
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
เขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยนัต์  สุวรรณราช 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
พ.ศ. 2548 

ISBN   974-9746-48-1 

DPU



Public participation approaches administrative 
Organization of Tambol in middle areas of 

Thailand 
 
 
 
 
 
 
 

Assistant professor Suriyun  Suvunrach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY 

2005 
 

ISBN   974-9746-48-1

DPU



ก  

บทคดัย่อ 
 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการค้นหาระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยจ านวน 15 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละองค์กรในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละ
องค์กรในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

4. เพื่อวิเคราะห์วิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ส าหรับระเบียบวิธีการศึกษานั้นเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอ านาจน าไปวิเคราะห์ร่ วมกับการ
สัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของผู้น าชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 15 องค์กร ซึ่งเป็นประธานสภาอบต. 6 คน 
ประธานบริหารอบต. 5 คน ปลัดอบต. 15 คน รวมทั้งหมด 90 คน โดยมีกรอบของการศึกษาที่เน้น
แนวคิดของการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจให้ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และต้องเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ต้นแบบใน
เขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 15 จังหวัด 15 องค์การบริหารส่วนต าบล 

ผลจากการศึกษาพบว่า วิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นแบบทั้ง 15 องค์กร มีวิธีการบริหารที่ใช้หลักการเดียวกันโดยผ่านกระบวนการส าคัญๆ 3 
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ข้อมูล  ขั้นตอนที่ 2 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ขั้นตอนที่ 3 การ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นอกจากนั้นยังเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ 
ในแต่ละแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบลคือ  ขั้นตอนที่ 1 มีการประสานงานกับผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ  
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ขั้นตอนที่ 2 มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบล  ขั้นตอนที่ 3 มีการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล 

ส่วนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 15 
องค์กรนั้นพบว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบลตาม
แผนพัฒนาต่างๆ ตามขั้นตอนที่ส าคัญคือ 

ขั้นตอนที ่1 การรับรู้ข้อมูล ด้วยวิธีการคือ 
1. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่บอกปากต่อปาก ประกาศผ่านหอกระจายข่าว

ของหมู่บ้าน รถยนต์ติดเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ หนังสือเชิญประชุมและอื่นๆ 
2. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ สมาชิกสภาอบต. ของแต่ละหมู่บ้าน และอ่ืนๆ 
3. รับรู้ประเด็นที่เป็นปัญหาของหมู่บ้านหรือชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหาและล าดับ

ความต้องการก่อนหลัง 
ขั้นตอนที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยวิธีการคือ 
1. จัดท าประชาพิจารณ์ประเด็นที่เป็นความต้องการของชุมชน 
2. น าข้อสรุปเสนอสภาอบต. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนและบรรจุไว้

ในแผนพัฒนาต าบลตามล าดับความส าคัญ 
ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบติดตามและประเมินผล ด้วยวิธีการคือ 
1. เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล  ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิดซอง

ประมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในแต่ละแผนงานอย่างโปร่งใส 
2. เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล  ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามการ

ปฏิบัติงาน  ตรวจสอบแผนงาน และประเมินผลของงานโดยเฉพาะการตรวจรับมอบงานที่ชัดเจน 
ส าหรับระดับของประสิทธิภาพในการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลของอบต.ต้นแบบนั้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากค่อนไปทาง
มากที่สุด ในทุกด้านหรือทุกแผนงานโดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแผนงาน
การพัฒนาและโครงการการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละแผนงานของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ 

ทั้งนี้โดยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยว่าควรน าข้อค้นพบที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นองค์
ความรู้ใหม่ไปเผยแพร่ให้กับประชาชน  ผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรอ่ืน ได้น าไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพ
ของแต่ละพื้นที่นั้นต่อไป 
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Abstract 
Public  Participation  Approaches  Administrative Organization  of  

Tambols  in  Middle Area  of Thailand 
 
            This  research  intends  to  seek  for  the  quality  of  good  governance  of  the  public  
participation  in  managing  the  Tambol  Administrative  Organization (TAO)  in   15   
Tambol  Administrative  Organizations  in  the  middle  area  of  Thailand.  There  are  4  
objectives  of  the  research  as  demonstrate  below, 
              1)  To  study  a  process  of  public  participation  in  operating    each   TAO  in  the  
middle  area  of  Thailand. 

2) To  analysis  the  process  of  the  public  participation  in  managing  the  TAOs  
efficiency. 

3) To  study  the  management  methods  of  each  administrative  committee  of  the  
TAOs  in  the  middle  area  of  Thailand. 

4) To  analysis  the  efficient  management  methods   of   15   TAOs in  the  middle  
area  of  Thailand. 

            The  study  methods  are  covered  a  process  of  the  documentary  research  on  issues  of  
the  public  participation  and  decentralization,  then  conduct  the  result  of   the  study  to  be  
analyzed  with  the  outcome  of   interviews  and   questionaires  respond   by  community  
leaders  and  villagers  who  involve  the processes  referred  earlier,  both  official  and  unofficial  
leaders  who concerns  to  the  15  TAOs.  Targets  of  interviews  in  this  research  could  be  
classified  into  6  chair-mans    of  the  TAO’s  council,  5  chair-mans   of  the  TAO’s  executive  
department   and  15  TAO’s  clerks.  So,  there  are  90  interviewees  including  in  the  process  
of  gathering  data.  Frame  of  the  study  has  been  emphasized  at    concepts   of    the  public  
participating  and  decentralizing   executive  power   of  the    local  administrative  organization  
to  the  people,  as  assigns  by  the  national  constitution  of  the  Royal  Kingdom  of  Thailand 
(1997).  All  targets  must  be    parts of  15  TAOs  in  the  middle  of  Thailand   which is 
celebrated  for  their  good  governance  performances. 
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            Result  of  the  research  reveals  that  all  15   executive  committees  of   the  TAOs   used  
the  same  methods  of  managing  to  administer  their  TAOs  through  3  main  processes,  
firstly:  acknowledge   the  information;  secondly,  managing  community  meetings  and  thirdly,  
founding  the  TAO’s  development  plans. 
            Besides,   operation  of  the  executive  committees  of  the  TAOs  are  also  very  
efficiency,  because  all  of  their  projects  must  be  scrutinized  by  elaborated  processes,   such  
a  coordinating  with  group of  community  leaders,   operating  projects  under   control  of     
village/  tambol’s  developing   plans.  And  every   projects also have  been  examined,  followed   
and  evaluated  genuinely. 
            According  to  degree  of  the  public  participation  in  the  15  TAOs  in  the  middle  area  
of  Thailand,  the  research  discovers  that   each  TAOs  has  been  let   villagers  to  participate  
in  the  village/  tambol’s  developing  projects  openly  along  with  the  operating  kinds  of  steps  
as  below,   
 The  First  Step   Process  of  acknowledge  the  information 
                                                        1)  Operating   public  relations  by   all    media,  such   
                                                             a  mouths  by  mouths,  community  sound  stations,   
                                                             truck  audio  roaming to  broadcast  news,  letter  of    
                                                             invitation  to  participate  the  meeting,  etc..  
               2)  Organizing  the  meeting  of    community   
                                                            representatives,  compose  with  group  of  village   
                                                            committees,  chiefs  of    villages,  kamnan,    
                                                            representatives  of  occupations groups,  members   
                                                           of  TAO’s  council  of  each  village,  etc.. 

  3) Acknowledge  problems  of  the  communities,   
                                                           trend  to  dealing  with  and  sounds  of   the  priority   
                                                           needs  of   communities   
 The  Second  Step   Founding   plans  of  tambol  development  with  2 processes,  
                                                        1)  Operating  the  public  hearing  to   sound  needs   
                                                          of   communities. 
                                                        2)  Taking    conclusion  of   the  needs  of   
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                                                          communities  submit  to  the  TAO’s  councils  to   
                                                         make  considerations  on  budget  approvals  and   
                                                           put  them  into  the  development  plan,  depend   
                                                           on  priority  requirements. 
 The  Third  Step   Examining,  following  and  evaluating  plans  of  Developments  by  
      the  processes  as  below, 
                                                            1)  Let  the  communities  to  have  opportunity  to   
                                                          participate  in  submitting  tenders  for  bidding  in   
                                                          the  development  plans. 
        2)  Let  the  communities  to  have  opportunities  to    

    participate  in  the  processes  of  examining,     
    following  and  evaluating  projects  of  the  TAOs,   
    especially,  transparency  of  receiving  and   
   delivering  the  contract  projects  between  the     
    TAOs  and  privates  sectors.   

            According  to level   of  efficiency  in  administration   of  the  TAOs  and  level  of  the  
public  participation  in  the  good  governance  TAOs,  result  of  statistic  analysis  demonstrates  
at  rather  “more”  and  “the  most”  degree  in   every  activities/  projects.  Especially,  
acknowledge  information  for  understanding  development  plans  and  public  relations  projects  
to  sound  the  development  plans  of  the  good  governance  TAOs. 
            There  is  an   advice  to  take  the   body  of  knowledge  discovers  in  the  research  to  
disclose  to  the villagers  and  leaders  of  communities;  both  official  and  unofficial  leaders.  
Moreover  all  TAOs  and  other  organizations  should  take  the  knowledge  to  apply  to  be  
their  own  tendency  to  practice  properly  in  their  TAOs  in  the  future. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการท าวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้นมีทั้งการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้มี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังอบต . ต้นแบบ ทั้ง 15 อบต. เพื่อขอสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถามโดยมีทั้งบุคคลที่มีต าแหน่งในการบริหารอบต. หรือต าแหน่งทางสังคมอ่ืนๆ ในต าบล 
กับบุคคลที่ไม่มีต าแหน่งใดใดแต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม    ของอบต. ซึ่งทุก อบต. ต่างได้ให้
ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง ท าให้การเก็บข้อมูลสามารถรวบรวมข้อมูลได้เป็นจ านวนมากและเกิน
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการบริหารอบต . 
และสมาชิกสภาอบต.ต้นแบบ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนกลุ่มอาชีพและประชาชนทุกท่านในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 15 ต าบล 

นอกจากนั้นผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณในความตั้งใจและจริงใจของรศ.ดร.สรชัย  พิศาล
บุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ที่ได้สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการสร้างผลงานวิจัยให้
มหาวิทยาลัยมีทั้งปริมาณและได้พัฒนาไปสู่คุณภาพเพิ่มขึ้น ประกอบกับรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
อธิการบดี ปัจจุบันได้เพิ่มสิ่งจูงใจและสร้างบรรยากาศให้คณาจารย์มีทั้งโอกาสและเวลาในการท า
วิจัยที่ไม่เคยมีมาก่อนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แห่งนี้ ซึ่งผู้วิจัยถือว่าคือขวัญ และก าลังใจต่อ
การบุกเบิกงานวิจัยระดับคุณภาพที่สูงขึ้นไปในอนาคตและมั่นใจได้ว่างานวิจัยเร่ืองนี้จะเป็นก้าว
แรกที่จะน าไปสู่ก้าวต่อไปในช่วงเวลาอีกไม่นานนัก 
 
 
 
 ผศ.สุริยันต์  สุวรรณราช 
 ผู้วิจัย 
 3 พฤษภาคม 2548 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ค ำน ำ 
        องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุดและ

มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่เป็นรากหญ้า หรือเป็นพื้นฐานของชุมชนระดับครอบครัวหมู่บ้านและ
ต าบลมากที่สุด เพราะฉะนั้นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละองค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจาก
ปัญหาและความต้องการของประชาชนจะสะท้อนออกมาในลักษณะของกิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาของอบต.ด้านต่างๆ ในแต่ละปีนั่นเอง 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ในยุคแห่งการสื่อสารโทรคมนาคม มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง 

ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ปัจจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นประเด็นที่ส าคัญในการ
น าไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพดังที่ James L. Creighton (วันชัย  วัฒนศัพท์-แปลและเรียบเรียง) ได้สรุปประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ เพราะก่อนการ
ตัดสินใจทุกคร้ังหากประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมย่อมท าให้เกิดความกระจ่างชัดใน
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือนโยบาย และเมื่อน าไปปฏิบัติจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการสิ้นเปลือง
เวลาหรือความล่าช้า ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนเนื่องจากประชาชนที่มี
ส่วนได้เสียให้การยอมรับ ซึ่งบางคร้ังเป็นฉันทามติ จึงท าให้เกิดความชอบธรรมและง่ายต่อการ
น าไปปฏิบัติ แต่ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเร่ิมต้นตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจเพื่อให้สาธารณชนได้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา และเกิดความตระหนักถึงการตอบสนองต่อ
ประชาชนจึงจะท าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ1 

                                                   
 James L. Creighton, A Guide book for involving citizens in community decision making. 
1 วันชัย  วัฒนศัพท์ (แปลและเรียบเรียง), คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน 

(พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิรัภฑ์ ออฟเซต, 2544. หน้า 7-25. 
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ส าหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 5 ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง  รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ (มาตรา 76) และรัฐต้อง
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน    กิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงการสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ… (มาตรา 78)” 

นอกจากนั้นในหมวดที่ 9 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ “รัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น (มาตรา 282) แต่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่
กฎหมายบัญญัติและเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม…(มาตรา 283)” ดังนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมี “ความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ (มาตรา 284)” ทั้งนี้ “องค์การปกครองท้องถิ่นต้องมีสภา
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น…(มาตรา 285)” 

หลังจากนั้นได้มีพ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรี (มาตรา 6) เป็นประธาน เพื่อจัดท าแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ (มาตรา 12) รวมทั้งหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นั้นได้ก าหนดหน้าที่ที่ส าคัญๆ ไว้ดังนี้ 

การจัดระบบบริการสาธารณะ ให้อบต. มีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 16) ดังนี ้
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

                                                   
 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 55ก ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2540. 
 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 
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5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม  การฝึก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สต รี  คนชรา  และ

ผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
24. การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ให้อบต. (มาตรา 23) อาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
3. ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
4. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการ

จัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บ
ได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากรโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

6. ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพาสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่า
ด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา  
และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ
อัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

7. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

8. ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
9. ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
10. อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ 
11. อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
12. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตรา

ร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปนี้ 
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             (ก)   องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทาน
บัตรให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

 (ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีอยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่
จัดเก็บได้ภายในเขต 

 (ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรใน
อัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

13. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้
ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปนี้ 

 (ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพื้ นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้
ภายในเขต 

 (ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

 (ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรรใน
อัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

14. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุน
ทรัพย์ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

15. ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
อัตราและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

16. ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ
สิบของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

 (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
 (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
17. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ 
และให้ตกเป็นรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาล
เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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18. ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการก าหนด 

19. ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
จัดให้มีขึ้น 

20. รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาลเมืองพัทยา  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส่วนที่เป็นรายรับของอบต. นั้น (มาตรา 28) ได้ก าหนดให้อาจมีรายรับดังต่อไปนี้ 
1. รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รายได้จากสาธารณูปโภค 
3. รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อ่ืนหรือจากสหการ 
4. ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด

ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ค่าบริการ 
6. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน 
7. เงนิช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
8. รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
9. เงินกู้จากกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การ  หรือนิติบุคคลต่างๆ 
10. เงินกู้จากต่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
11. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
12. เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
13. รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ที่

ด าเนินการเพียงมุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14. รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (9) การกู้เงิน

ตาม (10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

นอกจากนั้นในแผนการกระจายอ านาจให้แก่อบต.ดังกล่าวยังได้ก าหนดระยะเวลาไว้
อย่างชัดเจนในแต่ละด้าน (มาตรา 30) เพื่อให้ด าเนินการจนแล้วเสร็จ ดังนี้ 
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1. (ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในสี่ปี 

 (ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบ
ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 

 (ค) ภารกิจที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในสี่ปี 

2. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจและหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจอาจก าหนดภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกันได้โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

3. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร  เงินอุดหนุน  และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ .ศ. 2544 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 
และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า ทั้งนี้ โดยการเพิ่มสัดส่วนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการบริการ
สาธารณะได้ด้วยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 

5. การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหนึ่งในหลายรูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อาศัยหลักการจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 และ
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 
2542 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐเฉลี่ยปีละ
ไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท ติดต่อกันมา 3 ปี 

ส่วนโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการบริหารส่วนต าบล โดยให้สมาชิกสภา อบต . มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านของต าบลนั้น หมู่บ้านละ 2 คน มีวาระ 4 ปี เพื่อท าหน้าที่ส าคัญๆ ใน
อบต. ดังนี ้

1. เลือกสมาชิกสภา อบต. คนหนึ่ง เป็นประธานบริหาร อบต. และอีก 2 คน เป็น 
รองประธานบริหาร อบต. ในนามคณะกรรมการบริหาร อบต. โดยมีปลัดอบต. ซึ่งมาจากข้าราชการ
ประจ าเป็นเลขานุการ แต่ช่วงปลายปี 2546 เป็นต้นมาต าแหน่งประธานบริหาร อบต. ได้เปลี่ยนเป็น
ต าแหน่งนายกอบต. และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในต าบลนั้นๆ 

2. เลือกสมาชิกสภา อบต. เป็นประธานสภา อบต. 1 คน และรองประธานสภา อบต. 
อีก 1 คน 

3. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
5. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนพัฒนาต าบลและกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
กล่าวโดยสรุปทั้งคณะกรรมการบริหาร อบต. และสภา อบต. มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญๆ 

คือ 
1. จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ออกข้อบังคับต่างๆ ในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ของ

อบต. ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และอยู่ภายใต้การก ากับของ

นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามล าดับ 
กล่าวโดยสรุปโครงสร้างของอบต. ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนโดยตรงกล่าวคือประชาชนในทุกต าบล สามารถ
                                                   

 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 40ก ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2542. 
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เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายกอบต.) และเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสภาอบต. ได้โดยตรง 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
กระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณ 6,744 อบต. คลอบคลุมหมู่บ้าน 66,794 หมู่บ้าน มี
ประชากรรวม 43,260,660 คน จากประชากรทั่วประเทศ 62,308,887 คน2 จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญมากที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด แต่การศึกษา
ตรงนี้จะจ ากัดขอบเขตเฉพาะพื้นที่ภาคกลางของประเทสไทยตามที่มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยได้พิจารณาจากความคล้ายคลึงกันตามสภาพภูมิศาสตร์  สังคม  และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเชื่อ  พิธีกรรม  การเกษตร  โภชนาการและภูมิปัญญาอ่ืนๆ จึงท าให้คลอบคลุมมากถึง 35 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  นครปฐม  นครนายก  
สิงห์บุรี  ปทุมธานี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา  อุทัยธานี  ชัยนาท  ลพบุรี  
นครสวรรค์  ก าแพงเพชร  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  พิจิตร   สุโขทัย  ตาก  อุตรดิตถ์  กาญจนบุรี  
ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  
และนนทบุรี3 โดยมีอบต.รวมกันทั้งสิ้น 2,388 อบต. แต่เมื่อมีการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ อบต.ที่มี
การบริหารการจัดการที่ดีตามหลักการธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ (Good Governance) ของกรมการ
ปกครอง ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545 พบว่ามีเพียง 15 อบต. เท่านั้นคือ อบต.วังลึก อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี อบต.ทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบต.เขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี อบต.ไทรม้า อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อบต .บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ อบต.หินปัก อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต .คานหาม อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อบต.บางโทรัด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อบต .พุกร่าง อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี อบต.สาลิกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก อบต.พระงาม อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี อบต.เสือโฮก อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อบต .บ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร อบต.บ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ อบต .บ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 

                                                   
2 กองราชการส่วนต าบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , ข้อมูลสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต.) ประจ าปี 2545. ม.ป.ป. หน้า 1. 
3 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคกลาง เล่ม 1-15, 

กรุงเทพมหานคร : สยามแพรสแมเนจเม้นท์, 2542. 
 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2542. 
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ส าหรับข้อมูลพื้นฐานของ อบต. ทั้ง 15 อบต. ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสรุปได้พอเป็น
สังเขปดังนี ้

อบต.วังลึก อ.สามชุก จ. สุพรรณบุร ี
อาณาเขต ทิศเหนือ จด อบต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
 ทิศใต้ จด อบต.ดอนปรู อ.ศรีประจันท์ และอบต.ย่านยาว อ.สามชุก 
  จ.สุพรรณบุร ี
 ทิศตะวันออก จด อบต.ศรีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
 ทิศตะวันตก จด เทศบาลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช อบต.สามชุก และ 
  อบต.ย่านยาว อ.สามชุก จ. สุพรรณบุร ี
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับแหล่งน้ าตามธรรมชาติโดยมีคลองเป็นจ านวน
มาก จึงเป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ และท าสวน4 

อบต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด อบต.กระติบ 
 ทิศใต้ จด อบต.ห้วยหมอนทองและอบต.รางพิกุล 
 ทิศตะวันออก จด อบต.ทุ่งบัว 
 ทิศตะวันตก จด อบต.หนองกระทุ่ม 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดินและที่ราบลุ่ม จึงเหมาะต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จึงท าให้มีกลุ่มอาชีพที่
ส าคัญเกิดขึ้น 13 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม และกลุ่มอื่นๆ 2 กลุ่ม5 

อบต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 ทิศใต้ จด ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 ทิศตะวันออก จด ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 ทิศตะวันตก จด ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 
 

                                                   
4 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). 

หน้า 1-8. 
5 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม (เอกสารโรเนียวเย็บ

เล่ม). หน้า 1-4. 
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มีสภาพพื้นที่ เป็นเนินสูง-ต่ า เป็นภูเขา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าท าให้อาชีพส่วนใหญ่ของ
ประชาชนเน้นการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ของ
ป่าสงวนอีก 3665 ไร่ เรียกว่า ป่าซาสาม6 

อบต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
อาณาเขต บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี จึงเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีคลองธรรมชาติเชื่อมเป็นจ านวน
มากจนกลายเป็นแนวแบ่งเขตหมู่บ้าน 

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองเป็นจ านวนมาก จึงเหมาะส าหรับการมีอาชีพท าสวนแต่ด้วยเหตุที่
เป็นชานเมืองและติดกับเมืองหลวงที่ขอบเขตของเมืองหลวงได้ขยายไปถึงท าให้อาชีพของ
ประชาชนมีความหลากหลายทั้งในด้านค้าขาย ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนภาคธุรกิจ
ต่างๆ แต่ประชาชนยังสามารถรวมเป็นกลุ่มอาชีพได้มากถึง 9 กลุ่ม7 

อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด สุขาภิบาลบางพลี และอบต. บางโฉลง อ.บางพลี 
 ทิศใต้ จด สุขาภิบาลบางปู อ.บางเมือง 
 ทิศตะวันออก จด สุขาภิบาลบางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง และอบต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ 
 ทิศตะวันตก จด อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์
โดยเฉพาะปลาสลิด จึงท าให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพได้ 3 กลุ่ม กลุ่มออกทรัพย์ 1 กลุ่ม 
และกลุ่มอื่นๆ อีก 2 กลุ่ม8 

อบต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด ต.หนองเมือง ต.ดอนดึง 
 ทิศใต้ จด ต.หนองทรายขาว 
 ทิศตะวันออก จด ต.บางกะพี้ 

                                                   
6 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). 

หน้า 1-6. 
7 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุร.ี (เอกสารโรเนียวเย็บ

เล่ม). หน้า 1-12. 
8 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. (เอกสารโรเนียว

เย็บเล่ม). หน้า 7 และ 11. 
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 ทิศตะวันตก จด ต.บ้านทราย 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลักและทอผ้า 
ค้าขาย เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง พร้อมกับการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ อีกมากมาย9 

อบต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด เทศบาลต าบลอุทัย อบต.ธนู 
 ทิศใต้ จด อบต.สามเรือน อ.บางปะอิน 
 ทิศตะวันออก จด สภาต าบลบ้านช้าง อ.อุทัย 
 ทิศตะวันตก จด อบต.ธนู เทศบาลต าบลอโยธยา อ.อุทัย 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่นาและบางส่วนเป็นที่ตั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม จึงท า
ให้มีทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล เป็นจ านวนมาก10 

อบต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว 
 ทิศใต้ จด อ่าวไทย อ.เมืองสมุทรสาคร 
 ทิศตะวันออก จด ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร 
 ทิศตะวันตก จด ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลและน้ าท่วมถึง ดินเป็นดินเค็มการประกอบอาชีพจึงนิยมท า
นาเกลือ เลี้ยงสัตว์น้ า รับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ หลายกลุ่ม11 

อบต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด เทศบาลต าบลพระพุทธบาท 
 ทิศใต้ จด ต.สร่างโศก อ.บ้านหม้อ 
 ทิศตะวันออก จด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท 
 ทิศตะวันตก จด ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท 
 

                                                   
9 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). 

หน้า 1-4. 
10 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา. (เอกสารโรเนียว

เย็บเล่ม). หน้า 1 และ 6. 
11 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) อบต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. (เอกสารโรเนียวเย็บ

เล่ม). หน้า 1 และ 13. 
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มีสภาพพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาบางส่วนท าให้อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่
เน้นด้านการเกษตรและรับจ้างทั่วไป12 

อบต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 ทิศใต้ จด ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก 
 ทิศตะวันออก จด ต.หินต้ัง ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก 
 ทิศตะวันตก จด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก 
มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นราบ ทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูงบางส่วนติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ พื้นดินเป็นดินปนทรายเหมาะสมกับการท าการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่จึงท านา ท าสวน อาชีพ
รองค้าขายและรับจ้างขณะเดียวกันมีน้ าตกสาริกา อุทยานวังตะไคร้ น้ าตกลานรัก ท าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลด้วย13 

อบต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด อบต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี 
 ทิศใต้ จด เทศบาลต าบลเกษไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 
 ทิศตะวันตก จด เทศบาลถอนสมอ อ.ท่าช้าง 
 ทิศตะวันออก จด อบต. บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 
มีสภาพพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ หลาย
กลุ่ม14 

อบต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 
อาณาเขต ทิศเหนือ จด ต.อู่ตะเภา ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ 
 ทิศใต้ จด ต.ตลุก ต.หาดอาษา อ.สรรพยา 
 ทิศตะวันออก จด ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก จด ต.เขาท่าพระ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท 
 

                                                   
12 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี. (เอกสารโรเนียวเย็บ

เล่ม). หน้า 1. 
13 แผนพัฒนาอบต.สาริกา ประจ าปี 2547. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). หน้า 1-6. 
14 แผนพัฒนาอบต.พระงาม ประจ าปี 2547. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). หน้า 1-5. 
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มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ท านา ปลูกพืชสวนขาย15 
อบต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 

อาณาเขต ทิศเหนือ จด ต.คลองเขิน 
 ทิศใต้ จด ต.ท้ายหาด 
 ทิศตะวันออก จด ต.ลาดใหญ่ 
 ทิศตะวันตก จด อ.อัมพวา 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและบางส่วนเป็นลุ่มน้ าอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรจึงท าสวน
ผลไม้และรับจ้างทั่วไป แต่สามารถรวมเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มากถึง 78 กลุ่มกับกลุ่มออมทรัพย์
อีก 1 กลุ่ม16 

อบต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุร ี
อาณาเขต ทิศเหนือ จด ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุร ี
 ทิศใต้ จด ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรีและ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด 
 ทิศตะวันออก จด เทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี และ 
  ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก จด ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี และต.บ้านลาด อ.บ้านลาด 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบในเขตเมืองจึงเป็นทั้งย่านการค้าพาณิชย์ ย่านเกษตรกรรมชนบทและที่อยู่
อาศัยที่เป็นชุมชนหนาแน่น17 

อบต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 
ประชากรประมาณ 5,830 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ค้าขาย (ค้าขาย

ล่อง) พืชสวนไม้ผล สวนผัก และรับจ้างทั่วไป นอกจากนั้นมีโรงงานแปรรูปพลาสติก มีลานชุมชน 
ตลาด ศูนย์สาธิตการตลาดและศูนย์จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น18 

                                                   
15 แผนพัฒนาอบต.เสือโฮก ประจ าปี 2545. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). หน้า 1-2. 
16 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม. 

(เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม). หน้า 1-4. 
17 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี. (เอกสารโรเนียว

เย็บเล่ม). หน้า 1-5. 
18 แผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) อบต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง. (เอกสารโรเนียวเย็บ

เล่ม). หน้า 2. 
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ส าหรับการเป็นอบต.ต้นแบบนั้นมาจากการประชุมของคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 ได้จัด
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะ
ยาว และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป โดยมีเงินอุดหนุนเป็นรางวัลจูงใจ กล่าวคือ อบต .ที่ได้
รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัดได้ 1.7 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้ 1.4 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 ได้ 1.2 ล้าน
บาท แต่จะจัดให้ในปีงบประมาณ 2545 ตามหลักเกณฑ์ที่ส าคัญคือ 
วัดระดับธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัด 5 ด้านคือ 

1. หลักคุณธรรมและนิติธรรม (10 คะแนน) 
 1.1 พิจารณาจากการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าครอบคลุม อ านาจหน้าที่หรือไม่ 

จ านวนมากน้อยอย่างไร หากมีมากตั้งแต่ 9 ฉบับขึ้นไปจะได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และหากไม่
มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเลยจะได้คะแนนเป็นศูนย์ 

 1.2 ตรวจสอบเร่ืองการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หากไม่มีเร่ืองร้องเรียน
เลยจะได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) หากมีเร่ืองร้องเรียนที่มีมูลมากกว่า 3 เร่ืองขึ้นไป ได้คะแนน
เป็นศูนย์ 

2. หลักความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
 2.1 พิจารณาจากการรับฟังและการน าข้อเสนอ ข้อเรียกร้องของสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและประชาชนไปด าเนินการอย่างเต็มความสามารถหากมีมากตั้งแต่ 5 เร่ืองขึ้นไป จะได้
คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) หากไม่ให้ความสนใจและไม่ด าเนินการใดๆ เลย ได้คะแนนเป็นศูนย์ 

 2.2 พิจารณาการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนและรายงานผลให้ประชาชนทราบ หาก
มีมากจะได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และหากไม่มีการบันทึกเร่ืองร้องเรียนเลยได้คะแนนเป็นศูนย์ 

3. หลักความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ (10 คะแนน) 
 3.1 พิจารณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับนโยบาย และ

ผลการด าเนินการ หากใช้สื่อ 5 ชนิดจะได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และหากไม่มีการผลิตสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ข้อมูลเลยได้คะแนนเป็นศูนย์ 

 3.2 ตรวจสอบจากรายงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่รายงานต่อ
จังหวัดและอ าเภอในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา หากปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องได้คะแนน 5 
คะแนน (สูงสุด) และหากปฏิบัติผิดระเบียบกฎหมาย 5 เร่ืองขึ้นไป ได้คะแนนเป็นศูนย์ 

4. หลักการมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 
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 4.1 พิจารณาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ อย่างต่อเนื่องในลักษณะของการไต่สวนสาธารณะ การท าประชา
พิจารณ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น หากมีมากกว่าปีละ 5 คร้ังได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และ
หากไม่มีเลยได้คะแนนเป็นศูนย์ 

 4.2 พิจารณาจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.หากในคร้ังที่ผ่านมามี 
ผู้ไปใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และหากมีผู้ใช้สิทธิตั้งแต่ร้อย
ละ 30 ลงมาได้คะแนนเป็นศูนย์ 

5. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (10 คะแนน) 
 5.1 พิจารณาผลการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของจังหวัด อ าเภอ ในช่วง 2 

ปีที่ผ่านมาว่ามีการใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากไม่มีการ
ทักท้วงหรือตั้งข้อสังเกตเลยได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และหากมีการทักท้วงหรือตั้งข้อสังเกต
ตั้งแต่ 5 เร่ืองขึ้นไป ได้คะแนนเป็นศูนย์ 

 5.2 พิจารณาจากหลักฐานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง
หากมีการโอนเงินงบประมาณน้อยกว่า 10 คร้ัง ได้คะแนน 5 คะแนน (สูงสุด) และหากมีการโอน
เงินงบประมาณมากกว่า 100 คร้ัง ได้คะแนนเป็นศูนย์ 

จาก 5 หลักการดังกล่าวได้ก าหนดให้ใช้ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2544 ยกเว้นการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณให้ใช้ปีงบประมาณ 2544 เท่านั้น 

วัดระดับประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด 5 ด้านดังนี้ 
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (10 

คะแนน) โดยเน้นการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม หากมี 10 กิจกรรม
ขึ้นไปได้ 10 คะแนน และหากมี 1 กิจกรรม จะได้ 1 คะแนน 

2. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (10 
คะแนน) โดยเน้นการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม หากมี 10 กิจกรรม
ขึ้นไป จะได้ 10 คะแนนและหากมี 1 กิจกรรม จะได้ 1 คะแนน 

3. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน (10 คะแนน) โดยเน้นการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม หากมี 10 กิจกรรมขึ้นไป ได้ 10 คะแนน 
และหากมี 1 กิจกรรมจะได้ 1 คะแนน 
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4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย (10 คะแนน) โดย
เน้นการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม หากมี 10 กิจกรรมขึ้นไปได้ 10 
คะแนนและหากมี 1 กิจกรรม จะได้ 1 คะแนน 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น (10 คะแนน) โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
จัดจ้าง จัดซื้อได้ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น หากมี 10 กิจกรรมขึ้นไปได้ 10 คะแนน และหากมี 1 
กิจกรรมจะได้เพียง 1 คะแนน19 ทั้งนี้โดยมีสถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานอิสระของรัฐบาล
ภายใต้การก ากับของประธานรัฐสภาเป็นผู้จัดโครงการรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งมีเงินรางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งคร้ังแรกเร่ิมต้นในปี พ .ศ. 2544 คร้ังที่ 2. พ.ศ. 2545 และ
คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2546 ได้เน้นหลักการเพิ่มเติมจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารแผนงาน
หรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรปครองท้องถิ่น20 

จากหลักการส าคัญๆ ที่กล่าวมา ทั้ง 15 อบต. นั้นล้วนแต่ได้รับรางวัลตามโครงการ
รางวัลพระปกเกล้าซึ่งเป็น “เงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า” ตั้งแต่รางวัลที่ 
1 จนถึงรางวัลที่ 3 ของตามแต่ละอบต. ในแต่ละปีที่มีการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ถือได้ว่าผ่านการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพมาแล้วระดับหนึ่ง ในด้านคุณธรรมและนิติธรรม 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเด็นที่ต้องศึกษาทั้ง 15 อบต. คร้ังนี้ มาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร อบต. ซึ่งเป็นเพียงจ านวนคร้ังของการมีส่วนร่วมของประชาชน มิใช่เป็น
กระบวนการ หรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นหลักการส าคัญของการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพราะฉะนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงเน้นลึกลงไปที่ระดับของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
อบต. โดยเฉพาะกระบวนการหรือวิธีการของการเข้าไปมีส่วนร่วมและวิธีการบริหารอบต .ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อค้นหาค าตอบที่ว่าประชาชนในแต่ละอบต. ดังกล่าวมีกระบวนการของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารต าบลอย่างไร ในระดับใด โดยวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ จากการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการออกข้อบังคับต่างๆ จากการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการออกข้อบังคับต่างๆ ของแต่ละ

                                                   
19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
20 โกวิทย์ พวงงามและคณะ, การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความ

โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี 2546, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. หน้า ก-ข และ 1-3. 
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ต าบล ภายใต้กรอบของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมๆ ไปกับการศึกษาและการวิเคราะห์วิธีการ
บริหารของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าบล เพื่อค้นหาวิธีการการบริหาร อบต . 
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพราะการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ผ่านมานั้นอาจเป็นปัญหา
ของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ชัดเจน 
ปราศจากข้อสงสัยของข้าราชการด้านการเงิน ระดับอ าเภอ จังหวัดเพียงไม่กี่คน แต่ในด้านการ
บริหาร อบต. ซึ่งมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก อาจจะไม่มีโอกาสได้รับรู้หรือยอมรับใน
ประเด็นดังกล่าว เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์การบริหาร อบต. ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควร
เชื่อมโยงกับระดับ และกระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒนาต าบลด้วย 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษากระบวนการของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละองค์กรในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 
2. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละ

องค์กรในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 
4. เพื่อวิเคราะห์วิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
1. ศึกษาภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 ปรบัปรุงแก้ไข พ.ศ. 2542 กับข้อบังคับและแผนพัฒนาต าบล 
2. ศึกษาเฉพาะ อบต.ต้นแบบระหว่างปี พ.ศ. 2540-2546 ที่มีการบริหารการจัดการที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 15 อบต. 
จากทั้งหมด 2,388 อบต. 
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กรอบแนวควำมคดิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าโครงการ/แผนงานพัฒนาต าบลของแต่ละ

ต าบลในแต่ละด้านดังนี้ 
ก. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน/ต าบล 
ข. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน/ต าบล 
ค. ด้านการพัฒนาสังคมในหมู่บ้าน/ต าบล 
ง. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
จ. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้เป็นการวัดระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละกิจกรรมของแผนงาน

ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน 
 

นิยำมศัพท์ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2542 

ประสิทธิภำพ  หมายถึง การบริหารที่ เชื่อมโยงกับระดับของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ระดับมากขึ้นไป 

เขตพื้นที่ภำคกลำงของประเทศไทย  หมายถึง พื้นที่ที่จัดแบ่งโดยมูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทยตามลักษณะที่คล้ายคลึงทางสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมโดยอาศัยความ
เชื่อ พิธีกรรม การเกษตร โภชนาการ และภูมิปัญญาอื่นๆ จ านวนรวม 35 จังหวัด 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสาร วารสาร งานวิจัย ต ารา ทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ 
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2. สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทั้งที่เป็นทางการ คือ คณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และต าแหน่งอ่ืนๆ ที่
แต่งตั้งโดยหน่วยราชการและไม่เป็นทางการ คือตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อบต . นั้นจึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ Nunprobability 
เพราะบางกลุ่มเจาะจงบุคคลที่มีต าแหน่งใน อบต. และบางกลุ่มไม่ได้เจาะจง แต่ควรเป็นผู้น าชุมชน 
หรือกลุ่มอาชีพ ซึ่งไม่ระบุอย่างชัดเจน จ านวนรวมทั้งหมด 90 คน ด้วยการสร้างค าสัมภาษณ์ที่
ก าหนดโครงสร้างของค าถามไว้ชัดเจน ด้วยการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วม 5 ระดับ ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อประมาณค่าระดับของการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมซึ่งตาม
หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีเนื้อหา
ของค าถามเหมือนกันทุกอบต. และสุดท้ายของค าสัมภาษณ์การจัดระดับการมีส่วนร่วมเป็นค า
สัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามประเด็นของ
โครงสร้างที่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนเช่นกัน 

3. วิธีการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนนั้นได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที ่1 เน่ืองจาก อบต. ทั้ง 34 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีเป็นจ านวน

มากถึง 2,388 อบต. ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะอบต. ที่ได้รับรางวัลเป็น อบต.ต้นแบบในปี พ.ศ. 2544 
ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดประกวดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว และเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป ซึ่งในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนั้นมีจ านวน 34 (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 
จังหวัด โดยที่อบต.ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอบต.ต้นแบบเพียง 15 จังหวัดๆ ละ 1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

อนึ่งในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เดินทางไปตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคม 2546 ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าลังเตรียมการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แต่การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้เป็นไปตามที่
ก าหนดทุกประการดังรายละเอียด คือ 
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ตำรำงที ่1 
แสดงจ ำนวน อบต.ทีใ่ห้สัมภำษณ์ 

อบต. ผู้ให้สัมภำษณ์ (คน) ร้อยละ จงัหวดั อ ำเภอ 
เขาขลุง 10 11.1 ราชบุรี บ้านโป่ง 
คานหาม 6 6.7 พระนครศรีอยุธยา อุทัย 
ทุ่งลูกนก 3 3.3 นครปฐม ก าแพงแสน 
ไทรม้า 5 5.6 นนทบุร ี เมืองนนทบุร ี
บางโทรัด 6 6.7 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 
บางปลา 4 4.4 สมุทรปราการ บางพลี 
บ้านปรก 8 8.9 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 
บ้านหม้อ 5 5.6 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุร ี
บ้านอิฐ 8 8.9 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 
พระงาม 5 5.6 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี
พุกร่าง 5 5.6 สระบุร ี พระพุทธบาท 
วังลึก 8 8.9 สุพรรณบุรี สามชุก 
สาลิกา 5 5.6 นครนายก เมืองนครนายก 
เสือโฮก 3 3.3 ชัยนาท เมืองชัยนาท 
หินปัก 9 10.0 ลพบุรี บ้านหมี ่

รวม 90 100.0 15 15 
 

ขั้นตอนที่ 2 ในการคัดเลือกผู้น าชุมชนในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้มีหนังสือแจ้งให้
แต่ละอบต. ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน โดยก าหนดบุคคลที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมาพบ ณ ที่ท าการแต่ละ อบต . เพื่อให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตามแบบ
สัมภาษณ์จนกระทั่งแล้วเสร็จ ซึ่งก าหนดช่วงเช้า 1 อบต. และช่วงบ่าย 1 อบต. รวมทั้งหมดที่ให้
สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 90 คน ดังรายละเอียดที่กล่าวในบทที่ 3 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลจากเอกสาร และค าสัมภาษณ์ใช้หลักการของเหตุและผลในการวิเคราะห์ 

เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาและค้นหาค าตอบกับวิธีการบริหาร อบต. ที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น คือ นายกอบต. หรือประธานบริหารอบต. ประธานสภาอบต. 
และปลัดอบต. 
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2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ในส่วนที่เป็นความคิดเห็น เพื่อการประมาณค่าระดับการ
มีส่วนร่วมนั้น ใช้หลักการทางสถิติค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารต าบลของประชาชนแต่ละกิจกรรมตามแผนพัฒนา
ต าบล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการออกข้อบังคับต่างๆ ของแต่ละต าบล (จ าแนก
ตามตารางที่ 2-6 ) ส่วนค าสัมภาษณ์ปลายเปิดตอนสุดท้ายจะสรุปค าสัมภาษณ์ของแต่ละคน และแต่
ละกิจกรรมตามโครงสร้างที่ก าหนดของค าสัมภาษณ์นั้น แล้วน าไปบูรณาการแยกตามเนื้อหาสาระ
ของแต่ละประเด็น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 

ตำรำงที ่2 
แสดงจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ที่จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 71 78.9 
หญิง 19 21.1 
รวม 90 100.0 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดคือ ร้อยละ 78.9 

 

ตำรำงที ่3 
แสดงจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ที่จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ (ปี) จ ำนวน (คน) ควำมถี ่ ร้อยละ 
30 ปี 37 ปี 44 ปี 45 ปี 51 ปี 55 ปี 60 ปี 62 ปี 
66 ปี 68 ปี 69 ปี 71 ปี 73 ปี 75 ปี 

14 1 15.6 

31 ปี 38 ปี 43 ปี 50 ปี 56 ปี 57 ปี 59 ปี 14 2 15.6 
32 ปี 39 ปี 41 ปี 47 ปี 48 ปี 53 ปี 54 ปี 64 ปี 65 ปี 27 3 30.0 
35 ปี 42 ปี 61 ปี 12 4 13.3 
46 ปี 49 ปี 10 5 11.0 
40 ป ี 6 6 6.7 
52 ป ี 7 7 7.8 

รวม 90 - 100 

จากตารางที่ 3 จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามมีอายุน้อยที่สุด 30 ปี และ
อายุมากที่สุด 75 ปี แต่เมื่อเฉลี่ยอายุโดยรวม ประมาณ 49.27 ปี มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10.67 
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ตำรำงที ่4 
แสดงจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ที่จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 65 72.3 
ปริญญาตร ี 22 24.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 3.3 

รวม 90 100.0 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผู้ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับ อบต .
ส่วนมากนั้นมีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี มีจ านวนรองลงมา 

 
ตำรำงที ่5 

แสดงจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ที่จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อยละ 

ไม่มีต าแหน่ง 18 20 
ประธานสภา อบต. 6 6.7 
ประธานบริหารอบต. 5 5.6 
ปลัดอบต. 15 16.7 
ก านัน 6 6.7 
ผู้ใหญ่บ้าน 13 14.4 
อื่นๆ 27 30.0 

รวม 90 100 

หมำยเหตุ อ่ืนๆ เป็น สมาชิกสภาอบต. จ านวน 4 คน 
  รองประธานบริหารอบต. จ านวน 3 คน 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้านปกครอง จ านวน 2 คน 
  ประธานประชาคม จ านวน 2 คน 
 ส่วนที่เหลือมีหลากหลายต าแหน่งในชุมชน แต่มีเพียงอย่างละ 1 คน 16 ต าแหน่ง 
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ตำรำงที ่6 
แสดงจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ที่จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรมีส่วนร่วมกจิกรรมกบัอบต. 
ประสบกำรณ์มส่ีวนร่วม จ ำนวน ร้อยละ 

ร่วมกับอบต.ทุกแผนงาน 44 48.9 
ร่วมกับอบต.บางแผนงาน 26 28.9 
ร่วมกับอบต.อย่างต่อเนื่องแต่ไม่
ครบทุกแผนงาน 

17 18.9 

อื่นๆ 3 3.3 
รวม 90 100 

หมำยเหตุ : อ่ืนๆ 1. ไม่มีส่วนร่วม 2 ราย 
  2. ไม่ค่อยได้รับรู้เนื่องจากไม่มีการชี้แจงข้อมูล 1 ราย 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารต าบลในแต่ละระดับของแต่ละต าบล โดยเน้นที่ประสิทธิภาพของกระบวนการของ
การเข้าไปมีส่วนร่วม 

2. ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ วิธีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่มี
ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าบล 

3. ค้นพบองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารต าบล และวิธีการบริหารต าบลที่มีประสิทธิภาพ 

4. เป็นต้นแบบในการน าเสนอความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการของประชาชนใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารต าบล และวิธีการบริหารต าบลที่มีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
แนวคิดการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ค าน า 
       การกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหากไม่ได้กล่าวถึงการกระจายอ านาจ คงจะ

ไม่สามารถอธิบายได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างไร เพราะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหากไม่มีการกระจายอ านาจไปให้ประชาชน ประชาชนก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ได้ ใน
ท านองเดียวกันการกระจายอ านาจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้หากการเมืองการปกครองของประเทศนั้นไม่ใช่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเน้นในด้าน
สิทธิโดยธรรมชาติของประชาชน นั่นหมายถึง การมีเสรีภาพเพราะฉะนั้นในบทนี้จะกล่าวถึง 
แนวคิดการกระจายอ านาจ แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย พร้อมกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงผสมผสานตามความสัมพันธ์ของ
เน้ือหาในแต่ละแนวคิด และบางส่วนได้อภิปรายผลไว้ในบทที่ 4  
 

แนวคิดการกระจายอ านาจ 
ในสภาพที่เป็นจริงของทุกประเทศปัจจุบันคือ การมีประชากรเป็นจ านวนมาก การมี

พื้นที่กว้างขวาง มีปัญหาต่างๆ มากมาย ซับซ้อน ยากต่อการตัดสินใจของรัฐบาล แต่จะให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจของรัฐบาลได้โดยตรงแบบประชาธิปไตยโดยตรงสมัยกรีก
โบราณย่อมกระท าได้ยากยิ่ง ดังนั้น การใช้ระบบตัวแทนเพื่อเป็นกลไกทางการเมืองสมัยใหม่จึงมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะหลักของระบบตัวแทนคือการคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
เพื่อเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ หรือตัดสินใจแทนประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนั้นๆ 
ด้วยเหตุนี้ “ระบบการเลือกตั้ง” จึงเป็นวิธีการที่ส าคัญที่สุดของทุกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย แต่ในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อการเลือกตัวแทนของแต่ละประเทศนั้นจะยุ่งยาก 
ซับซ้อน แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของกลุ่มประชากรและลักษณะอ่ืนๆ เท่าที่
เหมาะสมเพื่อน าไปสู่การเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด 

ตามที่ กนก วงษ์ตระหง่าน ได้วิเคราะห์แนวคิดนักปราชญ์โบราณระหว่างแนวคิดของ 
Plato และ Aristotle นั้น Plato จะเน้นการให้ความส าคัญกับการใช้อ านาจประชาธิปไตย เพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนหรือการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการของ
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ประชาธิปไตย (Principle democracy) แต่ Aristotle จะให้ความส าคัญของประชาธิปไตยไปที่
กระบวนการใช้อ านาจประชาธิปไตยที่ดีที่มีการตรวจสอบและการบังคับให้มีการใช้อ านาจบริหาร
บ้านเมืองอย่างเป็นประชาธิปไตยเพราะการไม่เน้น กระบวนการใช้อ านาจแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อ
คนโง่ขึ้นมามีอ านาจ อาจใช้อ านาจที่มีอยู่ตามใจตนเองได้ หลักเกณฑ์นี้จึงเน้นกระบวนการ
ประชาธิปไตย (Process democracy)21 นอกจากนั้นยังเชื่อว่าการใช้เสรีภาพของมนุษย์หากเป็นการ
ท าสิ่งที่คุณชอบหรือพอใจแล้วย่อมไม่ใช่ความยั่งยืน จนเป็นที่พึงปรารถนาได้ดีเท่ากับการกระท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนชอบท าตามใจตัวเองและไม่อาจฉลาดพอที่จะรู้ได้ด้วยตัวเอง
ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะถูกเลือก ส่วนความเสมอภาคนั้นมนุษย์ไม่ได้เกิดมาอย่างเท่าเทียมกันในด้าน
สมรรถภาพ แต่ควรเท่าเทียมกันในด้านกฎหมาย ด้วยการท าหน้าที่ที่ต่างกันตามความสามารถของ
แต่ละคนภายใต้ความเสมอภาคของโอกาสอย่างแท้จริง ส่วนที่มาของการกระจายอ านาจนั้นเกิดจาก
ที่ทุกรัฐทุกประเทศต้องประกอบไปด้วยประชาชนจ านวนหน่ึงมากพอที่จะป้องกันชุมชนของตนเอง 
มีอาณาเขตหรือดินแดนที่ชัดเจนแน่นอน มีรัฐบาลที่มีความเป็นอิสระในการปกครองชุมชน ท าให้
รัฐหรือประเทศทุกประเทศเน้นความมั่นคงของรัฐหรือประเทศ และอ านวยความสะดวก หรือ
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมีความสุขในทุกพื้นที่และ
กระจายไปทั่วประเทศ รัฐบาลในฐานะองค์การปกครองประเทศอาจไม่สามารถดูแลหรือสนับสนุน
ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงหรือไม่สามารถสนองตอบตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันและตรงกับความเป็นจริงของแนวคิดการกระจายอ านาจ
ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการปกครองตนเองในแต่ละท้องถิ่นให้ประชาชนได้มีส่ วน
ร่วมในการปกครองเพื่อเปิดโอกาสหรือการบริหารงานท้องถิ่นให้มากที่สุด 

ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการบริหารงานท้องถิ่นนั้นลิขิต  ธีรเวคิน ให้
ความส าคัญเนื่องจากเป็นฐานเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยเฉพาะจะช่วยเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย จะเป็นเวทีการฝึกฝนกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและจะ
เป็นที่เลือกสรรและสร้างผู้น าทางการเมืองจากสภาพความเป็นหน่วยย่อย (microcosm) ซึ่ง
เปรียบเสมือนเซลในองคาพยพของชีวภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยดีรวมกันเป็นองค์ประกอบใหญ่
เท่ากับเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ถ้าประเทศไม่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในส่วนบนหรือระดับชาติ การปกครองส่วนท้องถิ่นก็คงจะด าเนินไปได้
ยากล าบาก ขณะเดียวกันการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยเน้นแต่โครงสร้างเบื้องต้นหรือ

                                                   
21 กนก  วงษ์ตระหง่าน, ประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง, กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา        

การพิมพ,์ 2526. หน้า 37. 
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ระดับชาติและมองข้ามระดับล่างหรือระดับท้องถิ่นจะกลายเป็นคนหัวโต ไม่มีส่วนใดช่วยเสริมฐาน
รากซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ย่อมท าให้เกิดความเสียดุลและมีผลต่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ เป็นอย่างมาก22  ทั้งนี้เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางเนื่องจากประชาชนที่
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นย่อมเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าคนต่างถิ่น ส่วน
รัฐบาลกลางเป็นเพียงหน่วยสนับสนุนในด้านงบประมาณบางส่วนและความรู้ทางเทคนิคส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ไม่ควรมองข้ามหลักการกระจายอ านาจที่อุทัย  หิรัญโต ได้สรุปไว้ว่า 

1. ไม่ควรให้ท้องถิ่นมีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบมากนัก เพราะอาจมีรายได้ไม่
เพียงพอรายจ่าย และเป็นเหตุให้ต้องพึ่งรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา 

2. เมื่อก าหนดหน้าที่ใดให้ส่วนท้องถิ่นแล้ว ควรมอบอ านาจให้ด้วย เพื่อให้งาน
สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 

3. การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นควรเป็นไปทีละเล็กละน้อยเพียงพอกับความสามารถ
ในการปกครองตนเอง แต่ต้องมีอ านาจบริหารอย่างอิสระ รัฐบาลควบคุมเท่าที่จ าเป็นหรือเป็นเพียง
การก ากับ23 

แต่ควรจะเป็นไปตามผลการทดลองตาม “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดย
กระจายอ านาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพื่อการขยายผล” ของ J.K. Robert England ซึ่งเป็นผู้แทน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ได้ก าหนดหลักการกระจายอ านาจไว้ว่า 

1. กระจายความสัมพันธ์ทางด้านการบริหารการปกครอง 
2. ท าให้การเมืองมีบรรยากาศของการเป็นประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีความ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาธิปไตย 
3. พัฒนาประชาสังคมและองค์กรชุมชน 
เพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาที่จะให้ผลดีได้ประชาชนและรัฐบาลจะต้องเข้าใจกัน

และกันเป็นอย่างดี รัฐบาลต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนและสนองความต้องการของประชาชน
หรือมีความรับผิดชอบต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นความมีเหตุผลและเกิดสมดุลย์ของการ

                                                   
22 ลิขิต  ธีรเวคิน , การเมืองการปกครองของไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. หน้า 316. 
23 อุทัย  หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523. หน้า 20. 
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กระจายอ านาจจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน24 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ Carl Cohen ได้
จัดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจของรัฐกับบทบาทของประเทศในระบอบประชาธิปไตยเป็น 3 ด้าน
คือ 

1. ด้านกว้างของประชาธิปไตย ซึ่งเกี่ยวกับการใช้อ านาจของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน และหากประชาชนมีบทบาทต่อการตัดสินใจของรัฐมาก ย่อมท าให้การใช้อ านาจของ
รัฐบาลหรือผู้ปกครองเป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการมากขึ้น 

2. ด้านลึกของประชาธิปไตย เป็นการมองบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านไปยังรัฐบาลโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งลักษณะของการ
มีส่วนร่วมดังกล่าวหากมีมากย่อมส่งผลให้รัฐบาลใช้อ านาจตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้มากขึ้น 

3. ด้านยาวของประชาธิไตย เป็นการมองบทบาทของประชาชนที่มีต่อนโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้อ านาจตัดสินใจนโยบาย ซึ่งหากมีประชาชนมีบทบาทต่อการใช้
อ านาจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ย่อมบ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน
นั้นๆ ขึ้น25 

กล่าวโดยสรุปแนวคิดของ Cohen เน้นประเด็นที่บทบาทของประชาชนในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในทางการเมือง เพื่อให้การตัดสินใจของรัฐบาลหรือการใช้อ านาจของรัฐบาลสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

แต่ส าหรับอุทัย  หิรัญโต มิได้มองบทบาทของประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองหรือการใช้อ านาจในการตัดสินใจของรัฐบาล เพราะเป็นการจ าแนก ลักษณะของการกระจาย
อ านาจโดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของอ านาจจากส่วนกลางกับหน่วยการปกครองที่ต่ ากว่า ซึ่งสรุป
ได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. การกระจายอ านาจทางการเมือง เป็นการกระจายอ านาจหน่วยการเมืองที่ย่อยลงไป
ให้มีอ านาจในกระบวนการนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ โดยสงวนอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ไว้ที่ รัฐบาลกลาง จึงมักจะเป็นรัฐที่ เป็นสหพันธรัฐมากกว่ารัฐเดี่ยว เช่น มลรัฐต่าง  ๆ ใน

                                                   
24 ส านกังาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และ UNDP, สรุปผลการทดลองตาม “โครงการส่งเสริมการ

บริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจส่วนท้องถิ่น:ข้อเสนอเพื่อการขยายผล” เอกสารประกอบการสมัมนา (โรเนียว
เย็บเล่ม) 18-19 กันยายน 2543, ม.ป.ป. หน้า 14. 

25 Carl  Cohen, Democracy, The Free Press : New York, 1971. P. 8-23. 
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สหรัฐอเมริกา ที่มีอ านาจอิสระในการปกครอง แต่อ านาจทางด้านการทหาร และการต่างประเทศ 
รัฐบาลกลางจะสงวนอ านาจไว้ 

2. การกระจายอ านาจทางการบริหาร เป็นการกระจายอ านาจที่รัฐบาลกลาง ได้มอบ
อ านาจให้หน่วยการปกครองที่ต่ ากว่ามีอ านาจด าเนินกิจการต่างๆ ได้โดยอิสระภายในท้องถิ่นตน26 

ส่วนการจ าแนกรูปแบบของการกระจายอ านาจ อุทัย  หิรัญโต กลับมีแนวคิดเดียวกับ
องค์การสหประชาชาติซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระบบคือ 

1. ระบบการให้ท้องถิ่นด า เนินงานเองอย่างเต็มที่  (Comprehensive Local 
Government System) กล่าวคือส่วนท้องถิ่น และส่วนกลางมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการทุก
อย่างไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน เหมือนกัน ภายใต้การก าหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานด้านเกษตรกรรม  การศึกษา  การอนามัย และการสังคม
สงเคราะห์ ได้โดยตรงมากกว่าที่จะให้หน่วยงานสาขาของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่อยู่ใน
ส่วนกลางจัดท าเอง 

2. ระบบการให้มีส่วนร่วมกันด าเนินงาน (Partnership System) หมายถึง กิจการ
บางอย่างท้องถิ่นมีอ านาจที่จะด าเนินการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยตรง แต่กิจการบางอย่างจะ
กระท าได้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยช่วยเหลือทางวิชาการของส่วนกลางหรือบางกิจการ
หน่วยงานสาขาของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่อยู่ในส่วนกลางจัดท าเอง 

3. ระบบการแยกหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ฝ่าย (Dual System) เป็นระบบที่
ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโดยตรง แต่ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินกิจการต่างๆ บ้าง 
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งไม่มากนักเนื่องจากท้องถิ่นไม่มีเงิน และก าลังคนที่เพียงพอ ดังนั้นส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นเพียงการกระจายอ านาจทางการเมือง มากกว่าที่จะกลายเป็นการกระจายอ านาจทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4. ระบบรวมการด าเนินงานไว้ที่ส่วนกลางแห่งเดียว (Integrated Administrative 
System) กล่าวคือ ส่วนกลางจะด าเนินงานโดยให้ความช่วยเหลือแก่ส่วนท้องถิ่นทุกอย่าง27 

กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยในอดีตหรือก่อนรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 ใช้บังคับการ
กระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในระบบที่ 4 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
ยังคงควบคุมการเก็บภาษีอากร การกู้เงิน การอนุมัติงบประมาณท้องถิ่นและการอบรมเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

                                                   
26 อุทัย  หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, อ้างแล้ว, หน้า 19. 
27 อุทัย  หิรัญโต, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
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อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจน้ันไม่น่าจะผิดเพี้ยนหรือแตกต่างไป
จากข้อสรุป 3 ประการของอุทัย  หิรัญโต มากนัก กล่าวคือ 

1. เพื่อระบายความมั่นคง (Conqestion) ของบริการสาธารณะต่างๆ ที่รวมอยู่หรือเป็น
ภารกิจของรัฐบาลกลางออกไปให้ท้องถิ่นรับผิดชอบในลักษณะของการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
กลาง 

2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐที่ได้ปฏิบัติในท้องถิ่น เพื่อ
ประชาชนในท้องถิ่นรู้ความต้องการและปัญหาของท้องถิ่นได้ดีกว่าส่วนกลาง 

3. เพื่อเป็นการกระจายการพัฒนาออกไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น28 
กล่าวโดยสรุปการกระจายอ านาจด้วยวิธีการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหาร เพราะประชาชนรับผิดชอบกันเองเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ชุมชน จึงท าให้ประหยัด เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์และจ านวน
ประชากร เป็นเหตุให้สภาพความเป็นอยู่และรายได้แตกต่างกัน ดังน้ันการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
ด าเนินการเองได้อย่างอิสระ ผลของงานย่อมส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแต่ละท้องถิ่นได้ใช้สิทธิ เสรีภาพ ในการใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสมเข้า
ไปบริหารกิจการของท้องถิ่นซึ่งการปกครองท้องถิ่นเกือบทุกรูปแบบในแต่ละประเทศที่ยึดหลักการ
กระจายอ านาจอย่างชัดเจนโดยอาศัยวิธีการเลือกตั้ง จึงท าให้มีการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลกลางที่
นับวันจะมีมากขึ้นตามความเจริญของบ้านเมืองจนมิอาจจะด าเนินการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ส าหรับประเทศไทยมีปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนการกระจายอ านาจอย่างชัดเจนถึง 3 
ประการ กล่าวคือ 

1. รัฐธรรมนูญได้ก าหนดหลักการกระจายอ านาจในรัฐธรรมนูญฉบับ พ .ศ. 2540 ไว้
อย่างชัดเจนตามที่กล่าวมาข้างต้น 

2. รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจไว้ชัดเจนเช่นกัน 
3. ประชาสังคมมีความตื่นตัวในกระบวนการประชาธิปไตยมากโดยเฉพาะพัฒนาการ

กระบวนการของการกระจายอ านาจ29 
นอกจากนั้นตามหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศว่า “มนุษย์เกิด

มามีเสรี มีศักดิ์ศรี และสิทธิเท่าเทียมกันและพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเอ้ืออาทร…ทุกคนมีสิทธิใน

                                                   
28 อุทัย  หิรัญโต, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
29 ส านักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทยและ UNDP, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
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ชีวิต มีเสรีภาพ… มีสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจ าเป็นต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และการพัฒนาตนเองอย่างอิสระ” และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ .ศ. 2540 
(มาตรา 4) ที่ว่า “ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” 
และ (มาตรา 26) “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งโคทม  อารียา ได้สรุปในเชิงพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ควรจะปฏิบัติให้เป็นจริงได้คือ 

1. ประชาชนต้องพึ่งตนเอง เร่ิมจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษย์ 
2. ประชาชนต้องพึ่งกันเอง เร่ิมจากความเอ้ืออาทรและความสามารถในการรวมกลุ่ม 
3. ประชาชนต้องพึ่งหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมและการจัดสรร

ทรัพยากร 
4. ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยผ่านองค์กรต่างๆ ตาม

รัฐธรรมนูญ30 
ส่วนการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยที่ผ่านมา อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ ได้สรุปเป็น

ค าถามที่ส าคัญไว้ว่า “เป็นการปกครองท้องถิ่นด้วยคนจากส่วนกลางและเป็นการปกครองส่วนกลาง
ด้วยคนจากท้องถิ่น” ซึ่งหมายถึงว่า หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคือผู้ปกครองและบริหารที่
เป็นจริงในต่างจังหวัดทั้งในเมืองและชนบทหรือผู้น าและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นคือ 
ข้าราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่คัดสรรควบคุมโดยระบบราชการประจ าซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะงบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่มักจะถูกคัดสรร  จัดแบ่ง  และก าหนดโดย
ส่วนราชการประจ าที่อยู่เหนือขึ้นไปที่ระดับกรมและกระทรวง เพราะฉะนั้นกลไกของรัฐต่างๆ จึง
ไม่ได้ขึ้นต่อชุมชนและท้องถิ่นในทางการเมือง หากแต่ขึ้นต่อระบบราชการประจ าที่รวมศูนย์อยู่ที่
กรุงเทพฯ จึงไม่อาจท าตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงได้เลย จึงเข้าท านองค าคมที่ว่า 
“เป็นการปกครองท้องถิ่นด้วยคนจากส่วนกลาง” ส่วนค าคมที่ว่า “เป็นการปกครองส่วนกลางด้วย
คนจากท้องถิ่น” นั้นเป็นการอธิบายถึงสภาวะการแข่งขันในทางการเมืองระดับชาติ หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ใช้อ านาจ อิทธิพลในฐานะส .ส. หรือรัฐมนตรีกดดัน
หรือผลักดันให้หน่วยราชการประจ าต้องน าโครงการส าคัญๆ ลงมาในพื้นที่ของเขตเลือกตั้งหรือเขต
ฐานคะแนนเสียงของตนเพื่อเป็นการสร้างฐานเสียงให้แข็งแกร่ง โดยผ่านข้าราชการประจ า
ระดับชาติต้องร่วมมือกับนักการเมืองเพื่อแทรกแซงนโยบาย ระดับภูมิภาคหรือชนบท ดังนั้น 

                                                   
30 โคทม  อารียา, บทบาททางการเมืองขององค์การเอกชน (พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : ไม่ปรากฏ 

ส านักพิมพ,์ 2542. หน้า 3. 
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นักการเมืองระดับชาติหรือ ส.ส. จึงมีความสามารถในการสนองตอบปัญหาและข้อเรียกร้องของ
ท้องถิ่นเป็นหลักท าให้ขาดความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาระดับชาติและระดับสากล 
ขณะเดียวกัน ความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ของบุคคลเหล่านั้น จึงจ ากัดอยู่ในระดับท้องถิ่น
ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นคือตัวแทนของคนในชาติ31 จึงท าให้ไม่แตกต่างไปจากค าคมที่กล่าวมาข้างต้น 
จึงท าให้ไม่แตกต่างไปจากข้อสรุปที่ลิขิต  ธีรเวคิน ได้สรุปลักษณะส าคัญๆ เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นไทยไว้ว่า 

1. ท้ อ งถิ่ น  ไ ม่ มี อิ ส ระม ากพอที่ จ ะปกครองตน เอ ง  รั ฐบ าล โดย เฉพ าะ
กระทรวงมหาดไทยยังพยายามควบคุมการบริหารส่วนภูมิภาค ท าให้การพัฒนาการปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินไปได้อย่างเชื่องช้า 

2. ผู้น าท้องถิ่นยังมีทัศนคติแบบจารีตนิยม กล่าวคือ ยังมีความกลัวข้าราชการฝ่าย
บ้านเมือง ไม่กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ 

3. รายได้ของท้องถิ่นมีไม่เพียงพอกับรายจ่ายท าให้จ าต้องอาศัยเงินงบประมาณจาก
ส่วนกลาง ท าให้ขาดความเป็นอิสระและความคล่องตัว 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิค
ในการบริหาร การท างบประมาณ การวางแผน การร่างโครงการฯลฯ 

5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นที่แสวงหาประโยชน์ของคนบางกลุ่ม จนมี
ค ากล่าวว่า สภาผู้รับเหมา32 เป็นต้น 

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ดังกล่าวนักวิชาการได้เสนอแนวคิดเพื่อการปฏิรูปการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจ ติดตามและรับผิดชอบต่อการเมือง
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเป็นต้นว่า     เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ได้เสนอว่า 

1. ต้องกระจายอ านาจไปให้การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่มีอยู่ในเขตเมืองและเขต
ชนบทและถ้าระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายชั้นต้องให้หน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นชนบทเป็นอิสระจากหน่วยปกครองท้องถิ่นเขตเมืองหรือจากหน่วยปกครองท้องถิ่น  
ชั้นสูงที่ควบคุมหน่วยปกครองท้องถิ่นพื้นฐาน 

2. ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบทั้งในด้านการใช้จ่ายและด้านการหารายได้โดยเฉพาะการมี
อิสระภาพในการก าหนดโครงการ แผนงาน และงบประมาณ33 

                                                   
31 อเนก  เหล่าธรรมทัศน์, สองนัคราประชาธิปไตย, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, 2539. หน้า 47-49. 
32 ลิขิต  ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2), อ้างแล้ว, หน้า 310. 
33 เอกนก  เหล่าธรรมทัศน์, สองนัคราประชาธิปไตย, อ้างแล้ว, หน้า 52. 
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ส่วนอิสระ สุวรรณบล ได้เสนอเกี่ยวกับตัวแบบด้านระบบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นที่ส าคัญ กล่าวคือ 

1. การบริหารทั่วไป ตั้งแต่งานธุรการ  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การ
ประชาสัมพันธ์  แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา 5 ปี แผนพัฒนาประจ าปี เทศกิจ ทะเบียน 
การบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์ข้อมูลการลงทุน  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. การศึกษาของเด็กหรือเยาวชน มีการพัฒนาอาชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬา การ
สนทนาการ ห้องสมุด 

3. การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนามัย สุขาภิบาล การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

4. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน วิศกรรมขนส่ง งานโยธา งานสร้างถนน สร้าง
สะพาน ระบบน้ า การจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ การควบคุมอาคาร การผังเมือง34 

แต่จากการศึกษาของสมคิด  เลิศไพฑูรย์ แม้จะไม่ได้เสนอแนวทางให้มีการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่นไทยโดยตรง แต่ผลของการศึกษาการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝร่ังเศส ได้
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่น กล่าวคือ รายได้หลักจะมาจากรายได้
จากภาษี 5 ประเภทด้วยกัน คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีเพื่อการอยู่อาศัย  ภาษี
เพื่อการประกอบวิชาชีพ  และอาจเก็บเพิ่มเติมภาษีรถยนต์  อากรมหรสพ  ภาษีสุรา  และเคร่ืองดื่ม  
โดยภาษีและอากรต่างๆ ดังกล่าว แม้องค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บได้แต่จะต้องได้รับการอนุญาต
จากรัฐเพราะรัฐได้ก าหนดเพดานขั้นสูงไว้ และห้ามมิให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มอัตราภาษี 

ส่วนรายได้อ่ืนๆ คือรายได้จากทรัพย์สิน จากสาธารณูปโภคและจากการประกอบการ
พาณิชย์หรือเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทรัพย์สินบางประเภทอยู่แล้ว 
ได้น าทรัพย์สินเหล่านั้นไปหารายได้ กับรายได้อีกประเภทหนึ่งคือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งมี 3 
ประเภทคือ เงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานโดยเฉพาะการจ้างพนักงานดูแลอาคาร  ถนนหนทาง 
ฯลฯ เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน เป็นต้นว่า การก่อสร้างอาคาร  การซื้อที่ดินเพื่อสร้างถนน เป็นต้น 
และสุดท้ายเงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอ านาจที่รัฐต้องจ่ายให้ทุกๆ ปีตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากนั้นรายได้ที่เป็นเงินกู้ ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 เป็นต้นมาองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติจากส่วนกลางอีกต่อไป เพราะสามารถติดต่อกับธนาคารหรือ

                                                   
34 อิสระ  สุวรรณบล, “ข้อเสนอเกี่ยวกับตัวแบบด้านระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” สรุปผลการ

ทดลองตาม “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี โดยกระจายอ านาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพื่อการขยายผล” 
เอกสารประกอบการสัมมนา, อ้างแล้ว, หน้า 100. 
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หน่วยงานที่ให้กู้ยืมได้โดยตรง35 จนกลายเป็นพัฒนาการทางการคลังและการปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกแนวทางหนึ่งนั่นเอง 

ส าหรับการศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศสวีเดนของ Soren Haqqroth 
เกี่ยวกับ Local Governance : The case of Sweden ซึ่งสรุปความโดยชุลีพร  เดชข า พอเป็นสังเขปว่า 
การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปสภาเคาน์ที่และเทศบาลนั้นเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการของภาครัฐ ในลักษณะของการกระตุ้นจิตส านึกประชาชนให้อยู่ในฐานะที่มี
อิทธิพลต่อผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง และสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะแผนพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการดูแลเด็ก แผนการพัฒนาท้องถิ่น การ
พจิารณางบประมาณ ภาษี และเร่ืองเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นสามารถกระท าได้อย่างเป็น
อิสระ ไม่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับจากรัฐ จึงท าให้การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นมี  
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญของประเทศได้ก าหนดหลักการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ 

1. ให้สภาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมาจากการเลือกตั้งตัดสินใจในเร่ืองทั่วไป
ของท้องถิ่น 

2. ให้อ านาจระดับท้องถิ่นและภาคในเร่ืองภาษี 
3. การท างานของเทศบาลและสภาเคาน์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสูงของรัฐ 
4. ขอบเขตพื้นที่ การจัดโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจของเทศบาลจะก าหนดขึ้นโดย

กฎหมาย 
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะมี 3 เงื่อนไขที่ส าคัญรองรับคือ 
1. ความสามารถของท้องถิ่น ท้องถิ่นมีความสามารถตามกฎหมายในการตัดสินใจใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับประชาชน 
2. ทรัพยากรการเงิน 
3. อ านาจประชาธิปไตยหรืออ านาจในการตัดสินใจเป็นของประชาชน36 
อย่างไรก็ตามหากมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบโดยเฉพาะประเทศไทย 

ซึ่งมีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลซึ่งมี 3 ระดับคือเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง และ
                                                   

35 สมคิด  เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์อักษร, 2543. 
หน้า 18-21. 

36 ชุลีพร  เดชข า, การปกครองท้องถิ่นประเทศสวีเดน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์อักษร, 2543. หน้า 2, 5-
6,ฅ 17, 39 และ 62. 

DPU



 35 

เทศบาลต าบล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล  และกรุงเทพมหานคร  นั้น สมคิด  เลิศ
ไพฑูรย์ ได้เสนอแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนท้องถิ่นด้วยกันกล่าวคือ ต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในการให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเทคนิค  อุปกรณ์  เคร่ือง
ไม้เครื่องมือต่างๆ การสนับสนุนทางการเงินซึ่งกันและกันในการให้บริการสาธารณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง การให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดคือการรวมกลุ่มระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง จัดตั้งสหการในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดท าบริการสาธารณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในลักษณะของการเป็นองค์การมหาชน37 เป็นต้น 

เพราะฉะนั้นแนวคิดการกระจายอ านาจที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของทุก
ประเทศควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองตนเองและการ
พัฒนาชุมชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่การริเร่ิมโครงการ การวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน การจัดท า
งบประมาณ การด าเนินการตามแผนโดยสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงทั้งในทางตรง
และทางอ้อมที่ผ่านทางตัวแทน จะท าให้การปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน จึงจะเป็นการ
กระจายอ านาจที่แท้จริง 
 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการบริหารจัดการใน

องค์กรปกครองทุกระดับเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด  
ร่วมกระท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักธรรมาภิบาล
และควรเป็นหลักการทางการบริหารที่หน่วยงานภาครัฐทุกระดับควรยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ในหมวด 5 ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่ารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ (มาตรา 76) และรัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงการสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ (มาตรา 78) ต่อจากนั้นรัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 9 ว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น ที่จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น (มาตรา 282) ขณะเดียวกันการก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                   
37 สมคิด  เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส, อ้างแล้ว, หน้า 26. 
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ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม (มาตรา 283) ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองได้เฉพาะ (มาตรา 284) ทั้งนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้อง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับหรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น (มาตรา 285) หลังจากนั้นได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดกรอบไว้ 6 ประการคือ หลักความโปร่งใส  
หลักนิติธรรม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความเสมอภาค  หลักความคุ้มค่าและหลักการมีส่วนร่วม 
แต่ในที่สุดได้ออกเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพื่อ
ก าหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน… ต้องใช้
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  การตรวจสอบ  และประเมินผล  การ
ปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภาระกิจ 

อย่างไรก็ตามหลักการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีนักวิชาการเสนอ
แนวความคิดไว้อย่างหลากหลายตามวิธีการหรือกระบวนศึกษาแต่ละกรณีศึกษาของนักวิชาการแต่
ละคนเป็นต้นว่าหากเป็นหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดีที่อรทัย  ก๊กผล ศึกษา
นั้นต้องยึดหลัก 4 ประการ เพื่อตอบค าถามที่ว่าควรจะเกิดขึ้นเมื่อใด ใครควรจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการและในรูปแบบใด กล่าวคือ 

หลักที่ 1 Starting Early หรือเร่ิมต้นเร็วด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
การตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาทางเลือกให้มีความรอบคอบมากขึ้น 

หลักที่ 2 Stakeholders หรือคลอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กระบวนการมีส่วนร่วม
ต้องท าอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบ ควรมีโอกาสเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วม 

                                                   
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 
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หลักที่ 3 Sincerity หรือความจริงใจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างเปิดเผย จริงใจ ปราศจากอคติและมีการสื่อสาร
ระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา 

หลักที่ 4 Suitability หรือเป็นการเลือกเทคนิคและวิธีการของการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนที่มีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความสนใจของชุมชน 
รวมทั้งลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม และค่านิยมของชุมชน38 

แต่กรณีศึกษาเดียวกันของอรทัย  ก๊กผล เมื่อน าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง จนมีผลต่อการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ประชาชนมีการ
เรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น กลายเป็นความสอดคล้องระหว่างปรัชญาการปกครองส่วนท้องถิ่นกับหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการคือ 

1. เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ช่วยท าให้มีทางเลือกมากขึ้นและมีการตัดสินใจที่
รอบคอบมากขึ้น 

2. เป็นการสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความชอบธรรม 
3. เป็นการสร้างการยอมรับ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท าให้การน าโครงการหรือ

นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ง่ายขึ้นและประหยัดทรัพยากร 
4. เป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน

ชุมชน 
5. ช่วยท าให้ประชาชนสนใจปัญหาของชุมชนมากขึ้น39 
เมื่อน าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสัมพันธ์กับการปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หลักธรรมาภิบาลแล้วได้น าไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและองค์ประกอบของการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างมากมายหลาย
แนวคิดเป็นต้นว่า อานันท์  ปันยารชุน  ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ 5 ประการคือ 

1. Accountability หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ 
2. Participation หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                                                   
38 อรทัย  ก๊กผล, Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คลังวิชา, 2546. 

หน้า 25. 
39 อรทัย  ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 24. 
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3. Predictability หมายถึง ความสามารถที่คาดการการท านายถึงความก้าวหน้าของ
การเปลี่ยนแปลงไว้ 

4. Transparency หมายถึง ความสะอาดโปร่งใส 
 
5. Interrelate หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในส่วนต่างๆ40 
แต่กรณีแนวคิดของประเวศ  วะสี ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ 
1. มีการเมืองและระบบราชการที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมและตรวจสอบได้ 
2. มีภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและตรวจสอบได้ 
3. มีสังคมที่เข้มแข็งเป็นลักษณะของประชาสังคม (Civil Society) ที่สามารถ

ตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ต้ังอยู่ในความถูกต้องได้41 
ส่วนธีรยุทธ  บุญมี ได้เสนอให้ประชาชน  ข้าราชการ และผู้บริหาร ในทุกด้านทุก

ระดับต้องเป็นหุ้นส่วน (partnership) กันในการก าหนดชะตากรรมของประเทศหรืออีกนัยหนึ่ง เป็น
กระบวนการความสัมพันธ์ (Interactive relation) ระหว่างภาครัฐ  ภาคสังคม  ภาคเอกชน  และ
ประชาชน โดยทั่วไปในการที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม  โปร่งใส  ยุติธรรม  และตรวจสอบได้42  แต่ประเด็นที่จะเป็นปัญหาคือหลักเกณฑ์ที่จะวัด
ความมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นคืออะไรหรือเป็น
อย่างไร ซึ่งในเร่ิมแรกจะใช้แนวคิดของ James L. Creighton (แปลและเรียบเรียงโดยวันชัย  วัฒน
ศัพท์) ที่ได้สรุปหลักเกณฑ์ในการวัดไว้ว่าต้องประกอบด้วยความรู้สึกของสาธารณชนที่มีต่อ
โครงการกับการสนับสนุนต่อโครงการของสาธารณชนในรูปแบบโครงการสาธารณชนสัมพันธ์ 
โดยเน้น “เพียงพอ  ยุติธรรม  เปิดเผย  โปร่งใส  น่าเชื่อถือ” ตามหลักการฉันทามติ (Consensus) จาก
การเข้าไปท างานร่วมกับประชาชนทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย43  ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพด้วย กล่าวคือ 

                                                   
40 อานันท์  ปันยารชุน, ปาฐกถาเรื่องธรรมรัฐกับอนาคตประเทศไทย ในมติชน 26 มีนาคม 2541. หน้า 2. 
41 ประเวศ  วะสี, ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม, กรุงเทพฯ : หมอ

ชาวบ้าน, 2541. หน้า 6. 
42 ธีรยุทธ  บุญมี, สังคมเข้มแข็งธรรมรัฐแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สายธาร, 2541. หน้า 1 และ 17. 
 James L Creighton, A Guide book for involving citizens in community Decision MAKING. 
43 วันชัย  วัฒนศัพท์ (แปลและเรียบเรียง), คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน 

(พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซต, 2544. หน้า 328-330. 
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1. มีการสื่อสารสองทางโดยมีเป้าหมายรวมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการ
สนับสนุนจากสาธารณชน 

2. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่ างเพียงพอถึงทางเลือกและผลที่ตามมาโดยให้
สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่น าเสนอหรือที่เป็นนโยบายของ
รัฐ 

3. การตัดสินใจต้องมี “คุณค่า” มี “ความชอบธรรม” ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจต้องเป็นกระบวนการที่ยุติธรรม  เปิดเผย  และเป็นประชาธิปไตย โดยเป็นไปตามหลักการ
ที่ส าคัญคือ 

 3.1 การให้ข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับค าบอกเล่าเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 3.2 การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ ต้องได้รับรู้ก่อนการตัดสินใจ 
 3.3 การปรึกษาหารือ เพื่อให้มีบทบาทต่อการตัดสินใจ 
 3.4 การสร้างฉันทามติ ต้องเห็นชอบด้วยการตัดสินใจ44 
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ในทุก

โอกาสและตลอดโครงการ 
นอกจากนั้นกรณีศึกษา Best Practices ของอรทัย ก๊กผลได้สรุปประเด็นส าคัญจากการ

เรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน 3 ประการคือ 
ประการแรก  ความหลากหลายของระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน จะ

มีบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละระดับดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน คือการให้บทบาทแก่ประชาชนใน

ระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแล้วรัฐจะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบ
ที่ส าคัญคือการลงประชามติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีบทบาทในการ
จัดหาข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมกับน าเสนอทางเลือกเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ
เลือกด้วยวิธีการลงประชามติ 

2. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความช่วยเหลือ คือการให้บทบาทแก่ประชาชนใน
ระดับสูง โดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในลักษณะของการร่วมจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และผู้น าชุมชน 

                                                   
44 วันชัย  วัฒนศัพท์ (แปลและเรียบเรียง), เรื่องเดิม, หน้า 1-5. 
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3. การมีส่วนร่วมในระดับการเข้าไปมีบทบาท  เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและข้อมูล
ข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูล ความคิดเห็นของ
ประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ ในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นการถาวรแบบการมีส่วนร่วมในระดับของความร่วมมือ 

4. การมีส่วนร่วมในระดับหารือ เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ในลักษณะของการส ารวจ
ความคิดเห็นหรือการประชุมสาธารณะ 

5. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับต่ าที่สุด บทบาทของประชาชนมีน้อยมากเพราะได้รับข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชนใน
ลักษณะของการจัดท าสื่อเผยแพร่ การท าวารสารฯลฯ 

ประการท่ีสอง  การตระหนักถึงการก าหนดระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งผู้บริหารจะต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญอีก 2 ประการคือ 

1. ต้องจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
รวมทั้งประโยชน์ที่คาดหวังจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเลือกระดับและรูปแบบการมีส่วน
ร่วมที่เหมาะสมสอดรับกัน 

2. ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับใดและแจ้งให้
ทราบต้ังแต่ต้น พร้อมกับการรักษาสัญญาที่จะด าเนินการตามระดับการมีส่วนร่วม 

ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้นมีหลายปัจจัยคือ 

1. ลักษณะพื้นท่ี โดยพิจารณาจากความเป็นสังคมชนบทและเมือง ซึ่งจากกรณีศึกษา
ต่างๆ จะมีรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันกล่าวคือ 

 1.1 ประชาชนชนบทมีเวลาอุทิศต่อการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนในเมือง 
 1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมสัมพันธ์แบบเครือญาติแต่ในเมืองจะเป็นแบบเป็น

ทางการ 
 1.3 ประชาชนชนบท ต้องผ่านสื่อที่เข้าใจง่ายจากการพูด  ฟัง  แสดง  มากกว่าการ

อ่าน 
2. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ เลือกระดับและ

รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม เช่น ประชาชนที่มีความกระตือรือร้นหรือผู้น าชุมชนควรเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในระดับสูง 
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3. ประเด็นหรือเร่ืองท่ีต้องการให้ประชาชนเข้าร่วม หากมีผลกระทบหรือขัดแย้งกับ
ประชาชนสูง ควรมีรูปแบบการมีส่วนร่วมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในระดับสูง
มากกว่าการให้ข้อมูลหรือการหารือ 

4. ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะงบประมาณและบุคลากร
ต้องพิจารณาข้อจ ากัดของงบประมาณและทักษะของบุคคลที่จ าเป็นซึ่งต้องให้ข้อมูลต่อประชาชน
ก่อนมีการตัดสินใจ 

ประการสุดท้าย เงื่อนไขท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งมี 3 ประการคือ 

1. ผู้น าองค์กร ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ ต้องมีความจริงใจ ตั้งใจ แน่วแน่ต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจของประชาชน ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยส าคัญของ
ความส าเร็จ 

2. ทีมงานและองค์กร  ต้องมีความสามารถ มีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์
สถานการณ์  การก าหนดเป้าหมาย  การเลือกระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วม รวมทั้งการติดต่อกับ
ประชาชน เพื่อสร้างทัศนคติทางบวกต่อกระบวนการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วม
มีความหมายมากขึ้น 

3. ประชาชน ควรยึดประชาชนเป็นหลักมากกว่าความสะดวกของหน่วยงาน เพราะ
การมีส่วนร่วมเป็นงานอาสาสมัคร ซึ่งอาจไม่มีเวลาส าหรับการมีส่วนร่วมและไม่ได้รับรายได้อ่ืนใด 
ขณะเดียวกันอาจเสียรายได้ประจ าของตนไป ดังนั้นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ตระหนักว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเข้าใจประชาชน
ในท้องถิ่นและประเด็นส าคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนดังน้ี 

1. ความส าคัญของประชาชนที่จะมามีส่วนร่วมกับผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับ 
2. ความอิสระของประชาชนที่จะเข้าร่วมต้องมีความเป็นอิสระทางความคิด และต้อง

ไม่อยู่ใต้อิทธิพลใดๆ 
3. ค านึงถึงความสามารถ  ความรู้  ความเข้าใจ  และความสะดวกของประชาชนที่จะ

เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 
4. หัวใจของความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางโดยเอื้ออ านวยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง45 

                                                   
45 อรทัย  ก๊กผล, Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ้างแล้ว, หน้า 176-186. 
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ส าหรับกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เรียกว่า องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ของอรทัย  ก๊กผล นั้นพบว่า 

อบต. ห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงาน กล่าวคือ 

1. ปัจจัยเร่ืองข้อมูล โดยเน้นกระบวนการได้มาของข้อมูล คือ 
 1.1 ใช้แบบสอบถามส ารวจความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนของชาวบ้าน 
 1.2 การจัดเวทีประชาคม 
 ท าให้ข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้อง เที่ยงตรง รอบด้านและทันสมัย จนกลายเป็น

เคร่ืองมือที่ส าคัญในการตัดสินใจที่จะเลือกด าเนินการหรือไม่ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและลด
ความขัดแย้งในพื้นที่ 

2. ปัจจัยเร่ืองการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความ
เข้าใจกับ   ประชาชนผ่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  การกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าว
หรือเสียงตามสาย หรือใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะท าก่อนมีการด าเนินกิจกรรมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง และจะเพิ่มความถี่ขึ้นเมื่อจะเร่ิมด าเนินการ 

3. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน จากการสร้างความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของประชาชนต่ออบต. ด้วยการจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้กับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิก อบต.  ผู้น าท้องถิ่น  ตลอดจนประชาชน  และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้เห็นความส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน
ของอบต. 

4. ปัจจัยผู้น า  ผู้น าทั้งทางการเมืองและการบริหารมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีโดย
มีปลัดอบต.ให้การสนับสนุนในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของอบต. ห้วยกะปิ นั้นพบว่า 
1. สภาพและลักษณะพื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท เพราะตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองและติดกับ

เขตเทศบาล ซึ่งมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้ระยะแรกเป็นปัญหา อุปสรรคในการ
ท างานของอบต. เพราะประชาชนในเขตบ้านจัดสรรไม่มีการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเลย 
จนระยะต่อมาในเขตหมู่บ้านจัดสรรเกิดปัญหาขยะ  ไฟฟ้า และประปา ผู้แทนจากหมู่บ้านจัดสรรจึง
เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว หลังจากนั้นการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมของอบต. จึงเป็นไปด้วยดีตลอด 
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2. ปัญหาในการเก็บข้อมูล  เป็นปัญหาที่ เกิดจากการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงแรกซึ่งสมาชิกอบต . ไม่เข้าใจแบบสอบถามและไม่
สามารถสอบถามได้ตรงตามแบบสอบถามข้อมูลที่ประชาชนกรอกจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่
เมื่อให้ปรับภาษาแบบสอบถามให้เป็นภาษาชาวบ้านพร้อมกับการสร้างความเข้าใจในความส าคัญ
ของแบบสอบถามปัญหาต่างๆ จึงหมดไป46 

ในส่วนของ อบต. สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น นั้นพบว่ามีปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จหลายประการคือ 

1. การมีรากฐานชุมชนที่ดี กล่าวคือ สถาบันต่างๆ ในชุมชน เช่น วัด  โรงเรียน  และ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน  มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจึงเข้าร่วมพัฒนาหมู่บ้านได้เต็มศักยภาพ 

2. ชาวบ้านมีคุณธรรม กล่าวคือเกรงกลัวต่อบาป มีความพอเพียงใช้ชีวิตเรียบง่าย 
พอใจกับความเป็นอยู่ของตน มีการใช้เหตุผล มีการตัดสินใจร่วมกันด้วยความเข้าใจที่เป็นธรรม 

3. ประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่ มีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต. ท าให้พัฒนาการของบทบาทประชาคมมีความเข้มแข็ง 

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลทุกขั้นตอน ตลอดจน
ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินงานทั่วไปและการติดตามประเมินผล 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้มีการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ท างานของอบต. อย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆ 

6. การมีคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการ
สนับสนุนที่ดี47 

กล่าวโดยสรุปกรณีศึกษาของอรทัย  ก๊กผล เกี่ยวกับความส าเร็จของอบต. ห้วยกะปิ 
และอบต. สวนหม่อน นั้นมีประเด็นที่ส าคัญๆ กล่าวคือ อบต. ห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี มีจุดเด่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแบบมีส่วนร่วม การแก้ไข
ความขัดแย้งโดยกระบวนการประชาคมและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ส่วนอบต. สวน
หม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีจุดเด่นเกี่ยวกับประชาคมกับการบริหารของอบต . ซึ่งทุก
องค์กรศึกษาจากการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ขององค์กร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  พนักงานท้องถิ่น  
กรรมการตัดสินรางวัลและกลุ่มประชาชน รวมทั้งการสังเกตุการณ์การด าเนินงานจริ งจึงได้รับ

                                                   
46 อรทัย  ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 140-144. 
47 อรทัย  ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 166-167. 
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รางวัลพระปกเกล้าจากสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปี 2544 ในฐานะที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่วนกรณีศึกษาของชุลีพร  เดชข า เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมในประเทศสวีเดนพบว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวกันไม่
เพียงพอแต่ต้องมีรูปแบบการมีส่วนร่วมอ่ืนด้วย โดยเฉพาะประชาชนต้องติดต่อกันใกล้ชิดมาก
กว่าเดิม เพื่อปรับขบวนการใหม่ให้อยู่ในฐานะที่มีอิทธิพลต่อผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง และ
สามารถเรียกร้องเพื่อให้รับผิดชอบในการบริหารกิจการท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะการตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อ
ช่วยกันเองและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ซึ่งมีประมาณร้อยละ 20 ของประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมชุมชนในรูปของอาสาสมัครในด้านกิจกรรมการกีฬา  สนทนาการ  และกิจกรรมทั่วๆ 
ไปที่เกี่ยวข้องกับทุกคน และร้อยละ 10 ที่ท างานอาสาสมัครทุกสัปดาห์48 

จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เห็นความส าคัญของกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะ 

1. เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความรู้สึกการสูญเสียอ านาจเพราะเป็นการท าความ
เข้าใจถึงความต้องการของแต่ละกลุ่ม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะยับยั้งการกระท าที่เกิน
ขอบเขต 

2. เป็นการฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นผู้น าในอนาคต โดยเฉพาะจะได้เรียนรู้วิธีที่จะมีอิทธิพล
เหนือคนอ่ืนด้วยการฝึกอบรมการท างานร่วมกันหรือการสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

3. เป็นการสร้างให้เห็นสภาพของความเป็นชุมชนที่สร้างสรรค์ในความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 

4. ก่อให้เกิดแนวทางที่จะแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดในการท าความคิดเห็น ทัศนคติที่
แตกต่างเข้ามาเจรจากันอย่างแท้จริงเพราะนั่นเป็นการสร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนว่าทัศนคติ
หรือความคิดเห็นทั้งหลายจะได้รับการพิจารณา 

เมื่อกลายเป็นความจ าเป็นและส าคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ 

1. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ เพราะกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วย
ให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ได้อยู่เสมอ 

                                                   
48 ชุลีพร  เดชข า, การปกครองท้องถิ่นประเทศสวีเดน, อ้างแล้ว, หน้า 62-63. 
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2. การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหารือโครงการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ของประชาชนได้เพราะการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน
การตัดสินใจจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติและท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 

3. การสร้างฉันทามติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณีและลดความขัดแย้งทาง
การเมืองเพื่อสร้างให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4. การเพิ่มความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ เพราะมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการ
ตัดสินใจนั้นจึงอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด” การมีส่วนร่วมของประชาชน
แม้ไม่อาจลดหรือก าจัดความขัดแย้งในทุกๆ กรณีได้แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น
สามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงได้ 

6. การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม อันเนื่องมาจากความเข้าใจถึง
เหตุผลที่น าไปสู่การตัดสินใจนั้นๆ 

7. การคาดคะเน ความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ท างานในโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเพิ่มความรู้สึกที่ไวและเกิด
ความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ 

8. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน เพราะเป็นการ
ให้การศึกษาต่อสาธารณชนทั้งในด้านการเรียนรู้ในเนื้อหา และมีความเข้าใจต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้น า49 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับแนวความคิดการกระจายอ านาจนั้นมีความสัมพันธ์กับการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จะมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการได้นั้น จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะ
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการและ ร่วมตรวจสอบ
ด้วยนั้นหมายถึง การปกครองแบบธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ ซึ่งอานันท์  ปันยารชุน ยอมรับว่าการ
มีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยของการบริหารการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐใน

                                                   
49 วันชัย  วัฒนศัพท์ (แปลและเรียบเรียง), คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน 

(พิมพ์ครั้งที่ 2), อ้างแล้ว, หน้า 5-10. 
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ความหมายของประเวศ  วะสี ว่าต้องประกอบด้วยสังคมที่เข้มแข็ง  ประชาสังคม (Civil Society) 
สามารถตรวจสอบภาครัฐ และภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้กับหลักการธรรมาภิบาล หรือ
ธรรมรัฐของธีรยุทธ  บุญมี  ที่ว่าธรรมรัฐเป็นการบริหารการจัดการประเทศที่ดีในทุกๆ ด้าน และทุก
ระดับโดยทั้งประชาชน ข้าราชการ  และผู้บริหาร ต่างเป็นหุ้นส่วน (partnership) กันในการก าหนด
ชะตากรรมของประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นกระบวนการความสัมพันธ์ (Interactive relation) 
ระหว่างภาครัฐ  ภาคสังคม  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน  
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  โปร่งใส  ยุติธรรม  และตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพราะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ซึ่ง James L. Creighton ได้อธิบาย
และพอจะสรุปได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายนั้นๆ ขณะเดียวกันจะเป็น
การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เพราะเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ
เน่ืองจากเกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี และอาจเป็นฉันทามติ ซึ่งท าให้ง่ายในการน าไปปฏิบัติ ไม่มี
การเผชิญหน้า เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติมี
ความตระหนักมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในการ
เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติด้วย ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นวัดได้จาก
ความเห็นหรือความรู้สึกของสาธารณชนที่ให้การสนับสนุนต่อโครงการต่างๆ อย่างมีฉันทามติ 
(Consensus) ด้วยวิธีการที่เรียกว่า “ชุมชนสัมพันธ์” (public relations programs) ที่เน้นกระบวนการ 
“เพียงพอ ยุติธรรม เปิดเผย โปร่งใส น่าเชื่อถือ” ตามที่กล่าวมาข้างต้น  
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บทที่ 3 
การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ค าน า 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเรียกย่อว่า อบต. เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็ก

ที่สุดและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2542 และแก้ไขคร้ังสุดท้ายปลาย
ธันวาคม 2546 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงท าให้โครงสร้างการบริหารส่วนต าบลคร้ังหลังสุดมีการ
เลือกตั้งนายกอบต.จากประชาชนในต าบลได้โดยตรง แต่คร้ังนี้จะศึกษาภายใต้เงื่อนไขของการ
ปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2542 คือนายกอบต. มาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภาอบต. หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งจะไม่มีต าแหน่งนายกอบต. แต่จะมีต าแหน่งประธานบริหารอบต. เป็นฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานสภาอบต. 

 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
                ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ 
1-3 พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส าคัญไว้ดังนี้ 
                   1.  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ  
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 44) ดังรายละเอียดในแต่ละส่วนคือ 
             สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาอบต. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 2 คน 
ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น แต่ถ้าอบต.ใดมีเพียงหมู่บ้านเดียวให้มีสมาชิกสภาอบต.ได้ 
6 คน และในกรณีที่มี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้หมู่บ้านละ 3 คน โดยมีวาระในการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งโดยต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ 

 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี 
 2. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ าติดต่อกันในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 

เดือน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 3. ต้องไม่เป็นนักบวช  นักพรต  ภิกษุ  สามเณร  มีร่างกายทุพพลภาพฯ หรือไม่

เป็นนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ ไม่เป็นผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลฯลฯ 
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 4. ไม่เคยถูกไล่ออก ให้ออก ปลดออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากต าแหน่ง หรือเคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดโดยพ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่เป็นโทษที่กระท าโดยประมาทหรือเป็น
ความผิดลหุโทษ 

      ฯลฯ 
 
ทั้งนี้สมาชิกสภาอบต. ต้องเข้าไปท าหน้าที่ (มาตรา 46) ตามที่ก าหนดคือ 
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของอบต. 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่าง

ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแนวนโยบายและ

แผนพัฒนาต าบลตาม (1) และกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
เมื่อมีการด ารงต าแหน่งและท าหน้าที่ตามกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการสิ้นสุดสภาพ

ของสมาชิกสภาอบต. ภายใต้เงื่อนไข (มาตรา 47 ตรี) ที่ว่า 
1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
2. ตาย 
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง

นับแต่วันลาออก 
4. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ 
6. มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
7. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกันสามคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอัน  

สมควร 
8. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติ

ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
กระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอ
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ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

9. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้น
จากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่ง 

ทั้งนี้ให้นายอ าเภอเป็นผู้สอบสวนและวินิจฉัยโดยค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 
นอกจากนั้นในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 48) ได้ก าหนดให้มี

ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดย (มาตรา 49) ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นประธานหรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับคณะกรรมการบริหารอบต . นั้นประกอบด้วย (มาตรา 58) ประธาน

กรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจ านวน 2 คน ซึ่งสภาอบต. เลือกจากสมาชิกสภา
อบต.แล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้งโดยมีปลัดอบต. ซึ่งเป็นข้าราชการประจ าที่เป็นต าแหน่งสูงสุด
ในอบต.นั้นๆ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้เข้าไปมีอ านาจและท าหน้าที่ในด้าน
การบริหารอบต. (มาตรา 59) กล่าวคือ 

1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติข้อบังคับและ  
แผนพัฒนาต าบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
ส าหรับการพ้นจากต าแหน่งนั้น (มาตรา 64) ได้ก าหนดเงื่อนไขที่ส าคัญๆ ไว้หลาย

ประการคือ 
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1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงพร้อมกันตาม
มาตรา 47        ตรี (9) 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 
5. คณะกรรมการบริหารลาออก และในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่

วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติลาออก 
6. ความเป็นกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารสิ้นสุดลง 
7. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
8. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คณะกรรมการบริหารเสนอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับงบประมาณดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 
คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารที่
แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

เมื่อคณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการบริหารขึ้นใหม่แล้ว
เสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และถ้าพ้นก าหนดเวลาสิบ
ห้าวันแล้วไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารดังกล่าวได้โดยมีสาเหตุส าคัญจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาองค์การบริหาร 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคสามหรือกรณีที่
คณะกรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตาม (2) หรือ (3) และนายอ าเภอเห็นว่าการให้คณะกรรมการ
บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวรรคสองด าเนินกิจการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือราชการนายอ าเภอจะสั่งให้คณะกรรมการบริหารนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคล
ที่เห็นสมควรเป็นประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง และกรรมการบริหารจ านวนสองคนประกอบ
เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินกิจการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ก็ได้ 
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ในระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการบริหาร ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่
ของประธานกรรมการบริหารเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้ง
ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ส่วนการพ้นจากต าแหน่งเป็นรายเฉพาะบุคคลนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง

นับตั้งแต่วันลาออก 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 
4. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
5. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้น

จากต าแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของกรรมการบริหารผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) ผู้นั้นอาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติ โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ประกอบด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ในกรณีดังกล่าวยังไม่ต้อง
ด าเนินการเลือกกรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างจนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีค าวินิจฉัย
แล้ว 

ส่วนการพ้นจากต าแหน่งนั้นได้ก าหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข (มาตรา 50) ที่ส าคัญดังนี้ 
1. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง

นับแต่วันลาออก 
2. พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 12 ซึ่งได้มาใช้

บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 47 
3. ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร หรือกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือรองประธาน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด (มาตรา 51) นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือก
ประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ต าแหน่งน้ันว่าลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน ส าหรับประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 52) โดยมีรองประธานสภาองค์การ
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บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล เมื่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 เมื่อประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

จากองค์ประกอบของอบต. ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิโครงสร้างที่
ส าคัญได้ดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอ 
ก ากับ/ดูแล 

องค์การบรหิารส่วนต าบล 

ประธานกรรมการบริหาร 1 คน 

กรรมการบริหาร 2 คน 

เลขานุการปลัดอบต. 

ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริหารอบต. 

คัดเลือก 

ระบบถ่วงดุลย์ 
อ านาจ 

ฝ่ายนิติบัญญตั ิ
สภาอบต. 

เลือกตั้ง 

ประชาชน 
อายุไมน่้อยกว่า 18 ปี 

ส านักปลัดอบต. 
(ข้าราชการประจ า) 

ประธานสภาอบต.  
1 คน วาระ 2 ปี 

รองประธานสภาอบต. 1 
คน วาระ 2 ปี 

เลขานุการสภาอบต.  
1 คน วาระ 4 ปี 

 
หน่วยราชการ    หน่วยราชการ 

อายุอย่างน้อย 25 ปี 
หมู่บ้านละ 2 คน หรอื 
1 อบต. มีอย่างน้อย 6 คน 
วาระ 4 ปี 

ที่มา : พ.ร.บ. อบต. พ.ศ. 2542 
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จากแผนภูมิข้างต้นจะพบว่าทั้งคณะกรรมการบริหารอบต .และสภาอบต. ต่างก็ท า
หน้าที่ที่ส าคัญๆ ร่วมกันอย่างน้อย 3 ประการคือ 

1. จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ออกข้อบังคับต่างๆ ในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของอบต.

ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
กล่าวโดยสรุปการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารอบต. และสภาอบต. 

ต่างก็เป็นองค์กรที่มีการถ่วงดุลย์อ านาจซึ่งกันและกันไม่แตกต่างไปจากระบบรัฐสภาที่ใช้ในการ
บริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มากนัก 
 

กิจกรรมการบริหารของอบต. 
ส าหรับการปฏิบัติงานที่เป็นจริงของอบต. ทั้ง 15 อบต. ที่เป็นต้นแบบพบว่าทั้ง 15 

อบต.ต้นแบบที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ไปศึกษาเอกสารราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้านและต าบลได้รายละเอียดที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

ทั้ง 15 อบต. จ าเป็นต้องมีแผนพัฒนาต าบล ซึ่งเป็นแผนงานส าหรับการพัฒนาเป็น  
รายปี กับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แต่เป็นแผน 5 ปี และมีทุก อบต. โดยอยู่ในช่วง
ระหว่างการพัฒนาตามแผนองค์การบริหารส่วนต าบล 5 ปี พ.ศ. 2545-2549 และสุดท้ายคือข้อบังคับ
ต าบลเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งทุก อบต . จะต้องออกเป็นกฎหมายผ่านสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นกฎหมายท้องถิ่นใช้บังคับเป็นรายปี เรียกว่าข้อบังคับต าบลเร่ืองงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งต้องมีทุกปี 

นอกจากนั้นในแผนพัฒนาต่างๆ ดังกล่าวจะบอกแหล่งที่มาของรายได้และรายจ่ายอย่าง
ละเอียดที่คล้ายกันทุก อบต. กล่าวคือ 

รายได้ มาจาก 
 ก. รายได้จากภาษีอากร ซึ่งเก็บจาก 
   ภาษีโรงเรือนที่ดิน 
   ภาษีบ ารุงท้องที่ 
   ภาษีป้าย 
   ภาษีสุรา 
   ภาษีสรรพสามิต 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
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   ค่าภาคหลวงแร่ 
   ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน 
   ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
 ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ซึ่งเก็บจาก 
   1. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
     ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 
   2. รายได้จากทรัพย์สิน 
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
     ค่าเช่าสถานที่ 
   3. รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 
     กิจการประปาหมู่บ้าน 
   4. รายได้เบ็ดเตล็ด 
     ค่าขายแบบแปลน 
     อ่ืนๆ 
หมายเหตุ  รายได้ของแต่ละอบต. อาจจะแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ของแต่ละอบต. 

กล่าวคือ บางพื้นที่ของอบต. ไม่มีแร่ หรือไม่ได้เป็นแหล่งปิโตรเลียม จึงไม่ได้เก็บค่าภาษีหรือ
ค่าภาคหลวงเข้าเป็นรายได้ของอบต. 
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รายจ่าย ได้จ่ายไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบล (แผน 5 ปี) ในรูปของข้อบังคับต าบลเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งทุกอบต. จะมีรายละเอียดที่ไม่แตกต่างกันมากนักเช่นกัน กล่าวคือ 

 1. จ่ายตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
   การส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม/ผู้ว่าจ้าง 
   จัดหาทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
   จัดสร้างตลาดกลางประจ าต าบล 
   เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
              ฯลฯ 
 2. จ่ายตามแผนพัฒนาด้านสังคม 
   ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
   ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก  เยาวชน  สตรี  และคนชรา 
   ด้านนันทนาการ  และการกีฬา 
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ผู้ด้อยโอกาส 
   ต่อต้านยาเสพติด 
   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
              ฯลฯ 
 3. จ่ายตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   สร้างถนน  ซ่อมแซมถนน  ท่อระบายน้ า  ทางเดิน 
   ประปาหมู่บ้าน 
   โทรศัพท์สาธารณะ  ไฟฟ้าสาธารณะ 
             ฯลฯ 
 4. จ่ายตามแผนพัฒนาแหล่งน้ า 
   ขุดลอกคลอง  วางท่อระบายน้ า  ฝาย  เขื่อน  การเก็บกักน้ า 
   น้ าเพื่อการเกษตร 
   น้ าเพื่อการบริโภค 
              ฯลฯ 
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 5. จ่ายตามแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ให้ความรู้เร่ืองสุขอนามัย 
   การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
   สุขาภิบาลชุมชน 
              ฯลฯ 
 6. จ่ายตามแผนพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  กิจการของท้องถิ่น 
   ให้ความรู้เร่ืองประชาธิปไตย การเลือกตั้งแก่ประชาชน 
   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
   ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
 7. จ่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ก าจัดสิ่งปฏิกูล และขยะในชุมชน น้ าเสีย 
   บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                 ฯลฯ 
 8. จ่ายตามแผนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น 
   สนับสนุนงบประมาณการศึกษาในท้องถิ่น 
   จัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ต าบล 
   ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
   ส่งเสริมงานฝีมือ 
                ฯลฯ 
จากแผน 8 แผนงานข้างต้นดังกล่าว แต่ละอบต. จะมีเหมือนกันทุกอบต. แต่จะแตกต่าง

ในรายละเอียด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความส าคัญและความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นว่าอะไร
คือความต้องการเร่งด่วน และอะไรคือความต้องการที่ไม่เร่งด่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
งบประมาณสนับสนุนเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป ทั้งรายรับ-รายจ่ายของแต่ละอบต. นั้นมักจะมีที่มาของงบประมาณใน
การสนับสนุนแต่ละแผนงานพัฒนาเพียง 3 วิธีการคือ 
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1. รายได้ที่มาจาก อบต. แต่ละ อบต. สามารถจัดเก็บได้เอง 
2. รายได้ที่มาจากส่วนราชการต่างๆ ในอ าเภอ จังหวัด จัดเก็บได้ 
3. รายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
ทั้ง 3 ที่มาของรายได้ข้างต้นนั้น จะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจากส่วนราชการต่างๆ 

ในอ าเภอ  จังหวัด  จัดเก็บให้ ส่วนรายได้ที่แต่ละอบต. จัดเก็บเองกับรายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล แต่ละอบต. จะได้รับไม่เท่ากัน บางอบต. รายได้ที่มาจากอบต. จัดเก็บเองมีสูงกว่ารายได้
รัฐบาลให้การอุดหนุนตามตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 

แสดงท่ีมาของรายได้ตามปีงบประมาณ 
 

อบต. ได้มาจาก ปีงบประมาณ รายได้ท่ีรับ 
ทุ่งลูกนก จัดเก็บเอง  261,818 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543 4,393,059 
 รัฐบาลอุดหนุน  1,425,781 
คานหาม จัดเก็บเอง  10,187,547 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543 643,332 
 รัฐบาลอุดหนุน  742,900 
บ้านหม้อ จัดเก็บเอง  4,858,111 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543  
 รัฐบาลอุดหนุน  1,080,300 
พุกร่าง จัดเก็บเอง  1,266,047 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2544 5,302,071 
 รัฐบาลอุดหนุน  814,900 
บ้านอิฐ จัดเก็บเอง  ข้อมูลไม่ชัดเจน 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2546  
 รัฐบาลอุดหนุน  1,295,338 
สาริกา จัดเก็บเอง  9,909,600 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2546  
 รัฐบาลอุดหนุน  2,989,082 
เขาขลุง จัดเก็บเอง  1,039,564 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2542 4,488,870 
 รัฐบาลอุดหนุน  1,328,500 
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อบต. ได้มาจาก ปีงบประมาณ รายได้ท่ีรับ 
หินปัก จัดเก็บเอง  117,669 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2544 1,662,625 
 รัฐบาลอุดหนุน  1,287,700 
พระงาม จัดเก็บเอง  303,147 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2545 2,175,406 
 รัฐบาลอุดหนุน  1,638,451 
บางโทรัด จัดเก็บเอง  4,187,500 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543 4,711,500 
 รัฐบาลอุดหนุน  948,700 
บ้านปรก จัดเก็บเอง  468,018 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2545 3,344,598 
 รัฐบาลอุดหนุน  1,457,297 
ไทรม้า จัดเก็บเอง  28,271,628 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543  
 รัฐบาลอุดหนุน  340,900 
บางปลา จัดเก็บเอง  8,889,971 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543 18,495,778 
 รัฐบาลอุดหนุน  340,900 
เสือโฮก จัดเก็บเอง  296,323 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2543 2,272,351 
 รัฐบาลอุดหนุน  1,338,100 
วังลึก จัดเก็บเอง  4,038,900 
 ส่วนราชการอื่นเก็บให้ 2545  
 รัฐบาลอุดหนุน  1,365,500 

 

หมายเหตุ  1. บางอบต. ไม่ได้แยกรายได้ที่จัดเก็บเองกับรายได้ที่มีส่วนราชการอ่ืนเก็บให้ 
 2. ปีงบประมาณไม่เหมือนกัน เพราะได้รับเอกสารจากแต่ละอบต . แตกต่างกัน หรือ
บางคร้ังปีเดียวกัน แต่ละปีงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจมาจากระบวนการจัดเก็บข้อมูลของ
แต่ละอบต. 

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมของอบต . ทั้ง 15 อบต.ต้นแบบ ที่กองราชการ 

ส่วนต าบล กรมการปกครอง ได้เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ มีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 

แสดงขอ้มูลองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบในปี 2544 
 

            รายได้ไม่รวม รายรับของ รายจ่ายรวม 
จังหวัด อ าเภอ อบต. ชั้น ต้ังเมื่อ พื้นท่ี 

ตร.กม. 
ชาย หญิง ประชากร

รวม 
จ านวน 
หมู่บ้าน 

สมาชิก 
สภาอบต. 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

เงินอุดหนุน 
ปี 44 (บาท) 

อบต.ในปี 
งบประมาณ 
2544 (บาท) 

เงินอุดหนุน 
เงินสะสม 

ปี 2544 (บาท) 
ชัยนาท เมืองชัยนาท เสือโฮก 5 2539 23.00 3,932 4,023 7,955 13 26 3 3,663,470 5,273,497 4,226,480 
นครนายก เมืองนครนายก สาริกา 3 2538 251.15 3,830 4,200 8,030 12 24 3 6,633,634 9,923,253 8,367,910 
นครปฐม ก าแพงแสน ทุ่งลูกนก 3 2538 41.54 5,877 5,922 11,799 23 46 3 7,234,058 8,691,858 1,448,819 
นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า 1 2538 8.14 6,778 7,321 14,410 6 12 3 21,908,743 22,249,743 21,299,501 
พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม 2 2538 16.16 2,065 2,132 4,197 9 18 3 16,142,282 17,052,182 10,998,360 
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บ้านหม้อ 4 2540 47.29 3,015 3,363 6,376 6 12 3 4,893,475 5,831,375 5,237,419 
ราชบุรี บ้านโป่ง เขาขลุง 3 2538 82.83 5,893 5,991 11,884 18 36 3 6,663,920 8,061,120 5,734,989 
ลพบุรี บ้านหมี่ หินปัก 5 2540 28.20 1,758 1,987 3,745 10 20 3 1,016,040 2,303,740 745,500 
สมุทรปราการ บางพลี บางปลา 1 2538 7.60 11,975 12,710 24,685 15 30 3 33,246,909 33,587,909 22,256,523 
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บ้านปรก 4 2539 25.50 3,662 3,983 7,645 11 22 3 4,919,432 8,696,505 5,608,943 
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด 2 2538 49.00 3,520 3,803 7,323 10 20 3 10,448,486 11,386,086 8,976,075 
สระบุรี พระพุทธบาท พุกร่าง 4 2538 14.50 2,299 2,308 4,607 9 18 3 9,875,889 10,690,789 8,629,274 
สิงห์บุรี พรหมบุรี พระงาม 5 2540 14.70 2,001 2,194 4,195 6 12 3 2,228,989 3,402,789 2,612,196 
สุพรรณบุรี สามชุก วังลึก 4 2538 70.00 6,256 6,555 12,811 15 30 3 5,569,636 6,935,136 5,661,143 
อ่างทอง เมืองอ่างทอง บ้านอิฐ 4 2538 7.61 3,197 3,277 6,474 11 22 3 4,438,146 5,467,546 6,180,355 

 
ที่มา : กองราชการส่วนต าบล กรมการปกครอง 
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จากตารางที่ 8 พบว่าอบต. แต่ละอบต. ถูกแบ่งชั้นตามจ านวนงบประมาณที่แต่ละอบต. 
ได้รับโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่การได้รับรางวัลเป็น อบต . 
ต้นแบบ ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นอบต. ชั้นหนึ่ง หรือชั้นใด มีงบประมาณมากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับการ
บริหารของคณะกรรมการบริหารอบต. ซึ่งทุกอบต.มีเท่ากันตามกฎหมายคือ 3 คน 
 

การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ 
การบริหารกิจกรรมต่างๆ ของอบต.ต้นแบบแต่ละอบต. ตามที่ได้สัมภาษณ์ประธาน

กรรมการบริหารอบต.  ประธานสภาอบต.  ปลัดอบต.  สมาชิกสภาอบต.และประชาชนที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนการพัฒนาต าบล/หมู่บ้านได้มีประเด็นที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

การรับรู้ข้อมูล 
1. สมาชิกสภาอบต. น าข้อมูลที่เป็นความต้องการมาจากชาวบ้านโดยเน้นปัญหาที่มี

ความส าคัญเร่งด่วนแล้วจัดลงในแผนพัฒนา 
2. ใช้เสียงตามสาย เดินชักชวน หนังสือเชิญและจัดประชุมร่วมวางแผน เพื่อชักชวน

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการตรวจสอบ 
3. ให้ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะ จากการอบรมชี้แจงพูดตามเวที

ต่างๆ 
4. จัดอบต. เคลื่อนที่ เพื่อการรับรู้ปัญหาของอบต. 
5. การใช้เสียงตามสายในชุมชนที่เป็นเมืองจะไม่ได้รับความส าเร็จเพราะกลางวัน

ประชาชนไปท างาน จึงจ าเป็นต้องใช้รถตรวจการพร้อมป้ายโฆษณา 
6. วิธีการที่ท าให้ชาวบ้านเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมมากคือ 
 6.1 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดล าดับความต้องการหรือปัญหาของ  

หมู่บ้านแล้วส่งสภาอบต. 
 6.2 จัดท าประชาพิจารณ์แผนพัฒนาต่างๆ โดยเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้ามาร่วม

ก่อนเสนอสภาอบต. ให้ความเห็นชอบ 
 6.3 ประชาคมหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ตัวแทน

อบต. ชาวบ้าน ได้เข้ามาตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และรับมอบงาน บางอบต . จะ
แต่งตั้งประชาชนที่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ เข้ามาตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงในแต่
ละกิจกรรม 
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การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
1. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  ตัวแทนกลุ่มอาชีพและสมาชิกสภา

อบต. แต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นให้ประชาชนร่วมหารือกันเองเพื่อระดมความคิดในการท างานและการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

2. ให้สมาชิกสภาอบต. ร่วมกับตัวแทนชาวบ้านอีกหมู่บ้านละ 2 คน เข้าไปตรวจสอบ  
วางแผน  การเปิดซองประมูล  จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจงาน 

3. ประชาคมหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน 15 คน  ตัวแทนอบต . 
ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  ร่วมเสนอแผนการพัฒนาไปยังสภาอบต. โดยล าดับความส าคัญของแผน 

4. เน้นความโปร่งใส ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมวางแผน โดยผ่าน
ผู้น าชาวบ้านหรือชาวบ้านและอบต. 

5. เชิญผู้มีชื่อเสียงหรือคนที่ได้รับความเชื่อถือในหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน 

6. เชิญกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ  เพื่อหารือและแก้ปัญหาต่างๆ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
1. แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อน าไปหารือกับชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และ

ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน แล้วจัดล าดับความส าคัญก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของสภาอบต. 
2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาตามความต้องการของชาวบ้านที่ได้จัดล าดับไว้

แล้วไปท าประชาพิจารณ์ 
3. สภาอบต. คัดเลือกแผนเร่งด่วนเพื่อน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี กล่าวคือ 

โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน จะจัดงบประมาณให้ก่อน 
4. ในชุมชนที่เป็นเมือง จะมีตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเน้น

ขั้นตอนการประชุม เพื่อร่วมคิด ร่วมก าหนดแผนและร่วมปฏิบัติการ 
5. รวบรวมชาวบ้านจากหลายๆ หมู่บ้านตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ

ต้องการของชาวบ้าน 
6. จ าแนกชุมชนว่ามีสภาพพื้นที่อย่างไร เป็นชุมชนเมือง  ชุมชนชนบท  บ้านสวน  

บ้านริมน้ า เพื่อค้นหาความต้องการของหมู่บ้านที่ถูกต้อง 
7. เชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุมกับสภาอบต . เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาให้เกิด

ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของอบต. 
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8. แผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างถนน  ประปา  ไฟฟ้า  น้ า  
โทรศัพท์  จะมีประชาชนเข้าร่วมมากแต่หากเป็นด้านการศึกษา  การท่องเที่ยว  จะมีประชาชนเข้า
ร่วมน้อย 

กล่าวโดยสรุปรูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาอบต.ของแต่ละ
อบต.ต้นแบบนั้น ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบและวิธีการเหมือนกัน กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และให้เร่ิมต้นตั้งแต่การร่วมคิด 
(ร่วมวางแผน) ร่วมท า (ร่วมปฏิบัติและวิจารณ์) ร่วมรับผิดชอบ (การตรวจสอบ) และต้องผ่านความ
เห็นชอบจากประชาคมของหมู่บ้านทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน คือ 

ขั้นท่ี 1 การจัดท าแผนพัฒนา ต้อง 
1. จัดท าประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยประสานงานกับผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็น

ทางการ ไม่เป็นทางการ และกลุ่มอาชีพ 
2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาที่มาจากผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็น

ทางการ ไม่เป็นทางการ และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาทั้ง
ต าบล 

ขั้นท่ี 2 การปฏิบัติตามแผนพัฒนาในแต่ละแผนพัฒนา 
ให้คณะกรรมการบริหารอบต. หรือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทั้งต าบล จัดท า

ประชาพิจารณ์ให้กว้างขวางก่อนท าเป็นข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอบต. 
ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เปิดโอกาสให้ประชาคม หมู่บ้าน ต าบล ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิดซองประมูล 

การจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างโปร่งใส พร้อมกับการเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของงาน เพื่อการ
รับมอบงานที่ชัดเจน 

ทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นจะใช้วิธีการสื่อความเข้าใจที่ตรงกันคือด้วยการใช้หอ
กระจายข่าว มีหนังสือเชิญชวน นัดประชุม บอกผ่านผู้น าชุมชนแต่ละชนิด หรือบอกกล่าว  ปากต่อ
ปากให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพราะทั้งรูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ใช้ประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ต าบล เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้นจะเน้นความต้องการของประชาชน
ระดับพื้นฐานเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันเมื่อประชาคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในการพัฒนาทุก
ระดับแล้วจะท าให้จิตส านึกของประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน หรือเจ้าของกิจกรรมที่ได้
กระท าขึ้นทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองด้วย 
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ระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในอบต.ต้นแบบ 
ในการศึกษาข้อมูลของผู้วิจัยนอกจากจะเป็นการสัมภาษณ์เปิดกว้างโดยทั่วไป แล้วยังมี

การสัมภาษณ์ เพื่อให้แสดงความคิดเห็นแบบประเมินค่าระดับของการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต.ต้นแบบด้วย ซึ่งในตาราง ที่ 9 พบว่ามีผลรวมของ
ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากค่อนข้างไปทางมากที่สุดในทุกด้านของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาต าบล กล่าวคือมีค่าเฉลี่ยรวม 3.82-3.97 จากระดับของการมีส่วนร่วม 5 ระดับ จากไม่มี 
น้อยที่สุด น้อย มาก และมากที่สุด 

ตารางท่ี 9 
แสดงผลค่าเฉลี่ยรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละด้านการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละด้านการพัฒนา ผลรวมค่าเฉลี่ยของ
การมีส่วนร่วม 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ก. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ต าบล 
(ข้อ 6-9) 

3.97 .66 

ข. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน/ต าบล 
(ข้อ 10) 

3.82 .79 

ค. ด้านการพัฒนาสังคมในหมู่บ้าน/ต าบล 
(ข้อ 11-16) 

3.89 .53 

ง. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
(ข้อ 17-22) 

3.89 .51 

จ. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(ข้อ 23) 

3.97 .69 

อย่างไรก็ตามเมื่อจ าแนกประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการวัดระดับการมี
ส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล (ตารางที่ 10) พบว่าการพัฒนาด้านสังคม
เกี่ยวกับโครงการแผนงานการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้าน ต าบล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่า
การพัฒนาตามแผนงานอ่ืนในทุกๆ ด้านคือ รวม 4.26 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมรองลงมาในด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหารจัดการคือ 4.21 แต่โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากค่อนไปทางมาก
ที่สุดหรือแม้แต่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในด้านการพัฒนาตามแผนงานที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ต าบล ยังอยู่ในระดับน้อยและค่อนข้างไปทางมาก คือ เฉลี่ย 
2.88 ทั้งนี้เพราะอบต.ต้นแบบ 15 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยมาก
ท าให้แผนการพัฒนาอบต.ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยไปด้วยในแต่ละด้านของแผนการ
พัฒนา 
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ตารางท่ี 10 
แสดงประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน : ระดับของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

น้อย 
3 

น้อยท่ีสุด 
2 

ไม่ม ี
1 

Mean Std. 

ก. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของ
หมู่บ้าน/ต าบล 

       

ข้อ 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าใหเ้กิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การก่อสร้าง ซ่อมแซม
ถนนและสะพานของหมู่บ้าน/ต าบล ของ
พื้นที่ที่พัฒนาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 มี
ระดับใด 

 
 
 

20 
(22.2) 

 
 
 

54 
(60.0) 

 
 
 

13 
(14.4) 

 
 
 

2 
(2.2) 

 
 
 

1 
(1.1) 

 
 
 

4.00 

 
 
 

7.5 

ข้อ 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจต่อ
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การปรบัปรุง ขยาย ซ่อมแซมและ
ขยายเขตการไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน/
ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-
2545 มีระดับใด 

 
 
 

28 
(31.1) 

 
 
 

49 
(54.4) 

 
 
 
7 

(7.8) 

 
 
 

3 
(3.3) 

 
 
 

3 
(3.3) 

 
 
 

4.07 

 
 
 

.91 

ข้อ 8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าใหเ้กิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน/ต าบล
ของพื้นที่ที่พัฒนา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-2545 
มีระดับใด 

 
 

22 
(24.4) 

 
 

50 
(55.6) 

 
 

14 
(15.6) 

 
 
- 

 
 

4 
(4.4) 

 
 

3.96 

 
 

.90 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

น้อย 
3 

น้อยท่ีสุด 
2 

ไม่ม ี
1 

Mean Std. 

ข้อ 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าใหเ้กิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบน้ าเพื่อการเกษตรของ
หมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นทีท่ี่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

17 
(18.9) 

 
 

52 
(57.8) 

 
 

16 
(17.8) 

 
 

1 
(1.1) 

 
 

4 
(4.4) 

 
 

3.86 

 
 

.89 

ข. ด้านการพฒันาเศรษฐกิจหมู่บา้น/ต าบล 
ข้อ 10. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การส่งเสริมรายได้
ให้แก่ประชาชนของหมูบ่้าน/ต าบล ของ
พื้นที่ที่พัฒนาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 มี
ระดับใด 

 
 

13 
(13.3) 

 
 

57 
(63.3) 

 
 

16 
(17.8) 

 
 

3 
(3.3) 

 
 

2 
(2.2) 

 
 

3.82 

 
 

.79 

ค. ด้านการพฒันาสังคมในหมูบ่้าน/ต าบล 
ข้อ 11. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงานด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะการส่งเสริมใหค้วามรู้และการ
ป้องกันโรคภัยต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต าบลของ
พื้นที่ที่พัฒนาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 มี
ระดับใด 

 
 
 

27 
(30.0) 

 
 
 

54 
(60.0) 

 
 
 
7 

(7.8) 

 
 
 

1 
(1.1) 

 
 
 

1 
(1.1) 

 
 
 

4.17 

 
 
 

.71 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 
กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
น้อย 

3 
น้อยท่ีสุด 

2 
ไม่ม ี

1 
Mean Std. 

ข้อ 12. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การส่งเสริมการศึกษา 
การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน/ต าบล 
ของพื้นที่ที่พัฒนาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540-2545 
มีระดับใด 

 
 
 

19 
(21.21) 

 
 
 

56 
(62.2) 

 
 
 

13 
(1.3) 

 
 
 

1 
(1.1) 

 
 
 
2 

(2.2) 

 
 
 

3.99 

 
 
 

.77 

ข้อ 13. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เขใ้จต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

22 
(24.4) 

 
 

54 
(60.0) 

 
 

13 
(14.4) 

 
 
- 

 
 

1 
(1.1) 

 
 

4.07 

 
 

.70 

ข้อ 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมลูต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการในหมูบ่้าน/ต าบลของพื้นที่ที่
พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

33 
(36.7) 

 
 

48 
(53.3) 

 
 
8 

(8.9) 

 
 

1 
(1.1) 

 
 
- 

 
 

4.26 

 
 

.66 

ข้อ 15. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงานการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในหมูบ่้าน/ต าบลของพืน้ที่ที่
พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

4 
(4.4) 

 
 

24 
(26.7) 

 
 

35 
(38.9) 

 
 

11 
(12.2) 

 
 

16 
(17.8) 

 
 

2.88 

 
 

1.13 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

น้อย 
3 

น้อยท่ีสุด 
2 

ไม่ม ี
1 

Mean Std. 

ข้อ 16. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การสังคมสงเคราะห์
และ 
สวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆ ใน 
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 
 

19 
(21.1) 

 
 
 

50 
(55.6) 

 
 
 

20 
(22.2) 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

(1.1) 

 
 
 

3.96 

 
 
 

.73 

ง. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการ 
ข้อ 17. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงานการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในด้านการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดบัหมู่บ้าน/ต าบล/
จังหวัดของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแตป่พี.ศ. 2540-
2545 มีระดับใด 

 
 
 
 

24 
(26.7) 

 
 
 
 

61 
(67.8) 

 
 
 
 
5 

(5.6) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4.21 

 
 
 
 

.53 

ข้อ 18. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การส่งเสริม การให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ ในหมูบ่้าน/ต าบล 
ของพื้นที่ที่พัฒนาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540-2545 
มีระดับใด 

 
 

10 
(11.1) 

 
 

53 
(58.9) 

 
 

21 
(23.3) 

 
 

4 
(4.4) 

 
 
1 

(2.2) 

 
 

3.72 

 
 

.81 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

น้อย 
3 

น้อยท่ีสุด 
2 

ไม่ม ี
1 

Mean Std. 

ข้อ 19. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนในหมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่
พัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

18 
(20.0) 

 
 

64 
(71.1) 

 
 
7 

(7.8) 

 
 
- 

 
 
1 

(1.1) 

 
 

4.09 

 
 

.61 

ข้อ 20. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การจดัเก็บรายได้ของ
อบต. ในรูปแบบของภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต าบลของพื้นทีท่ี่พัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

12 
(13.3) 

 
 

52 
(57.8) 

 
 

18 
(20.0) 

 
 

4 
(4.4) 

 
 
4 

(4.4) 

 
 

3.71 

 
 

.91 

ข้อ 21. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การส่ือสารใหช้าวบ้าน
ทราบ การรับเรื่องราวร้องทุกขจ์ากชาวบ้าน
ในหมูบ่้าน/ต าบล ของพืน้ทีท่ี่พัฒนา ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

12 
(13.3) 

 
 

52 
(57.8) 

 
 

22 
(24.4) 

 
 

2 
(2.2) 

 
 
2 

(2.2) 

 
 

3.78 

 
 

.79 

ข้อ 22. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นที่ที่
พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 

18 
(20.0) 

 
 

52 
(57.8) 

 
 

11 
(12.2) 

 
 

4 
(4.4) 

 
 
5 

(5.6) 

 
 

3.82 

 
 

.99 

 
 
 

 

DPU
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ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน : ระดับการใช้โครงการชุมชนสัมพนัธ ์

การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

น้อย 
3 

น้อยท่ีสุด 
2 

ไม่ม ี
1 

Mean Std. 

จ. ด้านการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 23. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ดา้นการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคดิของ
โครงการ/แผนงาน การสร้างจิตส านึกแก่
ประชาชนให้ตระหนักต่อการจัดการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

 
 
 
 

16 
(17.8) 

 
 
 
 

59 
(65.6) 

 
 
 
 

11 
(12.2) 

 
 
 
 

4 
(4.4) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3.97 

 
 
 
 

.69 

ข้อ 24. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูล
ต่างๆ ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและ
แนวคิดของโครงการ/แผนงานแตล่ะ
แผนงาน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของท่าน มีความเพียงพอใน
ระดับใด 

 
 

11 
(12.2) 

 
 

56 
(62.2) 

 
 

20 
(22.2) 

 
 

1 
(1.1) 

 
 
2 

(2.2) 

 
 

3.81 

 
 

.75 

ข้อ 25. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูล
ต่างๆ ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและ
แนวคิดของโครงการ/แผนงานแตล่ะ
แผนงาน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 ใน
หมู่บ้าน/ต าบล ของท่านนั้นมีความยุติธรรม
ต่อประชาชนทุกๆ กลุ่มในระดบัใด 

 
 

26 
(28.9) 

 
 

55 
(61.1) 

 
 
9 

(10.0) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.19 

 
 

.60 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

น้อย 
3 

น้อยท่ีสุด 
2 

ไม่ม ี
1 

Mean Std. 

ขอ้ 26. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูล
ต่างๆ ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและ
แนวคิดของโครงการ/แผนงานแตล่ะ
แผนงาน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของท่านนั้นได้กระท าอย่าง
เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือประชาชนใน
หมู่บ้าน/ต าบลในระดบัใด 

 
 
 

26 
(28.9) 

 
 
 

49 
(54.4) 

 
 
 

11 
(12.2) 

 
 
 

4 
(4.4) 

 
 
 
- 

 
 
 

4.08 

 
 
 

.77 

ข้อ 27. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูล
ต่างๆ ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและ
แนวคิดของโครงการ/แผนงาน แต่ละ
แผนงาน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของท่านนั้นได้กระท าด้วย
ความโปร่งใสทุกขั้นตอนของแผนงานใน
ระดับใด 

 
 
 

30 
(33.3) 

 
 
 

49 
(54.4) 

 
 
 
7 

(7.8) 

 
 
 

4 
(4.4) 

 
 
 
- 

 
 
 

4.17 

 
 
 

.75 

ข้อ 28. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูล
ต่างๆ ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและ
แนวคิดของโครงการ/แผนงานแตล่ะ
แผนงาน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2540-2545 ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของท่านนั้นมีความน่าเช่ือถือ
ในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงานใน
ระดับใด 

 
 

20 
(22.2) 

 
 

65 
(72.2) 

 
 
4 

(4.4) 

 
 

1 
(1.1) 

 
 
- 

 
 

4.16 

 
 

.54 

นอกจากนั้นเมื่อจ าแนกประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการวัดระดับ
การใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ในด้านมีความเพียงพอ มีความยุติธรรม เปิดเผยต่อสาธารณชน มี
ความโปร่งใสทุกขั้นตอนและมีความน่าเชื่อถือต่อการรับรู้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจเป้าหมาย แนวคิด
ของโครงการ/แผนงานในแต่ละแผนงานของอบต.ต้นแบบนั้นพบว่า การประชาสัมพันธ์หรือ
โครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงานต่างๆ อยู่
ในระดับมาก คือมีจ านวนประชาชนมากถึงร้อยละ 72.2 ของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม แต่เมื่อ
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พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของประสิทธิภาพในการใช้โครงการประชาสัมพันธ์หรือโครงการชุมชน
สัมพันธ์ตามตารางที่  11 เพื่อการรับรู้ข้อมูลส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดของ 
โครงการ/แผนงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.19 รองลงมาคือมีความโปร่งใส
ทุกขั้นตอน คือมีค่าเฉลี่ย 4.17 และมีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.16 ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาใน
ทุกๆ ด้านยังมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ น้อยที่สุด 3.81 และมากที่สุด 4.19 จึงถือได้ว่า
เป็นระดับที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้แนวคิดโครงการ/แผนงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 11 

แสดงผลค่าเฉลี่ยรวมประสิทธิภาพการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
ประสิทธิภาพการใช้โครงการชมุชนสัมพันธ ์ ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพการใช้ชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละแผนงานมคีวาม
เพียงพอ 

(ข้อ 24) 

 
3.81 

 
.75 

ประสิทธิภาพการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละแผนงาน
มีความยุติธรรม 

(ข้อ 26) 

 
4.19 

 
.60 

ประสิทธิภาพการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละแผนงาน
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

(ข้อ 26) 

 
4.08 

 
.77 

ประสิทธิภาพการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละแผนงาน
ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน 

(ข้อ 27) 

 
4.17 

 
.75 

ประสิทธิภาพการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละแผนงาน
มีความน่าเชื่อถือ 

(ข้อ 28) 

 
4.16 

 
.54 

 

กล่าวโดยสรุปการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 15 อบต.ต้นแบบนั้นมี หลักการ
บริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้เป้าหมาย แนวคิด โครงการ /แผนงาน แต่
แผนงานหรือแต่ละกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่การเร่ิมโครงการ /แผนงาน การด าเนินกิจกรรม
จนกระทั่งการสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละแผนงานล้วนแต่เปิดโอกาสให้ประชานได้รับรู้ในทุกขั้นตอน
ของแผนงานจึงท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ามีความยุติธรรม  โปร่งใสทุกขั้นตอน เนื่องจากแต่
ละแผนงานมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอจึงท าให้มีความน่าเชื่อถือในที่สุด 
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บทที่ 4 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ค าน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะวิเคราะห์

ตั้งแต่กระบวนการการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในอบต .ต้นแบบ วิธีการบริหารของ 
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยที่จะ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานการพัฒนาต าบลและ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพจากการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละแผนงาน 
 

วิเคราะห์วิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกิดขึ้นตามพ .ร.บ.สภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2542 โดยอาศัย
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นกรอบแนวคิดหลัก ซึ่งเน้นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม เพราะฉะนั้นการบริหารกิจการของอบต. จึงมีความเป็นอิสระทั้งการเงิน 
การคลังและการบริหารงานบุคคล แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

จากโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดให้มี 2 ส่วนคือ คณะกรรมการ
บริหารอบต. ท าหน้าที่ทางด้านการบริหาร  และสภาอบต. ท าหน้าที่นิติบัญญัติ โดยมีนายอ าเภอ ซึ่ง
อยู่ในภาคราชการเข้ามาก ากับดูแลให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย คือ ท าหน้าที่ส าคัญๆ ในด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการออกข้อบังคับต่างๆ เพื่อ
บังคับในแต่ละต าบล เพราะฉะนั้นในแต่ละต าบลหรือในเขตพื้นที่ของแต่ละอบต . จะมีข้อบังคับ
อบต. ออกมาใช้ในลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันได้ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละอบต .ขณะเดียวกันการ
ออกข้อบังคับของแต่ละสภาอบต.และการจัดท าแผนพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ในเขตอบต . ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของหลักการแนวคิดการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้โดยมี            
นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแลในขั้นตอนสุดท้าย 

จากการศึกษากิจกรรมต่างๆ ของอบต.ต้นแบบทั้ง 15 อบต. ในเขตพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทยนั้นพบว่าทุกอบต. มีกิจกรรมในการพัฒนาแต่ละอบต.ที่เหมือนกันทั้งหมด 8 ด้าน คือ 
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ด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน  ต าบล  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนะธรรม  ด้าน
สาธารณสุขและด้านแหล่งน้ า  แต่ในรายละเอียดแต่ละประเด็นของแต่ละด้านอาจจะไม่เหมือนกัน 
หรืออาจเร่ิมต้นไม่เหมือนกันเป็นต้นว่า อบต .พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จะมีการจัดท า
งบประมาณเกี่ยวกับปิโตรเลียม แต่อบต.อ่ืนๆ จะไม่มีและกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นที่มาของ
รายได้ซึ่งเป็นภาษีที่ถูกจัดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละอบต . ซึ่งทุกอบต. จะมีทั้ง 
รายรับและรายจ่าย กล่าวคือ รายรับ จะมาจากรายได้จากภาษีอากร รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร และเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเงินอุดหนุนอ่ืนๆ ซึ่งแต่ละอบต .จะได้รับไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ที่อบต .รับผิดชอบ เช่น อบต.บางปลา 
อ าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ จะเป็นพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรรเป็นจ านวนมาก จึง
สามารถจัดเก็บรายได้มากสูงถึง 33,246,909 บาท (ตารางที่ 8) หรือกรณีอบต.คานหาม อ าเภออุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์และบ้านจัดสรรต่างๆ จึงสามารถจัดเก็บ
รายได้สูงถึง 16,142,282 บาท (ตารางที่ 8) ส่วนรายจ่ายของแต่ละอบต.หากจัดเก็บได้มากย่อมมีการ
จ่ายมากเพื่อเป็นการบริหารชุมชน แต่รายจ่ายดังกล่าวจะอยู่ในประเด็นส าคัญๆ ที่เหมือนกันกล่าวคือ 
จ่ายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  จ่ายตามแผนพัฒนาสังคม  จ่ายตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
จ่ายตามแผนพัฒนาแหล่งน้ า  จ่ายตามแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข  จ่ายตามแผนพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร  จ่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และจ่ายตาม
แผนพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพราะฉะนั้นความแตกต่างทั้งในด้านปริมาณ
ของแผนงานและงบประมาณจึงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละอบต.เป็นส าคัญ 

เมื่อกิจกรรมในการพัฒนาของแต่ละอบต .ต้นแบบไม่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพจะ
เกิดขึ้นมากหรือเกิดขึ้นน้อยจึงขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารอบต. สภาอบต. แต่
ละอบต. ทั้งนี้เพราะอ านาจ  หน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม พ .ร.บ.อบต. และฉบับแก้ไขต่างๆ ล้วนแต่
เหมือนกันทั้งสิ้น ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาวิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารแต่ละอบต .พบว่า 
ยังมีความคล้ายคลึงกันหรือเกือบจะเหมือนกันทั้ง 15 อบต.ต้นแบบ กล่าวคือ ทุกอบต.ใช้หลักการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นหลักคุณธรรม และนิติ
ธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และ  
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพิ่มเติมจาการเป็น อบต. ต้นแบบจาก
การประเมินค่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากค่อนไปทางมากที่สุดในด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการจัดระเบียบชุมชน และด้านการแก้ไขปัญหา
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การทุจริตคอรัปชั่น จึงกลายเป็นความสามารถของคณะกรรมการบริหาร อบต. สภา อบต. ซึ่ง อบต. 
ที่ใช้วิธีการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่เป็นเร่ืองแปลกของความเหมือนในการใช้
หลักการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะทั้ง 15 อบต.ต้นแบบเป็น อบต.ที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้า
ประกวดของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องมีวิธีการบริหารจัดการหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาต าบลตามหลักเกณฑ์ของสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ตั้งหลักเกณฑ์ไว้จึงจะได้รับรางวัล
ดังกล่าวได้ 

นอกจากวิธีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงดังกล่าวข้างต้น แล้วคณะผู้บริหาร
อบต.ทั้ง 15 อบต.ยังได้จัดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การบริหารกิจกรรมแต่ละแผนงานสามารถด าเนินไป
ได้อย่างเป็นระบบเพิ่มเติมคือ ขั้นตอนของการรับรู้ข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นต้นก่อนที่จะมีการประชุม
ปรึกษาหารือกับประชาชนในหมู่บ้านต าบลนั้นโดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ เป็นปัญหาและความ
ต้องการประชาชนในแต่ละพื้นที่ว่าต้องการจะพัฒนาอะไรก่อน-หลัง อะไรคือปัญหาของชุมชน 
อะไรคือปัญหาที่เร่งด่วนของชุมชน โดยผ่านกระบวนการใช้สื่อตามความเหมาะสมแต่ละชนิดของ
ชุมชน กล่าวคือ หากพื้นที่อบต.ใดเป็นเขตเมือง การใช้เสียงตามสายอาจไม่ประสบความส าเร็จมาก
นัก เพราะประชาชนมักจะไปท างานในตอนกลางวัน แต่การใช้รถยนต์ประกาศเคลื่อนที่ในนาม 
อบต.จะท าให้การรับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน หรือกรณีการมีหนังสือเชิญ การเดินชักชวน หรือจัดประชุม 
ย่อมท าให้การรับรู้ข้อมูลและปัญหาต่างๆ ในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ ส่วนอบต .ที่มีพื้นที่เป็นเขต
ชนบทจ าเป็นต้องอาศัยเสียงตามสาย การเดินชักชวน หรือหนังสือเชิญหรือการจัดประชุมย่อมท าให้
มีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ 

ขั้นตอนต่อมาคือการประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยเชิญผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ตัวแทน  
กลุ่มอาชีพและสมาชิกสภาอบต. เข้ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือ เข้ามารับรู้ปัญหาและเสนอ 
แนวทางแก้ไขปัญหา เพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวแม้จะมิใช่เป็นสมาชิกสภาอบต .หรือเป็นพนักงาน
ท้องถิ่นในอบต.แต่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อบต.นั้นๆ จึงย่อมรับรู้ปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี 
ขณะเดียวกันเมื่อผ่านกระบวนการประชุมร่วมกัน การรับรู้ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารอบต. และ
สมาชิกสภาอบต.ย่อมท าให้แนวการคิดการรับรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหามีความเป็น
ระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการจัดท าแผนพัฒนาอบต . เพราะประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ  
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ของ อบต.นั้น ๆ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูล เข้า
มาร่วมประชุมในแต่ละหมู่บ้าน ต าบล แล้วการรับรู้ข้อมูลที่เป็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ย่อมท าให้เกิดแนวทางในการจัดท าโครงการ/แผนงานพัฒนาในอบต.นั้น ๆ มีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ขณะเดียวกันในการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ยังจ าเป็นต้องก าหนดขั้นตอนของการท า
แผนอีกอย่างน้อย 3 ขั้นตอน เพื่อท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการหรือแผนพัฒนามี
ประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบได้กล่าวคือ 

ขั้นที่ 1 ประสานงานกับผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติตามแผนพัฒนาในแต่ละแผนพัฒนา 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
จากวิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหาร อบต.ของ อบต.ต้นแบบทั้ง 15 อบต. 

ดังกล่าวนอกจากสถาบันพระปกเกล้าจะยืนยันว่าเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว
การศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอบต .ของสมาชิกสภา อบต.และคณะกรรมการบริหาร 
อบต.ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 11 อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2543 ของนภัสวรรณ  เตชะสืบได้
สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการขวนขวายหาความรู้จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอบต . ผ่านทางสื่อ
ต่างๆ เป็นประจ าของสมาชิกสภา อบต.และคณะกรรมการบริหารอบต .จะน าไปสู่การน าไป
ปฏิบัติงานจริงในเขตพื้นที่ อบต.นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะถือได้ว่าทั้งสมาชิกสภา 
อบต.และคณะกรรมการบริหาร อบต.ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือท้องถิ่น
ของตนเอง50 อยู่แล้วจึงท าให้ง่ายต่อการเข้าไปพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหาร อบต.ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ขณะเดียวกันผลในการศึกษาคร้ังนี้ทั้ง 15 อบต.ต้นแบบต่างได้ใช้โครงการ
ชุมชนสัมพันธ์หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละแผนงานด้วย
การวัดระดับของความเพียงพอ วัดระดับของความยุติธรรมต่อประชาชนทุกๆ กลุ่ม มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนในหมู่บ้านหรือต าบล มีความโปร่งใสทุกขั้นตอนและการบริหารจัดการโครงการมี
ความน่าเชื่อถือล้วนแต่อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 10) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมต่ าสุด 3.81 และสูงสุด 4.19 
ซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น (ตารางที่ 11) แสดงว่าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของแต่ละ
อบต.ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือ แผนงานยิ่งมีมากเท่าใดย่อมมีผลมาจากประสิทธิภาพใน
การบริหารงานภายในอบต.นั้น ๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนอีกคร้ังว่า วิธีการบริหาร
ของคณะกรรมการบริหาร อบต. ของ อบต. ต้นแบบทั้ง 15 อบต. คร้ังนี้มีประสิทธิภาพจริง 
นอกจากนั้น กรณีของ อบต. ห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งอรทัย  ก๊กผล ได้ข้อสรุป
ว่าความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานนั้นมาจากปัจจัยด้านข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้มาต้อง

                                                   
50 นภัสวรรณ  เตชะสืบ, ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีอ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. หน้า 
119. 
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เที่ยงตรง ถูกต้องและผ่านกระบวนการประชาคม ปัจจัยเร่ืองการประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็นต้องเน้น
การสร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาอบต . และสื่อต่างๆ ปัจจัย
ด้านความรู้  ความเข้าใจของประชาชนและปัจจัยด้านผู้น าทั้งผู้น าทางการเมืองและการบริหารที่มี
ความต่อเนื่องในการบริหารงานหรือสามารถด าเนินการไปจนครบวาระของการด ารงต าแหน่งย่อม
ท าให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองจนเกิดเห็นความส าคัญของอบต.และเข้าไปมี
ส่วนร่วมรับรู้กิจกรรมต่างๆ ของอบต.51 
 

วิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในอบต.ต้นแบบ 
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งของการบริหาร 

เพราะฉะนั้นการจะอธิบายด้วยวิธีการแยกส่วนระหว่างวิธีการบริหารกับวิธีการมีส่วนร่วมก็ไม่
แตกต่างไปจากกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากนัก แต่ในที่นี้เป็นการบริหารของคณะ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบที่เปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการบริหารอบต.อย่างกว้างขวาง ซึ่งจากการสัมภาษณ์และการประมาณค่าของความคิดเห็น
ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 15 อบต. ต้นแบบพบว่าได้จัดให้ประชาชนไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนา อบต.ที่ส าคัญดังนี้ 

ขั้นแรก การรับรู้ข้อมูล ด้วยวิธีการคือ 
 1. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่บอกปากต่อปาก ประกาศเคลื่อนที่ 
  หนังสือเชิญประชุม และอ่ืนๆ 
 2. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน 
  ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  สมาชิกสภาอบต.  
  ของแต่ละหมู่บ้านและอ่ืนๆ 
ขั้นท่ีสอง การจัดท าแผนพัฒนาอบต. ด้วยวิธีการคือ 
 1. จัดท าประชาพิจารณ์ประเด็นที่เป็นความต้องการของชุมชน 
 2. น าข้อสรุปเสนอสภาอบต.เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
  สนับสนุนและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบลตามล าดับความส าคัญ 
ขั้นสุดท้าย การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ด้วยวิธีการคือ 
 1. เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้าน ต าบลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิด 
  ซองประมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างในแต่ละแผนงานอย่างโปร่งใส 

                                                   
51 อรทัย  ก๊กผล. เรื่องเดิม, หน้า 180. 
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 2. เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงาน
โดยเฉพาะการตรวจรับมอบงานที่ชัดเจน 

จากวิธีการใน 3 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารอบต.ต้นแบบ
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละ
อบต.หรืออาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนพัฒนาแต่ละแผนกล่าวคือในการท าประชาพิจารณ์ การ
ติดตามการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ หรือรับมอบงานในหลายแผนงานจ าเป็นต้องอาศัยตัวแทน
ของประชาคมหมู่บ้านที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ เฉพาะด้าน เป็นต้นว่า 
การตรวจรับมอบงานการก่อสร้างถนน  สะพาน  จ าเป็นต้องหาตัวแทนประชาคมหมู่บ้านหรือต าบล 
ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีพื้นฐานทางการศึกษาด้านวิศวกรหรือสถาปนิก นอกจากนั้นในด้าน
จ านวนบุคคลก็อาจจะมีจ านวนไม่ เท่ ากัน เพราะบางแผนงานไม่จ า เป็นต้องใช้ตัวแทน  
ประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก ยกเว้นที่จะเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม หรือ  
สิ่งแวดล้อมซึ่งประชาชนในประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบโดยตรง การท า
ประชาพิจารณ์หรือการมีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลของอบต.ต้นแบบทั้ง 15 อบต. จึงอยู่ภายใต้หลักการส าคัญที่ว่า “การร่วมคิด (ร่วมวางแผน) 
ร่วมท า (ร่วมปฏิบัติและวิจารณ์) ร่วมรับผิดชอบ (การตรวจสอบ)” โดยยึดหลักความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ต าบล เป็นหลัก 

ส าหรับระดับของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในอบต .ต้นแบบจากการ
สัมภาษณ์ประเมินค่าระดับความคิดเห็นทั้ง 15 อบต. พบว่ามีผลเฉลี่ยรวม 3.82-3.97 จากระดับของ
การมีส่วนร่วม 5 ระดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับมากค่อนไปทางมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
สูงสุดของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ 3.97 (ตารางที่ 9) แต่เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมของแต่
ละแผนงานพัฒนาต าบลพบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลเพื่อ
ความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการหรือแผนงานด้านการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการในหมู่บ้านหรือต าบลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.26 โดยมีด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับหมู่บ้ านหรือต าบลมากรองลงมาคือมีค่าเฉลี่ย 4.21 
ทั้งนี้เพราะกิจกรรมทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจ าเป็นต้องระดมประชาชนให้เข้ามามีส่วนรับรู้และเข้าร่วมให้
มากที่สุด มิฉะนั้นจะกลายเป็นแผนการพัฒนาที่ล้มเหลวทันทีหรือไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่อาศัยปริมาณการเข้าร่วมมากกว่าคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ ของประชาชน ขณะเดียวกัน
กิจกรรมในด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชนในหมู่บ้านหรือต าบลเป็นกิจกรรมที่สามารถหา
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งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ได้ง่ายจึงท าให้การระดมทรัพยากร
ต่างๆ มาสนับสนุนและสร้างสิ่งจูงใจให้ประชาชนเข้ามาร่วมได้เป็นจ านวนมากหรือกรณีการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับหมู่บ้านหรือต าบลซึ่งนอกจากผู้ลงสมัคร
เลือกตั้งทั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล จะวิ่งเข้าไปขอการสนับสนุนคะแนนเสียงจากภาคธุรกิจในหมู่บ้าน
หรือต าบลแล้ว นักธุรกิจภาคเอกชนในหมู่บ้านหรือต าบลต้องวิ่งเข้าหาผู้ลงสมัครเลือกตั้งด้วยโดย
หวังผลทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งซึ่งอาจจะ
ได้รับหากผู้ลงสมัครหมายเลขนั้นได้รับเลือกดังกรณีศึกษาของอัครวิทย์  ขันธ์แก้ว เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่านักธุรกิจที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพราะเป็นผู้ถือครองและควบคุมเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการซื้อ-ขายพืชไร่  ระบบหวยใต้ดิน  ระบบการซื้อของเงินผ่อน  และระบบสมาชิก
ห้างสรรพสินค้า จึงท าให้ใช้ชีวิตต้องคลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพราะการถือครองเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นท าให้นักธุรกิจและนักการเมืองด าเนินไปในลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันกลายเป็นเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ที่สามารถใช้ในการระดมประชาชนให้ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ที่นักธุรกิจภูมิภาคให้การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 52 นอกจากนั้นในการศึกษา
ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์การบริหารส่วนต าบลของชิตพล  
กาญจนกิจ ยังยืนอีกว่า ทุนทางสังคมเป็นตัวแปรภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการอธิบายพฤติกรรมการ
เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองและความไว้วางใจทางการเมืองในอบต .ทั้งทางตรงและทางอ้อม53 
ขณะเดียวกัน ผู้ลงสมัครเลือกตั้งในหมู่บ้าน ต าบล ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิกสภาอบต .
หรือต าแหน่งอ่ืนใด บุคคลเหล่านั้นย่อมมีลักษณะของผู้น าชุมชนอยู่ด้วยส่วนจะมีมากหรือมีน้อย
ย่อมมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบแต่ความเป็นผู้น าชุมชนทุกคนย่อมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนตามกรณีศึกษาของสุวัฒน์  ศิริโภคาภิรมย์ ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล
ของผู้น าชุมชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหัวหิน  เมื่อปี 
พ.ศ. 2540 พบว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกในชุมชนและการยอมรับในตัวผู้น า

                                                   
52 อัครวิทย์  ขันธ์แก้ว, นักธุรกิจภูมิภาคกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีจังหวัดขอนแก่น, 

วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540, หน้า (1). 
53  ชิตพล  กาญจนกิจ, ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่น

ไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล, ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. หน้า 
196. 
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ชุมชนไม่มีความแตกต่างกันกล่าวคือ สมาชิกในชุมชนมีการยอมรับในตัวผู้น าชุมชน และผู้น า
ชุมชนมีอิทธิพลต่อการชักจูงโน้มน้าวให้สมาชิกในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง54 

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการรับรู้ข้อมูลเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจต่อ  
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการหรือแผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านหรือต าบล มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.88 (ตารางที่ 10) นั้นเนื่องจากอบต.ต้นแบบทั้ง 15 อบต. มีสภาพพื้นที่ของแต่
ละอบต.แตกต่างกันกล่าวคือ เป็นส่วนใหญ่ของอบต.ทั้งหมดไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะท าให้มี
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว จึงไม่จ าเป็นต้องเน้นมีแผนการพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบลเป็นจ านวนมาก
เป็นต้นว่า อบต.ทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและ
ที่ราบลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ไม่มีแหล่งเหมาะสมที่จะพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ดูบทที่ 1) อบต.คานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบแต่ถูกพัฒนาเป็นบ้านจัดสรร หรือเป็นชุมชนเมืองและเมืองอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่หรืออบต.เสือโฮก อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วน
ใหญ่ท านา ปลูกพืชสวน จึงท าให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยาก ยกเว้นอบต .สาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะน้ าตกสาริกา น้ าตก
นางรอง วนอุทยานวังตะไคร้ และอ่ืนๆ ซึ่งมีสภาพพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมายาวนาน 
ดังนั้นอบต.เพียงก าหนดแผนการพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องประชาชนจะ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น 

นอกจากนั้นการศึกษาของพลาพรรณ  ค าพรรณ และมนตรี  เกิดมีมูล เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองนั้นพบว่าประชาชนในภาพรวมของทั้งประเทศ ได้รับรู้กิจกรรมของ
โครงการที่อบต.ด าเนินการมากที่สุด คือ ประชาชนร้อยละ 83.0 รับรู้การสร้างและปรับปรุงถนน  
สะพาน  ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70.0 รับรู้โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง การ
ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่างๆ และสหกรณ์ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการ
ส่งเสริมเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ   และคนพิการ  เมื่อเปรียบเทียบประชาชนในภาคต่างๆ คือ  
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้  ภาคกลาง  ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการรับรู้กิจกรรมการ

                                                   
54 สุวัฒน์  ศิริโภคาภิรมย์, อิทธิพลของผู้น าชุมชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : 

ศึกษากรณีผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลหัวหิน, วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540. หน้า (1). 
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สร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน  มากที่สุด ขณะที่ประชาชนในภาคเหนือ รับรู้กิจกรรมการส่งเสริม
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  มากที่สุด 

การตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีต่อโครงการอบต . สรุปความเห็นของ
ประชาชนในภาพรวม มีความเห็นว่ากิจกรรมการจัดให้มีน้ าประปาใช้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด และ ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุดเช่นกัน อันดับรองลงมา
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน คือ กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การสร้างท่า
เทียบเรือข้าม และการจัดให้มีไฟฟ้า ไฟถนน  ส าหรับกิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์รองลงมา 
คือ การสร้างท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  การจัดให้มีไฟฟ้า  ไฟถนน และการป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนในแต่ละภาค พบว่าประชาชนในภาคเหนือ มีความคิดเห็น
ว่า กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด คือ การจัดให้มีน้ าประปาใช้ และเป็น
กิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน ประชาชนในภาคใต้มีความเห็นว่า กิจกรรม
การจัดให้มีน้ าประปาใช้ ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด แต่กิจกรรมที่ให้ประโยชน์
ต่อประชาชนมากที่สุด คือการสร้างท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  ประชาชนในภาคกลางมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมที่อบต. ด าเนินการตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดคือ การสร้างท่าเทียบเรือ  
ท่าข้าม  และกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด55 

จากข้อค้นพบดังกล่าวจะพบว่าแตกต่างไปจากการวิจัยเร่ืองนี้เพียงเล็กน้อย กล่าวคือ
เมื่อพิจารณาระดับของการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการหรือ 
แผนงานพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบลนั้น ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
โครงการหรือแผนงานด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการมากที่สุด เพราะแผนพัฒนา
ย่อยด้านการสร้างความเข้มให้แก่ชุมชนมีมากที่สุด คือ ร้อยละ 71.1 และแผนพัฒนาย่อยการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล มีมากรองลงมา
คือ ร้อยละ 67.8 ส่วนผลการศึกษาของพลาพรรณ  ค าพรรณ และมนตรี  เกิดมีมูล มีร้อยละ 70.0 ซึ่ง
แม้จะไม่ใช่ค่าร้อยละสูงสุดและอยู่ในล าดับรองลงมาจากแผนการพัฒนาปรับปรุงถนน  สะพาน  ที่มี
สูงสุดคือร้อยละ 80 ส่วนสาเหตุของความแตกต่างดังกล่าวอาจจะมีที่มาได้หลายสาเหตุเป็นต้นว่า 
ขอบเขตของการศึกษาที่แตกต่างกันมากระหว่างการศึกษาอบต.ทั่วประเทศ และกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
อบต.ล้วนแต่มาจากการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละภาค ซึ่งเมื่อรวมทั้งประเทศมีเพียง 400 ตัวอย่างทั้งๆ ที่

                                                   
55 พลาพรรณ  ค าพรรณและมนตรี  เกิดมีมูล , วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 2545.  

“การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การพึ่งตนเอง” หน้า 272-273. 
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มีอบต.ทั้งประเทศประมาณ 6,744 อบต. นอกจากนั้นสภาพพื้นที่ของแต่ละอบต.ในแต่ละภาคมี
ความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ย่อมท าให้ความต้องการของประชาชนแตกต่างกันด้วยดังจะเห็นได้
ว่างานวิจัยดังกล่าวโครงการจัดให้มีน้ าประปาใช้ในหมู่บ้านหรือต าบลเป็นประเด็นที่ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุดทั้งๆ ที่ประชาชนได้รับรู้กิจกรรมของโครงการการสร้างและปรับปรุงถนน  
สะพาน  มากที่สุด 
 

วิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

จากการวิเคราะห์วิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารอบต .และการวิเคราะห์
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในอบต .ต้นแบบนั้นพอจะสรุปได้ว่าการบริหารของ
คณะกรรมการอบต.ต้องบริหารไปตามกฎหมายที่ให้อ านาจไว้และอ านาจที่ให้ไว้คือการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุ กระดับ 
เพราะฉะนั้นการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละต าบลจึงสามารถก าหนด รูปแบบ วิธีการ
และกระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนได้ แต่ด้วยเหตุที่ 15 อบต.ต้นแบบได้ผ่าน
การคัดเลือกและได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าในด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล (ดูบทที่ 1) กล่าวคือ สามารถวัดได้ด้วยหลักคุณธรรมและนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงท า
ให้การก าหนดรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละอบต. ไม่
มีความแตกต่างกันกล่าวคือ ควรเร่ิมต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการรับรู้ข้อมูล ขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาอบต. และขั้นตอนของการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล หรือหากจะก าหนดลงไป
ในรายละเอียดของการปฏิบัติจริงตามแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2544 พบว่ามีหลักการส าคัญๆ ในด้านการ
สร้างความชัดเจนของประเด็นที่จะพิจารณา มีหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการจากผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่โดยตรง การท ากิจกรรมต้องมีสาระไม่เยิ่นเย้อ ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก มีการอ านวยความ
สะดวกในการประชุม แทรกกิจกรรมที่ดึงดูดใจคนเข้าร่วม มีการหารืออย่างสม่ าเสมอ ให้
ความส าคัญกับทุกคนโดยไม่แยกอายุ  ฐานะ  วัย  เพศ  หรือครอบครัวหนึ่งครอบครัวใด และควรดึง
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ผู้น าชุมชนตัวแทนจากราชการในพื้นที่เข้าร่วมให้เหมาะสม56  อย่างไรก็ตามหากจะน าหลักการของ
การมีส่วนร่วมพัฒนาในแต่ละแผนงานหรือกิจกรรมพัฒนาทั้ง 15 อบต. เพื่อวัดระดับของการเข้าไป
มีส่วนร่วมของประชาชนผลที่ออกมาก็ยืนยันว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล
ต่างๆ อยู่ในระดับมากค่อนข้างไปทางมากที่สุดจากการวัดระดับของการเข้าไปมีส่วนร่วม 5 ระดับ 
ส่วนประสิทธิภาพของการใช้โครงการประชาสัมพันธ์หรือโครงการชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละ
แผนงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีความเพียงพอ มีความยุติธรรม เปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน และมีความเชื่อถือ นั้นข้อสรุปจากค าสัมภาษณ์ที่เป็นการ
ประเมินค่าของความคิดเห็นก็ยืนยันเช่นกันว่า การบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบทั้ง 
15 อบต. ในการใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์หรือโครงการประชาสัมพันธ์ในแต่ละแผนงานอยู่ใน
ระดับมากค่อนข้างไปทางมากที่สุด เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่ค้นพบจากการปฏิบัติจริงได้เป็นวิธีการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

กล่าวโดยสรุปวิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นแบบนั้นจ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารที่มีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมหรือแผนการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ให้มากที่สุด โดยต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ การรับรู้ข้อมูลต่างๆ การจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบลและการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  จึงจะยืนยันได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นวิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 
 

 

                                                   
56 แตงอ่อน  มั่นใจตน. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 2545. “ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน : บทเรียนจากต าบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา”. หน้า 92-94. 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

ค ำน ำ 
ผลสรุปของการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง

เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบจ านวน 15 องค์การ ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
นั้นได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีหากรู้จักการน าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ของแต่ละต าบล 

 

บทสรุป 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ภาค

กลางของประเทศไทยนั้น เกิดจากความสนใจในการเปิดกว้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองด้วยการ
กระจายอ านาจทางการเมืองให้แก่ท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
ขณะเดียวกันพ.ร.บ.การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ร.บ.เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุดได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ในด้ านความ เป็ น อิส ระ ในก ารปกครองตน เอง เพิ่ ม ขึ้ นท า ให้ รูปแบบการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหรืออบต .เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นจ านวนมาก
ประมาณ 6-7 พันองค์กรหลังจากนั้นแต่ละอบต.ได้พยายามปรับปรุงรูปแบบและวิธีการบริหารอบต.
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหลากหลายทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติจนเกิดองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับรางวัลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีหลักการบริหารจัดการแบบธรร
มาภิบาลที่ดีเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ เพราะฉะนั้นการก าหนดประเด็นในการศึกษาจึง
เน้นที่วิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการคาดหวัง  
องค์ความรู้ใหม่ในด้านกระบวนการของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพราะฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาจึงจ ากัดไว้ตามพ.ร.บ.สภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2542 และต้องเป็นอบต.ต้นแบบในเขตพื้นที่ภาค
กลางของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540-2546 จ านวน 15 อบต. คืออบต.ทุ่งลูกนก อ าเภอ
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ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบต.เขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  อบต.ไทรม้า อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  อบต.บางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อบต .บางปลา อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  อบต.บ้านปรก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
อบต.บ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  อบต .บ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง  อบต.พระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  อบต.พุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี  อบต.วังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  อบต.สาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก  อบต.เสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  อบต.หินปัก อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี  อบต.คานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นได้จ าแนกออกเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นข้อมูลได้มาจากเอกสารที่น่าเชื่อถือตามหลักการทางวิชาการกับส่วนที่เป็น
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามเปิดกว้างให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ตอบต้องประเมินค่าระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลในการพัฒนาตามแผนพัฒนาต าบลในแต่ละด้าน กับการมีส่วนร่วม
ในการรับรู้การใช้โครงการชุมชนสัมพันธ์หรือการประชาสัมพันธ์ของประชาชนในแต่ละลักษณะ 
เพื่อน าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นไปประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุปตามที่ได้ก าหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

อนึ่งในการออกไปสัมภาษณ์ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้นผู้วิจัยได้มีจดหมายแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าเพื่อขอความร่วมมือจากบุคคลที่มีต าแหน่งที่ส าคัญในอบต.คือ ประธาน/รองประธาน
กรรมการบริหารปลัดอบต.  ประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้านหรือต าบลและประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแผนการพัฒนา โดยเร่ิม
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคม  2546 และผลจากการด าเนินงานดังกล่าวทั้ง 15 อบต.ได้
อนุเคราะห์ความสะดวกทั้งในด้านสถานที่  ตัวบุคคลที่จะให้สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์มี จ านวน
รวมทั้งหมด 90 คน โดยจ าแนกเป็นเพศชาย 71 คน เพศหญิง 19 คน มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ า
กว่าปริญญาตรีคือ 65 คน ปริญญาตรี 22 คน มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานทุก
แผนงาน จ านวน 44 คน และบางแผนงาน จ านวน 26 คน นอกเหนือจากนั้นเป็นการเข้าร่วมไม่ทุก
แผนงาน 

ส่วนวิธีการวิเคราะห์นั้นด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการกระจายอ านาจและแนวคิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองที่มีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อท้องถิ่นของตนเองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการทั้งการเงิน  การคลัง และการบริหารงานบุคคล ขณะเดียวกันการกระจายอ านาจจะ
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เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันถ้าประเทศนั้นไม่ได้ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะการ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายหลักของประเทศหรือรัฐธรรมนูญ แต่ส าหรับประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วทั้งใน
ด้านการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งขยายประเด็นที่เป็นรายละเอียด
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องลงสู่กฎหมายล าดับรองหรือกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไว้ใน
หลายฉบับ 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการวิเคราะห์ภายใต้โครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีสมาชิกสภาอย่างน้อยที่สุด 6 คน และหาก
มีเกินกว่านั้นให้มีได้เพียงหมู่บ้านละ 2 คน มีวาระ 4 ปี กับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยเป็นประธานกรรมการบริหาร 1 คน และรองประธานกรรมการบริหาร 2 คน รวม 3 
คน ซึ่งทั้ง 3 คนต้องมาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภาอบต . ภายใต้การก ากับและดูแลของ
นายอ าเภอที่อบต.นั้นสังกัด ขณะเดียวกันการใช้อ านาจในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลของ
คณะกรรมการบริหารและสภาอบต.ต้องด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่
กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อสรุปเป็นกิจกรรมส าคัญๆ จะมีเพียง 3 ประการคือ 

1. จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ออกข้อบังคับต่างๆ ในต าบล 
อนึ่งกิจกรรมหลักทั้ง 3 ประการดังกล่าวยังสามารถขยายออกไปสู่แผนการพัฒนาใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ประมาณ 8 แผนงานพัฒนา คือ 
1. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. แผนงานพัฒนาด้านสังคม 
3. แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6. แผนงานพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
7. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ทั้งนี้จะมีที่มาของงบประมาณเพื่อการสนับสนุนแต่ละแผนงานดังนี้ 
1. รายได้ที่มาจากอบต.แต่ละอบต.สามารถจัดเก็บเองได้ 
2. รายได้ที่มาจากส่วนราชการต่างๆ ในอ าเภอ  จังหวัด  จัดเก็บให้ 
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3. รายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
ผลจากการวิเคราะห์วิธีการของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

ต้นแบบทั้ง 15 องค์กรหรือ 15 อบต. พบว่ามีวิธีการบริหารที่เหมือนกันโดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา
ในแต่ละด้านของแต่ละอบต.ทั้ง 8 ด้านตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากที่
แต่ละอบต.จัดเก็บได้เอง หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้ และการสนับสนุนจากรัฐบาล จนได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพระปกเกล้าก าหนด ซึ่งผลจากการ
สัมภาษณ์วิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละกิจกรรมการ
พัฒนาของแต่ละต าบลนั้นจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการส าคัญๆ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ข้อมูล เป็นการให้รับรู้ปัญหาในแต่ละประเด็นในหมู่บ้าน หรือ
ต าบลนั้นเพื่อจะได้หาทางแก้ไข พร้อมกับเสนอความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ต าบล 
ตามล าดับความส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่สอง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและ
หมู่บ้านหรือต าบลนั้น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือทั้งที่เป็นสมาชิกสภาอบต .และมิได้
เป็นเข้ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อน าเสนอสภาอบต .บรรจุเป็นแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือต าบลของแต่ละอบต.พร้อมกับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ 

ขั้นตอนสุดท้าย จัดท าแผนพัฒนาอบต. โดยจัดล าดับความส าคัญก่อน-หลังตามความ
ต้องการของหมู่บ้าน ต าบลนั้น 

แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งขึ้นกิจกรรมหรือแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  ต าบล  ทุกแผนต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ อีก 3 ขัน้ตอนคือ 

ขั้นที่ 1 ประสานงานกับผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติตามแผนพัฒนาในแต่ละแผนพัฒนา 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล 
นอกจากนั้นผลของการศึกษาจากการวัดระดับประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมรับรู้  

ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในด้านโครงการชุมชนสัมพันธ์หรือโครงการประชาสัมพันธ์ในด้าน
ของความเพียงพอ ความยุติธรรม เปิดเผยต่อสาธารณชน มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน และการ
บริหารจัดการโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ ล้วนแต่มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากค่อนไปทางมาก
ที่สุดในทุกกิจกรรม 

ส่วนผลของการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในอบต .ต้นแบบ 
พบว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน  ต าบล ที่ส าคัญๆ ตามขั้นตอน  
ดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ข้อมูล ด้วยวิธีการคือ 
 1. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่บอกปากต่อปาก ประกาศผ่านหอ

กระจายข่าวของ   หมู่บ้าน รถยนต์ติดเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ หนังสือเชิญประชุมและอื่นๆ 
 2. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

ก านัน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ สมาชิกสภาอบต.ของแต่ละหมู่บ้าน และอ่ืนๆ 
 3. รับรู้ประเด็นที่เป็นปัญหาของหมู่บ้านหรือชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหา

และล าดับความต้องการก่อน-หลัง 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาอบต. ด้วยวิธีการคือ 
 1. จัดท าประชาพิจารณ์ประเด็นที่เป็นความต้องการของชุมชน 
 2. น าข้อสรุปเสนอสภาอบต.เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนและ

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบลตามล าดับความส าคัญ 
ขั้นตอนสุดท้าย การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล ด้วยวิธีการคือ 
 1. เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิด

ซองประมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในแต่ละแผนงานอย่างโปร่งใส 
 2. เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้าน ต าบลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม

การปฏิบัติงาน ตรวจสอบแผนงาน และประเมินผลของงานโดยเฉพาะการตรวจรับมอบงานที่
ชัดเจน 

นอกจากผลของการศึกษาจากการวัดระดับประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในแต่ละแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน  ต าบล  ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ด้านการพัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ด้าน
การพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้ว  ล้วนแต่มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากค่อนไปทางมากที่สุดในทุกๆ ด้าน 

กล่าวโดยสรุปทั้งวิธีการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบทั้ง 15 องค์กรนั้นเป็นการ
บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 
 
 

 

DPU



 89 

ข้อเสนอแนะ 
1. น าข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ไปเผยแพร่ด้วยการจัดอบรม สัมมนาให้กับผู้น า

ชุมชน สมาชิกสภาอบต. คณะกรรมการบริหารอบต. และประชาชนที่สนใจทั่วไปเพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ควรศึกษาค้นคว้าจากอบต.ที่มีวิธีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่าง
ไปจากอบต.ต้นแบบเพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะก าหนด
เป็นนโยบายด้านการบริหารงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้มีการจัดอบรม 
สัมมนา การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ค้นพบ
ภายหลังการรับต าแหน่งอย่างเป็นทางการ และควรก่อนการแถลงนโยบายให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นรับรองนโยบายของฝ่ายบริหารในแต่ละคร้ัง 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
นายสุริยันต์ สุวรรณราช 
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         มหาวิทยาลัยรามค าแหง) หัวหน้าโครงการ (ตีพิมพ์วารสารวิจัย 
                                                          มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
                                               2539   แนวความคิดของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร และพลเอกชวลิต 
                                                          ยงใจยุทธ กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระหว่าง พ.ศ.  
                                                          2522 - 2536 (ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)  
                                                          (ตีพิมพ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
                                               2542   การพัฒนาการบริหารและการจดัการธุรกิจชมุชน : ศึกษากรณี 
                                                          ธุรกิจยางพาราของชุมชนต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัด 
                                                          พัทลุง (ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) หัวหน้า 
                                                          โครงการ (น าเสนองานวิจัย/ตีพิมพ์ ประชุมวิชาการสภาวิจัย 
                                                           แห่งชาติ) 
                                               2543   การบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราของชุมชนต าบลไม้เรียง 
                                                          อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ทุนอุดหนุนการวิจัย                      
            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) หัวหน้าโครงการ (น าเสนองานวิจัย/ 
                                                           ตีพิมพ์ ประชุมวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ) 
 
 
 

DPU



94 
 

                                               2543   ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพ  
                                                          ต่าง ๆ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข    
                                                          (สวรส.) กระทรวงสาธารณะสุข) แต่เป็นนักวิจัยร่วม (ตีพิมพ์ 
                                                          วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข)  
  :      2546   พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยกับความต่อเนื่องของระบอบ 
                                                         การเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ 
                                                         ไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) นักวิจัย 
                                                         ร่วม (น าเสนองานวิจัย/ตีพิมพ์ ประชุมวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ) 
  :      2547   แบบฉบับการเรียนรู้และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนกั 
                                                          ศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย 
                                                          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) นักวิจัยร่วม 
  :       2547   การพัฒนาชนบทในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (นกัวิจัย    
                                                          ร่วม) ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (น าเสนอ 
                                                          งานวิจัย/ตีพิมพ์ ประชุมวิชาการ 36 ปี มธบ.) 
  :       2548   การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 
                                                         พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัย 
                                                          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (น าเสนองานวิจัย/ตีพิมพ์ ประชุม 
                                                          วิชาการสถาบันพระปกเกล้า) 
ผลงานวิชาการ :                 2540   หนังสือ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับแนวความคิด 
                                                         ของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  
                                                         ระหว่าง พ.ศ. 2522-2536 (ปรับปรุงจากงานวิจัย) 
  :                 2544 และ 2545   การบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชน : 
                                                          เปรียบเทียบชุมชน ต าบลตะโหมด กับชุมชนต าบลไม้เรียง (ปรับ 
                                                          ปรุงจากงานวิจัย) 
                           :                  2545   เอกสารประกอบการสอนวิชา ธุรกิจชุมชนศึกษา (ร่วมเขียน) 
                            :                 2547   ต าราวิชาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ร่วมเขียน)   
  :      บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 10 บทความ 
ต าแหน่งการบริหาร       :       2537 – 2542  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ 
                                                                     มนุษยศาสตร์ 3 สมัย (5 ปี) ติดต่อกัน 
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แบบสัมภาษณ ์
 

เร่ือง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ภาคกลางของ 
           ประเทศไทย 
 
ชื่อ อบต………………………….. ต าบล ………………. อ าเภอ ………………จังหวัด…………. 
วันที่สัมภาษณ์ ……………………. เดือน …………………………. พ.ศ. 2546 

------------------------------------ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อ 1. เพศ  ชาย    หญิง 
ข้อ 2. อาย…ุ………….ป ี
ข้อ 3. ท่านเรียนหนังสือจบการศึกษาช้ันไหน…………………………. 

ข้อ 4. ท่านด ารงต าแหน่งในหมูบ่้าน/ต าบล/อบต. ต าแหน่งอะไร 
  ไม่มีต าแหน่ง แต่อาศัยในพื้นที่ อบต. นี ้   ผู้ใหญบ่้าน   ก านัน 
  ประธานสภา อบต.     ประธานบริหาร อบต. 
  ปลัด อบต.      อื่นๆ (ระบุ)………………………. 
ข้อ 5. ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับ อบต. ในการรับรู้ข้อมูล เป้าหมายของโครงการ/แนวคิดของโครงการ

พัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 เป็นอย่างไร 
  เข้าไปมีส่วนร่วมกับ อบต. ทุกแผนงานหรือโครงการ 
  เข้าไปมีส่วนร่วมกับ อบต. บางแผนงาน หรือบางโครงการเท่านั้น 
  เข้าไปมีส่วนร่วมกับ อบต. อย่างต่อเนื่อง แตจ่ะไม่ครบทุกแผนงานหรือโครงการ 
  อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………… 
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ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ก. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของ 
หมู่บ้าน/ต าบล 
ข้อ 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการรับรู้

ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเขา้ใจต่อ
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/แผนงาน 
การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนและสะพานของ
หมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นทีท่ี่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการรับรู้
ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเขา้ใจต่อ
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/แผนงาน 
การปรับปรงุ ขยาย ซ่อมแซมและขยายเขต
การไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน/ต าบลของ
พื้นที่ที่พัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มี
ระดับใด 

     

ข้อ 8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการรับรู้
ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเขา้ใจต่อ
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/แผนงาน
การขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาของ
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540-2545 มีระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการรับรู้
ข้อมลูต่างๆ จนท าให้เกิดความเขา้ใจต่อ
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/แผนงาน 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าเพื่อ
การเกษตรของหมูบ่้าน/ต าบล ของพื้นที่ที่
พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข. ด้านการพฒันาเศรษฐกิจหมู่บา้น/ต าบล 
ข้อ 10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ

รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การส่งเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชนของหมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นที่ที่
พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ค. ด้านการพฒันาสังคมในหมูบ่้าน/ต าบล 
ข้อ 11. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ

รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ความรู้และการป้องกันโรคภัย
ต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต าบลของพื้นทีท่ี่พัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 12. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การส่งเสริมการศึกษา การ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาใน
หมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นทีท่ี่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 13. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ในหมูบ่้าน/ต าบลของพื้นทีท่ี่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 15. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใน
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 16. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการแก่เด็ก  
เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบภัยต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต าบล
ของพื้นที่ที่พัฒนาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540-2545 
มีระดับใด 

     

ง. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
ข้อ 17. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ

รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในด้านการไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดบัหมูบ่้าน/ต าบล/
จังหวัดของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแตป่ี พ.ศ.  
2540-2545 มีระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก นอ้ย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 18. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั
ต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นที่ที่พัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 19. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนในหมู่บ้าน/ต าบลของพืน้ทีท่ี่พัฒนา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 20. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การจัดเก็บรายไดข้อง อบต. ใน
รูปแบบของภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 21. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การส่ือสารให้ชาวบ้านทราบ การ
รับเรื่องราวร้องทุกขจ์ากชาวบ้านใน
หมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นทีท่ี่พัฒนา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ข้อ 22. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การป้องกันความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ต าบล ของพื้นทีท่ี่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 

     

ง. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 23. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ

รับรู้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงาน การสร้างจิตส านึกแก่ประชาชน
ให้ตระหนักต่อการจดัการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
หมู่บ้าน/ต าบลของพื้นที่ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 มีระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 24. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการชุมชน
สัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูลต่างๆ 
ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดของ
โครงการ/แผนงานแต่ละแผนงาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 ในหมู่บ้าน/ต าบลของ
ท่าน มีความเพียงพอ ระดบัใด 

     

ข้อ 25. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการชุมชน
สัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูลต่างๆ 
ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดของ
โครงการ/แผนงานแต่ละแผนงาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 ในหมู่บ้าน/ต าบล ของ
ท่านนั้นมคีวามยุติธรรมต่อประชาชนทุกๆ 
กลุ่มในระดับใด 

     

ข้อ 26. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ 
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรู ้
ข้อมูลต่างๆ ส าหรับการเข้าใจ 
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานแต่ละแผนงาน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2540-2545 ในหมูบ่้าน/ต าบลของท่านนั้น
ได้กระท าอย่างเปดิเผยต่อ 
สาธารณชนหรือประชาชนในหมูบ่้าน/
ต าบลในระดับใด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความคิดเห็น 

กับโครงการ/แผนงาน มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่ม ี

ข้อ 27. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการชุมชน
สัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรูข้้อมูลต่างๆ 
ส าหรับการเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดของ
โครงการ/แผนงาน แต่ละแผนงาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2545 ในหมู่บ้าน/ต าบลของ
ท่านนั้นได้กระท าด้วยความโปร่งใสทุก
ขั้นตอนของแผนงานในระดับใด 

     

ข้อ 28. การประชาสัมพันธ์หรือโครงการ 
ชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้ท่านได้รบัรู ้
ข้อมูลต่างๆ ส าหรับการเข้าใจ 
เป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/
แผนงานแต่ละแผนงาน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2540-2545 ในหมูบ่้าน/ต าบลของท่านนั้น
มีความน่าเชื่อถือในการบรหิารจดัการ
โครงการ/แผนงานในระดับใด 

     

 

วิธีการบริหารและกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมใน อบต. 
ข้อ 29. วิธีการบริหาร อบต. ที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้

ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ /แผนงานต่างๆ ในแต่ละแผนงาน
โดยรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีวิธีการ/กระบวนการอย่างไร 

 1. ____________________________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________________________ 
 4. ____________________________________________________________________ 
 5. ____________________________________________________________________ 
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ข้อ 30. วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาในแต่ละโครงการ/แผนงานนั้น มีวิธีการ/
กระบวนการเข้าไปรับรู้ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2540-2545 เป็นอย่างไร หรือมีวิธีการอย่างไร 

 1. ____________________________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________________________ 
 4. ____________________________________________________________________ 
 5. ____________________________________________________________________ 
 
ข้อ 31. การพัฒนาโครงการ/แผนงานใดที่ประชาชนในพื้นที่/ต าบลมีการพัฒนานั้นๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

รับรู้ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2540-2545 มีจ านวน
มากที่สุด 

 1. ____________________________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________________________ 
 4. ____________________________________________________________________ 
 5. ____________________________________________________________________ 
 เพราะเหตใุด 
 1. ____________________________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________________________ 
 4. ____________________________________________________________________ 
 5. ____________________________________________________________________ 
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ข้อ 32. การพัฒนาโครงการ/แผนการใดที่ประชาชนในพื้นที่/ต าบลที่มีการพัฒนานั้นๆ ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาส
น้อยที่สุดต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของ
โครงการ/แผนงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีจ านวนน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย เพราะ 

 1. ____________________________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________________________ 
 4. ____________________________________________________________________ 
 5. ____________________________________________________________________ 
  
              เพราะเหตุใด 
 1. ____________________________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________________________ 
 4. ____________________________________________________________________ 
 5. ____________________________________________________________________ 
 
 

--------------------------- 
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สรุป ค าสัมภาษณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร อบต./ประธานสภา อบต./ปลัด อบต. 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน อบต. 

การรับรูข้้อมูล 

1. สมาชิกสภา อบต. น าข้อมูลที่เป็นความต้องการมาจากชาวบ้านโดยเน้นปัญหาที่มี
ความส าคัญเร่งด่วน แล้วจัดลงในแผนพัฒนา 

2. ใช้เสียงตามสาย เดินชักชวน หนังสือเชิญ และจัดประชุมร่วมวางแผน เพื่อชักชวน
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และการตรวจสอบ 

3. ให้ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะ จากการอบรมชี้แจง พูดตามเวที
ต่างๆ 

4. จัด อบต. เคลื่อนที่ เพื่อการรับรู้ปัญหาของ อบต. 
5. การใช้เสียงตามสายในชุมชนที่เป็นเมืองจะไม่ได้รับความส าเร็จเพราะกลางวัน

ประชาชนไปท างาน จึงจ าเป็นต้องใช้รถตรวจการพร้อมป้ายโฆษณา 
6. วิธีการที่ท าให้ชาวบ้านเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมมากคือ 
 6.1 จัดท าประชาพิจารณ์แผนพัฒนาต่างๆ โดยเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้ามาร่วม

ก่อนเสนอสภาอบต. ให้ความเห็นชอบ 
 6.2 ประชาคมหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  ตัวแทน 

อบต.  ชาวบ้าน  ได้เข้ามาตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง และรับมอบงาน บาง อบต. จะ
แต่งตั้งประชาชนที่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ เข้ามาตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงในแต่
ละกิจกรรม 

 
 
 

------------------------------- 
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การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

1. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  ตัวแทนกลุ่มอาชีพและสมาชิกสภา
อบต. แต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นให้ประชาชนร่วมหารือกันเองเพื่อระดมความคิดในการท างานและการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

2. ให้สมาชิกสภา อบต. ร่วมกับตัวแทนชาวบ้านอีกหมู่บ้านละ 2 คนเข้าไปตรวจสอบ  
วางแผน  การเปิดซองประมูล  จัดซื้อ-จัดจ้างและตรวจงาน 

3. ประชาคมหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อบต . 
ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  ร่วมเสนอแผนการพัฒนาไปยังสภา อบต. โดยล าดับความส าคัญของแผน 

4. เน้นความโปร่งใส ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมวางแผน โดยผ่าน  
ผู้น าชาวบ้านหรือชาวบ้านและอบต. 

5. เชิญผู้มีชื่อเสียงหรือคนที่ได้รับความเชื่อถือในหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน 

6. เชิญกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อหารือและแก้ปัญหาต่างๆ 
 
 

 
 

------------------------------- 
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จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
1. แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อน าไปหารือกับชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และ

ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านแล้วจัดล าดับความส าคัญก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของสภา อบต. 
2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาตามความต้องการของชาวบ้านที่ได้จัดล าดับไว้

แล้วไปท าประชาพิจารณ์ 
3. สภา อบต. คัดเลือกแผนเร่งด่วนเพื่อน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี กล่าวคือ 

โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน จะจัดงบประมาณให้ก่อน 
4. ในชุมชนที่เป็นเมือง จะมีตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเน้น

ขั้นตอนการประชุม เพื่อร่วมคิด ร่วมก าหนดแผนและร่วมปฏิบัติการ 
5. รวบรวมชาวบ้านจากหลายๆ หมู่บ้าน ตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ

ต้องการของชาวบ้าน 
6. จ าแนกชุมชนว่ามีสภาพพื้นที่อย่างไร เป็นชุมชนเมือง ชุมชนชนบท บ้านสวน บ้าน

ริมน้ า เพื่อค้นหาความต้องการของหมู่บ้านที่ถูกต้อง 
7. เชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุมกับสภาอบต . เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาให้เกิด

ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของอบต. 
8. แผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างถนน  ประปา  ไฟฟ้า  น้ า  

โทรศัพท์ จะมีประชาชนเข้าร่วมมากแต่หากเป็นด้านการศึกษา การท่องเที่ยว จะมีประชาชนเข้าร่วม
น้อย 

 
 

------------------------------- 
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ค าสัมภาษณ์ 
วิธีการบริหารและกระบวนการเข้าไปมีส่วนรว่มใน อบต. 

 

ค าถาม : วิธีการบริหาร อบต. ที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ /
แผนงานต่างๆ ในแต่ละแผนงานโดยรวม ตั้งแต่ปี  พ .ศ. 2540-2545 มีวิธีการ /
กระบวนการอย่างไร 

ค าตอบ : ล าดับความถี่จากมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังนี้ 
 : ให้ทุกหมู่บ้านท าแผนพัฒนาโดยผ่านคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านหรือแผนพัฒนา

ของ อบต. ก่อนที่จะเข้าที่ประชุมสภา อบต. ต้องให้ริเร่ิมแผนหรือผ่านความเห็นชอบ
ของแต่ละแผนจากคณะกรรมการประชาคม หมู่บ้าน 

 : ก่อนจัดท าแผนพัฒนาจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร อบต. 

 
ค าถาม : วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาในแต่ละโครงการ /

แผนงานน้ัน มีวิธีการ/กระบวนการเข้าไปรับรู้ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและ
แนวคิดของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 เป็นอย่างไร หรือมีวิธีการอย่างไร 

ค าตอบ : ล าดับความถี่จากมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังนี้ 
 : ให้ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อน าไปสู่การจัดประชุมประชาคม

ส าหรับการจัดท าแผนและการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
 
ค าถาม : การพัฒนาโครงการ/แผนการใดที่ประชาชนในพื้นที่/ต าบลที่มีการพัฒนานั้นๆได้เข้าไป

มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีจ านวนมากที่สุด 

ค าตอบ : ล าดับความถี่จากมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังนี้ 
 : ด้านปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การปราบปรามยาเสพติด วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การแข่งขันกีฬาชุมชน การศึกษา และกองทุนหมู่บ้าน 
เหตุผล เพราะ : ประชาชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนา 
     : ประชาชนมีความไว้วางใจ อบต. เมื่อได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม 
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ค าถาม : การพัฒนาโครงการ/แผนการใดที่ประชาชนในพื้นที่/ต าบลที่มีการพัฒนานั้นๆ ไม่มี
โอกาสหรือมีโอกาสน้อยที่สุดต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจต่อเป้าหมายและแนวคิดของโครงการ/แผนงาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 มีจ านวน
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย เพราะ 

ค าตอบ :  ไม่มี 
เหตุผล เพราะ : ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านความเห็นชอบ

ของประชาคมหมู่บ้าน 
 
 

------------------------------- 
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