบครัว การรับบุตรบุญธรรม และการจดทะเบียนทั่วไป เชํน ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ 

และทะเบียนศาลเจ๎า เป็นต๎น 

 2. ความมีประสิทธิผลของการให๎บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน พบวํา ประชาชนสํวนใหญํประเมิน

ประสิทธิผลการให๎บริการอยูํในระดับมาก 

3. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหวํางคุณสมบัติของประชาชนกับการประเมินการให๎บริการ 

ของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางเขน พบวํา คุณสมบัติของประชาชนท่ีแตกตํางกันในด๎าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได๎ ชํวงเวลา การมาติดตํอขอรับบริการ วันท่ีมาติดตํอขอรับบริการ และด๎านความสัมพันธ์สํวนตัวกับเจ๎าหน๎าที่

ผู๎ปฏิบัติงานจะประเมินการให๎บริการไมํแตกตํางกัน สํวนความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะงานท่ีมาติดตํอขอรับบริการท่ี

แตกตํางกันจะประเมินการให๎บริการแตกตํางกัน 

 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัย  ที่ไม่พบเอกสารต้นฉบับ 

 

(1) ชัยวุฒิ  สวัสดิรักษ์ . การสื่อสารของหน่วยการปกครองท้องถ่ินกับประชาชน . บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2532. (วิทยานิพนธ์) 

(2) จุมพจน์  วนิชกุล . บทบาทของระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติที่มีผลต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

จังหวัดกาญจนบุรี . คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี , 2536. (การ

ศึกษาวิจัย) 

(3) สมชาย  วัฒนา . บทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด . สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2515. (วิทยานิพนธ์) 

(4) วิทยา  อุบลพงษ์ . เทศบาลกับการพัฒนาอุตสาหกรรม . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2513. 

(วิทยานิพนธ์) 

(5) ศุทธินี  ดนตรี . การศึกษาล าดับความส าคัญของเทศบาลในภาคเหนือ . บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2524. (วิทยานิพนธ์) 

(6) พรพจน์  สุขเกษม . นโยบายส าหรับพัฒนาเขตเทศบาลเมืองนครปฐม .  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2525. 

(การศึกษาวิจัย) 

(7) บรรจง  ประกิตเตชะกุล . การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองล าปาง . บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528 . (วิทยานิพนธ์) 
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ตระกูล  มีชัย  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  628 

(8) บุญเดิม  พันรอบ . ขบวนการกลายเป็นเมืองของเทศบาลเมืองชลบุรี .   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บาง

แสน , 2528. (การศึกษาวิจัย) 

(9) ทองดี  ฤทธิ์วิรุฬห์ . การศึกษาแนวทางการใช้ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของเทศบาลเมืองเพชรบุรี.  บัณฑิต

วิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531. (วิทยานิพนธ์) 

(10) คัคนา  ธรรมเกษม. การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเมืองท่องเที่ยว : เทศบาลต าบลช าอ า .  บัฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531. (วิทยานิพนธ์) 

(11) จิตชัย  เผ่าอินจันทร์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของเทศบาลเมืองนนทบุรี . บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531. (วิทยานิพนธ์) 

(12) บังเอิญ  เจริญสุข . การศึกษาเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม . บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532. (วิทยานิพนธ์) 

(13) นพชัย  สุวรรธนะ . รูปแบบที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจ -สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนแออัดในเขตเทศบาล

เมืองสิงห์บุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2533. (วิทยานิพนธ์) 

(14) กฤษณี  พิทักษ์ชัยธรรม  . ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของอุตสาหกรรมกับลักษณะความเป็นเมืองของ

เทศบาลเมืองสมุทรปราการ. บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2533. (วิทยานิพนธ์) 

(15) ธนธร  สุขเสริม . ทัศนคติของคณะเทศมนตรีที่มีต่อระบบการบริหารการพัฒนาเทศบาล . 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2536. (วิทยานิพนธ์) 

(16) วาริน  สุขเสมอ . การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา

ผลกระทบของชุมชนการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา .  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. 

(วิทยานิพนธ์) 

(17) นันทพร  รัฐถาวร . การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543. 

(วิทยานิพนธ์) 

(18) สมพร  พูนเอียด . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการบริหารการพัฒนาชนบทส าหรับ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2542. (วิทยานิพนธ์) 

(19) นภดล  จริยะกุล . การมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา . มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2542. 

(วิทยานิพนธ์) 

(20) อุทิศา  กมโล . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล . บัณฑิต
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