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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการแสวงหาขอมูลขาวสาร
เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. ตลอดจนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหา
ขอมูลขาวสาร เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองและและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. และการใชส่ือเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. ดําเนินการเก็บรวบรวม  ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก และการสังเกตแบบไมเขามีสวนรวม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ สมาชิกสภา อบต. ตําบล
ดอนกํา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  จํานวน 22 คน 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. แหลงขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. คือ ส่ือ
บุคคล ไดแก กํานัน ผูใหญบาน เพื่อนสมาชิกสภา อบต. และแพทยประจําตําบล ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก    
หอกระจายขาว หนังสือคูมือ และปายประกาศ ส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน และหนังสือพิมพ นอกจากนี้  
ยังพบอีกวาสมาชิกสภา อบต. ไดรับขอมูลขาวสารเพียงพอตอความตองการ 

 2.    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทํา และอาจทําของ 
สมาชิกสภา อบต. ประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลักคือ ความตองการอยากทํางานใหสวนรวม ความ
ตองการความเปนผูนํา และความตองการรูเร่ืองเกี่ยวกับ อบต. 

 3.  การใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทํา และอาจทําของสมาชิกสภา อบต. ไดแก ส่ือบุคคล   
ไดแก การเคาะประตูบาน การเรียกประชุม ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก หอกระจายขาว ปายโปสเตอร และการ
ใชเคร่ืองขยายเสียง 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the seeking, the utilizing of information among 
the members of Tambon Administrative Council performing tasks that are compulsary and optional.  
The researcher gather information through in-depth interviewing and non-participant observation.  
Twenty two members of Tambon Administrative in Tambon Dankam Amphur Sanburi Chainat 
Province took part in the research. 
 The results are as follows: 
1. Members of the Tambon Administrative Council seeked information from Interpersonal 

communication, specialized media and mass media.  The interpersonal communication channels 
include mayers, district council, the members of subdistrict administration, organization and local 
doctors.  The specialized media include announcing towers, leaflets and placards mass media 
channels are television and newspapers. 

2. Three factors that influence the information seeking include, the will to contribute to public, the 
will to lead, and the will to leam about Tambon Administrative Councils. 

3. Interpersonal channels such as door knocking and meeting and specialized media such as 
announcing tower, posters, placards and the specialized media are the best ways to communicate 
the tasks that the Tambon Administrative Councils members are and are not supposed to do.  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

    พัฒนาการของการปกครองทองถ่ินของไทยเร่ิมเกิดข้ึนต้ังแตการปฎิรูประบบราชการในสมัย 
รัชกาลท่ี  5  จนกระท่ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศในป  พ.ศ. 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขภายใต
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยไดจัดระเบียบการบริหารราชการเปนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.   2476  
โดยในสวนของราชการสวนทองถ่ินไดมีการจัดต้ังเทศบาลข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 
(ปจจุบันใช พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ) แตตอมาปรากฏวา การดําเนินงานของเทศบาลไมไดผลเต็มท่ีตาม
จุดมุงหมายท่ีตั้งไว จึงไมอาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรได คงต้ังไวเพียง 120 
แหง ก็ระงับการจัดต้ังเทศบาลข้ึนใหมเปนเวลาหลายสิบป และไดจัดการต้ังสุขาภิบาลข้ึนแทนเทศบาลใน
ทองท่ีๆยังไมมีฐานะเปนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จนกระท้ังป พ.ศ.2500 จึงได
มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแหงข้ึนเปนเทศบาลตําบล   เชน   เทศบาลตําบลกระบินทร  เทศบาลตําบล
โคกสําโรง เปนตน   กรณีจัดต้ังจังหวัดใหมใหจัดต้ังเปนเทศบาลเมืองข้ึนในทองถ่ินท่ีเปนท่ีตั้งศาลากลาง
จังหวัด ตามบทบัญญัติมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  อยางไรก็ตามการจัดตั้ง       
เทศบาลและสุขาภิบาลก็ยังไมเปนไปโดยท่ัวถึง สวนใหญจึงคงอยูภายใตการปกครองสวนภูมิภาค ดังนั้น
เพื่อแกความเหล่ือมลํ้าในการปกครองทองถ่ินในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลกับทองถ่ินท่ีอยูนอกเขต       
ดังกลาว จึงไดมีการจัดต้ังองคการบริหารสวนจังหวัดข้ึน โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ใหเปนองคการปกครองทองถ่ินท่ีมีอํานาจดําเนินกิจการสวนจังหวัด ภายในเขต
พื้นที่จังหวัดนอกเขตเทศบาล  และสุขาภิบาล 
 

   นับต้ังแตนั้นมาการปกครองสวนทองถ่ินจึงครอบคลุมท่ัวราชอาณาจักร ตอมาในป พ.ศ. 2537 
ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถ่ินในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีการบริหารสวน
ตําบลข้ึน เปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 จนกระท่ังป 2542 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดต้ังแลวท่ัวประเทศ 6,397 แหง 
โดยการยกฐานะสภาตําบลท่ีมีรายไดยอนหลังสามป ไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณเฉล่ียไมต่ํากวา
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บทบาทหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) 
 

   ในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล เปนองคการปกครองทองถ่ินในระดับพื้นฐานท่ีมีความ
ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงโครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล แบงออกเปน 2 
สวน ดังเชนโครงสรางของการปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปกลาวคือ ประกอบดวย 

   1.  คณะกรรมการบริหาร องคการบริหารสวนตําบล 
2. สภาองคการบริหารสวนตําบล 

    

 ซ่ึงกําหนดใหกํานัน แพทยประจําตําบล และผูใหญบาน เปนสมาชิกของสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และใหมีตัวแทนท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหมูบานละ 2 คน เปนสมาชิกสภา       
องคการบริหารสวนตําบลดวย   สวนคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
กํานัน  ผูใหญบาน 2 คน  และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีก 4 คน รวมเปน 7 คน ซ่ึงบท   
เฉพาะกาลไดกําหนดใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารในชวง 4 ปแรก (เร่ิมต้ังแตป 2537 ตําบลใด
มีการเลือกตั้งคร้ังแรก ใหกํานันเปนประธาน หลังจากครบรอบ 4 ปแลว ประธานจะตองมาจากการ   
เลือกตั้งของสมาชิกสภา)  

 

บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
 

   จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  สวน
ท่ี 3 เร่ืองอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให ”องคการบริหารสวนตําบล  
มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” ซ่ึงถือไดวาเปนกรอบ
ภาระหนาท่ีหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

 

   เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 วาดวยการปกครอง
ทองถ่ินมาตรา 289 บัญญัติวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน” และ ”องคการปกครองสวนทองถ่ิน ยอมมีสิทธิท่ีจะ
จัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไป
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..” นอกจากนี้มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคการปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ     

DPU



 3

 

หนาท่ีท่ีตองทํา  
 

1.  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
4.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6.  สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
7.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 

หนาท่ีท่ีอาจทํา 
 

1.  จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  2.  จัดใหมีและบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

3.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
4.  จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
5.  จัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
6.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
9.  หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
10. จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  

 

ในเร่ืองภารกิจท่ีตองทําและอาจทํานี้ รักษพล วงษมวง ศึกษาพบวา กรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ในพื้นท่ีปริมณฑลกรุงเทพมหานคร จํานวน 203 คน ท่ีไดรับการสุมตัวอยางแบบงาย 
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  จากการที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจในเบ้ืองตนพบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดสระบุรี (สัมภาษณ : นายเดช นามสมมุติ 25 ธ.ค. 42) และในเขตจังหวัดชัยนาท (สัมภาษณ : นาย                
อุดม   นามสมมุติ   สัมภาษณ   30 ม.ค. 43)      สวนใหญขาดความรูเกี่ยวกับบทบาทภารกิจท่ีตองทําและ 
อาจทําและไมสามารถใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจตางๆ ในการพัฒนาได  สมาชิกสวนใหญเปนคน
ในทองถ่ินท่ีทํามาหากินดํารงชีวิตตามปกติ    รับทราบเร่ืองราวขอมูลขาวสารจากการบอกเลาของกํานัน
หรือผูใหญบาน และจากการประชุมตามวาระเทานั้น   บางคร้ังมีขอมูลท่ีสงมาจากสวนราชการประเภท
จดหมายก็ไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร    รวมท้ังในเร่ืองของการใชขอมูลขาวสารกับประชาชนก็เพียง
การพูดคุยธรรมดา นอกจากนี้ยังพบอีกวาการลงแขงขันสมัครเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ก็เพราะรูวาในทองถ่ินของตนจะมีงบประมาณอะไรมาลงบาง         และตนสามารถที่จะมีบทบาทในทาง
การเมืองในระดับประเทศในอนาคตมากนอยแคไหนมากกวาความตองการที่จะเขาไปปฏิบัติภารกิจท่ีตอง
ทําและอาจทํา  ท้ัง ๆ  ที่ภารกิจดังกลาวลวนแตมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาท้ังส้ิน       จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล        จะตองแสวงหาและใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจเหลานั้น 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ     และเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางถูกตองในการปฏิบัติหนาท่ี       เพื่อ
พัฒนาชุมชนของตนเอง  

 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตอง
ทําและอาจทํา ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อตอบปญหานําการวิจัยตอไปนี้ 
 

ปญหานําการวิจัย 
 

        1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตอง
ทําและอาจทําอยางไร เนื้อหาอะไร ผานส่ือใด มากนอยเพียงใดและเพียงพอในการนํามาใชประโยชน
หรือไม  
    2. ปจจัยอะไรบางท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสาร  เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและ 
อาจทํา ของสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล 
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      3.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีการใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา
อยางไร และเนื้อหาอะไร ผานส่ือใด  มากนอยเพียงใด  และเพียงพอในการนํามาใชประโยชนหรือไม 
 4. คณะกรรมการบริหารสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภา อบต. มีภูมิหลัง    
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 

                 1.  เพื่อศึกษาถึงการแสวงหาขอมูลขาวสาร เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล    

   2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการแสวงหาขอมูลขาวสาร   เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและ
อาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

3. เพื่อศึกษาถึงการใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

4. เพื่อศึกษาถึงภูมิหลัง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภา อบต. 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

    การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเขตตําบลดอนกํา อําเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จากจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 19 คนจาก 8 หมูบาน 
ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในป 
2540 และมีเกณฑมุงศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา  จําแนกประเภทได          
ดังตอไปนี้  

    1. การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ไดแก  การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร  สงเสริมกลุมเกษตรและ 
สหกรณ สงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพ กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  
หาประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. บํารุงรักษาไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

   2.  การพัฒนาดานสังคม    ไดแก    การปองกันและระงับโรคติดตอ   สงเสริมพัฒนาเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุผูพิการ บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก บํารุงรักษาความสะอาดของถนนทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   คุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ดูแล
รักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน จัดใหมีตลาดทาเทียบเรือทาขาม ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บํารุงรักษาสถานกีฬาสถานท่ีประชุมสวนพักผอนสวนสาธารณะ จัดใหมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค จัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  

   3. การพัฒนาดานวัฒนธรรม ไดแก  การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  และการ ศึกษา    
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นิยามศัพท 
 

   1. การแสวงหาขอมูลขาวสาร  หมายถึง การใชวิธีการตางๆ เชน สอบถาม อาน พูดคุยเพ่ือ      
คนหาขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําในดานตางๆ ของสมาชิกสภา      
องคการบริหารสวนตําบล จากแหลงขาวท่ีเปนส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ  

    2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสารหมายถึง ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการแสวงหา
ขอมูลขาวสาร เชน มีส่ือเขาถึงได ส่ือนั้นมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชน 

   3. ภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีตองทําและอาจทําตามกฎหมายของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ท่ีครอบคลุมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไดแก        

      3.1 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร สงเสริมกลุมเกษตร
และสหกรณ สงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพกิจการเกี่ยวกับการ
พาณิชย  หาประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. บํารุงรักษาไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

         3.2   การพัฒนาดานสังคม  ไดแก  การปองกันและระงับโรคติดตอ  สงเสริมพัฒนาเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุผูพิการ บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก บํารุงรักษาความสะอาดของถนนทางเดินและท่ี
สาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน จัดใหมีตลาดทาเทียบเรือทาขาม ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บํารุงรักษาสถานกีฬาสถานท่ีประชุมสวนพักผอนสวนสาธารณะ จัดใหมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค จัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  

        3.3   การพัฒนาดานวัฒนธรรมไดแก การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และการศึกษา 
   4. การใชขอมูลขาวสาร  หมายถึง  การนําขอมูลขาวสารที่แสวงหาไดไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือเผยแพรตอไปยังประชาชนในชุมชน โดย
ผานส่ือตางๆ ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ 

   5. ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการใชขอมูลขาวสาร  หมายถึง   ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการเผยแพร    
ขอมูลขาวสาร เชนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือ หรือนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชได 

   6. ส่ือบุคคล  หมายถึง  ส่ือท่ีเปนตัวบุคคล เชน กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

   7. ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกนํามาใชตามภารกิจของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลท้ังหมดหรือบางสวน เชน  เอกสารคูมือ  ปายประกาศของทางราชการ   จดหมายขาว   โปสเตอร  
ใบปลิว   หอกระจายขาว 

   8. ส่ือพื้นบาน  หมายถึง   ส่ือท่ีเปนศิลปะพ้ืนบาน    เชน ลิเก ลําตัด เพลงฉอย ฯลฯ 
   9. ส่ือมวลชน  หมายถึง   ส่ือวิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ  
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   10.  องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) หมายถึง   หนวยการปกครองทองถ่ิน ท่ีมีฐานะเปน
นิติบุคคล และเปนราชการสวนทองถ่ิน โดยราษฎรเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เขาไปมีอํานาจหนาท่ีท่ีตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว 

   11.  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง  ผูท่ีมีหนาท่ีในการบริหารงาน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามขอบังคับและแผนพัฒนาตําบล จัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขตตําบลดอนกํา ไดแก  กํานัน 1 คน ผูใหญบาน 2 คน  และสมาชิกท่ีมาจากการ     
เลือกตั้งของประชาชน 4 คน  

   12. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง  บุคคลท่ีเปนตัวแทนของประชาชนที่
ไดรับเลือกตั้ง หรือแตงต้ังใหเขามาดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล จากจํานวน 8 หมูบาน
ของประชาชนในเขตตําบลดอนกํา โดยจะเปนผูสะทอนความคิดความตองการในสถาบันการเมืองระดับ
ตําบล ไดแก กํานัน 1 คน ผูใหญบานหมูบานละ 1 คน แพทยประจําตําบล 1 คน สมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้ง
หมูบานละ 2 คน  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

   ผูวิจัยคาดวาผลจากการวิจัยจะเปนประโยชนดังนี้ 
                 1. นํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสาร  เพื่อปฏิบัติ    
ภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                 2. นํามาเปนแนวทางใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และองคกรตางๆ ในระดับ   
ทองถ่ินไดใชขอมูลขาวสารที่มีความถูกตอง  เหมาะสมในการพัฒนา    

3. เปนแนวทางในการเสนอแนะการใชส่ือ        เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําในการ 
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   ซ่ึงเปนหนวยงานในระดับทองถ่ิน 
ท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน  รวมท้ังหนวยงานในระดับทองถ่ินอ่ืนๆ ดวย 
     4.  เปนแนวทางในการทําวิจัยสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล ( อบต.) 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ในการวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เขตตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท คร้ังน้ี ผูวิจัย
ไดทําการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   เพื่อเปนกรอบความคิดในการวิจัยไดแก 

1. ทฤษฎีการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Seeking Theory)     
   2.    ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจในการส่ือสาร (Uses & Gratification Theory) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือพื้นบาน 

4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีการแสวงหาขอมูลขาวสาร 

   สําหรับทฤษฎีการแสวงหาขาวสาร (Information Seeking) มีเนื้อหาสําคัญวา ในสังคมปจจุบัน
มีขาวสารที่ผลิตข้ึนมาและเผยแพรออกสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ มากมายจนกลายเปนเร่ืองยุงยาก
ตอผูรับสารในอันท่ีจะคนหาขาวสารนั้นใหตรงกับความตองการของตน ซ่ึงเร่ืองนี้ทําใหนักวิชาการ      
ส่ือสารเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวา คนเราจะแสวงหาขาวสารตามท่ีตองการไดอยางไร (สวนิต ยมาภัย 
และรวีวรรณ ประกอบผล, 2528) 

  ขาวสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย      เปนปจจัยสําคัญท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีตองปฏิบัติภารกิจหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ      มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตอง 
พึ่งพาอาศัยและแลกเปล่ียนขาวสารซ่ึงกันและกัน และนํามาใชเปนสวนประกอบในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติภารกิจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ในกรณีท่ีไมทราบเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาก ความตองการขาวสารก็จะมาก
ข้ึนดวย 

     ชารลส แอตคิน (Charles Atkin, 1973) กลาววา บุคคลจะเลือกรับขาวสารใดจากส่ือมวลชน
นั้น ขึ้นอยูกับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวัลตอบแทน (Reward Value) กับการลงทุนลงแรง 
(Expenditures)  และภาระผูกพัน  (Liabilities) ท่ีจะตามมา ถาผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีจะไดรับ 
(เชน การไดรับขาวสารหรือความบันเทิงท่ีตองการ ) สูงกวาการลงทุนลงแรง (เชนการตองลงทุนซ้ือหา
เพื่อใหไดมา) หรือการตองใชความพยายามท่ีจะรับรูหรือทําความเขาใจแลว บุคคลยอมแสวงหาขาวสาร

DPU



 9

  ชารลส แอตคิน  ช้ีใหเห็นวา การแสวงหาขาวสารหรือความตองการการส่ือสารมวลชนของ
ปจเจกบุคคลนั้นคือ ตองการไดรับขาวสาร (Information) และความบันเทิง (Entertainment)  

   ความตองการขาวสารเกิดจากความไมรูหรือไมแนใจ (Uncertainty) ของปจเจกบุคคลท่ีมาจาก 
  1. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางระดับความรูของปจเจกบุคคลขณะน้ันกับ
ระดับความตองการที่อยากจะรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิ่งเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
ก็ยิ่งอยากมีความรูความแนใจสูง และ 

2. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางความรูท่ีมีอยูของปจเจกบุคคลขณะน้ัน    
กับความรูตามเปาหมายท่ีตองการ ซ่ึงกําหนดโดยระดับความสนใจสวนบุคคลของปจเจกบุคคลนั้นตอ          
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Intrinsic Uncertainty) 

  สําหรับความตองการไดรับความบันเทิงของปจเจกบุคคลนั้น มาจากการกระตุนอารมณแหง
ความร่ืนเริงบันเทิงใจท่ีเกิดจากการมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางสภาวะท่ีเปนอยูของ
ปจเจกบุคคลขณะน้ัน กับระดับความสนุกสนานท่ีคาดหวังไว 

  ขาวสารที่จะลดความไมรูหรือความไมแนใจท่ีเกี่ยวของกับความสนใจภายในบุคคลตอส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่ง และท่ีเกี่ยวของกับความบันเทิงสนุกสนานสวนตัวนั้น แอตคิน เรียกวา “ขาวสารที่ใหความ      
พึงพอใจทันทีในเชิงการบริโภค”  สวนขาวสารที่ลดความไมรูท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมภายนอกนั้น     
แอตคิน ใหช่ือวา “ขาวสารที่ใชประโยชนเปนเคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจชวยเพิ่มพูนความรูความคิด 
และแกปญหาตางๆ” ในชีวิตประจําวันขาวสารบางอยางอาจจะใหประโยชนทั้งการนําไปใชและใหความ
บันเทิงขณะเดียวกัน 

  โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา การแสวงหาหรือการเลือกรับขาวสารนั้นเพื่อสนับสนุนทัศนคติ
หรือความคิดความเขาใจท่ีมีอยูเดิมแลว ยังเปนการแสวงหาเพ่ือนําไปใชประโยชนในทางอ่ืนๆ เชน    
เพื่อใหมีความรู ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจแกปญหา รวมท้ังเพื่อสนองความสนใจสวนบุคคลและ
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ทฤษฎีเก่ียวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจในการส่ือสาร ( Uses & Gratification Theory) 

                  ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจในการส่ือสาร (Uses & Gratification 
Theory) เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับผูบริโภค (Consumer) หรือผูรับสาร (Receiver)  

      แคทซ,บลูมเลอร และเกอวิทส (Kat, Blumler And Gurevitch) กลาวไววา ทฤษฎีนี้ให
ความสําคัญกับผูรับสารในฐานะของการเปนผูกระทําในการเลือกใชส่ือ (Active Selector of Media 
Communication)     ซ่ึงนับวาเปนมุมมองท่ีแตกตางไป      จากทฤษฎีเดิมท่ีมักไมไดใหความสําคัญกับ     
ผูรับสาร เพราะแตเดิมนั้นผูรับสารถูกมองวามีฐานะเปนผูถูกกระทํา (Passive) ทฤษฎีการใชประโยชน
และความพึงพอใจในการส่ือสารตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีวา ผูสงสารไมสามารถคาดหมายความสัมพันธ
ระหวางขาวสารกับประสิทธิผลของการส่ือสารได เพราะในทามกลางความสัมพันธของตัวแปรท้ังสอง
ไดมีปจจัยดานการเลือกใชส่ือของผูรับสารเขามาเปนตัวแปรแทรกซอนของกระบวนการส่ือสาร 

    ท้ังนี้ปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของกับผูรับสารท่ี แคทซ,บลูมเลอร และเกอวิทส ( Kat, Blumler And 
Gurevitch ) ใหความสนใจไดแก 

1. สภาพสังคม และลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร  
2. ความตองการและความคาดหวังในการใชส่ือของผูรับสาร 

   ท้ัง 2 ปจจัยดังกลาวไดนําไปสูพฤติกรรมการเปดรับส่ือของผูรับสารท่ีแตกตางกันอันเปนผล 
มาจากความพึงพอใจของผูรับสารท่ีแตกตางกันนั้นเอง 

  และเนื่องจากทฤษฎีไดใหความสนใจกับบทบาทของผูรับสารวาเปนผูเลือกใชส่ือ จึงไดมี
การศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูรับสารพบวามีปจจัยท่ีนาสนใจ คือ อายุ และสถานภาพทาง
สังคมของกลุมผูรับสาร (เชน รายได การศึกษา) โดยปจจัยท้ังสองมีอิทธิพลอยางมากตอการเปดรับส่ือ 
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  1. อายุของผูรับสารมีอิทธิพลตอความสามารถในการเปนเจาของส่ือ เชน ในกรณีเด็ก          
พฤติกรรมการเปดรับส่ือจะข้ึนอยูกับครอบครัว ถาภายในบานมีส่ือใดเด็กก็จะเปดรับส่ือนั้นตามไปดวย
และเด็กมักจะเปดรับส่ือโทรทัศน แตอยางไรก็ตามเด็กหรือวัยรุนก็สามารถเปดรับส่ือท่ีไมข้ึนอยูกับ     
ขอจํากัดของครอบครัวไดดวยการเปดรับส่ือนอกบาน เชน การไปดูภาพยนตรท่ีโรงภาพยนตร และ     
ตอมาเม่ือเด็กอายุมากข้ึนเขาสูวัยทํางาน พฤติกรรมการเปดรับส่ือจะแตกตางไปจากเดิมซ่ึงเปนผลมาจาก
รายไดท่ีมีเปนของตนเองในวัยท่ีบุคคลสามารถหาเงินใชจายสําหรับตัวเองได         เขาจะมีพฤติกรรมคือ       
จะเลือกเปดรับส่ือตามความตองการของตนเองความจําเปนในการพึ่งพาส่ือจากครอบครัวจะนอยลง  
โดยอาจจะซื้อหนังสือพิมพหรือนิตยสารท่ีเขาสนใจ และจะย่ิงใหความสนใจตอการเลือกเนื้อหาของสื่อท่ี
ตรงกับความตองการของตัวเองมากข้ึน สวนเมื่อบุคคลมีอายุมากข้ึนเขาสูวัยชรา ในวัยนี้จะมีเวลาวาง
มากข้ึน แตขณะเดียวกันชีวิตอาจจะหันกลับมาพึ่งครอบครัวอีกคร้ังหนึ่ง ไมมีรายไดเปนของตนเอง           
ดวยเหตุนี้ส่ือท่ีคนในวัยชราจะหาไดก็คือตองเปนส่ือท่ีมีราคาไมแพงนัก ท้ังนี้บุคคลในวัยชราและวัยเด็ก
จะมีความคลายคลึงกันคือ เปนวัยท่ีมีเวลามากแตมีรายไดนอย ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชส่ือ 
  2. สถานภาพทางสังคมของผูรับสาร (Social Class) พบวาระดับรายได ระดับการศึกษา        
และระดับความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน มีผลตอรูปแบบการใชส่ือและการเลือกเนื้อหาของส่ือ 

                แคทซ,บลูมเลอร และเกอวิทส (Kat, Blumler And Gurevitch) ยังไดสรางแบบจําลองเพ่ือ
อธิบายถึงเร่ืองนี้ดังแผนภาพขางลาง 

 

ภาพท่ี 1 
สถานภาพทางสังคม การส่ือสารเพ่ือสนองความพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 1 นี้อธิบายถึงตรรกะท่ีอยูเบ้ืองหลังการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจวาเปน
เร่ืองเกี่ยวกับ (1) จุดกําเนิดทางสังคมและจิตวิทยา (2) ของความจําเปนตางๆ ซ่ึงยังใหเกิด (3) ความ

มีจุดกําเนิด 
ทางสังคมและ

จิตวิทยา 

 
 
 

ความตองการ 
จําเปนตางๆ  
ซ่ึงยังใหเกิด 

 
 
 

ความคาดหวัง 
จากส่ือมวลชน 
หรือแหลงอ่ืนๆ  
ซ่ึงนําไปสู 

 
 

รูปแบบตางๆ  
ของการมี 

โอกาสไดรับ 
สารจาก 

ส่ือมวลชน 

การไดรับความพึง พอใจ
สนองความตองการ หรือ

ความจําเปน 

ผลท่ีตามมาอ่ืนๆ อีก  
(ซ่ึงบางทีก็เปนผลที่ 

ไมไดเจตนาเลยเปน    
สวนใหญ) 
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    อาจกลาวไดวาสภาวะทางสังคมและจิตใจท่ีตางกันกอใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันไป 
ความตองการซ่ึงแตกตางกันนี้ทําใหแตละคนคาดคะเนวาส่ือแตละประเภทจะสนองความพอใจได     
ตางกันออกไปดวย ดังนั้นลักษณะการใชส่ือของบุคคลท่ีมีความตองการไมเหมือนกันจะแตกตางกันไป 
ข้ันสุดทายคือความพอใจท่ีไดรับจากส่ือจะตางกันไปดวย 

   คารล อีริค โรเซนเกรน  (Karl Erick Rosengren) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีการใชประโยชน
และความพึงพอใจในการส่ือสารวา  พฤติกรรมการส่ือสารของผูรับสารท่ีเกิดจากการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจในการส่ือสาร ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอนคือ 
  1. ผูรับสารมีฐานะเปนผูมีบทบาทเชิงรุก (Active)  และเปนผูมีวัตถุประสงคในการส่ือสารเสมอ 
 2. การใชหรือการเปดรับส่ือหนึ่งๆ มิไดเปนการเปดรับสารท่ีเล่ือนลอยหรือเกิดจากผลชักจูงจาก
ผูสงสารเพียงฝายเดียว 
 3. ความพึงพอใจในส่ือเกิดข้ึนเม่ือการเปดรับส่ือหรือการใชส่ือเปนไปอยางตอเนื่อง  ผูสงสาร    
( Sender ) จําเปนตองมีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาขาวสารเพ่ือใหผูรับสารเกิดความพึงพอใจ 

  การเลือกใชขอมูลขาวสารและการเลือกเนื้อหาของขอมูลขาวสาร เพื่อสนองความพอใจของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมายถึง การท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรู
เกี่ยวกับเนื้อหาตางๆ เกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําแลว จึงเลือกใชส่ือในรูปแบบตางๆ โดยอาจมี
ปจจัยท่ีเปนความคาดหวังสวนตัววาจะเลือกส่ือในรูปแบบใดจึงจะสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด                   
และสามารถนําเสนอเนื้อหาขาวสารที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและใชประโยชนไดมากท่ีสุด โดย
คํานึงถึงสถานภาพทางสังคม เชน รายไดการศึกษารวมทั้งเวลา และคาใชจายในการเลือกใชส่ือของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือพื้นบาน         

   แนวความคิดเก่ียวกับส่ือมวลชน 

   ปรมะ สตะเวทิน (2539:7)ไดสรุปความหมายของการส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 
จากความเห็นของนักวิชาการหลายคนไววา “การส่ือสารมวลชนเปนกระบวนการของการส่ือสารไปยัง
คนจํานวนมากในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกลเคียงกัน   โดยอาศัยส่ือมวลชนเปนส่ือ 
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ความหมายของส่ือมวลชน 

   ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือท่ีสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารท่ี
ประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาท่ีใกลเคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน  โดยท่ัวไป
แลวส่ือท่ีเรียกวาส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร และ
ภาพยนตร ( ปรมะ   สตะเวทิน,  2538  : 135 ) 

   โรเจอรสและชูเมคเกอร  (Rogers with Shoemaker,  1971 :  145)  ไดกลาวถึงส่ือมวลชนวา
หมายถึงส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูรับท่ีมีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว เปนการเพิ่มความรู แพรกระจาย 
ขาวสาร รวมท้ังเปล่ียนทัศนคติท่ีไมฝงรากลึกได 

   วริศรา วราลักษณ  (2538 : 17)  ไดอธิบายถึงส่ือมวลชนวา หมายถึง ส่ือท่ีทําใหผูสงสาร       
ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลท่ีสามารถสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวน
มาก และอยูกันอยางกระจัดกระจายไดในเวลาอันรวดเร็ว 

   คุณลักษณะของส่ือมวลชน 

   เสถียร เชยประทับ (การส่ือสารและการพัฒนา, 18)  ไดกลาววาชองสารท่ีเปนส่ือมวลชน
สามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ตอไปน้ีไดดี คือ 
                 1. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมากๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว 

   2. สามารถใหความรูและขาวสารไดดี 
   3. สามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีไมฝงรากลึก (Weakly Held Attitudes) 

  บรูซ เวสล่ี และแมลคอม แมคลีน เอซเวอรส โรเจอรสและลินส สเวนล่ิง (Bruce  Westly and 
Malcolm  Maclean,  1957  And Everette  Rogers with Lynne Svening, 1969 )  (อางถึงใน  ปรมะ     
สตะเวทิน,   2539 : 69 – 72 )  ไดกลาวถึงส่ือมวลชนวามีลักษณะดังตอไปนี้ 

  1. สามารถเขาถึงผูรับสารจํานวนมาก  ส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีอาศัยเทคโนโลยี  ไมไดอาศัย       
ขีดความสามารถตามธรรมชาติของส่ือบุคคล ดังนั้นส่ือมวลชนจึงมีความสามารถในการเขาถึงผูรับสาร
จํานวนมากท่ีอยูหางไกลออกไปและกระจัดกระจายในหลายพ้ืนท่ีในเวลาเดียวกัน หรือเวลาใกลเคียงกัน 

  2. ความรวดเร็วในการส่ือสารกับคนจํานวนมาก ส่ือมวลชนสามารถนําสารจากแหลงขอมูล
ขาวสารไปสูคนจํานวนมากไดภายในเวลาอันรวดเร็วในเวลาท่ีใกลเคียงกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เนื่องจาก
ส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีอาศัยเทคโนโลยี   เชน การรายงานขาวสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง   และวิทยุ 
โทรทัศน  การถายทอดสด  การสงยานอวกาศ การแขงขันกีฬา เปนตน 
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  3. บรรจุเนื้อหลากหลาย เนื่องจากส่ือมวลชนสามารถเขาถึงผูรับสารไดจํานวนมาก ซ่ึงมีความ
แตกตางกันท้ังในดานลักษณะทางประชากรและสถานท่ี ส่ือมวลชนจึงตองทําหนาท่ีในการสนอง          
ผูรับสารใหไดพรอมกัน ดวยการเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายทั้งขาว ความรู และความคิดเห็น 
ความบันเทิง และโฆษณา 

  4. นําสารไปสูประสาทสัมผัสของผูรับสารไดจํากัด  ในขณะท่ีส่ือมวลชนเปนตัวกลางในการ
เช่ือมโยงผูรับสารกับผูสงสารซ่ึงอยูหางไกลจากกัน ผูรับสารจะสามารถรับสารจากผูสงสารท่ีอยูหางไกล
ไดเพียง  2   ทาง  คือ  การเห็นและการไดยิน    หากแบงส่ือมวลชนออกตามลักษณะการรับสารผูรับสาร 
ก็อาจแบงไดเปน 
  ส่ือท่ีรับไดดวยการเห็น      ไดแก หนังสือพิมพ และนิตยสาร 
  ส่ือท่ีรับไดดวยการไดยิน    ไดแก วิทยุกระจายเสียง 
  ส่ือท่ีรับท้ังการเห็นและการ ไดยิน ไดแก ภาพยนต และวิทยุโทรทัศน 

  5.  ไดรับการส่ือสารกลับท่ีจํากัด    แมส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือมโยง ผูส่ือสารกับ      
ผูรับสารเขาดวยกัน แตเนื่องจากความหางไกล ผูส่ือสารและผูรับสารจึงมีขีดความสามารถท่ีจํากัดในการ
สงและรับสาร โอกาสที่ผูสงสารจะไดรับหรือทราบการส่ือสารกลับ (Feedback)  จากผูรับสารจึงมีอยู
อยางจํากัด กลาวคือมีนอยกวาส่ือบุคคล และเปนการส่ือสารกลับท่ีลาชา (Delayed Feedback) 

  6.  เปนการส่ือสารทางเดียว จากขีดจํากัดของการไดรับการส่ือสารกลับ จึงทําใหการ
ส่ือสารมวลชนท่ีใชส่ือมวลชนเปนส่ือในการส่ือสารมีลักษณะของการส่ือสารทางเดียว (One - Way 
Communication) มากกวาลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two - Way Communication) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกับการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีใชส่ือบุคคล ซ่ึงการรับทราบการส่ือสารกลับอยาง
รวดเร็วและมีมาก 

  7. ความถูกตองของสารมีมาก  เนื่องจากส่ือมวลชนสามารถเขาถึงผูรับสารจํานวนมากได      
ในเวลาเดียวกัน เนื้อหาของสารท่ีถูกบรรจุในส่ือมวลชนเม่ือไปสูผูรับสารจึงเปนเนื้อหาเดียวกัน ไมวา     
ผูรับสารจะเปนใครและอยูท่ีใด ดังนั้นความถูกตองของสารจึงมีมาก 

  8. ไมสามารถเลือกผูรับสารได จากลักษณะของการนําสารไปสูผูรับสารจํานวนมากในเวลา
เดียวกัน ส่ือมวลชนจึงไมสามารถที่จะเลือกผูรับสารคนใดคนหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหนึ่งไดโดยเฉพาะ 

  9. ประสิทธิผลของการส่ือสารมีอยูจํากัด เนื่องจากผูรับสารมีความแตกตางกัน ผูรับสารมี
จํานวนมาก และการไมสามารถเลือกผูรับสารได   ดังน้ันการจะเตรียมเนื้อหาของสารในส่ือมวลชนให
เปนท่ีพอใจและถูกใจของผูรับสารทุกคนจึงยอมเปนไปไมได 

 10. การไมสามารถจัดการกับกระบวนการเลือกของผูรับสาร  ในการรับสารนั้นผูรับสารจะทํา
การเลือก (Select)  โดยการเลือกใชส่ือ (Selective Exposure) การเลือกใหความสนใจเนื้อหาของส่ือ       
(Selective Attention) การเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายเนื้อหาของส่ือ (Selective Perception/ 
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  11. ใหขาวสารและความรูมากกวาท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรับสาร จาก
การท่ีผูรับสารสามารถเลือกใชส่ือมวลชนได  และการเลือกใชส่ือมวลชนของผูรับสารมักสอดคลองกับ
ความตองการ รสนิยม และทัศนคติเดิมของตน   ส่ือมวลชนจึงทําหนาท่ีเปนผูสงเสริมสนับสนุนทัศนคติ 
หรือพฤติกรรมของผูรับสาร 

   หนาท่ีของส่ือมวลชน 

   แฮโรลด ดี ลาสเวลล  (Harold D. Laswell, 1948  :  37-5)   ไดกลาวถึงหนาท่ีสําคัญ 3 ประการ
ของส่ือมวลชน คือ 

   1. สอดสองระวังระไวเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (Surveillance Of the Environment)  หมายถึงการ
แสวงหาและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  หนาท่ีดานนี้ก็คือการใหขาวสาร 

   2. ประมวลสวนตางๆ ในสังคมเพ่ือแสดงปฏิกริยาตอบตอส่ิงแวดลอม (Correlation of the 
Parts of Society in Responding to the Environment)  หมายถึง การท่ีส่ือมวลชนแสดงความคิดเห็น   
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดเปนขาว ทําการวิเคราะหและเสนอแนะวาควรทําอยางกับส่ิงนั้นๆ หนาท่ีดานนี้ก็คือการ
แสดงความคิดเห็นหรือการชักจูงใจ 

   3. ถายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนหลังๆ  (Transmission of the Social 
Heritage from One Generation to the Next )   หมายถึง  การเผยแพรความรู คานิยม และบรรทัดฐานของ
สังคมแกสมาชิกรุนใหมของสังคม  เพื่อใหวิทยาการและวัฒนธรรมของสังคมคงอยูตอไป หนาท่ีดานนี้   
ก็คือการใหการศึกษา 
    ตอมา ชารลส  อารไรท  (Charles  R. Wright,  1959 : 16)  ไดเพิ่มเติมหนาท่ีประการท่ี 4 ของ
ส่ือมวลชนคือ 

   4. การใหความบันเทิง  (Entertainment) หมายถึง  การเผยแพร การแสดงดนตรีและศิลปะเพื่อ
สรางความจรรโลงใจแกประชาชน 

   เดนิส  แมคเควล (Denis McQuail, 1983 : 71-83  อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2539 :143-145)   
กลาวถึงหนาท่ีของส่ือมวลชนตามความคิดของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพรไดแก นักโฆษณา นัก
ประชาสัมพันธ  นักการส่ือสารการเมืองและธุรกิจ นักรณรงค  ฯลฯ  ซ่ึงมีความตองการใหส่ือมวลชน  
ทําหนาท่ีตอไปนี้ใหแกตนหรือหนวยงานของตน 
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1.  หนาท่ีการใหขาวสาร  ( Information ) 
1.1 เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับจุดมุงหมายและกิจกรรมขององคการ 
1.2 ใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณและสถานการณท่ีเกี่ยวของ 
1.3 จัดลําดับกอนหลังตามผลประโยชนของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร       
1.4 ใหขาวสารและดึงดูดความสนใจประชาชนในกิจการโฆษณา 
1.5 ใหการศึกษาโดยตรงและการรณรงคดานขาวสารแกประชาชน 

 2. หนาท่ีในการตีความ  ( Interpretation )   
       2.1  ตีความขาวสารและเหตุการณตามวัตถุประสงคของนักเผยแพร 
       2.2 สรางความคิดเห็น ทําการประชาสัมพันธ และสรางภาพพจนสนับสนุนองคการ 
       2.3  วิพากษวิจารณคูแขงขององคการนักเผยแพร 

              3.  หนาท่ีในการแสดงออก  ( Expression ) 
3.1 ใหการสนับสนุนความเช่ือ   คานิยม   อุดมการณ   หลักการขององคการ 
3.2  ชวยพัฒนาจิตสํานึกในการเปนสมาชิกขององคการ เชน  พรรคการเมือง ชนชั้น และกลุม 

4. หนาท่ีในการระดมความรวมมือ  ( Mobilization ) 
4.1 กระตุนความสนใจความเกี่ยวของและความสนับสนุนของประชาชนตอองคการ 
4.2 จัดแนะนํากิจกรรมแกสมาชิกขององคการหรือผูตาม   ( Followers ) 
4.3 พยายามจูงใจและเปล่ียนพฤติกรรมของคน  ( การโฆษณาขวนเช่ือ ) 
4.4 การหาทุน 
4.5 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคโดยการโฆษณาสินคา 

     อิทธิพลของส่ือมวลชน 

 ปรมะ  สตะเวทิน (2539 : 180 – 183)  ไดสรุปแนวความคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการ 
หลายคน  เชน  โจเซฟ  ที แคลปเปอร  (Joseph T. Klapper)   แองกัส  แคมพเบลล ฟลิป อี คอนเวอรส  
วอเรน อี มิลเลอร และโดนัลด อี สโตคส (Angus Campbell, Philip E. Converse,Warren E Miller and 
Donald E. Strokes)  วิลเบอร ชแรมม แจค ลายส และเอ็ดวิน บี พารเกอร (Wilbur Schramm, Jack Lyle 
and Edwin B. Parker)  เกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือมวลชนไวดังนี้ 
    1. อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอประชาชนนั้นไมใชอิทธิพลโดยตรง  แตเปนอิทธิพลโดยออม
เพราะ มีปจจัยตาง ๆ ท่ีสะกัดกั้นอิทธิพลของส่ือมวลชน ไดแก 

  1.1 ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Predispositions) ผูรับสารของส่ือมวลชน
ประกอบดวยประชาชน ซ่ึงมีการเกี่ยวของติดตอและเปนสมาชิกของสถาบันตางๆ เม่ือบุคคลผูนั้นสัมผัส
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  1.2  การเลือกของผูรับสาร  (Selective  Processes)   ประชาชนจะเลือกรับส่ือและสารท่ี
สอดคลองกับความคิดเห็นและความสนใจของตน  และจะหลีกเล่ียงไมยอมรับสารท่ีไมสอดคลองหรือ
ขัดแยงกับความคิดเห็นและความสนใจของตน  ในการตีความหมายของสารก็เชนเดียวกัน  ประชาชน 
จะพยายามตีความสารท่ีตนอาน (ดู, ฟง) ตามความเช่ือและคานิยมท่ีตนมีอยูเดิม  ในทํานองเดียวกัน
ประชาชนก็จะเลือกจดจาํเฉพาะส่ิงท่ีสนับสนุนความคิดและความเช่ือของตน 

   1.3 อิทธิพลของบุคคล  (Personal Influence) อิทธิพลของส่ือมวลชนเปนไปโดยออม 
เนื่องจากขาวสารจากส่ือมวลชนไมไดไปถึงประชาชนท่ัวไปในทันที หากแตตองผานข้ันตอน 2 ข้ันตอน
โดยมีบุคคลเปนตัวแทรก เพื่อทําหนาท่ีในการถายทอดขาวสารจากส่ือมวลชนไปยังประชาชนคนอ่ืนๆ 
ในชุมชนหรือในสังคม ตามทฤษฎีการส่ือสารแบบสองข้ันตอน  (Two-Step Flow of Communication)  
บุคคลท่ีทําหนาท่ีดังกลาวเรียกวา ผูนําความคิดเห็น  (Opinion Leaders)   โดยในการถายทอดขาวสาร
จากส่ือมวลชนไปยังประชาชนน้ัน ผูนําความคิดเห็นมักสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปดวย 

1.4 ลักษณะของธุรกิจดานส่ือมวลชน  (Economic Aspects)  การดําเนินธุรกิจดานส่ือ    
มวลชนในสังคมเสรีนิยมซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น  ธุรกิจส่ือมวลชนถือเปนตลาดแหงความคิดท่ี
เสรี (Free Market Place of Idea)   ส่ือมวลชนสามารถแขงขันกันโดยเสรี  ตางฝายตางเสนอความคิดเห็น
และคานิยมท่ีแตกตางกันออกไป ประชาชนก็มีเสรีภาพในการท่ีจะเลือกเช่ือถือความคิดเห็นใด         
ความคิดเห็นหนึ่งได และสามารถใชวิจารณญาณของตนตัดสินวาควรจะเช่ือส่ือมวลชนไหนดี 

   2. อิทธิพลท่ีส่ือมวลชนมีตอประชาชนเปนเพียงผูสนับสนุน (An Agent of Reinforcement) 
เทานั้น  กลาวคือส่ือมวลชนจะสนับสนุนทัศนคติ รสนิยม  ความมีใจโนมเอียง ตลอดจนแนวโนมดาน
พฤติกรรมของประชาชนใหมีความเขมแข็งข้ึน  และพรอมท่ีจะแสดงใหปรากฏออกมาเม่ือมีแรงจูงใจ
เพียงพอ  หรือเม่ือโอกาสเหมาะสม 

   3. ส่ือมวลชนอาจทําหนาท่ีเปนผูเปล่ียนแปลงประชาชนไดเชนกัน  (An Agent of Change)   
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีความโนมเอียงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูกอนแลว หากส่ือมวลชนสามารถเสนอ
ส่ิงท่ีสอดคลองกับความตองการของเขา เขาก็จะเปล่ียนทัศนคติหรือพฤติกรรมได ส่ือมวลชนจึงทํา    
หนาท่ีเปนเพียงผูเสนอหนทางในการเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น  (Provide the Means for 
Change) 

   4. ส่ือมวลชนสามารถสรางทัศนคติและคานิยมใหมใหเกิดแกประชาชนได ในกรณีท่ีบุคคล
นั้นๆ ไมเคยมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้นมากอน ทัศนคติและคานิยมใหมนี้จะเกิดข้ึนได     
ก็ตอเม่ือบุคคลนั้นรับสารท่ีเสนอเร่ืองราวในแนวเดียวกันบอยๆ ซํ้าๆ ซากๆ เทานั้น อิทธิพลของ          
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ซิมบารโดและไลพพ  ( Zimbardo and Leippe, 1991 )  ไดกลาวถึงอิทธิพลของการเสนอ
ขาวสารบอยๆไวในทฤษฎีเกี่ยวกับ Familiarity  ไววา การท่ีสารนั้นๆ มีการเสนอเน้ือหาผานส่ือตางๆ ซํ้า
กันบอยๆ จะทําใหเกิดความคุนเคยกับขาวสาร อันจะกอใหเกิดความสนใจ ความเขาใจ และการยอมรับ    
ซ่ึงนับวาเปนข้ันตอนสําคัญในการเปล่ียนแปลงทัศนคติไปตามเนื้อหาท่ีนําเสนอนั้นๆ หากเปนเนื้อหา
ในทางดี  มีการโนมนาวใจใหเกิดการกระทําตามก็จะมีการปฏิบัติตามคําแนะนํานั้นๆ ในท่ีสุด 

    ส่ือวิทยุ   ขอดีของส่ือวิทยุ คือ 
1. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางกวาส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ    เนื่องจากมีรัศมี

การสงคล่ืนวิทยุไปไดไกลมากกวาส่ืออ่ืนๆ 
2. มีความรวดเร็วในการเสนอขาวสาร 
3. การเปดรับส่ือวิทยุไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี 
4. การรับฟงวิทยุไมตองอาศัยทักษะการอาน ดังนั้นผูฟงท่ัวๆไปจะสามารถเขาใจไดดี      

นําเสนอขาวสารไดรวดเร็ว 
5.  ในปจจุบันสื่อวิทยุไดพัฒนาในการผลิตรายการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยการใช

เทคโนโลยีการส่ือสาร เชน โทรศัพท ทําใหสามารถสรางการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 
ท่ีผูฟงสามารถส่ือสารโตตอบกับผูดําเนินรายการได 

    ขอดอยและขอจํากัดของส่ือวิทยุ คือ 
1. ผูฟงรายการวิทยุไมสามารถยอนกลับมาฟงใหมได  เม่ือฟงผานแลวก็เลยไป ซ่ึงตาง

จากหนังสือพิมพท่ีสามารถนํามาอานทบทวนไดหลายคร้ัง และยังนํากลับมาอางอิงใหมได 
2. วิทยุเปนส่ือท่ีมีแตเสียง ไมมีภาพ ผูฟงตองใชจิตนาการประกอบการฟงไปดวย     

ดังนั้นหากผูดําเนินรายการพูดหรืออธิบายไมชัดเจน ผลิตรายการท่ีไมมีคุณภาพแลว ผูฟงอาจเขาใจผิด
หรือเกิดความเบ่ือหนาย อันนําไปสูความลมเหลวในการส่ือสาร 

ส่ือโทรทัศน   ขอดีของส่ือโทรทัศน คือ 
              1. เปนส่ือท่ีใหท้ังภาพและเสียง จึงเปรียบเสมือนวิทยุ ภาพยนตร และหนังสือพิมพ 

รวมกัน   จึงดึงดูดความสนใจจากผูดูไดมากกวาส่ืออ่ืนๆ 
              2. เปนส่ือมวนชนท่ีไดรับการพัฒนาใหระบบการแพรรัศมีครอบคลุมกวางไกล  จึง

สามารถแพรภาพไปไดในระยะไกลๆดวยเวลาอันรวดเร็ว 
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              3.  เปนส่ือท่ีสามารถสรางแรงจูงใจ  ทัศนคติ และเสนอเร่ืองตางๆ ไดดี จึงมีพลังในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับสารไดดี 

    ขอดอยของส่ือโทรทัศนคือ เคร่ืองรับโทรทัศนมีราคาแพงกวาส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ 
มาก  ซ่ึงเปนอุปสรรคในการเปดรับสําหรับคนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจไมสูงมากนัก 

    ส่ือหนังสือพิมพ   ขอดีของส่ือชนิดนี้ คือ  
1. หนังสือพิมพมีลักษณะยั่งยืนและเก็บเปนหลักฐานไดดีกวาส่ือชนิดอ่ืน จึงทําให

สามารถ  เก็บรักษาขาวสารไวไดเปนเวลานาน สามารถนํากลับมาอานซํ้าได 
2. มีสวนสรางประชามติในเรื่องตางๆได ท้ังนี้เพราะสวนใหญหนังสือพิมพจะเปนของ

เอกชน จะตองอาศัยความพอใจของประชาชนมากกวาส่ือมวลชนชนิดอ่ืนๆ 
3. มีเนื้อหาในการนําเสนอหลากหลายอยูในฉบับเดียวกัน ทําใหผูอานสามารถเลือก

อานได 

สวนขอดอยของหนังสือพิมพก็คือเปนส่ือท่ีผูอานตองอานหนังสือได จึงจะสามารถ
เปดรับส่ือชนิดนี้ได 

   ในการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จําเปนอยางยิ่งท่ีตองคํานึงถึงเนื้อหาและคุณลักษณะของส่ือมวลชนแตละ
ชนิด เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงความสามารถของผูรับสารและคุณสมบัติของส่ือมวลชน
ดวย  โดยส่ือมวลชนเปนการใหความรูอยางกวางๆ หลังจากนั้นอยูในข้ันของการใชส่ือบุคคล 

    การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) คือการส่ือสารท่ีประกอบดวย
บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปมาทําการส่ือสารกันในลักษณะตัวตอตัว กลาวคือท้ังฝายผูสงสารและผูรับสาร
สามารถติดตอแลกเปล่ียนสารกันไดโดยตรง (Direct) ในขณะท่ีคนหน่ึงจะทําหนาท่ีเปนผูสงสาร         
คนอ่ืนๆ จะทําหนาท่ีเปนผูรับสาร การส่ือสารระหวางบุคคลอาจเกิดข้ึนไดในกรณีของกลุมยอย (Small 
Group) ซ่ึงมีคนมากกวาสองคนข้ึนไปมารวมตัวกันในลักษณะท่ีสามารถติดตอแลกเปล่ียนสารกันได
โดยตรง  (ปรมะ สตะเวทิน,  2538 : 35)   

    การส่ือสารระหวางบุคคลนั้นมีองคประกอบของการส่ือสารอยูอยางครบถวน  คือ    ผูสงสาร 
(Source) สาร (Message) ชองทาง (Channel) ผูรับขาวสาร (Receiver) ผล (Effect)  และปฏิกิริยา      
สนองกลับ  (Feedback) 
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    อรวรรณ ปลันธนโอวาท  (2537  :  187)   ไดกลาวถึงการส่ือสารระหวางบุคคลวา การส่ือสาร
ระหวางบุคคลบงเปนนัยวา ผูท่ีทําการส่ือสารเปนบุคคล  (Human)   และมีปฏิกริยาโตตอบกันอยาง     
ฉับพลันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

    เสถียร  เชยประทับ  (การส่ือสารและการพัฒนา, ม.ป.ป. : 18)    ไดกลาวถึงชองสารท่ีเปนส่ือ
ระหวางบุคคลวาคือชองสารท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนขาวสารแบบตัวตอตัว ระหวางบุคคลสองคนหรือ
มากกกวาสองคนข้ึนไป  ชองสารแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกวาชองสารท่ีเปนส่ือมวลชนในการจูงใจ    
ผูรับสารท่ีมีความเฉยเมย หรือมีปฏิกริยาตอตานสารของผูสงสาร 

   ประสิทธิภาพของส่ือบุคคล 

  โรเจอรสและชูเมคเกอร  (Rogers with Shoemaker, 1971 : 252–253) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพ
ของส่ือบุคคลไวดังนี้ 
   1. สามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารแบบยุคลวิถี (สองทาง)  ถาผูรับสารไมเขาใจสาร  
ก็สามารถไตถามหรือขอขาวสารเพ่ิมเติมจากแหลงสารไดในเวลาอันรวดเร็ว  สวนผูสงสารก็สามารถ
ปรับปรุงแกไขสารท่ีสงออกไปใหเขากับความตองการและความเขาใจของผูรับสารไดในเวลา
อันรวดเร็ว เชนเดียวกัน การท่ีชองทางการส่ือสารระหวางบุคคลมีระดับของปฏิกริยาตอบสนอง 
(Feedback) สูง     ทําใหสามารถลดอุปสรรคของการส่ือสารท่ีเกิดจากการเลือกรับสาร เลือกแปลหรือ
เลิกจําสารได เนื่องจากสภาพการณท่ีเห็นหนากันบีบบังคับใหตองรับสารนั้นไมวาผูรับสารจะมี
ความรูสึกหรือทัศนคติตอ    ผูสงสารหรือสารอยางใดก็ตาม 
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  2. สามารถจูงใจบุคคลใหเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีฝงรากลึกได  เราอาจเปรียบเทียบลักษณะความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางชองสารท่ีเปนส่ือมวลชน และชองสารท่ีเปนส่ือระหวางบุคคลไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1   แสดงความแตกตางระหวางขาวสารที่เปนส่ือมวลชน และขาวสารที่เปนส่ือระหวางบุคคล 

 
 

 

ชองสารระหวางบุคคล 
 

 

ชองสารมวลชน 

การไหลของขาวสาร มีแนวโนมท่ีจะเปนแบบยุคล 
วิถี (สองทาง) 

มีแนวโนมท่ีจะเปนแบบ 
เอกัตวิถี (ทางเดียว) 

ลักษณะของการสื่อสาร มีลักษณะแบบตัวตอตัว ไมมีลักษณะแบบตัวตอตัว 
ปริมาณของปฏิกริยาตอบสนอง
ในขณะท่ีทําการส่ือสาร 

 

                      สูง 
 

                     ต่ํา 

ความสามารถในการลด
กระบวนการเลือกในทาง
จิตวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เลือกรับสาร 

 
 

                     สูง 
 
 

 
 

                     ต่ํา  

ความเร็วในการส่ือสารไปยัง
ผูรับสารจํานวนมาก ๆ 

 

                  คอนขางชา 
 

              คอนขางเร็ว 

ผลท่ีอาจเกิดข้ึน การกอตัวของทัศนคติและการ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติ 

การเปล่ียนแปลงความรู 

    แคทซ และลาซารสเฟลด  (Katz and Lazarsfeld, 1955 : 27)  เห็นวาการส่ือสารระหวางบุคคล
มีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติ และยอมรับท่ีจะใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ มากท่ีสุด ฉะนั้นส่ือบุคคลจึงมีความสําคัญมากกวาส่ือมวลชนในข้ันจูงใจใน
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม  สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญกวาในข้ันของการใหความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง และอาจมีผลบางในการสรางทัศนคติในเร่ืองท่ีบุคคลยังไมเคยรับรูมากอน 

 โรเจอรส (Rogers, 1978 : 291) ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือ
บุคคลไววา จากผลการวิจัยตางๆ พบวาส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนแปลงการรับรูซ่ึง หมายถึง การเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการส่ือสารระหวางบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากกวา    
เม่ือวัตถุประสงคของผูสงสารอยูท่ีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ เพราะขาวสารที่ถายทอดออกมาส่ือมวลชน
อยางเดียวไมสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีฝงแนนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ซ่ึง 
สอดคลองกับคํากลาวของเบททิงฮอส  (Bettinghaus, 1968 :  180) ท่ีวา ส่ือมวลชนเปนเพียงตัวเสริม
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 พอล ลาซารสเฟลด  (Lazarsfeld อางใน Wright, 1959 : 62 – 63) ไดศึกษาพฤติกรรมการ   
ออกเสียงเลือกตั้งและพบวา ลักษณะความสัมพันธของบุคคลเอ้ืออํานวยตอการชักจูงใจ 5 ประการ  คือ                               
  1. การติดตอระหวางบุคคลเปนไปอยางงายๆ ไมมีกฎเกณฑบังคับ การท่ีจะหลีกเล่ียงการ
สนทนาหรือรับฟงเปนไปไดยากกวาการรับฟงจากส่ือมวลชน ในการรับฟงส่ือมวลชนนั้นอาจหลีกเล่ียง
ไมรับฟงเนื้อหาท่ีขัดแยงกับความคิดเห็นของตน หรือเร่ืองท่ีตนไมสนใจก็ได   

 2. การติดตอส่ือสารระบบเผชิญหนาเปดโอกาสใหยืดหยุนเนื้อเร่ืองได หากผูส่ือสารไดรับการ
ตอตานจากผูฟงของตน ก็อาจเปล่ียนเร่ืองสนทนไปเปนอีกแบบหนึ่งได  
   3.  ความสัมพันธโดยตรงของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนานี้  ชวย
สนับสนุนเนื้อหาท่ีผูรับสารยอมรับ  และโตแยงเนื้อหาท่ีผูรับสารไมยอมรับ 
  4. ผูรับสารบางคนมักจะเช่ือถือในขอตัดสินและทัศนะของผูท่ีเขารูจักและนับถือมากกวาจะเช่ือ
บุคคลท่ีเขาไมรูจักท่ีมาติดตอส่ือสารดวย 
               5. ในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนั้น บางคร้ังผูทําการส่ือสารอาจประสบผลสําเร็จตาม    
จุดมุงหมายของตน โดยไมไดมีการชักจูงใจใหผูฟงยอมรับทัศนะของเขา 

  จะเห็นไดวาการส่ือสารระหวางบุคคลสามารถมีอิทธิพลในการชักจูงใจบุคคลใหเปล่ียนแปลง
ทัศนคติจากเดิมท่ีเปนอยูได  และนอกจากน้ีทฤษฎีการส่ือสารแบบสองข้ันตอน (Two-Step Flow of 
Communication) ยังไดกลาวไววาขาวสารสวนใหญท่ีเผยแพรจากส่ือมวลชนไปยังประชาชนเปาหมาย
นั้น มักจะผานผูนําความคิดเห็น (Opinion Leader) หรือผูท่ีจะเขาถึงส่ือมากกวาเสียกอน แลวบุคคล   
เหลานี้จะนําเอาขาวสารขอมูลที่ไดรับไปเผยแพรแกประชาชนเปาหมายคนอ่ืนตอไป  ซ่ึงในการถายทอด
ขาวสารแตละคร้ัง ผูถายทอดมักจะสอดแทรกทัศนคติหรือความคิดเห็นของตนลงไป ทําใหผูรับสารคน
ทายๆ ไดรับขาวสารที่มีทัศนคติของคูสนทนาแทรกมาดวย ซ่ึงมีผลไมนอยท่ีจะทําใหผูรับสารคลอยตาม 

   คุณลักษณะของการส่ือสารระหวางบุคคล 

                การส่ือสารระหวางบุคคลเปนการส่ือสารโดยตรงระหวางคนสองคนหรือมากกวาในระยะหาง
ทางกายภาพ พอท่ีจะเลือกใชประสาทสัมผัสท้ังหา และปฏิกริยาตอบสนองในปจจุบันทันทีบารนลันด   
(Barnlund) ไดกําหนดคุณลักษณะ 5 ประการของกิจกรรมการส่ือสารประเภทน้ีไววา (พัชนี  เชยจรรยา , 
เมตตา วิวัฒนานุกูล  และถิรนันท อนวัชศิริวงศ  2538 : 61 – 62 )  
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                1. ในเบ้ืองแรกสุดจะมีความเกี่ยวเนื่องรับรูระหวางคนสองคนหรือมากวา ซ่ึงมีความใกลชิด
กันทางกายภาพ นี่คือสวนหนึ่งของการติดตอกันทางสังคมเบ้ืองตน อันเปนส่ิงท่ีตองเกิดข้ึนกอน 
                 2.  การรับรูระหวางกันทําใหเกิดการพึ่งพากันในการส่ือสาร  ซ่ึงเนนถึงปฏิสัมพันธอันเปน  
จุดเนนของการเอาใจใสในดานความนึกคิด และการเห็นภาพ เชน การสนทนากัน การมีปฏิสัมพันธกัน
นั้น แตละคนจะมีการตอบสนองตอประเดน็โดยคนอ่ืนๆ 
                3. จุดเนนของการมีปฏิสัมพันธนี้ผานการแลกเปล่ียนสารระหวางกัน การแลกเปล่ียนนี้ผูมี 
สวนรวมจะขบคิดประเด็นอยางกวางขวาง ประเด็นนั้นๆ ทําใหนํามาซ่ึงสารใหมจากบุคคลอ่ืนอีกคน
หนึ่ง 
                4.   ปฏิสัมพันธนี้อยูบนพื้นฐานของการส่ือสารแบบซ่ึงหนากันแตละคนเผชิญหนากับอีกคนหนึ่ง 
                5 การส่ือสารระหวางบุคคลมักจะไมมีโครงสรางท่ีแนชัด และมีกฎนอยมากในการควบคุม
ความถ่ี รูปแบบหรือเน้ือหาของสาร กลาวโดยสรุปคือ การส่ือสารระหวางบุคคลมีความเกี่ยวของกับ
สถานการณทางสังคมของการส่ือสารท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงบุคคลมีการปะทะสังสรรคกันแบบซ่ึงหนา 
โดยผานสารท่ีแลกเปล่ียนกันท้ังสองฝายท้ังท่ีเปนวัจนสาร และอวัจนสาร  

   จากทฤษฎีความสัมพันธทางสังคมของ เดอ เฟลอร (อางถึงในเกศินี  จุฑาวิจิตร, 2542 :110)    
ไดช้ีใหเห็นวา   ความสัมพันธภายในกลุมมีอิทธิพลตอการส่ือสาร เดอ เฟลอร พบวาความสัมพันธแบบ
เครือญาติ  มีบทบาทกับการตัดสินใจยอมรับการเปล่ียนแปลงใหมๆ   ทางการเกษตรหรือไม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสังคมชนบทท่ีมีความสัมพันธระหวางครอบครัวและเพื่อนบานอยางแนนแฟน จากทฤษฎี
และรายงานการวิจัยตางๆ  สรุปวาส่ือบุคคลมีลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการชักจูงและโนมนาวใจดังน้ี 
                  1. การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลดําเนินไปอยางงายๆ  ไมมีกฎเกณฑบังคับ คูส่ือสารมีความ
ใกลชิดกัน ซ่ึงกระบวนการกลุมสามารถจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลได 
                 2. การส่ือสารแบบเห็นหนาคาตาหรือเผชิญหนา  เปนการส่ือสารท่ีเปดโอกาสใหมีการซักถาม
ไดทันที ท้ังยังสามารถยืดหยุนการนําเสนอเนื้อหาไดหากผูสงสารไดรับการตอตานจากผูฟงก็อาจเปล่ียน
หัวขอสนทนาได 
                 3. ผูรับสารบางคนมีแนวโนมท่ีจะเช่ือถือและยอมรับความคิดเห็นหรือทรรศนะของส่ือบุคคล
ท่ีเขารูจักคุนเคยและนับถือมากกวาท่ีจะเชื่อบุคคลท่ีเขาไมรูจักคุนเคย 

     สรุปไดวา ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีบทบาทสําคัญในการโนมนาวชักจูง ซ่ึงตางจากส่ือมวลชน  
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญอยูท่ีการใหขาวสารส่ือบุคคลนาจะมีบทบาทอยางสําคัญในการใหความรู ความเขาใจ
และชักนําใหการปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล                 
ซ่ึง สวนใหญเปนคนในทองถ่ินชนบทท่ีมีการศึกษาไมสูงนัก  
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   แนวความคิดเก่ียวกับส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) 

   สมควร  กวียะ  (2530  อางถึงใน อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2537 : 196)  ไดใหคําจํากัดความ
ของส่ือเฉพาะกิจไว คือ ส่ือท่ีสรางข้ึน หรือซ้ือ หรือเชา โดยองคกรใดองคกรหนึ่งเพื่อวัตถุประสงคใน
การส่ือสารหรือการประชาสัมพันธขององคการนั้นโดยเฉพาะ   ส่ือเฉพาะกิจจัดวาเปนแขนงหนึ่งของ
ส่ือมวลชน   แตไดพัฒนาเนื้อหามาเพื่อใชประโยชนเปนเร่ืองๆ ไป ฉะนั้นส่ือเฉพาะกิจโดยท่ัวไปมีกลุม
ประชาชนท่ีเปนเปาหมายท่ีแนนอน มีการสงเนื้อหาตางๆ อันจะเปนประโยชนเฉพาะแกกลุมประชาชน 
กลุมนั้นๆ  การผลิตไมยุงยาก การนําเสนอเนื้อหาเปนไปอยางงาย ๆ 

     ประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือเฉพาะกิจ 

                  อาดัมส  (Adams , 1971)  ไดกลาวถึงความสําคัญของส่ือเฉพาะกิจไวดังนี้คือ ส่ือเฉพาะกิจ  
จัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรขาวสารขอมูล เพราะส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุน   
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  การใชส่ือเฉพาะกิจเปนการใหความรูและขาวสารที่เปนเร่ืองราว
เฉพาะอยาง  โดยมีกลุมเปาหมาย (Target Audience) ท่ีกําหนดไวแนนอน ตัวอยางส่ือเฉพาะกิจไดแกการ
จัดพิมพเอกสาร จุลสาร แผนพับ หรือแผนปลิวออกเผยแพร  ซ่ีงอาจจะจัดสงไปยังกลุมเปาหมายโดยทาง
ไปรษณีย (Direct Mail )  นอกจากนี้การปดโปสเตอรตามชุมชนตาง ๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต 
(Demonstration) ก็เปนการใชส่ือเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพในการรณรงคเผยแพรประดิษฐกรรม   
แปลกๆ และทันสมัยในสังคมนั้น         

   แนวคิดเก่ียวกับส่ือพื้นบาน 

    ส่ือพื้นบาน (Folk Media)   เปนส่ือท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับมนุษย       โดยไดรับการถายทอดจาก 
บรรพชนรุนกอนๆ สืบตอมาจนถึงรุนปจจุบัน ส่ือพื้นบานนับวาเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความสําคัญตอการสรางสรรคสังคมอยางยิ่ง ส่ือพื้นบานเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสําคัญของมนุษยมาหลาย
ยุคหลายสมัยแลว  ทั้งนี้เพราะเปนการสื่อสารที่อาศัยอวัยวะตางๆ ของรางกาย และสมองของมนุษยเปน
สําคัญ มนุษยเราทุกคนมีเคร่ืองมือวิเศษนี้อยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน เราสามารถใชมันโดยอาศัย
เคร่ืองมือหรืออวัยวะภายนอกท่ีธรรมชาติใหมาเปนเคร่ืองถายทอดหรือรับขาวสารเขามาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคตามธรรมชาติ  (สมควร กวียะ, 2528 : 
101 ) 

                   ความหมายเก่ียวกับส่ือพื้นบาน 

      การใหคําจํากัดความของส่ือพื้นบานนี้      ผลการประชุมผูเช่ียวชาญส่ือพื้นบานเม่ือ   ป  ค.ศ.  
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1972  ณ กรุงลอนดอน ไดสรุปวา ส่ือพ้ืนบานหมายถึง นาฏศิลป และทัศนศิลป ทุกประเภท   เชน ดนตรี  
เพลง ละคร หุนกระบอก หัตถกรรม และสถาปตยกรรม เปนตนนอกจากนั้นก็ยังมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหคํานิยามไวมากมายอาทิ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542  : 126) เฟลิเซียโน (Filiciano 1983:8) กลาววา   
ส่ือพื้นบานหมายถึง รูปแบบทางดานทัศนศิลป   มโนทัศน   การกระทํา   และคําพูด ซ่ึงเปนท่ีคุนเคยกับ
ประชาชนในชนบทและไดรับการยอมรับสืบตอกับมา ซึ่งสื่อเหลานี้จะทําหนาที่ใหความบันเทิงใหขอมูล
ขาวสาร ใหการอบรมส่ังสอน และใหการศึกษา 

                สมควร กวียะ (2529 : 8) กลาววาส่ือพื้นบานคือ วัฒนธรรมท่ีไดสรางสรรคและส่ังสมมาต้ังแต
อดีต กลายเปนเคร่ืองมือท่ีสง รับ และเก็บขาวสารที่เปนสัญลักษณและเอกลักษณ ปรากฎใหเห็นในรูป
ของคําพูด ขอเขียน บทเพลง ดนตรี การละเลน หัตถกรรม สถาปตยกรรม พิธีการความคิด ความเช่ือ    
คานิยม  หรือแมนกระทั่งวิถีชีวิต 

   สุรพล วิรุฬรักษ  (2530 : 40) ไดใหความหมายไววา ส่ือพื้นบานหมายถึง รูปแบบการส่ือสาร
ระหวางบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับกลุมคนท่ีไดประพฤติ ปฏิบัติ สืบตอกันมาจนเกิดความเคยชิน
เปนประเพณีและครอบคลุมถึงประเพณีเร่ืองภาษา ทาทางการแตงกาย เคร่ืองใช ฯลฯ  ท่ีประชาชนใน
สังคมหน่ึงกําหนดความหมายท่ีแนนอนเอาไวใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน ส่ือพื้นบานจึงควรครอบคลุมการ
แสดงตางๆ  เชน ระบํา ละคร การละเลน  และกีฬา ท่ีเปดโอกาสใหมีการสนทนาวิสาสะ   ตลอดจน
ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ ท่ีเปนปจจัยใหเกิดการส่ือสาร 

                เม่ือพิจารณาโดยความหมายแลว ส่ือพื้นบานจึงหมายรวมถึง บุคคล คณะบุคคล ตลอดจน
เคร่ืองมืออุปกรณท่ีเกี่ยวกับการแสดง กิจกรรม และวัฒนธรรมการดํารงอยูทุกประเภท โดยเปนส่ิงท่ี   
ชาวบานไดสรางสรรคข้ึน และมีการยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแตโบราณกาล 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

    จากการที่ผูวิจัยไดทําการคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการแสวงหาขอมูลขาวสารการใช
ส่ือตางๆ กลาวคือ ส่ือบุคคล  ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือพื้นบาน และงานวิจัยเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงผลงานจําแนกรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 การแสวงหาขอมูลขาวสาร 

 วรรณพร   เนตรอํานวย  (2529)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการส่ือสาร 
เพื่อการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับงานในตางประเทศ ศึกษาเฉพาะคนงานท่ีเดินทางไปทํางานในกลุม
ประเทศตะวันออกกลาง ผลการศึกษาพบวาคนงานสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 31 ป การศึกษาประถม
ปท่ี 1 - 4 อาชีพสวนใหญรับจางท่ัวไปรายไดนอยกวาปละ 6,000 บาท  แหลงขาวสารของกลุมตัวอยางนี้ 
เปนส่ือบุคคล (ซ่ึงเปนนายหนา เพื่อน ญาติ คนท่ีเคยไปทํางานมาแลวในตางประเทศ) มากกวาส่ืออ่ืนๆ 
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   ธิติพล ระลอกแกว (2537)  ศึกษาปจจยัท่ีเปนตัวกําหนดในการเปดรับขาวสารของผูนํา      
ความคิดและผูตามความคิด ศึกษากรณี อ.หันคา จ.ชัยนาท พบวา ผูท่ีเปนผูนําความคิดจะตองมีการ     
เปดรับขาวสารในเชิงปริมาณ และคุณภาพท่ีแตกตางจากคนท่ัวๆ ไป และผูนําจะสามารถดํารงรักษา
สถานภาพผูนําเอาไวไดตราบเทาท่ียังรักษาความแตกตางนั้นได คือผูนําจะมีการเปดรับขาวสารมากกวา 
ผูตาม ในเชิงคุณภาพนั้นการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน  เชน วิทยุ โทรทัศน ของผูนํานั้นจะเปน     
เนื้อหาขาวสารที่เนนเนื่องหาสาระท่ีเปนประโยชน เชน รายการเกษตร ในขณะท่ีผูตามความคิดเนน
ความบันเทิงมากกวา รวมท้ังผูนําความคิดจะนําเอาความรูท่ีคิดวาเปนประโยชนไปเผยแพรตอดวย  

   ฉลองรัฐ  ยิ่งไพบูลย (2537) ศึกษาเร่ืองการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือการปรับตัวของอาจารย
ชาวตางประเทศของสภาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ผลการวิจัยพบวาแหลงขาวสารของอาจารย
ชาวตางประเทศคือส่ือบุคคล รองลงมาไดแก ส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ บางคร้ัง   
แมวาเหลงขาวสารแหลงแรกเปนส่ืออ่ืน อาจารยชาวตางประเทศมักแสวงหาขาวสารเพ่ิมเติมจากส่ือ
บุคคลกอน แหลงขาวสารมีท้ังชองทางเดียวและหลายชองทาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพการณ โอกาส 
ประเภทของขอมูลขาวสาร รวมท้ังความยากงายในการไดขอมูลมา  

   การใชส่ือพื้นบาน 

   สินีนาถ วิมุกตานนท (2540) ศึกษาการใชสื่อหนังตะลุงเพื่อการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐใน
ภาคใต ผลการวิจัยพบวาในชวงปงบประมาณ 2538-2540 มีหนวยงานภาครัฐใชหนังตะลุงเปนส่ือเพ่ือ
การพัฒนา สังกัด 5 กระทรวงหลัก  ไดแก หนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และสํานักนายกรัฐมนตรี และพบวา
หนวยงานท่ีผลิตส่ือสวนใหญเปนหนวยงานระดับเขต หรือศูนยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวภาคใต
ดําเนินการผลิตหนังตะลุง เพื่อประชาสัมพันธงานใหกับหนวยงานระดับจังหวัดดวย     ซ่ึงในการผลิต
เทปเสียงหนังตะลุงนี้นอกจากจะผลิตเทปเสียงโดยตรงแลว ในบางคร้ังก็จะใชการทําสําเนาเทปเสียงจาก
เทปโทรทัศนดวย 

    นอกจากนี้จากการวิเคราะหเนื้อหาพบวาหนวยงานสวนใหญไดปรับรูปแบบการนําเสนอของ
หนังตะลุง ซ่ึงโดยปกติจะใชเวลาในการเลน 6-8 ช่ัวโมง  เปนการใชกลอนหนังตะลุงชวงส้ัน 5-10 นาที 
มีเนื้อหาประชาสัมพันธเร่ืองราวท่ีตองการโดยตรง หรือหนังตะลุงเร่ืองส้ันความยาวประมาณ 30 นาที   
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   การใชส่ือมวลชน 

   ศิริชัย ศิริกายะ (2531) ศึกษาการใชและการแพรกระจายขาวสารเพ่ือการพัฒนาจากส่ือ       
มวลชนในหมูบานดอยแช อ.แมทา จ.ลําพูน ผลการวิจัยพบวา มีตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความบอยคร้ัง
ในการเปดรับส่ือมวลชนคือ โอกาสที่จะเปดรับ คาใชจาย ซ่ึงเปนขอจํากัดของการใชหนังสือพิมพและ
นิตยสาร ความตองการความบันเทิง ความตองการสาระความรู สวนประเภทส่ือท่ีชุมชนในหมูบานมี
อัตราเปดรับมากท่ีสุดคือวิทยุ 

   การใชส่ือเฉพาะกิจ 

   นันทวัน    ยันตะดิลก  (2533)  ศึกษารูปแบบจดหมายขาวท่ีเหมาะสมในการเผยแพรความรู 
เร่ืองการพัฒนาทองถ่ินแกกํานันและผูใหญบานสตรี ศึกษากลุมตัวอยางพิเศษคือผูนําสตรี และกํานัน      
ผูใหญบาน ผลการวิจัยพบวา  กํานันและผูใหญบานสตรีไดใชจดหมายขาวในหลายๆ รูปแบบ เชน ใชใน
การประชาสัมพันธกับลูกบาน ใชเพิ่มพูนความรูใหตนเอง ใชเปนชองทางการติดตอส่ือสารระหวาง        
ผูนําสตรีดวยกันเพื่อแกปญหาบางอยางในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังเห็นวานาจะใช
ประโยชนจากจดหมายขาวดังกลาวไดมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันหากมีการเปล่ียนระบบจาก            
การส่ือสารทางเดียวมาเปนการส่ือสารสองทาง 

   งานวิจัยเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล    

รักษพล วงษมวง (2540)  ศึกษาความคาดหวังของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ตอบทบาทของพัฒนากรในเขตพื้นท่ีจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม โดยการสุมตัวอยางแบบงายจาก อบต.32 แหง จํานวน 203 คน 
พบวา คุณลักษณะท่ัวไปของกรรมการบริหาร อบต. เปนชายมากกวาหญิง อายุสวนใหญอยูระหวาง    45 

DPU



 28

นอกจากนี้รักษพล วงษมวง ยังศึกษาพบวา การเปนกรรมการบริหาร อบต. ท่ีตางช้ันกัน มี
ความสัมพันธกับบทบาทของพัฒนากรดานการวิเคราะห การประเมินผล การจัดเก็บขอมูล การ
ใหบริการขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาตําบล การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาตําบล การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติราชการตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ การประสานงานตาม
แผนพัฒนาตําบล การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน และการจัดฝกอบรมและ
สงเสริมพัฒนา  ชุมชนในดานตางๆ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานกรรมการบริหาร อบต. มี
ความสัมพันธกับบทบาทของพัฒนากรดานการวิเคราะห วิจัย และประเมินผล ดานการจัดระเบียบขอมูล 
และดานการใหบริการขาวสารเกี่ยวกับขอมูลการพัฒนาตําบล 

   ดํารงศักดิ์  แกวเพ็ง  (2540)  ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาของสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด 3 กลุมไดแก กลุมท่ี 1 สภาตําบลโนนทราย 
และสภาตําบลเดนราษฎร กลุม 2 สภาตําบลยางคํา และสภาตําบลทาหาดยาง กลุมท่ี 3 องคการ
บริหารสวนตําบล   เหนือเมืองพบวา ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนา ท้ัง 3 กลุมมีความแตกตาง
กันโดยกลุมท่ี 3 ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง มีประสิทธิภาพการบริหารงานมากกวา
สภาตําบล เพราะวา      โครงสรางอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเอ้ืออํานวยตอการจัดเก็บภาษีและมีรายได
จากทรัพยากรมีบุคคลโดยเฉพาะการยืมขาราชการท่ีมีความรูความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากรอยู
เสมอมีขวัญและกําลังใจ  ในการปฏิบัติงานท่ีดี ผูนํามีความเสียสละและมีความเปนประชาธิปไตย มี
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของให        คําปรึกษาการบริหารงานสามารถกําหนดปญหาการวางแผนและดําเนิน
โครงการไดตามแผนพัฒนาตําบลตรงกับความตองการชาวบาน 
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จากแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีกลาวมาสามารถกําหนด 
กรอบงานวิจัย (Conceptual Framework) ดังน้ี 

ภาพท่ี 2 
กรอบงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาภารกิจท่ี 
ตองทําและอาจ
ทํา 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 

ั

การแสวงหา 
ขอมูลขาวสาร 

-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  วัฒนธรรม 

สมาชิกสภา 
อบต. 

การใช 
ขอมูลขาวสาร 

ผานส่ืออะไร 
-  สื่อบุคคล 
-  สื่อเฉพาะกิจ 
-  สื่อพ้ืนบาน 
-  สื่อมวลชน 

ผานส่ืออะไร 
-  สื่อบุคคล 
-  สื่อเฉพาะกิจ 
-  สื่อพื้นบาน 
-  สื่อมวลชน 

ตองทําและอาจทํา 
เน้ือหาภารกิจที่ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

   การวิจัยเร่ืองการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลมีรายละเอียดดานระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงการแสวงหา
และการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยใชวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และสะทอนใหเกิดความเขาใจใน  
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น ในการวิจัยในคร้ังนี้ กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขต ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซ่ึงประกอบดวย 8 หมูบาน         
มีสมาชิกสภาท้ังหมดในปจจุบัน 22 คน  ประกอบดวย กํานัน 1 คน ผูใหญบาน 7 คน แพทยประจําตําบล 
1 คน  และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนหมูบานละ 2 คน 

 ขั้นตอนในการทําวิจัย  

        การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยในลักษณะภาคสนาม    โดยกําหนดข้ันตอนไวดังนี้ 
1. ติดตอขอขอมูลและประสานงานในการลงพ้ืนท่ีกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ใน 

เขตตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 2. ศึกษาขอมูลจากรายงานการประชุมสภาขององคการบริหารสวนตําบล และรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในเบื้องตน เปนแนวทางในการสัมภาษณ 
                 3.   แนะนําตัวผูวิจัยบอกวัตถุประสงคการวิจัยโดยกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีใชในการ
สัมภาษณ 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของอยางครบถวนสมบูรณ  ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก  ( In-depth Interview )   เพื่อตองการใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตองท่ีสุด
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการสัมภาษณแบบเจาะลึกไมไดกําหนดโครงสรางของ   
คําถามไวแนนอนตายตัว แตจะเร่ิมดวยการถามกวางๆ และซักติดตามรายละเอียดทุกขอของภารกิจท่ี
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 ภารกิจท่ีตองทํา 
 1.  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 
 3.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.   สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6.   สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
   7.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   8.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

หนาท่ีท่ีอาจทํามีดังนี้ 
 1.  จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

   2.  จัดใหมีและบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
   3.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   4.  จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวน  
         สาธารณะ 
    5.  จัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
    6.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
    7.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    8.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 

 9.  หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
10.  จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  
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 การสังเกตแบบไมเขามีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

 การสังเกตแบบไมเขามีสวนรวม (Non-Participant Observation) ผูวิจัยไดเขาในพื้นท่ีจริง 
สังเกตสถานการณตางๆ และจดบันทึกขอมูลโดยรอบ แตไมไดเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม
สมาชิกสภา อบต. เพียงแตสังเกตกิจกรรมของสมาชิก ท้ังนี้ผูวิจัยเขาไปสังเกตการประชุมประจําเดือน
ของสมาชิกวามีการกําหนดวาระการประชุมหรือไม มีวาระแทรกหรือไม มีการแจกเอกสารกอนการ
ประชุมหรือไม ใครเปนผูกําหนดวาระการประชุม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชการสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บ     
ขอมูล จึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือในการเก็บและบันทึกขอมูลดังนี้ 

1. เทปบันทึกเสียง 2 เคร่ือง 
2. แบบสัมภาษณ โดยเปนแบบสัมภาษณเจาะลึกท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวทางดังตอไปนี้ 

 2.1 ถามเร่ืองภารกิจท่ีตองทําและอาจทําเพื่อทราบความรู ความคิดเห็น และการปฏิบัติ  
ภารกิจเหลานั้น 

 2.2 การแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจตองทําและอาจทํา โดยจําแนกเนื้อหา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยแตละเนื้อหาแสวงหาขอมูลจากส่ืออะไร เพียงพอหรือไม  

2.3 การใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําดานเศรษฐกิจ สังคม   
วัฒนธรรม มีเนื้อหาอะไร ใชส่ืออะไร เพียงพอหรือไม  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

            กอนท่ีจะนําเคร่ืองมือไปใชในการสัมภาษณจริง ผูวิจัยนําแนวคําถามท่ีจะใชสัมภาษณไป  
ฝกสัมภาษณกับกลุมสมาชิกสภา อบต. อ่ืนท่ีมิใชกลุมประชากรจริง เพื่อทดสอบความครอบคลุมของ    
คําถามและแนวคําตอบท่ีจะไดรับเพื่อทราบขอบกพรองดําเนินการแกไข 

การตรวจสอบขอมูล 

                         1.    ตรวจสอบขอมูลเอกสารโดยการเปรียบเทียบขอมูลลักษณะเดียวกันจากแหลงอ่ืนเชน อําเภอ 
             2. ตรวจสอบขอมูลประเภทบุคคล ใชคําถามเดียวกันสัมภาษณหลายๆ คนแลวตรวจสอบวา  
สอดคลองหรือขัดแยงกันในประเด็นใดบางหากขัดแยงก็นํามาตรวจสอบเพ่ิมเติมกับเอกสารหรือบุคคล
อ่ืน  ถามซํ้าในชวงเวลาท่ีหางออกไป  ตรวจสอบคําใหสัมภาษณกับการกระทํา 
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 3. ทุกคร้ังท่ีสัมภาษณเสร็จจะทําการถอดเทปทันทีเพื่อสรุปขอมูลและประเด็น หลังจากนั้นจะนํา
ผลท่ีไดกลับไปสัมภาษณอีกคร้ัง เพื่อถูกตองสอดคลองหรือไม 

การวิเคราะหขอมูล 

                              แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็น 
1. วิเคราะหถึงการแสวงหาขอมูลเพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา แ ละเนื้อหา แตละส่ือ ต
2.  วิเคราะหถึงการใชขอมูลขาวสารในเนื้อหาแตละประเภทผานส่ืออะไร 
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บทที่ 4   

ผลการวิจัย 

                การศึกษาเร่ืองการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา 
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีวัตถุประสงคเพื่อ  
มุงศึกษาถึงการแสวงหาขอมูลขาวสาร ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการแสวงหาขอมูลขาวสารและการใชสื่อ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ขอมูลท่ีใชในการ
วิเคราะหของการวิจยัคร้ังนีม้าจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) ตําบลดอนกํา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จํานวน 22  คน ผลของการวิเคราะหขอมูลแบงออกไดเปน 5 
สวน ดังนี ้

   สวนท่ี 1    ภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภาองคการบริหาร  
       สวนตําบล (อบต.) 

                 สวนท่ี 2    แหลงขอมูลขาวสารเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ตองทําและอาจทํา ของสมาชิก 
       สภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

                 สวนท่ี 3   ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการ 
                                  บริหารสวนตําบล (อบต.) 
                 สวนท่ี 4    ปจจยัท่ีมีอิทธิพลในการแสวงหาขอมูลขาวสาร  เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทํา 

       และอาจทํา ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
                 สวนท่ี 5    การใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการ 

       บริหารสวนตําบล (อบต.) 

สวนท่ี1    ภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
                 (อบต.) 

               รายละเอียดโดยท่ัวๆ ไปของตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื่องจากตําบล   
ดอนกํา เปนตําบลเล็กๆ หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 163 กม. ตั้งอยูติดกับเขตตําบลเชิงกลัด 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี โดยมีอาณาเขตอยูทางใตของอําเภอสรรคบุรี เสนทางคมนาคมมี
ถนนลาดยางริมคลองชลประทานตัดผาน โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 8 หมูบาน พื้นที่สวนใหญ
เปนท่ีราบลุมมาก บานเรือนจะตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํานอย สถานภาพทางเศรษฐกิจประชากรสวนใหญทํา
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 การเสนอภาพรวมขอมูลภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภา      
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในตารางท่ี 1 เพื่อใหมองเห็นภาพ และเพื่อใหรูจกัและเขาใจชีวติของ 
ผูเขามาเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
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ตารางท่ี 2    แสดงภาพรวมขอมูลภูมิหลังดานเศรษฐกจิและสังคมของสมาชิกสภา อบต. 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
ประจํา 

รายได สภานภาพ 
ใน อบต. 

ชาย 32 สมรส ปวส. ทํานา 3,000.-  
หญิง 40 สมรส ม.6 คาขาย 10,000.- ประธานสภา อบต. 
ชาย 41 สมรส ม.ศ.5 คาขาย 3,000.-  
ชาย 50 สมรส ป.4 คาขาย 3,000.-  
ชาย 66 สมรส ป.4 ทํานา 500.-  
ชาย 57 สมรส ป.4 รับจาง 500.- กรรมการบริหาร 
ชาย 61 สมรส ป.4 รับจาง 3,000.- กรรมการบริหาร 
ชาย 41 สมรส ป.7 ทํานา 500.-  
ชาย 65 สมรส ป.4 ทํานา 500.- กรรมการบริหาร 
ชาย 46 สมรส ม.ศ.5 ทํานา 2,500.-  
ชาย 40 สมรส ป.7 ทํานา 500.-  
ชาย 71 สมรส ป.4 รับจาง 470.- กรรมการบริหาร 
ชาย 60 สมรส ป.4 ทํานา 2,500.- ประธานกรรมการบริหาร 
ชาย 52 สมรส ป.4 ทํานา 500.- กรรมการบริหาร 
ชาย 52 สมรส ม.3 รับจาง 3,000.- เลขานุการสภา 
ชาย 60 สมรส ป.4 ทํานา 4,000.-  
ชาย 57 สมรส ป.4 ทํานา 2,500.- รองประธานสภา 
ชาย 64 สมรส ป.4 ทํานา 3,000.-  
ชาย 57 สมรส ป.4 ทํานา 3,000.-  
ชาย 31 สมรส ป.6 ทํานา 500.-  
ชาย 50 สมรส ป.4 ทํานา 500.-  
ชาย 45 สมรส ป.6 คาขาย 500.-  

ตารางท่ี 3    แสดงลักษณะดานเพศ กลุมอายุ และสถานภาพสมรสของสมาชิก 

เพศ คาเฉล่ียอาย/ุป สถานภาพ 

ชาย หญิง 30-40 41-50 51-60 61 หรือ > โสด สมรส หยา 

21 1 4 6 7 5 - 22 - 
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                จากตารางพบวา กลุมประชากรเพศชายมีมากกวาเพศหญิง คือ ชาย 21 คน หญิง 1 คน อายุ
ประชากรสวนใหญอยูในชวง 51-60 ป รองลงมามีจํานวน 6 คน คือ ชวงอายุ 41-50 ป  มีสถานภาพ
สมรสท้ังหมด 

ตารางท่ี 4    แสดงคุณลักษณะดานการศึกษา และอาชีพประจําของกลุมประชากร       

การศึกษา อาชีพประจํา 
ประถม มัธยมศึกษา อนุปริญญา เกษตรกร คาขาย รับจาง 

17 4 1 14 4 4 

                 จากตารางพบวากลุมประชากรเปนกลุมชนท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 17 คน รอง  
ลงมาไดแก มัธยมศึกษา 4 คน อาชีพประจําคือ การทําอาชีพเกษตรกร มี 14 คน รองลงมาไดแก คาขาย 
และรับจาง มีจาํนวนเทากันคือ 4 คน 

ตารางท่ี 5    แสดงรายไดของกลุมประชากร                          

รายไดเฉล่ีย/ เดือน 

500 – 2,000 2,001 – 4,000 4,001 ข้ึนไป 

10 11 1 

               จากตารางพบวารายไดสวนใหญของกลุมประชากรจะอยูในชวง 2,001 – 4,000.- บาท มี 11 คน 
และรองลงมาอยูในชวง 500 – 2,000.- บาท มี 10 คน และนอยท่ีสุดคือ 4,001.- บาทข้ึนไป 

 จากการศึกษากลุมประชากรพบวาสมาชิกสภา อบต. 5 คน เปนสมาชิกมาแลวมากกวา   1 สมัย 
และมี 3 คน ท่ีเปนคณะกรรมการบริหารของ อบต. มากกวา 1 สมัย กลุมนี้จะเปนกลุมท่ีมีความรูเกี่ยวกับ
ภารกิจท่ีตองทํา จากประสบการณเดิมท่ีเคยเขาประชุมตัวแทนของตาํบล และเปนผูรับนโยบายมาจากผูวา
ราชการจังหวัด และนายอําเภอ ทําใหเปนผูที่มีความคิด กลาพูด กลาตัดสินใจ  มีความสามารถในการพูดจา 
และมีความเปนกันเองกับชาวบาน สามารถเสนองบประมาณมาดําเนนิการใหกับหมูบานของตน สวน
อีกกลุมเปนสมาชิกคร้ังแรก สวนใหญไมมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น หรือถาแสดงความคิดเห็น
ก็ไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร เนื่องจากภายในกลุมยงัไมมีความเขมแข็งท่ีจะสามารถตอรองกับกลุม   
ผูบริหารได จากการศึกษายงัพบอีกวามีกลุมอีกกลุมหนึง่ซ่ึงเปนสมาชิกสภา อบต. โดยตําแหนง กลุมนี้
จะเปนกลุมท่ีปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา ตามที่ไดรับมอบหมาย สวนใหญทราบวาอะไรเปน     
ภารกิจท่ีตองทํา และอาจทํา แตจําไมไดท้ังหมด 
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 สมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร อบต. สวนใหญแลวเคยอาน พ.ร.บ. สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบลจากเอกสารคูมือท่ีหนวยราชการแจกให แตจําไมไดเพราะมีรายละเอียด
มาก สวนสมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการบริหารท่ีดํารงตําแหนงคร้ังแรกท่ีเขามาทํางานจะไดรับ
การปฐมนิเทศจากหนวยงานกรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 
มีนายอําเภอ และปลัดอําเภอ เปนวิทยากรช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับภารกิจตางๆ ท่ีตองทําและอาจทํา 
รวมท้ังใหความรูในดานตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตน และอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต.และคณะ
กรรมการบริหาร อบต. การปฐมนิเทศจะมีเอกสาร หนงัสือคูมือประกอบ เอกสารหรือหนังสือคูมือตางๆ 
นั้น สมาชิกสภา อบต. เห็นวามีเนื้อหาสาระเพียงพอ และพอใจในการนําไปใช แตอยากใหมีรายละเอียด
ท่ีส้ัน กระชับ พรอมท้ังมีรูปภาพประกอบเพ่ือสรางความเขาใจและนาสนใจมากข้ึน สมาชิกสภา อบต. 
เห็นวา พ.ร.บ.เกี่ยวกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทํามีมากเกินไป ทําใหการปฏิบัติบกพรอง และบางเร่ือง
ไมไดปฏิบัติจริง 

 อบต. สมบัติ : “ตอนเขามาเปนสมาชิก อบต. คร้ังแรกมีผูวาราชการมาปฐมนิเทศ ใหขอคิดดีมาก 
มีการแจกเอกสาร คูมือตางๆ เขาใหขอคิดในการทํางานวาทําอะไรก็ตามอยาทําคนเดียว ใหมีการ
ปรึกษาหารือกนั จะไดมีความสามัคคีกันในการทํางานเพื่อหมูบานของเรา” 

 จากการศึกษาพบวา ในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร 
อบต. สมาชิกสวนใหญมีการปรึกษาหารือกับกํานันมากท่ีสุด รองลงมาเปนเพ่ือนสมาชิกสภา อบต.  
สวนใหญการพูดคุยจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในการประชุม
ประจําเดือน 

 สมาชิกสภา อบต. มีการประชุมกันเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวันท่ี 5 ของเดือน ประชุมกนัท่ีทําการ
สภา อบต. ซ่ึงเปนสถานท่ีทํางานของปลัด อบต. ประธานสภา อบต. จะเปนผูกําหนดวาระการประชุม 
โดยมีเลขา อบต. เปนผูจดบันทึกการประชุม  ในการประชุมจะมีการปรึกษากับปลัด อบต. มีการเปด
โอกาสใหซักถาม แตจะเปนเร่ืองของการดําเนินการตามท่ีราชการมอบหมายให โดยกํานันจะเปนผูให
รายละเอียด  

 ในการประชุมสมาชิกสภา อบต. ไมมีการแจกเอกสารการประชุมลวงหนา ประธานสภา อบต. 
เปนผูกําหนดวาระการประชุม มีเลขานุการสภาทําหนาท่ีจดรายงานบันทึกการประชุม ท้ังนี้ยังพบวาไมมี
การประชาสัมพันธลวงหนา เนื่องจากเปนการประชุมตามวาระทุกเดือนอยูแลว ในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน 
จะมีการกําหนดวาระแทรกใหกับสมาชิกทันที โดยเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 
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 อบต. ชิด : “วันนี้มีการประชุมตามปกติ แต อบต. หมู 3 เขามีเร่ืองเรงดวนเขามา ก็ไปบอก
ประธานสภา เพื่อใหเลขานกุารสภากําหนดวาระแทรกใหเปนเร่ืองปกติของพวกเราอยูแลว ใครตองการ
ใหทําอะไรกอนก็บอกมา” 

 สวนภารกจิท่ีตองทําและอาจทํานั้น สมาชิกมีท้ังเห็นดวยและไมเหน็ดวย โดยกลุมท่ีเห็นดวยมี
ความคิดเหน็วาภารกิจตางๆ ท่ีกําหนดใหปฏิบัตินั้น ถาปฏิบัติไดท้ังหมดแลวจะทําใหหมูบานเจริญข้ึน  มี
เศรษฐกิจดีข้ึน รวมท้ังมีสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็ง สามารถชวยเหลือตัวเองได 

 อบต. เกิด :  “งานตางๆ ท่ีหลวงเขากําหนดมาก็ดีมาก เหน็ดวยกับเขา ถาเราทําไดหมด จะทําให
บานเราเจริญข้ึนมาก เดก็ๆ ในหมูบานก็จะมีการศึกษาดข้ึีน มีสุขภาพท่ีดี กฎหมายก็ตองใหเราทําแตส่ิง
ดีๆ ท้ังนั้นแหละ เขาใหเราทํางานแบบไมหลงในอํานาจของตัวเอง” 

 สมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร อบต. ท่ีไมเห็นดวยกับภารกิจท่ีกาํหนด  มี
ความเหน็วาภารกิจท่ีตองทําและอาจทํานัน้มีมากเกินไป ทําใหภารกจิบางอยางไมไดทํา และทําไดไม
ครอบคลุม แคแผนพัฒนาตําบลก็ยังทําไมครบถวน อีกท้ังยังขาดงบประมาณมาสนบัสนุน รายไดของ 
อบต. เองก็มีนอยไมเพยีงพอตอการปฏิบัติภารกิจทุกอยางได สวนใหญจะเปนการทําถนน สรางท่ีทําการ 
อบต. ซ่ึงเปนงานท่ีมองเห็นไดเปนรูปธรรม ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  นั้น สมาชิกสภา อบต.มี
ความเหน็วาอยากใหมีการปฏิบัติตามความตองการและปญหาของแตละชุมชน ซ่ึงแตละท่ีไมเหมือนกัน 
การกําหนดแผนงานตามความเหมาะสมของตนเองจะทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 อบต.เชิด :  “ผมวาแผนพัฒนาตําบลนะดีท่ีสุดแลว เราสามารถกําหนดปญหาของเราเองได 
ภารกิจหนาท่ีนั้นผมเห็นวามันมีมากทําไมหมดหรอก ตามความเปนจริงเรามีงานประจําอยูแลว งาน    
บางอยางสมาชิกบางคนไมทราบหรอกพวกเขาทําตามหนาท่ี กํานันเขาบอกมา ประธานจะเปนผูกําหนด
ใหกับเราอยูแลว”  

สวนท่ี 2   แหลงขอมูลขาวสารเพื่อปฏิบตัภิารกิจท่ีตองทําและอาจทํา ของสมาชิกสภาองคการบริหาร 
                สวนตําบล (อบต.) 

 ในการนําเสนอเนื้อหาเร่ืองแหลงขอมูลขาวสาร เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดทําตารางรวม ท่ีแสดงถึงประเภทของแหลงขอมูลขาวสารวา 
แหลงขาวแตละประเภทใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจใดบางแกกลุมตัวอยาง  เพื่อใหเห็นภาพรวมในตารางท่ี 
2.1 กอนท่ีจะเจาะลึกไปในรายละเอียดแตละประเด็นในสวนท่ี  3  ตอไป 
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ตารางท่ี 6    แสดงแหลงขอมูลขาวสารที่ใหขอมูลเกี่ยวกบัภารกิจท่ีตองทํา และอาจทํา 

แหลงขาวที่ใหขอมูล ภารกิจที่ตองทํา 

สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ  

กํานัน นสพ. คูมือ 1. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก  
กํานัน 

เพื่อนสมาชิก 
อบต. 

- - ปายประกาศ 
- หอกระจาย  
  ขาว 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน 
   และท่ีสาธารณะ รวมท้ังขจัดขยะมูลฝอย และ 
   สิ่งปฏิกูล 

แพทยประจํา 
ตําบล 

TV. คูมือ 3. ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 

กํานัน - คูมือ 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กํานัน - หอกระจายขาว 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กํานัน - หอกระจายขาว 6. สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุ

    และผูพิการ 
ผูใหญบาน 
กํานัน 

นสพ. ปายประกาศ 7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กํานัน - คูมือ 8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

   ภารกิจท่ีอาจทํา 

- - - 1. จัดใหมีน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและเกษตร 
- - - 2. จัดใหมีและบํารุงรักษาไฟฟาหรือแสงสวาง 

- - - 3. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

เพื่อนสมาชิก 
กํานัน 

- - 4. จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การ 
    กีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

- - - 5. จัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และ 
    กิจการสหกรณ 

- - - 6. สงเสริมใหมอีุตสาหกรรมในครอบครัว 
- - - 7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
- - - 8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสิน 

    อันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
- - - 9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
- - - 10. จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
- - - 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
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1. แหลงขอมูลขาวสารท่ีใหขอมูลเก่ียวกับภารกิจท่ีตองทํา และอาจทํา 

                จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวากลุมสมาชิก อบต. ไดรับขอมูลเกี่ยวกบัภารกิจท่ีตองทําและ
อาจทํา จากแหลงขอมูลขาวสารที่เปนส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือมวลชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.1   แหลงท่ีเปนส่ือบุคคล 

                ส่ือบุคคลท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําประกอบดวยกลุมคนท่ีมีความสัมพันธ
ทางสังคมกับกลุมสมาชิก อบต. ไดแก 
                -  กาํนัน 
                -  ผูใหญบาน 

-  เพื่อนสมาชิก อบต. 
-  แพทยประจําตําบล 

                จากขอมูลท่ีไดจากการวิจยัพบวาสมาชิกสภา อบต. เลือกใชส่ือบุคคลกํานันมากท่ีสุด รองลงมา
เปนเพื่อนสมาชิก อบต. ดวยกัน รองลงมาอีกเปนผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล ตามลําดับ แสดงให
เห็นวาแหลงขาวท่ีนิยมและไดรับการยอมรับจากสมาชิก อบต. คือกํานัน สาเหตุท่ีเปนเชนนี้สามารถ
อธิบายรายละเอียดตามลําดับดังนี ้

                 กํานัน   เปนส่ือบุคคลท่ีสมาชิก อบต. มีความใกลชิดโดยตําแหนง และใหความเช่ือถือมาก
ท่ีสุด เนือ่งจากกํานนัเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง ท้ังยังเปนผูท่ีมีบทบาทตางๆ 
คอนขางมากในการติดตอประสานงานรับนโยบายจากหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนนายอําเภอ หรือ
ผูวาราชการจังหวัด โดยการเขารวมประชุม แลวนํานโยบายแผนงานตาง ๆ มาบอกกลุมสมาชิกซ่ึงจะมี
การประชุมกันทุกๆ วันท่ี 5 ของเดือน 

                 อบต. ศักดิ์ : “งานท่ีทําๆ กันอยูอยางถนนเขาหมูบานของเราเน่ีย กํานนัเขาไดงบมาแลวก็บอก
วาใหเสนอมาวาจะทําเขาหมูไหนกอน แลวของเราก็ไดมา” 

     อบต. จัน :  “เร่ืองงานเนี่ยกํานันเขาไปประชุมมา  เขาก็จะมาบอกวาผูวาใหทําอะไร เราก็จะรูก็
ตอนประชุมโนน ปกติเราก็ทํางานอยูบาน ทํานา ทาํสวนไปเร่ือย เขาใหเราไปประชุมทุกวันท่ี 5 ที่นี่ยังดีนะ 
ตําบลอ่ืนบางท่ีเขาไมไดประชุมกันเลย กํานันเขามีอะไรเขาถึงบอกทีนึง” 

 ผูใหญบาน   เปนส่ือบุคคลท่ีสมาชิกสภา อบต. มีความใกลชิดกนัในฐานะท่ีมาจากหมูบาน
เดียวกัน การทํางานของท้ังสองตําแหนงจงึมีลักษณะคลาย ๆ กันคือ เปนผูท่ีรับนโยบายจากประธาน
กรรมการบริหารแลวมาดําเนนิการ ในสวนของผูใหญบานเปนสมาชิกสภา อบต. โดยตําแหนงตาม

DPU



 42 

  อบต. บุญชัย : “การทําถนนคอนกรีตเขาหมูบานเรา มันเปนความพยายามของเราสอง
คนกับผูใหญ ผมกับผูใหญเสนอในท่ีประชุมตอนป 2542 ตอนนั้นงบมีจํากัดทําไดไมหมด ผูใหญเคาก็
ชวยผลักดนัเต็มท่ี เพราะบานเรามันลําบากจริง ๆ ก็เลยไดมา พอถนนเสร็จผูใหญเคาก็ไดเปนผูตรวจ    
รับงาน ความจริงผมทําอะไรก็จะคุยกับผูใหญบานเพื่อขอความเห็นเปนการประสานงานกันในตัว” 

 เพื่อนสมาชิกสภา อบต. เปนส่ือบุคคลท่ีสมาชิกสภา อบต. สวนใหญมีความสนิทสนม      
คุนเคยกนัเปนอยางดีในฐานะท่ีอยูกลุมการเมืองเดียวกนั มีการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน จาก
การศึกษาพบวา กลุมสมาชิกท่ีเปนกลุมผูบริหารมีความสนิทสนมกับกลุมผูบริหารดวยกัน และกลุมท่ีมา
จากการเลือกตัง้ก็จะมีความสนิทสนมกัน ท้ังนี้ยังพบวาสมาชิกสวนใหญท่ีมีความสนใจในการเมือง จะมี
การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน และเปนคนรุนใหมท่ีตองการทํางานดานการเมือง
ตอไป  

 สมาชิกสภา อบต. ท่ีเคยดํารงตําแหนงมากกวา 1 สมัย จะเปนส่ือบุคคลท่ีสมาชิกท่ีเขา
รับตําแหนงใหม เขาไปแสวงหาขอมูลโดยการสอบถามเกี่ยวกับภารกจิตาง ๆ ของสมาชิกสภา อบต.  

 อบต. สิงห :  “สมาชิกสวนใหญทุกคนจะมีความสนิทสนมกัน แตถาคนไหนท่ีเราพอจะ
พูดคุยไดเรากจ็ะพูดคุยกนัมากเปนพิเศษ จะคุยกนัเร่ืองการเมือง กลุมสมาชิกของผมจะมีอุดมการณ
เดียวกนั ชอบใครชอบเหมือนกัน คุยกันถูกคอ บางคร้ังถาเราอยากใหเสนออะไรในท่ีประชุมเราก็จะมา
คุยกันกอน เพือ่ใหดูมีพลังมากข้ึน” 

 อบต. แสง :  “ตอนเปนสมาชิกใหมบางคร้ังก็ยังไมคอยรูเร่ืองอะไรมาก เราก็จะถามคน
ท่ีเคยเปนมากอน เคาก็แนะนําดี มันทําใหเราทํางานไดรูเร่ืองราวบางอยางข้ึน งาน อบต. มีเยอะมาก ทํา
ไมหมดหรอก  ตองถามๆ เคากอน ตองปรึกษากัน” 

 แพทยประจําตําบล เปนส่ือบุคลท่ีเขามาเปนสมาชิกสภา อบต. โดยตําแหนงตาม
กฎหมาย    ดังนั้นจึงไมคอยมีบทบาทเกีย่วกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทํามากนกั แพทยประจําตําบลจะ
เปนผูท่ีดูแลรักษาชาวบานตามปกติ ไมมีสวนในกิจกรรมของสมาชิกสภา อบต. มากนัก แพทยประจํา
ตําบลจะเขารวมประชุมตามหนาท่ีเทานัน้ จะทําภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร เชน ในเร่ืองการขอความรวมมือในการปองกันโรคไขเลือดออก การสนบัสนุน
ชาวบานในการทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 
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 อบต.สันท : “เปนสมาชิก อบต. เพราะเปนโดยตําแหนง คราวหนาไมไดเปนแลว ก ็  
ไมไดทําอะไรมาก ไปประชุมทุกคร้ังท่ีวาง ถาเคาใหทําอะไรก็ทํา คราวกอนทําเร่ืองฉีดวัคซีนปองกัน   
ไขเลือดออกใหกับเดก็ท่ีเปน หรือถามีอะไรเปนพิเศษกํานันเขากจ็ะบอกมาอีกที” 

1.2    แหลงส่ือมวลชน 

          จากการศึกษาส่ือมวลชนท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทําประกอบดวย
หนังสือพิมพ และโทรทัศน ส่ือมวลชนอ่ืนไมมีบทบาทในการใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจ
ทําเลย ส่ือมวลชนท่ีเปนหนงัสือพิมพเปนส่ิงท่ีกลุมตัวอยางไดอาน และพบวาการอานหนังสือพิมพนั้น 
เนื้อหาสวนใหญที่ไดรับจะไมเปนขอมูลเก่ียวกับภารกิจโดยตรง แตเปนการอานขาวสารท่ัวไป สมาชิกบาง
คนท่ีมีเวลาวางสวนใหญจะไปท่ีทําการสภาตําบล เพื่อพบปะพูดคุยกับพวกชางโยธา ปลัด อบต. ซึ่งเปน
เจาหนาที่ประจํา และท่ีสภา อบต. เปนสถานท่ีเดียวท่ีไดรับหนังสือพิมพ ตามบานของสมาชิกจะไมมีการ
รับหนังสือพิมพ ในเร่ืองของโทรทัศนก็มีลักษณะเดยีวกนัคือ ไมมีลักษณะของการใหเนื้อหาโดยตรง แต
จะเปนประเภทขาวสารคดี หรือรายการสัมภาษณพูดคุยท่ีเกี่ยวของกับการทํางานทางดานพัฒนา 

 หนังสือพิมพ  เปนส่ือมวลชนท่ีสมาชิกสภา อบต. เลือกใช  เนื่องจากท่ีทําการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีการรับหนังสือพิมพ  ซ่ึงสมาชิกสภา อบต. สามารถใชเวลาวางเขามาอาน
หนังสือพิมพเพื่อรับรูขอมูลขาวสาร สวนใหญเนื้อหาของหนังสือพิมพจะมีลักษณะของขาวสาร
บานเมือง ขาวท่ัวๆ ไป ขาวอาชญากรรมตางๆ สําหรับในเร่ืองของภารกิจท่ีตองทําและอาจทําพบวา เปน
เร่ืองของการดําเนินโครงการปรับปรุงพัฒนา ทําถนน ขุดลอกคูคลองตามสถานท่ีตางๆ เร่ืองของการดูแล
รักษา         ส่ิงแวดลอม การปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ ซ่ึงขอมูลตางๆ ไมใชภารกจิของสมาชิกสภา อบต. 
โดยตรง    แตจะเปนเร่ืองท่ีสามารถเช่ือมโยงและมีรูปแบบใกลเคียง สมาชิกสภา อบต. สามารถแสวงหา
เพื่อ      ปรับปรุงรูปแบบของการพัฒนาได ขอมูลท่ีอยูในหนังสือพิมพสวนใหญอยูในรูปของบทความ 
ขาวเกีย่วกับการพัฒนา  และจากการศกึษายังพบวาสมาชิกสภา อบต. ไมไดอานหนังสือพิมพทุกคน 
เนื่องจากสมาชิกสภา อบต. สวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีความรูแคเพียงการอานออกเขียน
ไดเทานั้น อีกทั้งยังมีงานประจําท่ีตองทํา ซ่ึงทําใหไมมีเวลาในการอานหนังสือพิมพมากนัก 

  อบต. วิน : “มาท่ีนี่เกือบทุกวัน มาอานหนังสือพิมพ มาคุยกันไมไดทําอะไรหรอก 
หนังสือพิมพไมเห็นมีขาวเกีย่วกับ อบต. เลยอานขาวการเมือง ขาวท่ัวๆ ไปนั่นแหละ ท่ีเห็นก็มีประเภท
นิดๆ หนอยๆ วา อบต. ท่ีจังหวัดโนนเขาทําอะไรกัน” 

 โทรทัศน  เปนสื่อมวลชนท่ีสมาชิกสภา อบต. ใชในการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจท่ี
ตองทําและอาจทํา ในเร่ืองเกี่ยวกับการปองกันและระงับโรคติดตอ การปองกันโรคเอดส การทําลาย
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  อบต. เลิศ :  “ดูโทรทัศนทุกวัน ดูขาวภาคคํ่า ดูทุกวนั เพื่อรับรูขาวสารบานเมืองวาไป
ถึงไหนกนับางแลว เร่ืองงานของ อบต. ก็ไมเห็นมีอะไรมากนัก จะมีก็เร่ืองขาวโรคเอดส การปองกนัโรค
เอดส การปองกันไขเลือดออก การจับยาเสพติด ซ่ึงมันก็เปนขาวมากกวาเปนรายการเฉพาะนะ  อยากให
มีบางเหมือนกนัเราจะไดเปดดูเพื่อเปนความรูจะไดทันหมูบานอ่ืนเขา” 

    1.3  แหลงส่ือเฉพาะกิจ 

                  จากการศึกษาพบวาสมาชิกสภา อบต. เลือกใชส่ือเฉพาะกิจท่ีเปนหอกระจายขาวมากท่ีสุด  
เทากับหนังสือคูมือ รองลงมาไดแก ปายประกาศ สาเหตุท่ีใชหอกระจายขาวในการรับรูขอมูลขาวสาร   
ก็เพราะขาวสารใดท่ีกํานนั หรือปลัด อบต. ไดรับมา จะทําการประกาศผานหอกระจายขาว  สวนหนังสือ
คูมือนั้นไดมาจากการปฐมนิเทศนตอนเขามาเปนสมาชิกคร้ังแรก อีกท้ังยังมีเอกสารประกอบการ         
ฝกอบรมอีกจํานวนหนึ่ง แตก็ไมไดสนใจอานอยางละเอียด เนื่องจากสมาชิกสภา อบต. สวนใหญเปนผูท่ี
มีการศึกษาคอนขางนอย มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ จึงเกบ็ไวเฉยๆ มากกวา 
สําหรับเร่ืองปายประกาศก็จะพบบางตามจดุท่ีเปนทางแยกเขาหมูบาน สวนใหญเปนเร่ืองกิจกรรมท่ี
ตองการรณรงคในขณะน้ันๆ ตัวอยางเชน ปายโปสเตอรตอตานยาเสพติด ปายประกาศกลุมแมบานใน
การโฆษณาใหเขารวมชมรม เปนตน 

 หอกระจายขาว  เปนส่ือท่ีใชโดยไมเสียคาใชจาย เนื่องจากแตละหมูบานจะมหีอกระจายขาว
ประจําหมูบานของตนเอง ซ่ึงสมาชิกสภา อบต. สามารถรับรูขอมูลจากการเผยแพรของกํานนั ปลัด 
อบต. ซ่ึงภารกิจท่ีตองทําและอาจทําท่ีถายทอดผานหอกระจายขาว จะเปนเร่ืองของการสงเสริมศาสนา 
การสงเสริมพัฒนาเด็ก สตรี การกําจัดขยะมูลฝอย การจัดใหมีน้ําอุปโภคบริโภค เปนตน  ซ่ึงการ
ถายทอดจะอยูในรูปของการประชาสัมพันธใหรับรู การเชิญชวนใหเกิดความรวมมือของกลุมสมาชิก
สภา อบต. และคนในหมูบาน 

  อบต.วุฒิศักดิ์ :  “หมูบานเรามีหอกระจายขาวอยูท่ีบานผูใหญ ซ่ึงเวลากํานันหรือปลัด 
อบต. ไปประชุมมาเคาก็จะใหคนประกาศตามหอกระจายขาว เปนการประชาสัมพันธใหรู ก็สะดวกดี 
ไมตองไปตามบาน” 
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 เอกสารคูมือ  สมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับการเลือกตั้งเขาไปดํารงตําแหนงทุกคนจะตองไดรับ
การปฐมนิเทศจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ โดยกรมพัฒนาชุมชน โดยมีผูวาราชการจังหวดัเปน
ประธาน ในการอบรมปฐมนิเทศจะมีการแจกเอกสารคูมือตางๆ ประกอบการปฐมนิเทศ           จึงทําให
สมาชิกสภา อบต. ทุกคนไดรับเอกสารคูมือ พ.ร.บ. องคการบริหารสวนตําบล แตจากการที่สมาชิกสภา 
อบต. มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ จึงทําใหคูมือไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร 
เนื่องจากมีเนื้อหามากมายอานแลวไมเขาใจ และไมสามารถจดจําไดหมด 

  อบต. นวย :  “ตอนเขามาเปนสมาชิกคร้ังแรกเขาใหเราไปปฐมนิเทศ โดยผูวาราชการ
จังหวดัเปนประธาน มีการแจกหนังสือคูมือมาใหดวย มี พ.ร.บ. สภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล ใหไวหลายเลม ก็เก็บไวในตูที่บาน เขาใหเราอานเพื่อประกอบการทํางาน ผูวาเคาใหเราทํางานดวย
ความซื่อสัตยไมหลงอํานาจ ทําดวยความสามัคคี หมูบานเราจะไดเจริญ เคาวาอยางนั้นนะ” 

   ปายประกาศ เปนส่ือท่ีสมาชิกสภา อบต. ใชในการแสวงหาขอมูล เนือ่งจากปายประกาศ จะมี
หนวยงานตางๆ ของรัฐดําเนินการสงมาให โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน อําเภอ กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข เปนผูประสานงาน รวมท้ังปายท่ีทางองคการบริหาร
สวนตําบลจัดทําขึ้น  สวนใหญเปนเร่ืองของการรักษาความสะอาด การทําถนน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
การปองกันโรคเอดส การปองกันโรคติดตอ เปนตน 

  อบต. บุญชวย :  “ปายประกาศ  ทางราชการเขาจะเปนคนสงมาใหเราติดไวอานท่ีบอรด
ของที่ทําการ อบต. เราก็เห็นอยูทุกวัน บางคร้ังกํานัน กับปลัด อบต. เคาก็ทําเอง เชน การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม การรณรงคปลูกปา เพื่อใหเราไดรูวามีโครงการอะไรบางท่ีเราตองทํา และตองสนใจ” 

1.4 ส่ืออ่ืน ๆ 

        จากการศกึษาพบวาส่ืออ่ืนๆ ไมมีบทบาทในการใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา  

สวนท่ี 3   ประเภทของขอมูลเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 การพิจารณาประเภทของขอมูลท่ีเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) แบงประเภทของขอมูลตามแหลงที่ไดรับออกเปน 3 ประเภท คือ 

3.1 ประเภทของขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปน
ส่ือบุคคล 

3.2 ประเภทของขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปน
ส่ือมวลชน 
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3.3 ประเภทของขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปน
ส่ือเฉพาะกิจ 

3.1 ประเภทของขอมูลเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปน
ส่ือบุคคล 

ตารางท่ี 7   แสดงรายละเอียดประเภทของขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจาก  
                   แหลงขาวส่ือบุคคล 

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจท่ีตองทํา) แหลงขาวสื่อบุคคลท่ีใหขอมูล 

1.  การบํารุงรักษาทางนํ้าทางบก 
กํานัน สรางถนน 
กํานัน ขุดคู 
กํานัน วางทอระบายน้ํา 
กํานัน สรางถนนคอนกรีต ม.8 

เพื่อนสมาชิก อบต. สรางถนนดินลูกรัง 
กํานัน วางทอคอนกรีต 

2.  
 

รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน ท่ี 
สาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

กํานัน ลอกคลองสงน้ํา 
กํานัน พัฒนาทําความสะอาดถนน 
กํานัน ลอกคูน้ํา 

เพื่อนสมาชิก อบต. ขุดลอกคูคลอง 
กํานัน พัฒนาถนนรอบหมูบาน 

เพื่อนสมาชิก อบต. พัฒนาหมูบาน 
กํานัน ทําความสะอาดถนน 
กํานัน ทําความสะอาดคูคลอง 
กํานัน พัฒนาหมูบานทําความสะอาดขยะ 

ปองกันและระงับโรคติดตอ  3.    
รณรงคยาบา 

        ปองกันโรคไขเลือดออก 
        ตอตานยาเสพติด 

กํานัน 
แพทยประจําตําบล 

กํานัน 
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ตารางท่ี 7   (ตอ)  

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจท่ีตองทํา) แหลงขาวสื่อบุคคลท่ีใหขอมูล 

       ปองกันยาบา กํานัน 
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง กํานัน 

 4.  ปองกันบรรเทาสาธารณภัย กํานัน 
 5.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กํานัน 

สรางสนามกีฬาโรงเรียน กํานัน 
สงเสริมการศึกษา     กํานัน 
กอสรางศาลา   กํานัน 
การใหความชวยเหลือโรงเรียน กํานัน 

       วิทยากรบรรยายเร่ืองวัฒนธรรมประเพณ ี กํานัน 
6.   สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก ยาวชน ผูสูงอาย ุ  

 และผูพิการ 
กอต้ังกลุมแมบาน กํานัน 
สงเสริมอาชีพ        ผูใหญบาน 
ดูแลเร่ืองทํามาหากินของกลุมสตรี ผูใหญบาน 

ผูใหญบาน        กลุมแมบาน   
กํานัน พัฒนากลุมแมบาน    
กํานัน สงเสริมอาชีพแมบาน 

ผูใหญบาน กอต้ังกลุมแมบาน  
ผูใหญบาน สงเสริมอาชีพแกสตรี ผูสูงอาย ุ

 
 

  7. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
      และส่ิงแวดลอม        
      ปลูกปา 
      รณรงคปลูกตนไม        
      ปลูกปา 
      รณรงคปลูกปา 
      การปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ 
      การปลูกปา 
      รักษาส่ิงแวดลอม 

กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
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ตารางท่ี 7   (ตอ)  

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจท่ีตองทํา) แหลงขาวสื่อบุคคลท่ีใหขอมูล 

       ทําความสะอาดแมน้ํา ดแูลรักษาแมน้ํา กํานัน 
       รณรงคไมท้ิงขยะลงแมน้ํา กํานัน 

กํานัน การปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ
 8.   ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
       ผูวาใหปนจักรยานตอตานยาเสพติด   

สรางท่ีทําการ อบต. ในการบาํเพ็ญประโยชน 
การจัดทํางบประมาณเสนอ 
การออกหนังสือประชุม 
การรณรงคเลือกตั้ง สว.     

       การรณรงคเลือกตั้ง สส.            

กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 
กํานัน 

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจท่ีตองทํา) แหลงขาวสื่อบุคคลท่ีใหขอมูล 

4.    การบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกฬีา การพกัผอน     
    หยอนใจ และสวนสาธารณะ 

       การปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน    กํานัน 

  จากตารางพบวา ส่ือบุคคลใหขอมูลเกีย่วกับภารกจิท่ีตองทํามากกวาภารกิจท่ีอาจทํา โดยแยก
รายละเอียดแตละภารกิจดังนี ้

     3.1.1  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําทางบก จากการศกึษาพบวาสมาชิกมีการแสวงหาขาวสาร
จากส่ือบุคคลไดแก กํานัน มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อนสมาชิก อบต. ท้ังนี้จะเหน็ไดวาประเภทขอมูลใน
เร่ืองของการขุดลอกคูคลอง ทําความสะอาดแหลงน้ํา กาํนันจะเปนผูนําความรูท่ี  ไดรับมาจากการเขา
ประชุมมาบอกแกสมาชิก อบต. ซ่ึงสมาชิก อบต. สวนใหญไดขอมูลเพียงพอ และพอใจกับขอมูลในเร่ือง
การบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

     อบต. อํานวย :  “ตอนนี้ผลงานท่ีผมภูมิใจ และไดทําใหกับ อบต. คือสรางท่ีทําการ 
อบต.  มีการขุดลอกคูคลองสงน้ํา วางทอเทคอนกรีตใหกับชาวบานและโรงเรียน” 

    3.1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล ในสวนประเภทของขอมูลในเร่ืองของการเก็บขยะมูลฝอย การทําความสะอาดคูคลอง   
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     อบต.พิณ : “เวลาทํางานเราจะทํางานดวยความเสียสละท้ังกําลังกายและกําลังทรัพย 
กํานันจะมาขอความรวมมือใหเราไปบอกชาวบานใหชวยกันทําความสะอาด เก็บขยะใหดูสวยงาม จะได
สะอาด ดูเปนหนาเปนตากับหมูบานเรา และทําใหเกิดความสามัคคีดวย” 

                  3.1.3 ปองกันและระงับโรคติดตอ จากการศึกษาในเร่ืองของภารกิจท่ีตองทําดานการปองกัน
และระงับโรคติดตอ ประเภทของขอมูลทางดานนี้จะเปนขอมูลในเร่ืองของการปองกันโรคเอดส การ
ปองกันโรคไขเลือดออก พบวาสมาชิกสภา อบต. ไดรับขอมูลจากส่ือบุคคลคือแพทยประจําตําบล 
เนื่องจากเปนผูท่ีสามารถใหความรูในเร่ืองของการปองกันโรคได แพทยประจําตําบลเปนผูท่ีมีความรู
ทางการแพทย อีกทั้งยังอยูในฐานะท่ีเปนเพื่อนสมาชิกสภา อบต. ดวย จึงมีความสนิทสนมกับสมาชิก
สภา อบต. 

  อบต. สมนึก :  “เร่ืองโรคเอดส โรคไขเลือดออก เราก็ถามแพทยเคาท่ีมีความรูเร่ืองนี้  
แตงานของ อบต. แพทยประจําตําบลเคาไมไดทําอะไรมากหรอก เนื่องจากเขาเปนสมาชิกโดยตําแหนง 
แตถาจะใหเขาชวยรักษาโรค ฉีดยา ก็ไดบาง” 
                3.1.4  ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ประเภทของขอมูลในเร่ืองเกี่ยวกับปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ไมพบวามีขอมูลจากส่ือประเภทส่ือบุคคล 

3.1.5 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทของขอมูลในเร่ืองเกีย่วกับการพัฒนา
การศึกษา สงเสริมการศึกษา พบวาแหลงท่ีใหขอมูลคือกํานัน สาเหตุท่ีสมาชิกสภา อบต. ไดรับทราบ
ขอมูลจากกํานนั เนื่องจากกํานันเปนผูท่ีมีหนาท่ีรับนโยบายทางดานการเรียน การศึกษามาจากสวน
ราชการ  ไมวาจะเปนเร่ืองของการใหการสงเสริมคุณภาพของการศึกษา พัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังการ 
ดูแลรักษาโรงเรียนใหปลอดยาเสพติด หรือการปรับปรุงทางเขาโรงเรียน ภายในหมูบานใหมีความ
สะดวกสบาย สงเสริมใหมีการจัดประเพณีพื้นบาน เชน การทําบุญ รดน้ําวนัสงกรานต การแตงกาย    
พื้นบานในวนัสําคัญทางศาสนาตาง ๆ 

อบต. เล็ก : “ในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา เชน วันสงกรานต วันตรุษ เราก็จะแตงกาย
พื้นบานใหดูเปนแบบไทย ๆ รองรําทําเพลงกันไปเร่ือย เพื่อกระตุนชาวบานใหเขาไดมีสวนรวมและ   
เขาถึงประเพณีของบานเรา กํานันเขาก็จะชวยประชาสัมพันธใหพวกเราไดตืน่ตัวตามภาระหนาท่ีท่ี
อําเภอเขาขอความรวมมือมา” 
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3.1.6 สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประเภทของขอมูลในเร่ืองของ
การสงเสริมพัฒนาสตรี ไดแก ใหมีการจัดตั้งกลุมแมบาน ซ่ึงพบวาแหลงของขอมูลไดแกผูใหญบาน  
รองลงมาคือกํานัน สาเหตุท่ีเปนผูใหญบานมากกวากํานนั ก็เนื่องจากวา ผูใหญบานเปนผูหญิงคนเดียว
ในกลุมสมาชิกทั้งหมดของสภาองคการบริหารสวนตําบล อีกท้ังยังเปนผูดูแลเก่ียวกับเร่ืองของการประชุม
สภา อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย 

อบต. ราตรี : “จะเปนคนท่ีดูแลเกีย่วกบัเร่ืองการประชุมใหเรียบรอย อีกท้ังทําการ
พัฒนาตางๆ เก่ียวกับเร่ืองของการต้ังกลุมแมบาน แนะนําแมบานใหทําอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดเพิ่ม    
มากขึ้น ทํากระเปาท่ีมาจากผักตบชวา ทําตุกตาจากฟางขาว” 

3.1.7 คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเภทของขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองของการปลูกปา รณรงคปลูกตนไม ไมวาจะเปนโครงการรณรงคปลูกปาตามพระราชดําริ 
หรือการปลูกปาถาวร แหลงท่ีเปนส่ือบุคคลไดแก กํานนั กํานนัถือเปนผูท่ีรับนโยบายมาจากอําเภอ และ
เปนเสมือนตัวแทนของสมาชิกในการเขารวมรับฟงนโยบายในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม การรณรงค  ดูแล
รักษาธรรมชาติ 

อบต. วิทย :   “เร่ืองส่ิงแวดลอมก็มีทําบาง สวนใหญเปนเร่ืองการปลูกปา ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม การท้ิงส่ิงของลงในแมน้ํา เราจะจัดใหมีถังขยะทุกบาน เพือ่ปองกันไมใหท้ิงลงแมน้ํา” 

3.1.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย สวนของขอมูลท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกบั   
ทางราชการมอบหมายไดแก เร่ืองของการรณรงคปนจกัรยานตอตานยาบา เปนการรณรงคท่ีเปนคําส่ัง
จากทางผูวาราชการจังหวัดมอบหมายให อบต. ทุกแหงทําการรณรงคตอตานยาบาอยางจริงจัง ซ่ึง
แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือบุคคลไดแก กํานัน 
                 อบต. จัน  :  “ประชุมคราวท่ีแลว กํานนัใหชวยกันรณรงคปนจักรยานตอตานยาบาใน
วันศุกรนี้ โดยนายอําเภอจะมาเปนประธาน อันนี้กเ็ปนงานของเราท่ีตองบอกชาวบาน”  
                 สวนในเร่ืองของขอมูลประเภทท่ีเปนภารกจิท่ีอาจทําพบวามีนอยมาก จากการศกึษา 
พบวามีเร่ืองของการสงเสริมและสนับสนนุการกฬีา และแหลงของขอมูลก็ไดแก กํานัน 

    3.2  ประเภทของขอมูลเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจาก    
แหลงขาวท่ีเปนส่ือมวลชน 
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ตารางท่ี 8   แสดงรายละเอียดประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือมวลชน 

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจท่ีตองทํา) แหลงขาวสื่อมวลชนท่ีใหขอมูล 
1. จัดใหมีการบํารุงทางนํ้าทางบก                                                                   -    
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน                                               - 

ท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

การรณรงคตอตานยาบา                                                                         โทรทัศน 
       การปองกนัโรคไขเลือดออก                                                                หนังสือพิมพ 
       การรณรงคตอตานยาเสพติด                                                                   โทรทัศน 
       การปองกนัและระงับโรคไขเลือดออก                                                    โทรทัศน 
       การปองกนัโรคเอดส                                                                               โทรทัศน 
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย                                                                   - 
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                      - 
6. สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ                                                       - 

และผูพิการ 
7. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                                          - 

และส่ิงแวดลอม 
การรณรงคปลูกปา                                                                                   โทรทัศน 
การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ                                                                     โทรทัศน 
การปลูกปา                                                                                            หนังสือพิมพ 

8.    ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย                                                  -           

              จากการศึกษาพบวาส่ือมวลชนไมไดใหประเภทของขอมูลแกสมาชิกในเร่ืองภารกิจท่ีตองทํา
และอาจทําเลย มีเพียงเนื้อหาท่ีใกลเคียงเทานั้นเปนเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท หรือเร่ืองเกี่ยวกับการ
ตอตานยาเสพติด ซ่ึงไมไดส่ือถึงภารกิจหนาท่ีโดยตรงของสมาชิก อบต. สมาชิกสภา อบต. ไดรับขอมูล
จากส่ือมวลชนในรูปของเน้ือหาท่ีเปนขาวมากท่ีสุด โดยรับขาวทางโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาเปนการ
รับรูขาวทางหนังสือพิมพ สําหรับส่ือมวลชนอ่ืนไมพบวาสมาชิกไดรับขอมูลเกี่ยวกบัภารกิจของ อบต. 
เลย 
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อบต. พจน :  “รายการโทรทัศนจะดูพวกขาวสารตางๆ ก็มีเร่ืองยาบา  เร่ืองปลูกตนไม 
บางทีเราก็ดูเปนตัวอยาง แตก็ไมคอยมีมากเทาไหร  เราก็มีโทรทัศน ไวดูขาวนะ ชอบดู เพื่อรูขาวสาร
บานเมือง” 

  อบต. ศักดิ ์ :  “มาท่ีทําการทุกวัน เพราะมาคุยกับพวกชาง มาอานหนังสือพิมพ อานขาว
เปนสวนใหญ ไมมีเร่ือง อบต.หรอก อานขาวการเมือง ขาวอาชญากรรมนั่นแหละ” 

 3.3 ประเภทของขอมูลเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปน
ส่ือเฉพาะกิจ        
ตารางท่ี 9   แสดงรายละเอียดประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจ  

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจตองทํา) แหลงขาวสื่อเฉพาะกิจ      
1.  การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก           
     สรางถนนคอนกรีต ม.8      หอกระจายขาว 
     สรางถนนดินลูกรัง ม.2 ปายประกาศ 
     สรางถนน              หอกระจายขาว 
2.  การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน  
     ท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจดัมูลฝอยส่ิงปฏิกูล   
     ทําความสะอาดคู คลอง หอกระจายขาว 
      การขุดลอกคลองสงน้ํา หอกระจายขาว 
3.   การปองกนัโรคและระงับโรคติดตอ           
      ตอตานยาเสพติด   ปายประกาศ 
      การปองกนัทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ปายประกาศ 
      ปองกันโรคเอดส ปายประกาศ 
       ปองกันไขเลือดออก  ปายประกาศ 
       ปองกันยาบา    ปายประกาศ 
       ปองกันโรคเอดส           แผนพับ     
       รณรงคตอตานยาบา           ปายประกาศ 
       รณรงคปองกันเอดส         ปายประกาศ 
       ปองกันไขเลือดออก     หอกระจายขาว 
       ปองกันยาบา หอกระจายขาว 
       ปองกันระงับโรคไขเลือดออก ปายประกาศ 
4.    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           
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ตารางท่ี 9    (ตอ)  

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ (ภารกิจตองทํา) แหลงขาวสื่อเฉพาะกิจ      
5.    สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
       ชวยสงเสริมการศึกษา หอกระจายขาว 
       กอสรางศาลา       หอกระจายขาว 
       รณรงคการรักษาประเพณีพื้นบาน หอกระจายขาว 
6.    สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ             
7.    คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ             
       และส่ิงแวดลอม                      
       ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ ปายประกาศ 
       รณรงคปลูกปา      ปายประกาศ   
       ปลูกปา            ปายประกาศ 
       ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ         หอกระจายขาว 
8.    ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีทางราชการมอบหมาย             
       บทบาทหนาท่ีของ อบต. คูมือ        
       รณรงคเลือกตั้ง สว.    แผนพับ       
       คําส่ังจากทางราชการ   คูมือ         
       รณรงคเลือกตั้ง สว. ปายประกาศ   
       กฎหมายขอบังคับของ อบต. คูมือ         
       คําส่ังของกรมการปกครอง คูมือ         
       รณรงคเลือกตั้ง ส.ว. หอกระจายขาว 
       สรางท่ีทําการ อบต. ปายประกาศ 

จากตารางพบวา ส่ือเฉพาะกิจใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา โดยแยก         
รายละเอียดแตละภารกิจดังนี ้   

  3.3.1 จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ํา ทางบก จากการศึกษาพบวา สมาชิกมีการแสวงหาขาวสาร
จากสื่อเฉพาะกิจไดแก หอกระจายขาว มากท่ีสุด ทั้งนี้จะเห็นวาประเภทขอมูลในเร่ืองการสรางถนน
คอนกรีต ม.1 การสรางถนน จะมีการประกาศไปตามหอกระจายขาวเพือ่แจงขอมูลใหสมาชิกสภา อบต. 
ไดรับรู 

 3.3.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ในสวนประเภทของขอมูลในเร่ืองของการทําความสะอาดคู คลอง ถนน การขุดลอกคลองสงน้ํา 
พบวาสมาชิกสภา อบต.  ไดรับขอมูลจากแหลงขาวท่ีเปนสื่อเฉพาะกิจคือ  ปายประกาศ  และหอกระจายขาว 
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3.3.3 ปองกันและระงับโรคติดตอ จากการศึกษาเร่ืองภารกจิท่ีตองทําในดานการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ ประเภทของขอมูลทางดานนี้จะใชแหลงขาวท่ีเปนส่ือเฉพาะกจิมากท่ีสุด ขอมูลจะเปน
เร่ืองของการตอตานยาเสพติด การปองกันระงับโรคติดตอโรคเอดส ไขเลือดออก การทําลายแหลงเพาะ
พันธยุง รวมทั้งการตอตานยาบา พบวาสมาชิกสภา อบต. ไดรับขอมูลจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจ
คือ ปายประกาศ รองลงมาเปนหอกระจายขาว และแผนพับ ตามลําดบั 

3.3.4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ประเภทของขอมูลในเร่ืองเกีย่วกับการปองกนัและ
บรรเทาสาธารณะภัย ไมพบวามีขอมูลจากแหลงขาวประเภทส่ือเฉพาะกิจ 

3.3.5 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทของขอมูลในเร่ืองของการชวย
พัฒนาโรงเรียน พบวาแหลงท่ีใหขอมูลคือ หอกระจายขาว  

3.3.6 สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร ไมพบวามีขอมูลจากแหลงขาวท่ี
เปนส่ือเฉพาะกิจ 

3.3.7 คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเภทของขอมูล
เกี่ยวกับการปลูกปา รณรงคปลูกตนไม การปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจคือ 
ปายประกาศ รองลงมาคือ หอกระจายขาว 

3.3.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย สวนของขอมูลท่ีเปนเร่ืองของการปฏิบัติ
หนาท่ีตามราชการมอบหมายไดแก เร่ืองการรณรงคเลือกตั้ง ส.ว. การเลือกตั้ง ส.ส. การปฏิบัติตามคําส่ัง
ของกรมการปกครอง หนาท่ีของ อบต. ซ่ึงแหลงขอมูลท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจคือคูมือ รองลงมาหอกระจาย
ขาว และแผนพับ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน 

อบต. วุฒ ิ : “การตอตานยาบาตอนน้ี ทางอําเภอเขาก็เรงรัดมาก กํานันเขาจะประกาศไป
ตามหอกระจายขาว อยางนอยอาทิตยละคร้ัง เพื่อเปนการกระตุนสมาชิกใหมีความกระตือรือรนกัน      
ฟงกันไดโดยไมตองเดินทางไปประชุมท่ีสภา” 

อบต. เวศน : “ปายประกาศก็เห็นกันท่ัวไป เขาติดไวใหอานกันท่ัว กพ็วกสมาชิกนีแ่หละ
ชวยๆ กนัทํา เขาก็ไดความรูเพิ่มและจดจําไดด”ี 

อบต. เริง : “เจาหนาท่ีกรมการปกครอง พัฒนาชุมชน ผูวามาอบรมและแจกหนังสือคูมือ
ใหตอนปฐมนเิทศน เจาหนาท่ีเหลานี้บอกวา เราตองทําหนาท่ีอะไรบาง อะไรเปนงานท่ีตองทําและ
ปฏิบัติ เขาไมใหหลงอํานาจ เพราะเรามีแตหนาท่ีเทานัน้” 

สวนในเร่ืองของขอมูลประเภทท่ีเปนภารกจิท่ีอาจทํา ไมพบวามีในแหลงขาวท่ีเปนส่ือ
เฉพาะกิจ 
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สวนท่ี 4    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการแสวงหาขอมูลขาวสาร เพ่ือปฏิบัตภิารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ  
    สมาชิกสภา อบต. 
 ปจจุบันสมาชิกสภา อบต. เขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนของตัวเอง

มากข้ึน บทบาทหนาท่ีของสมาชิก อบต. ครอบคลุมปญหาและงานพัฒนาแทบทุกดาน แตปรากฏวา 
อบต. สวนใหญ เนนงานดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก แนวคิดหลักในการทํางานแบบมีสวนรวมท่ี
เปนการพัฒนาคนใหเกิดการพึ่งพาตนเองนัน้ยังไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. จึงจาํเปนตองมีการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตอไปได ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูล ขาวสารเพ่ือปฏิบัติ  
ภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา จึงเปนการศึกษาถึงปจจัยอะไรบางท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลของ
สมาชิก อบต. จากการศึกษาพบปจจยัตางๆ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3 

               ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลของสมาชิก อบต. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1  ปจจัยท่ีเกิดจากความตองการสวนบุคคล 

  ในการแสวงหาขอมูลขาวสารของสมาชิกสภา อบต. นั้น พบวาเกิดจากปจจัยหลายประการดวยกัน 
และปจจยัหนึง่ซ่ึงถือเปนปจจัยภายในท่ีเกดิจากตัวสมาชิกสภา อบต. เอง คือ ความตองการที่จะทํางาน
เพื่อสวนรวม และความตองการแสดงความเปนผูนํา รวมทั้งความตองการอยากที่จะมีความรูเร่ืองเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางแหลงขาวกับประเภทขอมูล 

อยากทํางาน
ใหสวนรวม 

ปจจัยเกิดจากความตองการสวนบุคคล 

อยากเปน    
ผูนํา 

ตองการรูเรื่อง
เก่ียวกับ อบต.

สื่อบุคคล สื่อมวลชน 

เปนทางการ ไมเปนทางการ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ 

ขอมูลที่ราชการเตรียมไวให ขอมูลที่ขอเพิ่มเติม 

สื่อเฉพาะกิจ 

ปจจัยที่มีอทิธพิลตอการแสวงหาขอมูลของสมาชิก อบต.
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- ความตองการที่จะทํางานเพือ่สวนรวม 
จากการศึกษาพบวามีสมาชิกสภา อบต. จํานวน 16 คน ท่ีตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง  

เพื่อตองการทาํงานเพ่ือสวนรวม การวเิคราะหยังพบวาเม่ือสมาชิกสภา อบต. ไดเขามาทํางานแลว         
จะอาศัยแนวความรูเกีย่วกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาของตําบลไปพัฒนาหมูบานของตนเองเพ่ือใหเกิด
ความเจริญทัดเทียมกับหมูบานอ่ืน ตัวอยางท่ีชวยอธิบายปรากฎการณนี้ ไดแก 

                อบต. ฉัตร :  “โครงการท่ีชาวบานตองการ เราเปนคนเสนอเขาท่ีประชุม โดยการขุดฝายน้ําลน 
คลองชลประทานหมู 8 เดิมสภาพปากคลองกวาง 10 เมตร ลึก 1.50 เมตร คันคลองกวาง 7 เมตร ทําการ
ขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชนในฤดแูลง คณะกรรมการท่ีเขารวมมีมติในท่ีประชุมเห็นชอบดวย
ตามท่ีเสนอ” 

   อบต. สมหวัง เลาวา นอกจากความรูความสามารถท่ีตนเองมีแลว  ตนยังดูแลชาวบานอยาง
ใกลชิดโดยการพบปะถามไถทุกขสุขจากประชาชนในหมูบานดังนั้นจึงทราบดีถึงความตองการของ   
ชาวบาน งบประมาณของ อบต. อยากนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง งบประมาณบางสวนนํามา
ขุดลอกคูคลอง ซ่ึงชาวบานถือวาไมจําเปนมาก เพราะการขุดลอกคูคลองทํามาทุกปแตไมไดผล หากนํา
งบประมาณมาสรางประปาใหกับหมูบานก็จะเปนประโยชนมากกวา 

- ตองการแสดงความสามารถในดานการเปนผูนํา 
จากการศึกษาพบวา มีสมาชิกสภา อบต. จํานวน 10 คน ท่ีมีการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับภารกิจ

ของ อบต. เพื่อตองการใหเห็นถึงความสามารถในการเปนผูนําทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. กลุมนี้อาศัย
ประสบการณการเปนสมาชิกเดิม ในการแสดงความสามารถในการเปนผูนํา มีสมาชิกสภา อบต. ถึง 8 คน  
ท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการบริหารของสภา อบต. สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมใหมท่ีตองการจะ
ทดสอบความสามารถและนําความรูของตนมาใชในฐานะผูนํา เพื่อจะเปนจุดเร่ิมตนของการกาวเขาไปสู
ตําแหนงทางการเมืองอ่ืนท่ีตองการอีกตอไป ดังตัวอยางท่ีอธิบาย     ปรากฎการณนีไ้ดแก 

อบต. ทะนง  เลาวา  ตําบลดอนกําท้ัง 8 หมูบานนี ้   ตนดูแลอยางใกลชิด มีการพบปะกันกับ
ชาวบานตลอด ในสวนของสภา อบต. กมี็การประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังอยูแลว ซ่ึงถา   
ชาวบานมีปญหา เพื่อนสมาชิกก็จะนํามาเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการประจําเดอืน เพื่อหาขอสรุป   
ตนเองเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภา อบต. มาแลว 1 สมัย เคยตอสูเพื่อชาวบาน ไดโครงการถนนเลียบฝง
แมน้ํานอยมาแลว ตอนนั้นตนเองเสนอไป ทางคณะกรรมการ อบต. บางคนไมสนใจ คงเปนเพราะฝาย
บริหาร อบต. ไปรับปากกบัผูรับเหมาเอาไว เพื่อหวังกนิเปอรเซนต  แตทางชาวบานกลุมตัวแทนได   
ออกมาเคล่ือนไหว โครงการจึงประสบความสําเร็จ 
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อบต. บัว : “เคยสมัครเปนผูใหญบานมากอน ตอนนั้นไมได เพราะเขามีการซ้ือเสียงกันมาก
จริงๆ เราไดคะแนนมาบริสุทธิจริงๆ ตอนหลังมีการรับสมัครสมาชิกสภา อบต. ก็เลยสมัคร เรารูสึก      
ผิดหวังตอนสมัครผูใหญบาน มาตอนน้ีตั้งใจวาจะตองเอาใหได ชาวบานเคารูวาเราซ่ือสัตย ไมโกงไมกิน 
เขาก็อยากใหเราไดทํางาน อยางนอยก็คานอํานาจผูมีอิทธิพลไดบาง ถนนหลังบานเปนหลุมเปนบอ       
มาตลอดไมมีใครดูแล  รถวิง่มาจากกรุงเทพฯ แทนท่ีจะ 2 ช่ัวโมงถึง นี่ตั้ง 4-5  ช่ัวโมง เราก็ไประดม    
ชาวบานใหชวยกันนําลูกรังมาถม ตอนนี้ดีข้ึนมาก พอมาตอนน้ีกํานันเขาก็ใหชลประทานมาลาดยางให
ใหม ถนนดีข้ึนมากกวาแตกอน การคมนาคมสะดวกสบาย มีผลใหเศรษฐกิจของหมูบานดีข้ึนดวย” 
                 อบต. พนม เลาวา เขาเปนกํานันมากอน จากนัน้ก็ลาออกมาสมัครสมาชิกสภา อบต.  เคยทํางาน
ดานการพัฒนา เคยทําหนังสือถึงองคการโทศัพทแหงประเทศไทย ใหดําเนินการติดต้ังโทรศัพท เนื่องจาก
หมู 2 หมู 4 หมู 7 และหมู 8 ยังไมมีโทรศัพทใช ชาวบานเด็กๆ ไปทํางานในกรุงเทพฯ กันมาก    จะได
ติดตอสื่อสารกันสะดวก การท่ีตัวเองมีพื้นฐานจากการเปนกํานันมีผลงานใหกับตําบลมาแลว สามารถท่ีจะ
เสนอโครงการตางๆ ไดมากยิง่ข้ึนในฐานะผูนําความคิด ผูนําชุมชน เพื่อดูแลทุกขสุขของประชาชน 

สวนกลุมใหมเปนกลุมท่ีตองการท่ีจะนําความรูความสามารถของตนมาใชเพื่อเปนจุดเร่ิมตน
ของการกาวเขาไปสูตําแหนงทางการเมืองอ่ืนตอไป  กลุมนี้พบวาเปนคนรุนใหม  มีความคิดริเร่ิม ชอบ
ติดตามขาวสารบานเมืองเปนประจํา  อีกท้ังการเขาไปพบปะพูดคุยกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ  ทําใหเขาเกิด
ความตองการอยากจะนําเสนอส่ิงท่ีตัวเองเห็นดวยและไมเห็นดวยไปเสนอใหกับสภาทราบ เชน 

อบต. แกน   เลาวา  พวกเขาเปนคนรุนใหม  สมาชิกท่ีคุยๆ กัน จะเปนเพื่อนสมาชิกท่ีมี       
อุดมการณเดียวกัน อยากท่ีจะเสนอส่ิงท่ีดีๆ  ใหกับชาวบาน บางคร้ังการทํางานทุกอยางผูกขาดอยูกับ
ประธานแตเพยีงผูเดียว พวกเขาไมเห็นดวย พวกเขาเรียนรูจากประสบการณ และการศึกษาหาความรูจาก   
โทรทัศน หนังสือพิมพ พวกเขามองเห็นความตองการของประชาชนท่ีตองการพัฒนาหมูบานใหก าวหนา  

เขาอางถึงการทํางานของ อบต. อ่ืนๆ ท่ีไปเห็นมา รูปแบบการทํางานอ่ืนท่ีเปนประโยชนกวา เขาก็
นําเสนอในท่ีประชุม บางคร้ังก็ไมไดรับความสนใจ พวกเขาจึงตองการที่จะเปนผูบริหารบาง เพือ่ท่ีจะ
พัฒนางบใหเปนประโยชนมากท่ีสุด อีกทั้งยังพบวาผูบริหารจองท่ีจะแทะโครงการตางๆ   วิ่งเตนผลักดัน
แตโครงการท่ีเปนผลประโยชนของตนเองและพวกพอง ไมวาจะเปนกลุมขาราชการหรือนักการเมอืง 

- ตองการรูเร่ืองเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
จากการศึกษาพบวาสมาชิกสภา อบต. จํานวน 5 คน เปนคณะกรรมการบริหาร อบต. 3 คน 

สมาชิกสภา อบต. 2 คน ท่ีแสวงหาขอมูลเพื่อตองการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจ
ทําของสมาชิก สมาชิกเหลานี้มีความสนใจอยากรูเกี่ยวกบัเร่ือง อบต. เนื่องจากพบวามีการร่ัวไหลของ  
งบประมาณไปในทางมิชอบ และเห็นวาจําเปนท่ีจะตองมีแนวคิดหลักในการเสริมสรางความเขมแข็งใน
การพัฒนาตัวเอง มีกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม เพื่อท่ีจะใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการ
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                อบต. ประทุม :  “ตอนแรกเราไมรูหรอกวาบทบาทหนาท่ีของสมาชิก อบต. เปนอยางไร        
เราเขาประชุมทุกคร้ัง ทําตามท่ีประธานเสนอ ไมเคยแสดงความคิดเหน็ ไมกลาแสดงออกมาก  เพราะเรา
ไมรูบทบาทท่ีแทจริงเทาไหร ตอนปฐมนิเทศนเขาบอกวาเราตองทํางานเพ่ือสวนรวม ไมใหหลงอํานาจ 
ตอนหลังเราเห็น อบต. ท่ีอ่ืนเขาทําอะไรกันเราก็เสนอแนะบาง ไปเอาแผนพัฒนาตําบลมาอาน เราพบวา
มีโครงการมากมายท่ีไมเห็นจะทําอะไรกันเลย ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบานท่ี จะใหมีก็ไมมี      
โครงการสงเสริมแมบานยังไมเปนรูปธรรม ท้ังๆ ท่ีเรารูวามันเปนหนาท่ีของ อบต.” 

อบต. สมัย :  “ตองการรูเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. วามีอะไรบาง เขาทําอะไรกัน 
เราก็ตองศึกษาหาความรูของเราเอง ผมตองเอาแผนพัฒนาตําบลมาดู ซ่ึงเปนความตองการพื้นฐานของ
ชาวบาน แผนพัฒนาตําบลเขาจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณในแตละป เพื่อแกปญหาของประชาชนใน
ตําบล ตอนนีเ้ราก็รูวาอะไรทําบางไมทําบาง งบไปไหน ถาไมมีการดําเนินการตามแผนชาวบานตอง
เคล่ือนไหวแน” 

4.2  ความสัมพันธระหวางแหลงขาวสารกับประเภทของขอมูล 

กระบวนการแสวงหาขาวสารนั้น นอกจากจะตองมีการตัดสินใจเลือกขาวสารแลว การตัดสินใจ
เลือกแหลงขาวสารก็มีความสําคัญมากเชนกัน เพราะแหลงขาวสารเปนพาหนะหรือท่ีมาของบรรดา     
ขอมูลขาวสารท้ังหลายท้ังปวง 

ในการตัดสินใจเลือกหาขาวสารจากแหลงขาวสาร อาจมีปจจยัเร่ืองของประเภทของขอมูล   
เขามาเก่ียวของดวย โดยประเภทของขอมูลแยกตามลักษณะของความสนใจเฉพาะตัวบุคคล ประเภท
ของขอมูลท่ีเปนภารกจิท่ีตองทําของสมาชิก และขอมูลท่ีเปนภารกจิท่ีอาจทํา 

การวิเคราะหแหลงขาวสาร 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา แหลงขาวสารที่สมาชิกสภา อบต. ใชเปนองคประกอบในการ แสวงหา
ขาวสารมีอยูดวยกัน 3 แหลงใหญๆ ท่ีจะกลาวตอไปนี ้ จะเปนการแยกยอยถึงพฤตกิรรมการเลือกใช
แหลงขาวสารแตละชนิด เพือ่ใหไดมาซ่ึงขอมูลประเภทตางๆ เพื่อสนองความตองการ และเพื่อใชปฏิบัติ
ภารกิจตอไป พรอมท้ังแสดงเหตุผลประกอบการเลือกแหลงขาวสารนั้น ๆ และความสามารถในการ    
เขาถึงแหลงขาวสารแตละชนดิ 

จากการวิจัยพบวา แหลงขาวสารที่ใชในการแสวงหาขอมูลมีอยูดวยกนั 3 แหลง คือ แหลง   
ขาวสารที่เปนส่ือบุคคล แหลงขาวสารที่เปนส่ือมวลชน และแหลงขาวสารที่เปนส่ือเฉพาะกจิ 
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ความสัมพันธระหวางแหลงขาวสารประเภทสื่อบุคคล กับประเภทขอมูล 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผลการวิจัยพบวาแหลงขาวสารท่ีเปนส่ือบุคคลไดแกกํานนั        
รองลงมาคือ ผูใหญบาน และเพ่ือนสมาชิก อบต. ตามลําดับนั้น จะเห็นไดวา แหลงขาวสารที่เปนส่ือ
บุคคลนี้ เปนส่ือบุคคลท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ 

1. ส่ือบุคคลท่ีเปนทางการ ไดแก กํานนั และผูใหญบาน 
ก. แหลงขาวสารที่เปนส่ือบุคคลแบบทางการ : กํานัน 

แหลงขาวสารแรกท่ีสมาชิกสภา อบต. เลือกใชคือกํานนั แหลงขาวนีเ้ปนแหลงขาวท่ีมี
ความเกีย่วพันใกลชิดกนัในฐานะประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงรายละเอียดตางๆ ของขอมูล กํานัน       
เปนเพยีงแหลงขาวเดยีวเทานั้นท่ีไดรายละเอียดตางๆ เกีย่วกับภารกจิของสมาชิกสภา อบต. อีกท้ังยงัเปน
ประธานในการทําแผนพัฒนาตําบลและบริหารงานกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
ขอบังคับและแผนงบประมาณรายจายประจําป นอกจากนี้แลวกํานันยังเปนผูที่เขาไปรับงานและรายละเอียด
ตาง ๆ จากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัด อบต. 
โอกาสในการเขาถึงส่ือบุคคลที่เปนกํานันของสมาชิกสภา อบต. เปนไปไดโดยงายและรวดเร็ว เนื่องจาก
มีการประชุมกนัเปนประจําทุกเดือนอยูแลว 

ข. แหลงขาวท่ีเปนส่ือบุคคลแบบทางการ : ผูใหญบาน 
แหลงขาวสารอันดับตอมาท่ีสมาชิกสภา อบต. ใชในการแสวงหาขอมูลคือ ผูใหญบาน 

ขาวสารสวนใหญท่ีไดรับจะครอบคลุมทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองการปฏิบัติภารกิจตางๆ เร่ืองของการ
ประชุม ขอมูลการประชุม รวมท้ังงบประมาณดวย สาเหตุท่ีผูใหญบานเปนผูท่ีมีบทบาทในการเปน
แหลงขอมูล เนื่องมาจากมีผูใหญบานผูหญิง ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนประธานสภา สามารถใหขอมูลตางๆ      
เกี่ยวกับภารกจิของ อบต. ได อีกทั้งยังเปนผูประสานงานระหวางสมาชิกสภา อบต. กับคณะกรรมการ
บริหารของ อบต. คุณลักษณะบุคคลเฉพาะตัวของผูใหญบานท่ีเปนผูหญิง ยังเปนผูท่ีมีลักษณะ
ประนีประนอมเขาไดกับทุกคน การทํางานท่ีขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง ซ่ึงทําใหไดรับความไววางใจจาก
สมาชิกสภา อบต. ในสวนของผูใหญบานคนอ่ืนนัน้ เนื่องจากดํารงตําแหนงสมาชิกสภา อบต. โดย
ตําแหนง จึงไมมีบทบาทอะไรมากนัก นอกจากทําตามท่ีสภาเสนอ และเปนผูประสานกันกับสมาชิกสภา 
อบต. ในหมูบานของตนเอง 

2. ส่ือบุคคลท่ีไมเปนทางการ : เพื่อนสมาชิกสภา อบต. 

ส่ือบุคคลประเภทน้ีไดแก เพือ่นสมาชิกสภา อบต. ประเภทของขอมูลสวนใหญจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ รวมท้ังเร่ืองของภารกิจหนาท่ีท่ีตองทํา โดยเฉพาะเร่ืองเกีย่วกับการ
วิพากษวจิารณการดําเนินการโครงการตางๆ เร่ืองราวตางๆ ท่ีเปนแนวทางอุดมการณทางการเมือง
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ความสัมพันธระหวางแหลงขาวสารประเภทสื่อเฉพาะกิจกับประเภทของขอมูล 

อาจจะแบงนําเสนอออกเปน 3 หัวขอ คือ 
ก. แหลงขาวสารประเภทส่ือเฉพาะกจิกับประเภทของขอมูลท่ีเปนภารกิจท่ีตองทํา 

และอาจทําในดานการพัฒนาสังคม 
ข. แหลงขาวสารประเภทส่ือเฉพาะกจิกับประเภทของขอมูลท่ีเปนภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา

ในดานการพฒันาทางดานเศรษฐกิจ 
ค. แหลงขาวสารประเภทส่ือเฉพาะกจิกับประเภทของขอมูลท่ีเปนภารกิจท่ีตองทําหรืออาจทํา

ในดานการพฒันาดานวัฒนธรรม 

                 ก. แหลงขาวสารประเภทส่ือเฉพาะกจิกับประเภทของขอมูลท่ีเปนภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา
ในดานการพฒันาสังคม จะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการปองกันและระงับโรคติดตอ ไดแก เร่ือง
ของการปองกันโรคเอดส การปองกันโรคไขเลือดออก การเชิญชวนใหเด็กๆ ไปฉีดวัคซีนปองกัน
โรคติดตอ ท้ังนี้พบวาส่ือเฉพาะกิจท่ีใชเปนปายประกาศและหอกระจายขาว สาเหตุท่ีเปนเชนนีพ้บวา 
สมาชิกสภา อบต. สามารถที่จะเห็นไดงายและสะดวก ไมตองใชความพยายามมากในการแสวงหา กลุม
สมาชิกไมจําเปนตองใชความพยายามมากในการทําความเขาใจ 

ข. แหลงขาวสารประเภทส่ือเฉพาะกจิกับประเภทของขอมูลท่ีเปนภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา
ในดานการพฒันาดานเศรษฐกิจ จะเปนขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองการเชิญเขารวมโครงการของกลุมแมบานใน
การทํางานฝมือ ท่ีเปนศิลปะพ้ืนบาน เพื่อหารายไดเพิ่มใหกับครอบครัว เปนการแบงเบาภาระจากผูท่ีเปน
พอบาน สามารถหารายไดเพิ่มไวใชจายยามเปดเทอม  จากการศึกษาพบวาสื่อเฉพาะกิจท่ีใชคือปายประกาศ 
ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถกระตุนใหเกิดความตองการเขารวม เนื่องจากสามารถท่ีจะอานเหน็ได     
ทุกวันจากการไปทํางานตามปกติ 

ค. แหลงขาวสารประเภทส่ือเฉพาะกิจ กับประเภทของขอมูลท่ีเปนภารกจิท่ีตองทําและ อาจทํา
ในดานการพฒันาดานวัฒนธรรมการศึกษา ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการศึกษาจะเปนเร่ืองของการชวยพฒันา   
โรงเรียนใหมีถนนเขาโรงเรียนเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายแกนกัเรียนบุตรหลาน ส่ือเฉพาะกิจท่ีใชคือ
หอกระจายขาว เพราะสามารถเขาถึงกลุมคนเปนจํานวนมาก และชาวบานกไ็มจําเปนตองมา สามารถฟง
ไดจากทางบานซ่ึงไมเปนการรบกวนภารกจิประจํา ทําใหเกิดความสนใจมากข้ึน 
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ความสัมพันธระหวางแหลงขาวท่ีเปนส่ือมวลชนกับประเภทของขอมูล 

  แหลงขาวสารท่ีเปนส่ือมวลชนกับประเภทของขอมูลท่ีเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา  
จากการวิจัยพบวา ส่ือมวลชนนั้นไมมีอิทธิพลโดยตรงในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกจิของ
สมาชิก แตจะเปนไปในลักษณะออมๆ ในรูปของขาวสารทั่วๆ ไป และส่ือมวลชนเองก็จะสามารถเขาถึง
ไดเฉพาะกลุมเทานั้น โดยกลุมสมาชิกท่ีสนใจจะเปนคนท่ีมีความรู เปนคนรุนใหมชอบฟงขาวสาร     
บานเมือง ส่ือมวลชนจะเปนผูสนับสนับสนุนทัศนคติของสมาชิกเทานั้น ส่ือมวลชนท่ีสมาชิกใหความ
สนใจและเปดรับมากท่ีสุดคือโทรทัศน เนื่องจากเปนส่ือท่ีสามารถใหไดท้ังภาพและเสียง ขอมูล        
สวนใหญของโทรทัศนจะเปนเร่ืองความบันเทิงมากกวาการใหขอมูลที่เปนภารกจิโดยตรงมีนอยมาก 
สําหรับหนังสือพิมพสามารถเขาถึงเฉพาะกลุมสมาชิกท่ีมีความรูเทานัน้ ซ่ึงมีจํานวนนอยมาก เนื่องจาก
สมาชิกสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศกึษา ไมสามารถอานหนงัสือไดคลองมากนัก จึงทําให
หนังสือพิมพไมไดรับความสนใจจากกลุมสมาชิกสวนใหญ 

สวนท่ี 5   การใชส่ือเพื่อปฏิบตัิภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. 

  การศึกษาในเรื่องของการใชส่ือในการปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. 
สามารถจัดกลุมของส่ือ โดยแบงตามการใชส่ือไดดังนี ้

 

 

 

ส่ือท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา 

ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ 

   -  การเคาะประตูบาน                                                                 - ปายประกาศ 
      -  การประชุม           - รถเคร่ืองขยายเสียง 
              - หอกระจายขาว 

    จากการศึกษาพบวาส่ือท่ีสมาชิกสภา อบต. เลือกใช ไดแก  ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือท่ี
ใชกันมากท่ีสุดคือส่ือบุคคล รองลงมาคือส่ือเฉพาะกจิ ท้ังนี้ไมพบวาส่ือมวลชนหรือส่ืออ่ืนเขามามี      
บทบาท โดยสมาชิกสวนใหญใชส่ือเฉพาะกิจเพื่อชวยย้ําสนับสนุนส่ือบุคคล สามารถอธิบายไดดังนี้ 
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1. ส่ือบุคคล   
     จากการศึกษาพบวามีสมาชิกสภา อบต. ท้ังหมดจํานวน 22 คน เลือกใชส่ือบุคคลในการ

ปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา   ท้ังนี้ส่ือท่ีเปนตัวบุคคล ไดแก ตัวผูเปนสมาชิก อบต. เอง กาํนัน         
ผูใหญบาน ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหคําตอบท่ีไดรับสามารถแบงวิธีการใชสื่อของสมาชิกสภา อบต. ไดดังนี้ 

-  การเคาะประตูบาน 
                 การเขาถึงประชาชนในหมูบาน หรือเปนการส่ือสารในรูปแบบท่ีเรียกวา การเคาะประตบูาน 
(Knock door) เปนลักษณะท่ีสมาชิกสภา อบต. เอง เขาไปหาชาวบานในหมูบานของตัวเองเลย โดยจะเขา
ไปบอกกับกลุมชาวบานที่อยูกันเปนหมูบาน หรือบอกกับตัวแทนชาวบานใหไปบอกตออีกที เพื่อขอความ
รวมมือในการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย หรือถาตองการใหแสดงความคิดเหน็     ก็จะใชวธีิการ  
เขาไปพูดคุย การเขาไปพบปะชาวบานจะใชรถมอเตอรไซคขับบอกไปทุกบาน จากการศึกษาพบวา
สมาชิกสภา อบต. ท้ังหมด 18 คน ใชวิธีการนี้ 

               อบต. พีท :  “จากการประชุมประจําเดือนทุกวนัท่ี 5 ของเดือน หลังจากไดรับมอบหมายงานมา
ก็ไมมีอะไรเวลาเราไปบอกชาวบานกใ็ชมอเตอรไซคลูกเดยีวขับไปตามบานก็ไมมีอะไรนี่   เคาก็ใหความ
รวมมือบาง ไมใหบาง กแ็ลวแต เราทําตามหนาท่ีคือ ถาเราอยากใหบานเราเจริญก็ตองชวยกัน” 

               อบต. เล่ียม :  “บอกชาวบานนะหรือก็ไมมีอะไร ไปตามบานเลย ข่ีรถไปก็รูจักกนัหมด         
ชาวบานแถบนี้ใครเปนอยางไร พวกเรากันเองท้ังนั้น เร่ืองเรงดวนเราก็บอกเขาหรือถาไมเรงเราไปเจอเคา
รานกาแฟก็คอยบอก จะไดคุยกันยาวๆ ไดมีโอกาสถามความคิดเห็นอีกดวย บางทีเร่ือง บางเร่ืองชาวบาน
เคารูดีวาใหทําอะไรกอน อะไรหลัง” 

- การเรียกประชมุ  
        การเรียกประชุม จากการศึกษาพบวามีสมาชิกสภา อบต. 6 คน ท่ีใชส่ือบุคคลในรูปแบบ

การเรียกประชมุลูกบาน ท้ังนีเ้นื่องจากสมาชิกสภา อบต. กลุมนี้ทําหนาท่ีเปนผูใหญบาน     มีโอกาสที่จะ
เรียกประชุมช้ีแจงใหกับตัวแทนชาวบานและตัวชาวบานท่ีสนใจได  การกระทําเชนนี้จะไมสามารถ     
เขาถึงชาวบานไดทุกคน แตจะสงผานตัวแทนชาวบานอีกตอหนึ่ง ซ่ึงกลุมตัวแทนจะเปนผูนําขอมูลไป
แจงใหชาวบานทราบอีกทีหนึ่ง ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหตัวแทนชาวบานไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ไดดวย สถานท่ีเรียกประชมุก็เปนท่ีทําการผูใหญบาน แตจะสังเกตไดวา ไมคอยมีชาวบานไปมากนัก 
เนื่องจากชาวบานตองทํามาหากินไมมีเวลาใหความรวมมือมาก 

อบต. หญิง : “ฉันนะเรียกประชุมชาวบานเลย ฉันเปนผูใหญบาน บางทีไมมีเวลาไปเดินตาม
บานมากนกั ฉันจะใหทิดเฉียบ ทิดสวย ตัวแทนแตละหมู วานใหไปบอกชาวบานหนอย ฉันทํางานน้ี    
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2.  ส่ือเฉพาะกจิ 

จากการศึกษาเร่ืองการใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต.      
พบวา สมาชิกสภา อบต. มีการใชส่ือเฉพาะกิจ จํานวน 6 คน ท้ังนี้พบวาส่ือเฉพาะกิจจะมีลักษณะท่ีไม    
ยุงยาก สะดวก และเปนส่ือท่ีมีอยูแลว ส่ือเฉพาะกิจท่ีปรากฎใหเห็นคือ หอกระจายขาว ปายประกาศ และ
รถกระจายเสียง การใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกจิของสมาชิกสภา อบต. สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

- หอกระจายขาว  เปนส่ือท่ีสมาชิกทุกคนสามารถใชได เปนส่ือสาธารณะสําหรับชุมชน    
พบวา ท่ีตําบลดอนกํา มีหอกระจายขาว 1 แหง แตยงัไมมีเสียงตามสาย ซ่ึงการใชส่ือชนิดนี้ สมาชิก      
ทุกคนสามารถใชในการบอกประชาสัมพนัธงานโครงการตาง ๆ ท่ีทาง อบต. ไดทําไปแลว และกําลังจะ
ดําเนินการ แตการศึกษาพบวา มีสมาชิกสภา อบต. เพียงไมก่ีคนที่สามารถใชหอกระจายขาวได    จึงไมเปน
ท่ีนิยมมากนัก สวนใหญกํานนัจะเปนคนใช สวนสมาชิกอืน่ ๆ มีใชบาง เฉพาะเร่ือง เฉพาะงานท่ีตองการ
ประชาสัมพันธ เทานั้น 

     อบต. สุทธิ :  “เร่ืองท่ีใชหอกระจายขาวนั้น สวนใหญเปนเร่ืองของการเชิญชวนใหไปปลูกปา
ตามโครงการพระราชดําริ การรณรงคเร่ืองตอตานยาบา หรือเร่ืองใหพอแมพีน่องพาลูกหลานไปฉีดยา
ปองกันโรคติดตอ เราใหกํานันเปนคนใช บางทีก็เราพูดเองบาง ไมกลาพูด ถาอันไหนอัดเทปไว เราเปด
เทปเลยสะดวกดี จริง ๆ ใครมาใชก็ไดนะเขาไมวาหรอก ชาวบานเขาจะไดฟงกันวามีอะไรทําไปแลวบาง 
อยากใหชาวบานเขาทําอะไรก็ประชาสัมพนัธไป 

- ปายประกาศ  มีสมาชิกสภา อบต. จํานวน 4 คน ท่ีใชปายประกาศ  สวนใหญปายท่ีใชก็ใช
ไมอัดงาย ๆ ติดบอกขอมูลวาถนนนี้มีความกวางเทาไร ยาวเทาไร ทําโดยสมาชิก อบต. ดวยงบจํานวน
เทาใด ผูใชจะตองมีการปรึกษากัน และไดรับความเห็นชอบจากกํานนักอน เพราะตองใช   งบประมาณ
ในการซ้ือไม สวนใหญพวกชางโยธาจะเปนผูเขียนปายรณรงคตอตานยาบา ขอดขีองปายประกาศก็คือ 
ชาวบานท่ีผานไปมาสามารถมองเห็นผลงานของ อบต. และสามารถจดจําขอมูลได เนือ่งจากเหน็บอย 

- รถเคร่ืองขยายเสียง มีสมาชิกสภา อบต. จํานวน 1 คนท่ีใชรถกระจายเสียง ชาวบานเรียกวา
รถเคร่ืองเสียง เพราะสมาชิกจะเปนคนขับรถแลวประกาศไปตามถนน สวนใหญเปนเร่ืองท่ีตองการให
ชาวบานไดไปรวมกันมาก ๆ เชน เร่ืองการไปชวยกันเทปนู พื้นศาลาการเปรียญ เปนตน สาเหตุท่ีใชรถ
เคร่ืองเสียง เนื่องจากมีสมาชิกสภา อบต. ท่ีมีรถเคร่ืองเสียงอยูแลว และไดรับการขอความรวมมือจาก
กํานันหรือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใหชวยประกาศให 
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บทที่ 5   

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

                การวิจัยเร่ืองการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกิดข้ึนจากการท่ีผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินเพื่อการพัฒนาชนบทอยางแทจริง และเพื่อใหสมาชิกสภา อบต. ไดตระหนักถึงบทบาท
และหนาท่ีของตนเองในการเขามารับใชบานเมือง เพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
องคการบริหารสวนตําบล มีวัตถุประสงคคือ  

1. เพื่อศึกษาถึงการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกจิท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและ
อาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

3. เพื่อศึกษาถึงการใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาคือ สมาชิกสภา อบต. ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท จํานวน 22 คน ทําการวิจัยโดยใชหลักการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.)  

2. แหลงขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําล (อบต.) 

3. ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) 

4. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
สมาชิกสภาองคารบริหารสวนตําบล (อบต.) 

5. การใชส่ือเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) 
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1.  ภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   กลุมตัวอยางในการศึกษา ประกอบดวยเพศชาย 21 คน เพศหญิง 1 คน กลุมตัวอยางมีอายุ
ระหวาง 30-61 ป หรือมากกวา มีสถานภาพสมรสทั้งหมด มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 17 
คน มัธยมศึกษา 4 คน และอนุปริญญา 1 คน อาชีพประจาํของสมาชิกสภา อบต. คือ อาชีพเกษตรกรมี 14 
คน คาขาย 4 คน และรับจาง 4 คน รายไดของสมาชิกอยูระหวาง 500-4,100.- บาท  ข้ึนไป โดยไมมี
สมาชิกคนใดบอกวาตนเองฐานะรํ่ารวยหรือฐานะดี 

2. แหลงขอมูลขาวสารเพื่อปฏบิัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) 

แหลงขอมูลขาวสารที่ใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. 
ประกอบดวยแหลงขอมูลท่ีเปนส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกจิ 

2.1 แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือบุคคล 

       แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือบุคคลท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
สมาชิกสภา อบต. ประกอบดวย กํานนั ผูใหญบาน เพื่อนสมาชิกสภา อบต. และแพทยประจําตําบล 

  กํานัน เปนแหลงขอมูลประเภทสื่อบุคคลท่ีมีบทบาทในการใหขอมูลมากท่ีสุด มี
ความใกลชิดกบัสมาชิกสภา อบต. โดยตําแหนง และเปนผูท่ีไดรับความเช่ือถือจากสมาชิกสภา อบต. 
เนื่องจากเปนผูรับขอมูลโดยตรงจากหนวยราชการตาง ๆ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ  

  ผูใหญบาน  เปนแหลงขอมูลประเภทส่ือบุคคลท่ีสมาชิกสภา อบต. มีความ
ใกลชิดกนัในฐานะท่ีมาจากหมูบานเดยีวกนั การทํางานของผูใหญบานและสมาชิกสภา อบต. มีลักษณะ
คลายกันคือ เปนผูรับนโยบายจากประธานกรรมการบริหารแลวมาดําเนินการใหกับหมูบาน ผูใหญบาน
เปนผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภา อบต. โดยตําแหนง การปฏิบัตภิารกิจตางๆ จงึตอง
ประสานงานรวมกันระหวางสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง เพื่อใหเกดิประโยชนเขาหมูบานของตนเอง
มากท่ีสุด อีกทั้งผูใหญบานเปนผูท่ีมีประสบการณ และมีความอาวุโส จึงไดรับความเช่ือถือจากสมาชิก
สภา อบต. 

  เพื่อนสมาชิกสภา อบต. เปนแหลงขอมูลประเภทส่ือบุคคลท่ีสมาชิกสภา อบต. มี
ความสนิทสนมคุนเคยกนัในฐานะท่ีอยูกลุมการเมืองเดียวกัน สมาชิกสภา อบต. จะมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลซ่ึงกันและกัน โดยพบวาสมาชิกท่ีเปนกลุมผูบริหารจะมีความใกลชิดกนั และกลุมสมาชิกสภา 
อบต. ท่ีไมไดดํารงตําแหนง จะมีความใกลชิดกัน สนิทสนมกัน นอกจากน้ีสมาชิกสภา อบต. ท่ีเคยดํารง
ตําแหนงมากกวา 1 สมัย จะเปนส่ือบุคคลท่ีสมาชิกท่ีเขารับตําแหนงใหมเขาไป แสวงหาขอมูล 
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  แพทยประจําตําบล เปนแหลงขอมูลประเภทส่ือบุคคลท่ีเปนสมาชิกสภา อบต. 
โดยตําแหนง ไมมีบทบาทเกีย่วกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทํามากนกั แพทยประจําตําบลเปนผูท่ี  ดูแล
รักษาชาวบานตามปกติ การทํางานจะทําตามท่ีประธานกรรมการบริหารเปนผูกําหนด และมอบหมายให
เทานั้น สวนใหญเปนเร่ืองของการปองกันระงับโรคติดตอ ปองกันโรคเอดส 

2.2 แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือมวลชน 
ส่ือมวลชนท่ีใหขอมูลเกี่ยวกบัภารกิจท่ีตองทําและอาจทําคือ หนังสือพิมพ และ

โทรทัศน ส่ือมวลชนอ่ืนไมมีบทบาทในการใหขอมูลเกีย่วกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทํา       นอกจากนี้
ยังพบวา หนังสือพิมพ และโทรทัศน ไมไดใหขอมูลเกีย่วกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทําโดยตรง แตให
ในลักษณะโดยออม ในรูปแบบของขาว 

- หนังสือพิมพ  เปนแหลงขอมูลท่ีเปนส่ือมวลชนท่ีสมาชิกสภา อบต. เลือกใช
ในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกบัขาวสารบานเมือง ขาวอาชญากรรม เนื้อหาเกีย่วกับภารกิจท่ีตองทําและ
อาจทํา มีไมมากนัก เนื้อหาสวนใหญเปนเร่ืองของการพัฒนา การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ขอมูลเนื้อหาจะ
ออกมาในรูปของขาว บทความ  นอกจากนี้ยังพบวาสมาชิกสภา อบต. สวนใหญ ไมไดอานหนังสือพิมพ
ทุกคน เนื่องจากมีความรูแคเพียงอานออกเขียนไดเทานั้น 

- โทรทัศน   สมาชิกสภา อบต. ทุกคนมีเคร่ืองรับโทรทัศน แตไมไดรับขอมูล
เกี่ยวกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทําจากโทรทัศนโดยตรง แตรับทราบขอมูลเกี่ยวกบัการพัฒนากวางๆ 
จากรายการขาวโทรทัศน 

2.3 แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจ 
แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจประกอบดวย หอกระจายขาว หนังสือคูมือ และ

ปายประกาศ ตามลําดับ  สาเหตุท่ีสมาชิกสภา อบต. ไดรับขอมูลจากหอกระจายขาวก็เพราะขาวสารใดท่ี
กํานันไดรับมาจากทางการก็จะทําการประกาศผานหอกระจายขาว สําหรับหนังสือคูมือนั้นพบวา สมาชิก
สภา อบต. ทุกคนไดรับแจกตอนปฐมนเิทศนรับตําแหนง แตไมไดสนใจอานอยางละเอียด เนือ่งจาก
สมาชิกสภา อบต. มีการศึกษาคอนขางนอย ปายประกาศจะพบไดตามทางเขาหมูบาน สวนใหญเปน   
ขอมูลท่ีเปนเร่ืองของการรณรงค มีขอความส้ัน ๆ เขาใจงาย ซ่ึงสมาชิกสามารถเห็นไดในระยะไกล และ
บอยคร้ัง 

3. ประเภทของขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 ประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจนั้น     
พบวาส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ มีประเภทของขอมูลท่ีเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทํามากกวา
ส่ือมวลชน 
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3.1 ประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือบุคคล จะเปนเร่ืองของภารกิจท่ี
ตองทําและอาจทํา ดังน้ี 

1. การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําทางบก พบวาแหลงขาวท่ีเปนส่ือบุคคล     
ท่ีใหขอมูลไดแก กํานัน รองลงมาคือ เพื่อนสมาชิกสภา อบต. 

2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ัง
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แหลงขาวท่ีเปนสื่อบุคคลท่ีใหขอมูลประเภทนี้ไดแก กํานัน และรองลงมา
คือ เพื่อนสมาชิกสภา อบต. 

3. การปองกันและระงับโรคติดตอ แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือบุคคลท่ีใหขอมูลคือ 
แพทยประจําตําบล และกํานนั 

4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ไมพบแหลงขาวท่ีเปนส่ือบุคคลท่ีให
ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้  

5. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พบวาแหลงขอมูลคือ กํานัน 
6. การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พบวาแหลงขอมูล

คือ ผูใหญบาน รองลงมาไดแก กํานนั 
7.   การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือบุคคลไดแก กํานัน 
8.   การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย  พบวาแหลงขอมูลท่ีเปน

ส่ือบุคคลคือ กํานัน 

3.2 ประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือมวลชน 

ประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขาวท่ีเปนสื่อมวลชนคือ การพัฒนาชุมชน การ
ทํางานของ อบต. การปลูกปา การตอตานยาบา  ขอมูลท่ีไดรับมีลักษณะท่ีไมใชภารกิจโดยตรง แตจะอยู
ในรูปของขาว สารคดี แหลงขอมูลท่ีเปนส่ือมวลชนคือโทรทัศน และหนังสือพิมพ  

3.3 ประเภทของขอมูลเก่ียวกับการทําหนาที่ของสมาชิกสภา อบต. ที่ไดจากแหลงขาว  
ท่ีเปนส่ือเฉพาะกิจ 

    ประเภทของขอมูลท่ีไดจากส่ือเฉพาะกิจท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาท่ีของสมาชิก
สภา อบต. คือเร่ืองของการปองกันและระงับโรคติดตอ การคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
ประเภทของขอมูลจะเปนเร่ืองของการรณรงคในเร่ืองตาง ๆ ตามท่ีราชการมอบหมายในขณะน้ัน   
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4.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา 

  จากการศึกษาพบวามีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีตอง
ทําและอาจทํา ดังนี ้

     ปจจัยท่ีเกิดจากความตองการสวนบุคคล ประกอบไปดวย 

   4.1  ความตองการที่จะทํางานเพ่ือสวนรวม จากการศึกษาพบวามีสมาชิกสภา อบต. 16 คน        
ท่ีตองการทํางานเพ่ือสวนรวม เนื่องจากทุกคนเห็นวาพวกตนมีประสบการณการทํางาน มีความรู 
ความสามารถ เขาใจปญหาของชุมชนอยางแทจริง จึงคิดวาถาทํางานเพื่อใหหมูบานของตนเองเกิดความ
เจริญแลวกจ็ะสามารถพัฒนาชุมชนได พวกนี้เปนผูท่ีมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา และเปนผูท่ี
ชอบอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน ติดตามขาวสารบานเมือง 

 4.2  ตองการแสดงความสามารถในการเปนผูนํา โดยแบงเปน 2 กลุม 
        กลุมท่ีเปนสมาชิกเดิมและดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการผูบริหาร กลุมนี้ตองการทํางาน

ตอ  เนื่องจากตองการแสดงความสามารถท่ีจะเปนผูนําชุมชน ไดดแูลสมาชิก และดําเนินการตางๆ ตาม
แผน ทําใหตนไดรับการยกยองจากชาวบาน กลุมนี้เปนกลุมท่ีมีฐานะด ี

     กลุมท่ีเปนสมาชิกใหม  เปนกลุมท่ีตองการแสดงความสามารถ มีความคิดริเร่ิม ตองการเปน
ตัวแทนของความถูกตอง กลุมนี้เปนกลุมท่ีสมาชิกมีอุดมการณทางการเมืองคลายคลึงกัน เปนกลุมท่ีมี
ความรู และติดตามขาวสารบานเมืองเปนประจํา 

4.3  ตองการรูเร่ืองเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล จากการศึกษาพบวามีสมาชิกสภา อบต. 
5 คน ท่ีแสวงหาขอมูล เพราะตองการรูเร่ืองเกี่ยวกับ อบต. พวกนีเ้ปนพวกที่ตองการรู ทราบบทบาท
หนาท่ีของตน เพื่อจะไดชวยแกปญหาคอรัปช่ันได 

5.   การใชส่ือเพื่อปฏิบตัิภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 จากการศึกษาสรุปไดวาการใชส่ือเพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา มีดังนี ้

5.1 ส่ือบุคคล  
สมาชิกสภา อบต. ท้ังหมดจาํนวน 22 คน เลือกใชส่ือบุคคลเปนแหลงขอมูลในการปฏิบัติ

ภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา ส่ือบุคคลท่ีใชไดแก สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผูใหญบาน โดยอาจแบง
วิธีการใชส่ือของสมาชิกไดดงันี้คือ 
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5.1.1 การเคาะประตูบาน (Knock door) เปนการส่ือสารท่ีสมาชิกสภา อบต. เลือกใช 
โดยการเขาไปบอกกับกลุมชาวบานท่ีอยูกนัเปนหมูบาน หรือบอกกับตัวแทนชาวบานใหบอกตอ เพื่อขอ
ความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  

5.1.2 การเรียกประชมุ  เปนการส่ือสารท่ีผูใหญบานเรียกประชุมลูกบาน หรือตัวแทน  
ลูกบาน เพื่อนาํขอมูลไปแจงใหชาวบานทราบอีกตอหนึ่ง 

5.2 ส่ือเฉพาะกิจ 

สมาชิกสภา อบต. จํานวน 6 คน เลือกใชส่ือเฉพาะกจิในการปฏิบัติภารกิจท่ีตองทํา
และอาจทํา ไดแก หอกระจายขาว ปายประกาศ และรถกระจายเสียง การท่ีสมาชิกสภา อบต. เลือกใชส่ือ
เฉพาะกิจก็เพราะ ส่ือเฉพาะกจิมีลักษณะไมยุงยาก สะดวก และเปนส่ือท่ีมีอยูแลว ส่ือเฉพาะกิจท่ีใชไดแก  

5.2.1 หอกระจายขาว  เปนส่ือท่ีสมาชิกทุกคนสามารถรับฟงไดโดยไมเสียคาใชจาย 
หอกระจายขาวถูกนํามาใชในการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ท่ีทาง อบต. ไดทําไปแลว และกําลัง   
ดําเนินการ  

5.2.2 ปายประกาศ  สมาชิกสภา อบต. เลือกใชปายประกาศ เนื่องจากสามารถท่ีจะ
มองเห็นไดในระยะไกล และจดจําไดงาย สวนใหญปายประกาศถูกนํามาใชเพื่อบอกถึงโครงการตางๆ ท่ี
ดําเนินการไปแลว 

5.2.3  รถเคร่ืองขยายเสียง สมาชิกสภา อบต. ท่ีใชรถกระจายเสียงก็เพราะมีรถกระจาย
เสียงอยูแลว  

การอภิปรายผล 

1.   ภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

   จากการศึกษาพบวาสมาชิกสภา อบต. สวนใหญ มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไมคอยดี และมีงานประจาํทําอยูแลว ทําใหไมมีเวลาและไมคอยสนใจขอมูลขาวสาร     
เกี่ยวกับภารกจิท่ีตองทําและอาจทํา ดังนัน้การเขาถึงและการเลือกใชส่ือจึงมีนอย ชองทางหลักในการ
แสวงหา ขอมูลขาวสารของสมาชิกสภา อบต. มีชองทางเดียวคือส่ือบุคคล ส่ือบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
กํานัน ซ่ึงเปนผูรับขอมูลจากผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ และเปนผูท่ีมีอํานาจและอิทธิพล ท้ังท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ  เม่ือกํานนัตัดสินใจปฏิบัติอยางไร สมาชิกคนอ่ืน ๆ มักยอมทําตาม 

ผลการวิจัยท่ีพบนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ พอล ลาชารส เฟลด (Lazarsfeld) และคณะ     
ท่ีพบวาลักษณะความสัมพันธของบุคคลเอ้ืออํานวยตอการชักจูงใจ ผูรับสารมักเช่ือถือการตัดสินใจ และ
ทัศนะของผูท่ีตนรูจักและนบัถือ นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบวา อายุ สถานภาพทางสังคม รายได ระดับ
การศึกษา และความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานของผูรับสาร มีผลตอรูปแบบการใชส่ือและการเลือก
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2.  แหลงขอมูลขาวสารเพื่อปฏิบตัิภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. ท่ีเปนส่ือ
บุคคล ส่ือมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ 

 ผลจากการวิจยัช้ีใหเห็นถึงบทบาทท่ีสําคัญยิ่งของการส่ือสารระหวางบุคคลในดานการให    
ขอมูลขาวสาร สรางความนาเช่ือถือ รวมถึงการเปนผูนําในการตัดสินใจดวย 

 แมส่ือบุคคลในฐานะเปนผูสงสารจะมีความสําคัญมากถึงขนาดนี้ แตส่ือบุคคลของสมาชิกสภา 
อบต. มีความรูความสามารถในการสงสารอยางจํากัด ความรูท่ีไดรับสวนใหญมาจากการเขาประชุมท่ี
อําเภอ จังหวดั ในฐานะประธานกรรมการบริหารของ อบต. เทานั้น สมาชิกสภา อบต. อ่ืนๆ ไมมีโอกาส
ไดแสวงหาขาวสารจากสื่ออ่ืน ๆ มากนัก ทําใหตองพึ่งพาอาศัยส่ือบุคคลท่ีเปนกํานัน 

 สาเหตุท่ีไมสามารถแสวงหาขาวสารเกี่ยวกบัภารกิจท่ีตองทําและอาจทําจากส่ืออ่ืน ๆ เชน 
ส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกจิ เพราะส่ือมวลชนใหขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนี้นอยมาก สวนส่ือเฉพาะกจิ เชน     
คูมือ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ก็มีรายละเอียดมาก ประกอบกบัสมาชิกสวนใหญมี
การศึกษานอย และไมมีเวลามากพอที่จะอานเพื่อทําความเขาใจกับถอยคําในเอกสารเหลานี้ 

 3.  ประเภทของขอมูลเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 ประเภทของขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําของสมาชิกสภา อบต. มาจากแหลงขาวท่ีเปนส่ือ
บุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือเฉพาะกิจ และส่ือมวลชน โดยสามารถแยกประเภทของขอมูลไดดังนี้ 

      3.1  ภารกิจท่ีตองทําของสมาชิกสภาอบต. 

   จากการศึกษาพบวา ประเภทของขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. ซ่ึง
เกี่ยวของกับภารกิจท่ีตองทําตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบลนั้น เปนเร่ือง
ของการบํารุงรักษาทางน้ําทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ การกําจัด
ขยะมูลฝอย การปองกันและระงับโรคติดตอ การสงเสริมพัฒนาสตรี โดยท่ีภารกจิท้ังหมดจะเปนการ
พัฒนาทางดานสังคมมากท่ีสุด เนื้อหาสวนใหญเปนเร่ืองของการพัฒนาทางดานวัตถุมากกวาการพัฒนา
คน ขอมูลสวนใหญเปนเร่ืองของการทําถนนหนทางเขาหมูบาน การสรางความเจริญสะดวกสบายใหกับ
ชุมชน โดยแหลงท่ีใหขอมูลมากท่ีสุดคือส่ือบุคคล รองลงมาส่ือเฉพาะกิจ และส่ือมวลชน เห็นไดวาการ
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 กํานันเปนผูรับนโยบายจากหนวยราชการตางๆ เชน ผูวาราชการจังหวดั นายอําเภอ มาปฏิบัติ 
นอกจากน้ียังเปนบุคคลท่ีสมาชิกสภา อบต. อ่ืนๆ และชาวบานสามารถเขาถึงไดโดยงาย เนื่องจากมีการ
ประชุมสภา อบต. กันทุกเดอืนเปนประจํา 

3.2 ภารกิจท่ีอาจทําของสมาชิกสภา อบต. 

ประเภทของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับภารกจิท่ีอาจทําของสมาชิกสภา อบต. ไดแก การ
จัดหาน้าํเพื่อการเกษตร การสงเสริมกลุมเกษตรและสหกรณสําหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน บํารุง
สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร กิจการเกีย่วกับการพาณิชย หรือการหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของ อบต. จากการศึกษาพบวา สมาชิกสภา อบต. ไมไดรับขอมูลเหลานี้เลย สมาชิกสภา อบต. ไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีอาจทําเพียงเร่ืองเดียวคือ การสงเสริการกีฬา โดยไดรับขอมูลจากกํานัน สาเหตุท่ี
สมาชิกสภา อบต. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีอาจทํานอยมาก อาจเปนเพราะภารกิจท่ีตองทํามีอยู
มากมาย และสมาชิกสภา อบต. มีงานประจํารัดตัว ไมมีเวลาไปเรียนรูหรือแสวงหาขอมูลขาวสารใน
เร่ืองท่ีอาจทําได  

 4.   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. 

การวิจยัพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกจิท่ีตองทําและ
อาจทํา คือความตองการสวนบุคคลไดแก ความตองการอยากทํางานใหสวนรวม ซึ่งเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุด รองลงมาคือความตองการเปนผูนํา และความตองการที่จะรูเร่ืองของ อบต. ตามลําดับ แสดง
ใหเห็นวาสมาชิกสภา อบต. ตองการที่จะใหบุคคลตางๆ เห็นวาตนมีความรูความสามารถที่จะทํา
ประโยชนใหกับชุมชน โดยธรรมชาติมนุษยแตละคนตองการที่จะเปนคนท่ีมีความสามารถ ตองการ
แสดงออกเพ่ือใหเกดิการยอมรับจากสวนรวม ความตองการเหลานีทํ้าใหสมาชิกสภา อบต. มีความ
กระตือรือรนในการทํางานใหชุมชน ซ่ึงอาจเปนกาวแรกทีจ่ะนําไปสูตําแหนงทางการเมืองระดับสูง    
ตอไป ดังน้ันจงึจําเปนตองแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัภารกิจท่ีตนทํา 

ชารลส แอตคิน (Chrles. At.Kin, 1973) กลาววา การแสวงหาขาวสารของบุคคลขึ้นอยูกับ
การคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนจากการไดขาวสาร กับการลงทุนในการแสวงหาขาวสาร 
ถาผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีจะไดสูง บุคคลก็จะแสวงหาขาวสารนั้น การท่ีสมาชิกสภา อบต.    
ลงทุนแสวงหาขอมูลขาวสารก็เนื่องมาจากความตองการที่จะทํางานใหสวนรวม ตองการแสดงความเปน
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 5.  การใชส่ือเพื่อปฏิบตัิภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของสมาชิกสภา อบต. 

จากการศึกษาพบวาสื่อท่ีใชเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ตองทําและอาจทําคือสือ่บุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
ส่ือท้ังสองชนิดนี้เปนส่ือท่ีเหมาะกับผูรับสารท่ีมีการศึกษาไมสูงนัก สามารถเขาถึงผูรับสารไดโดยงาย
และรวดเร็ว เนื้อหาของส่ือก็งายตอการเปดรับและตอการเขาใจ สวนส่ือมวลชนซ่ึงเปนส่ือท่ีมาจาก    
ภายนอกระบบสังคมนั้นไมไดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําหรืออาจทําของสมาชิกสภา 
อบต. เลย 

นอกจากน้ียังพบวาประเภทของขอมูลมีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือตางๆ พบวาสวนใหญ
สมาชิกสภา อบต. จะคํานงึถึงปจจัยดานคุณสมบัติของส่ือท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของขาวสาร เพื่อท่ีจะ
สามารถโนมนาวใจใหประชาชนสนับสนุน และใหความรวมมือในการพัฒนา ส่ือท่ีนํามาใชจะเปนส่ือ
บุคคลท่ีงายและสามารถมีปฏิกริยายอนกลับได การท่ีส่ือบุคคลสามารถถายทอดงานตางๆ ของสมาชิกท่ี
ตองการใหกับชาวบานในฐานะผูรับสาร ในกรณีตองการจะส่ือใหชาวบานใหความรวมมือ จําเปนตอง
ใชส่ือท่ีสามารถใหความเช่ือถือได 

การส่ือสารของสมาชิกสภา อบต. สวนใหญพบวา เปนการส่ือสารท่ีจากบนลงลางคือจาก
กํานันในฐานะประธานดําเนินการ สงมายังตัวสมาชิกสภา อบต. ซ่ึงเปนการไหลของขาวสารภายในของ
องคการบริหารสวนตําบลมากท่ีสุด นอกจากน้ียังมีการติดตอส่ือสารกันเองระหวางสมาชิก ซ่ึงมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัดวย 

สมาชิกสภา อบต. เลือกส่ือแตละชนิดมาใชเพื่อใหเกิดผลตามประเภทของเนื้อหา โดยสามารถ
แยกการใชส่ือแตละประเภทดังนี ้

1.  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  เนื้อหาของขอมูลขาวสารไมพบวาสมาชิกสภา อบต. ใชส่ือ
ในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากพบวาสมาชิกสวนใหญมีการใชเนื้อหาของส่ือในเร่ืองของการ
พัฒนาทางดานสังคมมากกวา โดยภารกิจตางๆ ท่ีเปนเร่ืองของเศรษฐกิจจะเปนงานทางดานของภารกิจท่ี
อาจทําตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 2537 

2.  การพัฒนาทางดานสังคม  สมาชิกสภา อบต. สวนใหญใชเนื้อหาของขอมูลในเร่ืองของการ
พัฒนาทางดานสังคมมากท่ีสุด ไดแก เร่ืองของการทําถนนหนทาง การปองกันระงับโรคติดตอ และการ
ตอตานยาเสพติด ซ่ึงเปนภารกิจท่ีตองทําท่ีสมาชิกทํามากท่ีสุด เนื่องจากเนื้อหาสวนใหญเปนการพฒันา
ทางดานวัตถุมากกวาการพัฒนาคน ส่ือท่ีใชเปนส่ือบุคคลมากท่ีสุด เนื่องจากกํานันจะเปนตัวตั้งตัวตีใน
การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด ส่ือท่ีนํามาใชก็จะเปนส่ือท่ีงาย สามารถมีปฏิกริยายอนกลับได 
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3.  การพัฒนาทางดานวัฒนธรรม   ขอมูลเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทําของ
สมาชิกสภา อบต. ทางดานวฒันธรรม พบวา สมาชิกสภา อบต. เลือกใชส่ือบุคคลมากท่ีสุด ไดแก เร่ือง
ของการพัฒนาศึกษาเกีย่วกบัวัฒนธรรม แตเนื้อหาทางดานนี้กไ็มไดรับการปฏิบัติมากนักจากสมาชิก
สภา อบต. เนื่องจากเปนงานท่ีไมมีความสําคัญมากนัก สวนใหญเนนการพัฒนาทางดานสังคมมากกวา 
และสมาชิกสภา อบต.  ก็มีงานประจําทําอยูแลว  ไมมีเวลามากนักในการดําเนินกิจกรรม  ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ชาวบานท่ีทํากนัเปนประจําอยูแลว เชน ทําบุญตามเทศกาลตางๆ การจัดกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา 
การทําบุญ สรางศาลา ส่ือท่ีใชก็เปนการบอกตอๆ กัน ใหชาวบานมาชวยกัน 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยใครขอเสนอแนะทางแกไขปญหาดังกลาวใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ส่ือมวลชนควรเขามามีบทบาทในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา
ของสมาชิกสภา อบต. เชน โทรทัศน ควรมีรายการขาวท่ีเกีย่วของกบัการปฏิบัติภารกิจของ อบต. ให
มากขึ้น วิทยุกระจายเสียง ควรมีรายการเผยแพรความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ อบต. และระบบ
การทํางานของ อบต. หนังสือพิมพ โดยเฉพาะหนังสือพิมพทองถ่ิน ควรนําเสนอผลงานท่ีผานมาของ
สมาชิกสภา อบต. ใหประชาชนไดทราบ เพื่อประชาชนจะไดเกิดศรัทธาและใหความรวมมือกับสมาชิก
สภา อบต. 

2. หนวยงานราชการควรมีโครงการจัดฝกอบรมสมาชิกสภา อบต. ใหมีความรูความเขาใจใน  
บทบาทหนาท่ีของตนอยางแทจริง เพื่อนําความรูท่ีไดนัน้ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดในหมูบาน
ของตน 

3. ส่ือบุคคล เนื่องจากส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีความสําคัญมาก แตมีความรูนอย เพราะฉะน้ันจึง 
จําเปนตองใหความรูดวยส่ือตางๆ เชน ใหมีการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ระหวาง อบต. ท่ีเขมแข็ง กับ อบต. ท่ีไมเขมแข็ง การจัดประชุมผูนําเพื่อใหความรูความเขาใจ และ
สามารถนําความรูนั้นไปใชใหไดผล 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการแสวงหาและการใชขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติภารกิจท่ีตองทําและ
อาจทํา จากกลุมตัวอยางในตําบลอื่นๆ ซึ่งอาจใหผลการวิจัยท่ีคลายคลึงหรือแตกตางจากผลการวิจัยนี้  ซึ่ง
อาจทําใหสามารถสรุปผลไดอยางม่ันใจมากขึ้น และนําไปสูการสรุปเปนหลักกวางๆ (Generalization) ได 
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2. การวิจยัคร้ังนีพ้บวา สมาชิกสภา อบต. เปดรับส่ือบุคคลมากท่ีสุด และส่ือบุคคลท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ กํานัน เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาบทบาทและอิทธิพลของกํานันในองคการบริหารสวนตําบล
โดยตรง  
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ผนวก ก 
 

พระราชบัญญัต ิ
สภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 
----------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 
เปนปท่ี 49 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
             พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมาย  วาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ        
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537" 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
มาตรา  3   ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2519 
บรรดากฎหมาย   กฎ   และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ หรือซ่ึง  ขัดแยงกับ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
              มาตรา  4   ในพระราชบัญญัตินี้ 
              "หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน"    หมายความวา   เทศบาล  สุขาภิบาลและราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน   แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
              "นายอําเภอ"   หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
  "ตําบล"   หมายความวา  ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินและในกรณีท่ีตําบลใดมีพื้นท่ีอยูท้ังในและนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน     ใหหมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 "คณะกรรมการบริหาร"  หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
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    "กรรมการบริหาร"     หมายความวา     กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
    มาตรา  5   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให 
มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ     และแตงต้ังเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตาม  
พระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีมีผลเปนการท่ัวไปเม่ือไดประกาศในราช 
กิจจานเุบกษา ใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
สมาชิกสภาตําบล 
---------------------- 

 มาตรา  6   ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้        
ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนติิบุคคล 

สวนท่ี 1 
สมาชิกสภาตําบล 
--------------------- 

 มาตรา  7   สภาตําบลประกอบดวยสมาชกิโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบาน
ในตําบลและแพทยประจําตําบลและสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้น
เปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 
 มาตรา  8  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (1) 
และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) และ (4) ดังตอไปนี ้
  (1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนัน้เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือกต้ัง 
  (3) เปนภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนักบวช 
  (4) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 มาตรา 9  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมี
คุณสมบัติตาม (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) ถึง (11) ดงัตอไปนี ้
  (1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวย
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  (3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (4) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติด       
ใหโทษหรือเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดไวสําหรับคุณสมบัติของ 
ผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
  (5) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินหรือ
พนักงานองคการของรัฐ 
  (6) เปนผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  ผูชวยผูใหญบาน  หรือสารวัตรกํานัน 
  (7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวาทุจริตตอหนาท่ี 
  (8) เคยถูกผูวาราชการจังหวดัส่ังใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทย
ประจําตําบลและตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (9) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกโดยพนโทษมาแลวไมถึง     
สามปในวันเลือกตั้ง เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (10)  เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเส่ือมเสียทางศีลธรรม 
  (11) เคยถูกผูวาราชการจังหวดัส่ัง หรือสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกซ่ึง
ไดรับเลือกตั้ง เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวนัสมัครรับเลือกตั้ง 
 มาตรา 10   ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกาํหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
             มาตรา 11 สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวัน
เลือกตั้ง 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ     
เลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล   ซ่ึงไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งข้ึนใหมใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไป 
 มาตรา  12   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งพนจาก
ตําแหนงดวยเหตุใดเหตหุนึง่ ดังตอไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
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  (3) มีการยุบสภาตําบล 
  (4) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล   หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภา
ตําบล 
  (5) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวา   มีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู 
  (6) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเม่ือไดสอบสวนแลวปรากฎวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามาตรา 9 หรือมิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกนิหกเดือนหรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร 
  (7) ผูวาราชการจังหวดัส่ังใหพนจากตําแหนง   เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรอง
ในทางความประพฤติ 
  บทบัญญัติใน (4) มิใหใชบังคับในกรณีทีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนผู        
มีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนดํารงตําแหนง 
 มาตรา  13   เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งวางลง    เพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนงหรือการมียุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวนันับแตวันท่ีครบวาระหรือวนัท่ียบุ
สภาตําบลแลวแตกรณ ี
 มาตรา  14    เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ครบวาระหรือการยุบสภา   ใหมีการเลือกตัง้แทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวนันับแตวันท่ีตําแหนง
นั้นวางลง  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือก
ตั้งข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
 ใหสมาชิกสภาตําบลผูซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระท่ีเหลืออยูของ   
ผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  15   เม่ือการยุบ และรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีให
สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมท่ีถูกยบุหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึง
ไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสาดลงตามมาตรา 12 
 เม่ือมีการแยกพื้นท่ีบางสวนของหมูบานใดข้ึนเปนหมูบานใหม   ใหสมาชิกสภา 
ตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวา
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 มาตรา  16   สภาตําบลมีกํานนัเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึง
นายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบล 
 รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
 รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคสองเม่ือ 
  (1) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ  ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา 12 
 มาตรา  17   ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล  และมีหนาท่ีดําเนินการประชุมให
เปนตามขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากจิการแทนประธานสภาตําบลเม่ือประธานสภาตําบลไม
อยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภาตําบลมอบหมาย 
 เม่ือประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิก 
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกนัเองเปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 
 มาตรา  18   ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง การประชุมตองมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองค
ประชุม 
            การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
            สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานฯ
ในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
             มาตรา  19   สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการท่ีปฏิบัติงานใน
ตําบลนั้น    หรือจากบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 
 ใหนายอําเภอเปนผูแตงต้ังและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
 มาตรา  20   เลขานุการสภาตําบลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงาน
อ่ืนตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย 
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 มาตรา  21   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้   ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี 2 
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 

-------------------------- 
 มาตรา  22  สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ และ
งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการ  และพัฒนาตําบล ปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 มาตรา  23   ภายใตบังคับตามกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินการภายในตําบล ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (3) จัดใหมีและรักษาทางระบายนํ้า  และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (4) คุมครองดแูลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  (5) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
มาตรา  24   กํานัน ผูใหญบานและแพทยประจําตําบลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ    ตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล   หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบล เวนแตกํานัน  
ผูใหญบาน  หรือแพทยประจําตําบลจะไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล    หรือในกจิการท่ี
กระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 
 ในกรณีท่ีกํานนั  ผูใหญบาน   หรือแพทยประจําตําบล กระทําการฝาฝนตามท่ีบัญญัติในวรรค
หนึ่งใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานนัผูใหญบานหรือแพทยประจํา
ตําบลแลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไมเหมาะสมกบัตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
 มาตรา  25  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎ หมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบลใหกํานนั   และผูใหญบาน
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 มาตรา 26  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงานใดในพื้นท่ี
ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนัน้คํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวยมาตรา  27   ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล  แต
สภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอ่ืนดําเนนิการแทนเฉพาะกรณไีด 
 ในการทํานิตกิรรมของสภาตําบล  ใหประธานสภาตําบล  เลขานุการสภาตําบล  และสมาชิก
สภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกนัมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนีใ้หเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา  28   เม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขต
สภาตําบล  หรือรวมกับสภาตําบล  องคการบริหารสวนจงัหวัด   หรือหนวยงานการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกจิการท่ีจําเปนตองทําและเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของตน 
 

สวนท่ี 3 
รายไดและรายจายของสภาตําบล 

----------------------- 
 มาตรา  29   สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี ้
  (1) ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีปาย อากรฆาสัตวและผลประโยชน
อ่ืนวันเกิดจากการฆาสัตวท่ีจดัเก็บไดในตําบลน้ัน 
  (2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนด 
ไวท่ีจดัเก็บไดในตําบลนั้น 
  (3) คาธรรมเนียมในอนุญาตการพนันตามกฎหมายวา   ดวยการพนนัท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตาม
ขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 
  (4) ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
  (5) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองคการบริหารสวนจังหวดัไดรับจดัสรร 
  (6) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ท่ีองคการบริหารสวน 
จังหวดัไดรับจดัสรร 
 มาตรา  30   ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจดัสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน 
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 มาตรา  31   สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
  (1) รายไดจากทรัพยสินของสาภาตําบล 
  (2) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
  (3) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (4) เงินอุดหนนุและรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาล     หรือหนวยงานของรัฐ 
จัดสรรให 
  (5) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 มาตรา  32   รายไดของสภาตําบลใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 มาตรา  33   สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
  (1) เงินเดือน 
  (2) คาจาง 
  (3) เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
  (4) คาใชสอย 
  (5) คาวัสด ุ
  (6) คาครุภัณฑ 
  (7) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ 
  (8) คาสาธารณูปโภค 
  (9) เงินอุดหนนุหนวยงานอืน่ 
  (10) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 มาตรา  34   เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล  รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบล และ
เลขานุการสภาตําบล ใหเปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย       
ประจําป หรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิ 
  เม่ือสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ          
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัต ิ
  ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหมใดใชขอบังคับงบประมาณ
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 มาตรา  36   ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณการรักษา
ทรัพยสินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
 กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกบัการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาตําบล ใหสภาตําบล
ตองปฏิบัติดวยก็ได 
 ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นท่ีจํานวน
ประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลดวย 
  มาตรา  37   ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง  การบัญชี หรือการเงินอ่ืน 
ๆ  ของสภาตําบล 

สวนท่ี 4 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

---------------------- 
 มาตรา  38   นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
 ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนนิการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมายกอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ   หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ    
นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดงักลาวไวเปนการช่ัวคราวได  และรายงานไปยังผูวาราชการ
จังหวดัเพื่อวินจิฉัย 
 ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวดัเห็นวาการดาํเนินการของสภาตําบลไมชอบดวยกฎหมายกอหรือ
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวา 
ราชการจังหวดัมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 
 ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวดัเห็นวาการดาํเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบแลวใหผูวา 
ราชการจังหวดัส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ       แตถานายอําเภอไมรายงานผูวาราชการจังหวดั
ภายในสิบหาวนันับแตวันท่ียบัยั้งหรือผูวาราชการจังหวัดไมวินจิฉัยภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ีไดรับ
เร่ืองใหการยับยั้งของนายอําเภอ  และอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปนอันส้ินสุดลงต้ังแตวนัท่ี
ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 มาตรา  39   หากปรากฎวาสภาตําบลกระทําการผิดฝาฝนตอความสงบเรียบรอย  หรือสวัสดิ
ภาพของประชาชนหรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวดั   อาจส่ังยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ        และเม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังยุบ
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 ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหน่ึงเปนผลจากกระทําของกํานัน   ผูใหญบานหรือแพทย
ประจําตําบล  ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวย ใหผูวา
ราชการจังหวดัส่ังใหบุคคลตําบลโดยตําแหนงหรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวยใหผูวาราชการ
จังหวดัส่ังใหบุคคลดังกลาว  ออกจากตําแหนงกํานัน  ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบลแลวแตกรณี  
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไม
เหมาะสมกับตําแหนงกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีและถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
เหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง   ท้ังหมด       ใหผูวาราชการจังหวดัแตงต้ัง
บุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเขารวมปฏิบัติหนาท่ีกับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท่ีเหลืออยูจนกวา
จะมีการเลือกตั้งกํานัน  ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหม 
หมวดท่ี 2 
องคการบริหารสวนตําบล 
------------------- 
 มาตรา  40   สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน  
สามปเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง   อาจจัดต้ังเปน
องคการบริหารสวนตําบลได   โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศในราช
กิจจานเุบกษาในประกาศนัน้ใหระบุช่ือและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย 
 การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหน่ึงใหทําเปนประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 มาตรา  41   สภาตําบลที่ไดจดัต้ังเปนองคการบริการสวนตําบลตามมาตรา  40  ใหพนจาก
สภาพแหงสภาตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศจัดต้ังข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลเปนตนไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้  และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตามวรรค
หนึ่งใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  42   ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล   อาจจัดต้ังองคการบริหารสวน
ตําบลข้ึนเปนเทศบาลไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหน่ึง ใหพนจากสภาพแหงองคการ
บริหารสวนตําบลนับแตวนัท่ีไดประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนเทศบาลเปนตนไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ พนกังานสวนตําบลและลูกจางขององคการ
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 บรรรดาขอบังคับท่ีไดใชบังคับในเร่ืองใดอยูกอนแลวใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการ         
ช่ัวคราวจนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นข้ึนใหม 
 มาตรา  43   องคบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนติิบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
 มาตรา  44   องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 

สวนที่ 1 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

------------------ 
 มาตรา  45   สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย    สมาชิกโดยตําแหนง  ไดแกกํานัน   
ผูใหญขานของทุกหมูบานใน และแพทยประจําตําบล   และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้น เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสองคน 
 มาตรา  46   สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (1) ใหความเหน็ชอบแผนพฒันาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกจิการของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  (2) พิจารณาและใหความเหน็ชอบรางขอบังคับตําบล  รางขอบังคับงบประมาณ
รายจายประจําป  และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิม่เติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตําบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ    และขอบังคับของทางราชการ 
 มาตรา  47   ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 
มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 24     มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา  48  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึงซ่ึงเลือก
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหนายอําเภอแตงต้ังประธาน    และรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตามมติของสภองคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  49   ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนง
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 มาตรา  50   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ  ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12   ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามาตรา 47 
  (3) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 
 มาตรา  51   เม่ือตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง  
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีตําแหนงนั้นวางลง และใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนน้ัน
อยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  52  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม   
ขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได  หรือตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 เม่ือประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในท่ีประชุมใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 
 มาตรา  53   ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  หรือหลายสมัยแลวแต สภาองคการ
บริหารสวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกนิส่ีสมัย  วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด 
 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก  ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายใน 
ส่ีสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ๆ  ใหมีกําหนดไมเกนิสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 มาตรา  54   ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 ในกรณีท่ียังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    หรือประธานสภาองคการบริหาร
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 มาตรา  55   นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว  เม่ือเหน็วาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของ     
องคการบริหารสวนตําบล   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      ประธานกรรมการบริหารหรือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยูอาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดประชุมวิสามัญใหนายอําเภอ
พิจารณาถาเหน็สมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 
 สมัยประชุมวสิามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ
อนุญาตจากนายอําเภอ 
 มาตรา  56   การประชุมสภาองคการบิรหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู
จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา  18  วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลดวยอนุโลม 
 มาตรา  57   ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคน
หนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล    
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหน่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหน่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจดัการประชุม
และงานอ่ืนใดตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 

สวนท่ี 2 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

----------------------- 
 มาตรา  58   ใหองคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบลคณะหนึ่ง
ซ่ึงนายอําเภอแตงต้ังจากกํานัน   และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนผูใหญบานไมเกิน
สองคน   และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งไมเกินส่ีคนตามมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
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 ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารและเลือก
กรรมการบริหารอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา  59   คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี   ดังตอไปนี ้
  (1) บริหารกจิการขององคการบริหารสวนตําบลไดเปนไปตามมติขอบังคับ และ
แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
  (2) จัดทําแผนพัฒนาตําบล  และงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  (3) รายงานผลการปฏิบัติงาน   และการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
  (4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา  60   ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล 
 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให                
คณะกรรมการบริหารแตงต้ังกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด  แตงต้ังใหประธาน
กรรมการบริหารเปนกรรมการ  หรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด   ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดยีวกับประธานกรรมการบริหารในระหวางรักษาราชการแทนดวย 
 มาตรา  61   ประธานกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวนัท่ีไดรับ
เลือกเปนประธานกรรมการบริหาร 
 มาตรา  62   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการบริหาร 
พนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12   ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  47 
 มาตรา 63   เม่ือตําแหนงประธานกรรมการบริหารวางลง  เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ
ใหมีการเลือกประธานกรรมการบริหารแทนตําหนงท่ีวางภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีตาํแหนงน้ันวางลง   
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  ใหซ่ึงไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  64   กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1)  สภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินอายุหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ผูวาราชการจังหวดัส่ังใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา92 
  (3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (4) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12  ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  47 
  (5) ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (6) สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 กรรมการบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตาม (1) ใหคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
กรรมการบริหารซ่ึงไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาท่ี 
 มติของสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม (6)  ถาเกี่ยวกับกํานันหรือผูใหญบาน ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหผูวาราชการจังหวดัส่ังใหสมาชิกผูนั้น
ออกจากตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน   โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง
ในทางความประพฤติ   หรือความสามารถไมเหมาะสมกบัตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี 
 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกกรรมการบริหารข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสามสิบ
วันนับแตวนัท่ีตําแหนงน้ันวางลง   เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึง่รอยแปดสิบวัน  
จะไมดาํเนินการเลือกกรรมการบริหารข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
 ใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนนัน้อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

มาตรา  65   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ  ใหสมาชิกสภาองคการ  
บริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี 3 
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อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
-------------------------- 

 มาตรา  66   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
  (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 
  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (7) คุมครอง ดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา  68   ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจดัทํากิจกรรมในเขต    
องคการบริหารสวนตําบล ดงัตอไปนี ้
  (1) ใหมีน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกฬีา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุมครองดแูลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
  (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
  (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
 มาตรา  69   อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา  66 มาตรา 67 และมาตรา 
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 มาตรา  70   เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหินาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้   ใหองคการบริหารสวน
ตําบล มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง
ราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการ ถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความ    
ม่ันคงแหงชาติ 
 มาตรา  71  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใหบังคับในตําบลไดเทาท่ี   
ไมขัดตอกฎหมาย  หรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในการนี้จะกําหนด คาธรรมเนียมท่ี
จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได  แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหารอยบาท  รางบังคับ
ตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบลตาม
วรรรคหน่ึงแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศเปนขอบังคับตําบลตอไป 
 ในกรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภาองคการบริหาร
สวนตําบลภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว    เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนรางขอบังคับตําบลที่
กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหน่ึง เม่ือนายอําเภอไมเห็นชอบดวย ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอัน
ตกไป เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตามวรรคส่ีแลวมีมติ   
ยืนยนัตามรางขอบังคับตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภา      
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยูใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศเปน   
ขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอแตถาสภาองคการบริหารสวนตําบล       
ไมยืนยันภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนายอําเภอ หรือยืนยนัดวย
คะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหราง
ขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
 มาตรา  72   ใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงานสวนตําบลและอาจจัดแบงการบริหารงาน
ออกเปน 
  (1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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  (2) สวนตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดตั้งข้ึน 
 ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราข้ึนเปนพระราชกฤษฎีกา 
 เพื่อประโยชนแกกจิการขององคการบริหารสวนตําบล   องคการบริหารสวนตําบลอาจขอให
ขาราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราว
ไดโดยไมขาดจากตนสังกดัเดิม  ท้ังนี้ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน 
และในกรณีท่ีเปนขาราชการซ่ึงไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ใหกระทรวงมหาดไทยทําความ
ตกลงกับหนวยงานตนสังกดักอนแตงต้ัง 
 มาตรา  73  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือ  
รวมกับสภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหาร       
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  เพื่อกระทํากจิการรวมกันได  ท้ังนี้เม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตําบล       
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของ และกิจการนัน้เปนกิจการท่ีจําเปนตองทําและเปนการเกีย่วเนือ่งกับกิจการท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของตน 
 

สวนท่ี 4 
รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

---------------------- 
 มาตรา 74 ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษปีาย อาการการฆาสัตวและ
ผลประโยชนอ่ืนอันเกดิจากการฆาสัตว  ท้ังนี้   ในองคการบริหารสวนตําบลเม่ือไดมีการจัดเก็บตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหสงมอบใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนัน้ 
 มาตรา  75   ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจงัหวัดใด ใหจดัสรร
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 
 มาตรา  76   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและ       
คาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนไมเกนิรอยละสิบของภาษีอากร และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือ    
ทุกประเภท ดงัตอไปนี ้
  (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการต้ังอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล 
  (2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย วาดวยสุราซ่ึงรานขายสุราต้ังอยูใน
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  (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาติในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซ่ึง
สถานท่ีเลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
 การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตราน้ี เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
 ภาษีอาการและคาธรรมเนียมตามมาตราน้ีใหถือเปนภาษอีากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น 
 มาตรา  77  รายไดจากเงินอากรตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน คาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยน้ําบาดาลเงินอากรประทานบัตรใบอนุญาต     และอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการ
ประมง   คาภาคหลวง        และคาธรรมเนียมตามกฎหมายดวยปาไมและคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
และนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ  ท่ีเก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลนัน้ 
 มาตรา  78   คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร   และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม  ท้ังนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใดเม่ือใดมีการจดัเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลน้ัน   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา  79   เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด     
ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนัน้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  80   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม     
โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิม่ข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรตอไปนี้   
(1) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎาเรียกเก็บมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยใหองคการบริหารสวนตําบลเกบ็ใน
อัตรารอยละศูนย 
  (2) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอ่ืน  ใหองคการบริาหาร
สวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร  
  ภาษีมูลคาเพิ่มข้ึนตามมาตรานี้  ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  81   องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม   ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี
อากรหรือคาธรรมเนียม  เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนตําบลก็ได  ใน
กรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  82   องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
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  (1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
  (3) รายไดจากกิจการเกี่ยวกบัการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
  (4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต   และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (5) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (6) รายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
  (7) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
  (8) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  83   องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติ
บุคคลตาง ๆ ไดเม่ือไดรับอนญุาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 การกูเงินตามวรรคหน่ึงใหเปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา  84   รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโดยการตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  85  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย  ดังตอไปนี ้
  (1)  เงินเดือน 
  (2)  คาจาง 
  (3)  เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
  (4)  คาใชสอย 
  (5)  คาวัสด ุ
  (6)  คาครุภัณฑ 
  (7)  คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ  
  (8)  คาสาธารณูปโภค 
  (9)  เงินอุดหนนุหนวยงานอืน่ 
  (10)  รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน   หรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 มาตรา  86   เงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรม-การบริหารให
เปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา   87   งบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหาร
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 ถาในระหวางปงบประมาณใด   รายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนัน้
หรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ ใหจดัทําของบังคับงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม 
 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป  
หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ ถานายอําเภอไม
อนุมัติ  ใหนายอําเภอสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบังคับนั้นใหม
ภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีรับรางขอบังคับดังกลาว 
 ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบังคับงบประมาณรายจาย    
ประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหนายอําเภอรางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมไปยังผูวาราชการจังหวดัภายในกําหนดเวลา      
สิบหวาวนันับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล   แจงมติยืนยันถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบับงคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหผูวา    
ราชการจังหวดัสงไปยังนายอําเภอเพื่อลงช่ืออนุมัติ   ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับราง         
ขอบังคับ     งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ  ใหรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําป   หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป 
 ในการพจิารณารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณ      
รายจายเพิ่มเตมิ  สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ี
ไดรับรางขอบังคับ เม่ือพนกาํหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรม-การบริหารเสนอและ
ใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 
 ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหมใหใชขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 
 มาตรา  88   ระเบียบวาดวยการคลัง  การงบประมาณ  การโอนการจัดการทรัพยสิน การซ้ือ 
การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย    กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวน
ตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
 ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหคํานงึถึงความเปนอิสระความคลองตัว
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 มาตรา  89   ใหนําบทบัญญัติมาตรา  37  มาใชบังคับกบัการตรวจสอบการคลัง 
การบัญชีหรือการเงินอ่ืน ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

สวนท่ี 5 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

-------------------- 
 มาตรา  90   ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดแูลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
 ในการปฏิบัตกิารตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหน่ึง  ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการบริหารพนักงานสวนตําบล  และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบล  มาช้ีแจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคการบริหาร
สวนตําบลมาตรวจสอบได 
 มาตรา  91   หากปรากฎวาสภาองคการบริหารสวนตําบล  กระทําการฝาฝนตอความสงบ   
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือละเลยไมปฏิบัติตาม    หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาท่ี   ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ 
 ในกรณีท่ีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงเปนผลจากการกระทาํของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลซ่ึงเปนสมาชิกโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการ
ดวย ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานนั ผูใหญบานหรือแพทยประจํา
ตําบลแลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไมเหมาะสมกบัตําแหนงตามกฎหมาย   วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  64  วรรคสองมาใชบังคับกับกํานันหรือผูใหญบาน ซ่ึงตองออกจาก
ตําแหนงตามวรรคสองและเปนกรรมการบริหารอยูดวย   ในกรณีนี้ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังบุคคล
ซ่ึงเคยเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีถูกยุบไปเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนจนกวา
กรรมการบริหารซ่ึงไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาท่ี 
 มาตรา  92  หากปรากฎวาคณะกรรมการบริหารกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ 
สวัสดภิาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวดัอาจส่ังใหคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ หรือกรรมการบริหารบางคนพนจากตําแหนงไดตามคํา
เสนอแนะของนายอําเภอ ในกรณีนีใ้หสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเลือกสมาชิกสภา       
องคการบริหารสวนตําบลข้ึนเปนกรรมการบริหารใหมภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีกรรมการบริหาร   
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารตองพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึงเปนผลจากการกระทําของ
กํานันหรือผูใหญบาน  ซ่ึงเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง  หรือกรรมการบริหารที่พนจากตําแหนง  
ดังกลาวเปนกาํนันหรือผูใหญบาน   ใหผูวาราชการจังหวดัส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน
หรือผูใหญบาน แลวแตกรณ ีโดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความ
ประพฤติ    หรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี  
 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

 มาตรา  93   ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ท่ี 326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เฉพาะท่ีอยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 326  ลงวันท่ี  
13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา  12  ของพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  94   บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒใิหหมายถึงสมาชิก
สภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  95   สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 
2515 ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท ให
กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้   ท้ังน้ี ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาตําบลที่จะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตาม
วรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ในระหวางดําเนินการจดัต้ังองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาตรา 6  มาใช
บังคับแกตําบลดังกลาว  และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิบัตฉิบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  
2515 ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามประกาศของคณะปฏิวตัิดังกลาว จนถึงวันท่ีมีมีการประชุมสภา      
องคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก 
 เม่ือจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงแลวใหโอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ   
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 ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความในมาตรา  85  
วรรคสอง  มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จดัต้ังข้ึนตามวรรรคหน่ึงหรือตามพระราชบัญญัติ
นี้   และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ   บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตรี 
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ผนวก ก 
 

พระราชบัญญัต ิ
สภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 
----------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 
เปนปท่ี 49 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
             พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมาย  วาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ        
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537" 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
มาตรา  3   ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2519 
บรรดากฎหมาย   กฎ   และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ หรือซ่ึง  ขัดแยงกับ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
              มาตรา  4   ในพระราชบัญญัตินี้ 
              "หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน"    หมายความวา   เทศบาล  สุขาภิบาลและราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน   แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
              "นายอําเภอ"   หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
  "ตําบล"   หมายความวา  ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินและในกรณีท่ีตําบลใดมีพื้นท่ีอยูท้ังในและนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน     ใหหมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 "คณะกรรมการบริหาร"  หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
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    "กรรมการบริหาร"     หมายความวา     กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
    มาตรา  5   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให 
มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ     และแตงต้ังเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตาม  
พระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีมีผลเปนการท่ัวไปเม่ือไดประกาศในราช 
กิจจานเุบกษา ใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
สมาชิกสภาตําบล 
---------------------- 

 มาตรา  6   ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้        
ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนติิบุคคล 

สวนท่ี 1 
สมาชิกสภาตําบล 
--------------------- 

 มาตรา  7   สภาตําบลประกอบดวยสมาชกิโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบาน
ในตําบลและแพทยประจําตําบลและสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้น
เปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 
 มาตรา  8  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (1) 
และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) และ (4) ดังตอไปนี ้
  (1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนัน้เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือกต้ัง 
  (3) เปนภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนักบวช 
  (4) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 มาตรา 9  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมี
คุณสมบัติตาม (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) ถึง (11) ดงัตอไปนี ้
  (1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวย
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  (3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (4) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติด       
ใหโทษหรือเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดไวสําหรับคุณสมบัติของ 
ผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
  (5) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินหรือ
พนักงานองคการของรัฐ 
  (6) เปนผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  ผูชวยผูใหญบาน  หรือสารวัตรกํานัน 
  (7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวาทุจริตตอหนาท่ี 
  (8) เคยถูกผูวาราชการจังหวดัส่ังใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทย
ประจําตําบลและตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (9) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกโดยพนโทษมาแลวไมถึง     
สามปในวันเลือกตั้ง เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (10)  เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเส่ือมเสียทางศีลธรรม 
  (11) เคยถูกผูวาราชการจังหวดัส่ัง หรือสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกซ่ึง
ไดรับเลือกตั้ง เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวนัสมัครรับเลือกตั้ง 
 มาตรา 10   ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกาํหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
             มาตรา 11 สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวัน
เลือกตั้ง 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ     
เลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล   ซ่ึงไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งข้ึนใหมใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไป 
 มาตรา  12   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งพนจาก
ตําแหนงดวยเหตุใดเหตหุนึง่ ดังตอไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
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  (3) มีการยุบสภาตําบล 
  (4) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล   หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภา
ตําบล 
  (5) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวา   มีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู 
  (6) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเม่ือไดสอบสวนแลวปรากฎวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามาตรา 9 หรือมิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกนิหกเดือนหรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร 
  (7) ผูวาราชการจังหวดัส่ังใหพนจากตําแหนง   เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรอง
ในทางความประพฤติ 
  บทบัญญัติใน (4) มิใหใชบังคับในกรณีทีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนผู        
มีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนดํารงตําแหนง 
 มาตรา  13   เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งวางลง    เพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนงหรือการมียุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวนันับแตวันท่ีครบวาระหรือวนัท่ียบุ
สภาตําบลแลวแตกรณ ี
 มาตรา  14    เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ครบวาระหรือการยุบสภา   ใหมีการเลือกตัง้แทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวนันับแตวันท่ีตําแหนง
นั้นวางลง  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือก
ตั้งข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
 ใหสมาชิกสภาตําบลผูซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระท่ีเหลืออยูของ   
ผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  15   เม่ือการยุบ และรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีให
สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมท่ีถูกยบุหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึง
ไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสาดลงตามมาตรา 12 
 เม่ือมีการแยกพื้นท่ีบางสวนของหมูบานใดข้ึนเปนหมูบานใหม   ใหสมาชิกสภา 
ตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวา
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 มาตรา  16   สภาตําบลมีกํานนัเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึง
นายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบล 
 รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
 รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคสองเม่ือ 
  (1) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ  ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา 12 
 มาตรา  17   ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล  และมีหนาท่ีดําเนินการประชุมให
เปนตามขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากจิการแทนประธานสภาตําบลเม่ือประธานสภาตําบลไม
อยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภาตําบลมอบหมาย 
 เม่ือประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิก 
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกนัเองเปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 
 มาตรา  18   ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง การประชุมตองมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองค
ประชุม 
            การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
            สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานฯ
ในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
             มาตรา  19   สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการท่ีปฏิบัติงานใน
ตําบลนั้น    หรือจากบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 
 ใหนายอําเภอเปนผูแตงต้ังและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
 มาตรา  20   เลขานุการสภาตําบลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงาน
อ่ืนตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย 
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 มาตรา  21   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้   ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี 2 
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 

-------------------------- 
 มาตรา  22  สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ และ
งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการ  และพัฒนาตําบล ปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 มาตรา  23   ภายใตบังคับตามกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินการภายในตําบล ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (3) จัดใหมีและรักษาทางระบายนํ้า  และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (4) คุมครองดแูลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  (5) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
มาตรา  24   กํานัน ผูใหญบานและแพทยประจําตําบลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ    ตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล   หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบล เวนแตกํานัน  
ผูใหญบาน  หรือแพทยประจําตําบลจะไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบล    หรือในกจิการท่ี
กระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 
 ในกรณีท่ีกํานนั  ผูใหญบาน   หรือแพทยประจําตําบล กระทําการฝาฝนตามท่ีบัญญัติในวรรค
หนึ่งใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานนัผูใหญบานหรือแพทยประจํา
ตําบลแลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไมเหมาะสมกบัตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
 มาตรา  25  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎ หมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบลใหกํานนั   และผูใหญบาน
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 มาตรา 26  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงานใดในพื้นท่ี
ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนัน้คํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวยมาตรา  27   ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล  แต
สภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอ่ืนดําเนนิการแทนเฉพาะกรณไีด 
 ในการทํานิตกิรรมของสภาตําบล  ใหประธานสภาตําบล  เลขานุการสภาตําบล  และสมาชิก
สภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกนัมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนีใ้หเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา  28   เม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขต
สภาตําบล  หรือรวมกับสภาตําบล  องคการบริหารสวนจงัหวัด   หรือหนวยงานการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกจิการท่ีจําเปนตองทําและเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของตน 
 

สวนท่ี 3 
รายไดและรายจายของสภาตําบล 

----------------------- 
 มาตรา  29   สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี ้
  (1) ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีปาย อากรฆาสัตวและผลประโยชน
อ่ืนวันเกิดจากการฆาสัตวท่ีจดัเก็บไดในตําบลน้ัน 
  (2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนด 
ไวท่ีจดัเก็บไดในตําบลนั้น 
  (3) คาธรรมเนียมในอนุญาตการพนันตามกฎหมายวา   ดวยการพนนัท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตาม
ขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 
  (4) ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
  (5) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองคการบริหารสวนจังหวดัไดรับจดัสรร 
  (6) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ท่ีองคการบริหารสวน 
จังหวดัไดรับจดัสรร 
 มาตรา  30   ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจดัสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน 
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 มาตรา  31   สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
  (1) รายไดจากทรัพยสินของสาภาตําบล 
  (2) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
  (3) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (4) เงินอุดหนนุและรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาล     หรือหนวยงานของรัฐ 
จัดสรรให 
  (5) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 มาตรา  32   รายไดของสภาตําบลใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 มาตรา  33   สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
  (1) เงินเดือน 
  (2) คาจาง 
  (3) เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
  (4) คาใชสอย 
  (5) คาวัสด ุ
  (6) คาครุภัณฑ 
  (7) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ 
  (8) คาสาธารณูปโภค 
  (9) เงินอุดหนนุหนวยงานอืน่ 
  (10) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 มาตรา  34   เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล  รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบล และ
เลขานุการสภาตําบล ใหเปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย       
ประจําป หรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิ 
  เม่ือสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ          
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัต ิ
  ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหมใดใชขอบังคับงบประมาณ
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 มาตรา  36   ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณการรักษา
ทรัพยสินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
 กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกบัการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาตําบล ใหสภาตําบล
ตองปฏิบัติดวยก็ได 
 ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นท่ีจํานวน
ประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลดวย 
  มาตรา  37   ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง  การบัญชี หรือการเงินอ่ืน 
ๆ  ของสภาตําบล 

สวนท่ี 4 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

---------------------- 
 มาตรา  38   นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
 ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนนิการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมายกอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ   หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ    
นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดงักลาวไวเปนการช่ัวคราวได  และรายงานไปยังผูวาราชการ
จังหวดัเพื่อวินจิฉัย 
 ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวดัเห็นวาการดาํเนินการของสภาตําบลไมชอบดวยกฎหมายกอหรือ
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวา 
ราชการจังหวดัมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 
 ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวดัเห็นวาการดาํเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบแลวใหผูวา 
ราชการจังหวดัส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ       แตถานายอําเภอไมรายงานผูวาราชการจังหวดั
ภายในสิบหาวนันับแตวันท่ียบัยั้งหรือผูวาราชการจังหวัดไมวินจิฉัยภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ีไดรับ
เร่ืองใหการยับยั้งของนายอําเภอ  และอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปนอันส้ินสุดลงต้ังแตวนัท่ี
ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 มาตรา  39   หากปรากฎวาสภาตําบลกระทําการผิดฝาฝนตอความสงบเรียบรอย  หรือสวัสดิ
ภาพของประชาชนหรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวดั   อาจส่ังยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ        และเม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังยุบ
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 ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหน่ึงเปนผลจากกระทําของกํานัน   ผูใหญบานหรือแพทย
ประจําตําบล  ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวย ใหผูวา
ราชการจังหวดัส่ังใหบุคคลตําบลโดยตําแหนงหรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวยใหผูวาราชการ
จังหวดัส่ังใหบุคคลดังกลาว  ออกจากตําแหนงกํานัน  ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบลแลวแตกรณี  
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไม
เหมาะสมกับตําแหนงกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีและถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
เหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง   ท้ังหมด       ใหผูวาราชการจังหวดัแตงต้ัง
บุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเขารวมปฏิบัติหนาท่ีกับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท่ีเหลืออยูจนกวา
จะมีการเลือกตั้งกํานัน  ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหม 
หมวดท่ี 2 
องคการบริหารสวนตําบล 
------------------- 
 มาตรา  40   สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน  
สามปเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง   อาจจัดต้ังเปน
องคการบริหารสวนตําบลได   โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศในราช
กิจจานเุบกษาในประกาศนัน้ใหระบุช่ือและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย 
 การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหน่ึงใหทําเปนประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 มาตรา  41   สภาตําบลที่ไดจดัต้ังเปนองคการบริการสวนตําบลตามมาตรา  40  ใหพนจาก
สภาพแหงสภาตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศจัดต้ังข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลเปนตนไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้  และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตามวรรค
หนึ่งใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  42   ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล   อาจจัดต้ังองคการบริหารสวน
ตําบลข้ึนเปนเทศบาลไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหน่ึง ใหพนจากสภาพแหงองคการ
บริหารสวนตําบลนับแตวนัท่ีไดประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนเทศบาลเปนตนไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ พนกังานสวนตําบลและลูกจางขององคการ
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 บรรรดาขอบังคับท่ีไดใชบังคับในเร่ืองใดอยูกอนแลวใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการ         
ช่ัวคราวจนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นข้ึนใหม 
 มาตรา  43   องคบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนติิบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
 มาตรา  44   องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 

สวนที่ 1 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

------------------ 
 มาตรา  45   สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย    สมาชิกโดยตําแหนง  ไดแกกํานัน   
ผูใหญขานของทุกหมูบานใน และแพทยประจําตําบล   และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้น เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสองคน 
 มาตรา  46   สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (1) ใหความเหน็ชอบแผนพฒันาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกจิการของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  (2) พิจารณาและใหความเหน็ชอบรางขอบังคับตําบล  รางขอบังคับงบประมาณ
รายจายประจําป  และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิม่เติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตําบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ    และขอบังคับของทางราชการ 
 มาตรา  47   ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 
มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 24     มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา  48  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึงซ่ึงเลือก
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหนายอําเภอแตงต้ังประธาน    และรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตามมติของสภองคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  49   ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนง
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 มาตรา  50   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ  ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12   ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามาตรา 47 
  (3) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 
 มาตรา  51   เม่ือตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง  
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีตําแหนงนั้นวางลง และใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนน้ัน
อยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  52  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม   
ขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได  หรือตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 เม่ือประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในท่ีประชุมใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 
 มาตรา  53   ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  หรือหลายสมัยแลวแต สภาองคการ
บริหารสวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกนิส่ีสมัย  วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด 
 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก  ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายใน 
ส่ีสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ๆ  ใหมีกําหนดไมเกนิสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 มาตรา  54   ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 ในกรณีท่ียังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    หรือประธานสภาองคการบริหาร
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 มาตรา  55   นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว  เม่ือเหน็วาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของ     
องคการบริหารสวนตําบล   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      ประธานกรรมการบริหารหรือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยูอาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดประชุมวิสามัญใหนายอําเภอ
พิจารณาถาเหน็สมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 
 สมัยประชุมวสิามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ
อนุญาตจากนายอําเภอ 
 มาตรา  56   การประชุมสภาองคการบิรหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู
จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา  18  วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลดวยอนุโลม 
 มาตรา  57   ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคน
หนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล    
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหน่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหน่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจดัการประชุม
และงานอ่ืนใดตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 

สวนท่ี 2 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

----------------------- 
 มาตรา  58   ใหองคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบลคณะหนึ่ง
ซ่ึงนายอําเภอแตงต้ังจากกํานัน   และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนผูใหญบานไมเกิน
สองคน   และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งไมเกินส่ีคนตามมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
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 ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารและเลือก
กรรมการบริหารอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา  59   คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี   ดังตอไปนี ้
  (1) บริหารกจิการขององคการบริหารสวนตําบลไดเปนไปตามมติขอบังคับ และ
แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
  (2) จัดทําแผนพัฒนาตําบล  และงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  (3) รายงานผลการปฏิบัติงาน   และการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
  (4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา  60   ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล 
 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให                
คณะกรรมการบริหารแตงต้ังกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด  แตงต้ังใหประธาน
กรรมการบริหารเปนกรรมการ  หรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด   ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดยีวกับประธานกรรมการบริหารในระหวางรักษาราชการแทนดวย 
 มาตรา  61   ประธานกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวนัท่ีไดรับ
เลือกเปนประธานกรรมการบริหาร 
 มาตรา  62   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการบริหาร 
พนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12   ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  47 
 มาตรา 63   เม่ือตําแหนงประธานกรรมการบริหารวางลง  เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ
ใหมีการเลือกประธานกรรมการบริหารแทนตําหนงท่ีวางภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีตาํแหนงน้ันวางลง   
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  ใหซ่ึงไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  64   กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1)  สภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินอายุหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ผูวาราชการจังหวดัส่ังใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา92 
  (3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับแตวนัลาออก 
  (4) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12  ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  47 
  (5) ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (6) สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 กรรมการบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตาม (1) ใหคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
กรรมการบริหารซ่ึงไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาท่ี 
 มติของสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม (6)  ถาเกี่ยวกับกํานันหรือผูใหญบาน ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหผูวาราชการจังหวดัส่ังใหสมาชิกผูนั้น
ออกจากตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน   โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง
ในทางความประพฤติ   หรือความสามารถไมเหมาะสมกบัตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี 
 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกกรรมการบริหารข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสามสิบ
วันนับแตวนัท่ีตําแหนงน้ันวางลง   เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึง่รอยแปดสิบวัน  
จะไมดาํเนินการเลือกกรรมการบริหารข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
 ใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนนัน้อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

มาตรา  65   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ  ใหสมาชิกสภาองคการ  
บริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี 3 
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อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
-------------------------- 

 มาตรา  66   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
  (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 
  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (7) คุมครอง ดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา  68   ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจดัทํากิจกรรมในเขต    
องคการบริหารสวนตําบล ดงัตอไปนี ้
  (1) ใหมีน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกฬีา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุมครองดแูลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
  (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
  (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
 มาตรา  69   อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา  66 มาตรา 67 และมาตรา 
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 มาตรา  70   เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหินาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้   ใหองคการบริหารสวน
ตําบล มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง
ราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการ ถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความ    
ม่ันคงแหงชาติ 
 มาตรา  71  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใหบังคับในตําบลไดเทาท่ี   
ไมขัดตอกฎหมาย  หรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในการนี้จะกําหนด คาธรรมเนียมท่ี
จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได  แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหารอยบาท  รางบังคับ
ตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบลตาม
วรรรคหน่ึงแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศเปนขอบังคับตําบลตอไป 
 ในกรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภาองคการบริหาร
สวนตําบลภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว    เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนรางขอบังคับตําบลที่
กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหน่ึง เม่ือนายอําเภอไมเห็นชอบดวย ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอัน
ตกไป เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตามวรรคส่ีแลวมีมติ   
ยืนยนัตามรางขอบังคับตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภา      
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยูใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศเปน   
ขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอแตถาสภาองคการบริหารสวนตําบล       
ไมยืนยันภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนายอําเภอ หรือยืนยนัดวย
คะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหราง
ขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
 มาตรา  72   ใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงานสวนตําบลและอาจจัดแบงการบริหารงาน
ออกเปน 
  (1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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  (2) สวนตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดตั้งข้ึน 
 ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราข้ึนเปนพระราชกฤษฎีกา 
 เพื่อประโยชนแกกจิการขององคการบริหารสวนตําบล   องคการบริหารสวนตําบลอาจขอให
ขาราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราว
ไดโดยไมขาดจากตนสังกดัเดิม  ท้ังนี้ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน 
และในกรณีท่ีเปนขาราชการซ่ึงไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ใหกระทรวงมหาดไทยทําความ
ตกลงกับหนวยงานตนสังกดักอนแตงต้ัง 
 มาตรา  73  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือ  
รวมกับสภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหาร       
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  เพื่อกระทํากจิการรวมกันได  ท้ังนี้เม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตําบล       
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของ และกิจการนัน้เปนกิจการท่ีจําเปนตองทําและเปนการเกีย่วเนือ่งกับกิจการท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของตน 
 

สวนท่ี 4 
รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

---------------------- 
 มาตรา 74 ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษปีาย อาการการฆาสัตวและ
ผลประโยชนอ่ืนอันเกดิจากการฆาสัตว  ท้ังนี้   ในองคการบริหารสวนตําบลเม่ือไดมีการจัดเก็บตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหสงมอบใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนัน้ 
 มาตรา  75   ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจงัหวัดใด ใหจดัสรร
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 
 มาตรา  76   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและ       
คาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนไมเกนิรอยละสิบของภาษีอากร และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือ    
ทุกประเภท ดงัตอไปนี ้
  (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการต้ังอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล 
  (2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย วาดวยสุราซ่ึงรานขายสุราต้ังอยูใน

 

DPU



 94

  (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาติในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซ่ึง
สถานท่ีเลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
 การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตราน้ี เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
 ภาษีอาการและคาธรรมเนียมตามมาตราน้ีใหถือเปนภาษอีากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น 
 มาตรา  77  รายไดจากเงินอากรตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน คาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยน้ําบาดาลเงินอากรประทานบัตรใบอนุญาต     และอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการ
ประมง   คาภาคหลวง        และคาธรรมเนียมตามกฎหมายดวยปาไมและคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
และนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ  ท่ีเก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลนัน้ 
 มาตรา  78   คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร   และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม  ท้ังนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใดเม่ือใดมีการจดัเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลน้ัน   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา  79   เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด     
ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนัน้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  80   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม     
โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิม่ข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรตอไปนี้   
(1) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎาเรียกเก็บมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยใหองคการบริหารสวนตําบลเกบ็ใน
อัตรารอยละศูนย 
  (2) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอ่ืน  ใหองคการบริาหาร
สวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร  
  ภาษีมูลคาเพิ่มข้ึนตามมาตรานี้  ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  81   องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม   ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี
อากรหรือคาธรรมเนียม  เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนตําบลก็ได  ใน
กรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  82   องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
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  (1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
  (3) รายไดจากกิจการเกี่ยวกบัการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
  (4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต   และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (5) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (6) รายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
  (7) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
  (8) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา  83   องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติ
บุคคลตาง ๆ ไดเม่ือไดรับอนญุาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 การกูเงินตามวรรคหน่ึงใหเปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา  84   รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโดยการตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  85  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย  ดังตอไปนี ้
  (1)  เงินเดือน 
  (2)  คาจาง 
  (3)  เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
  (4)  คาใชสอย 
  (5)  คาวัสด ุ
  (6)  คาครุภัณฑ 
  (7)  คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ  
  (8)  คาสาธารณูปโภค 
  (9)  เงินอุดหนนุหนวยงานอืน่ 
  (10)  รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน   หรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 มาตรา  86   เงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรม-การบริหารให
เปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา   87   งบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหาร
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 ถาในระหวางปงบประมาณใด   รายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนัน้
หรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ ใหจดัทําของบังคับงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม 
 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป  
หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ ถานายอําเภอไม
อนุมัติ  ใหนายอําเภอสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบังคับนั้นใหม
ภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีรับรางขอบังคับดังกลาว 
 ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบังคับงบประมาณรายจาย    
ประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหนายอําเภอรางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมไปยังผูวาราชการจังหวดัภายในกําหนดเวลา      
สิบหวาวนันับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล   แจงมติยืนยันถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบับงคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหผูวา    
ราชการจังหวดัสงไปยังนายอําเภอเพื่อลงช่ืออนุมัติ   ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับราง         
ขอบังคับ     งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ  ใหรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําป   หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป 
 ในการพจิารณารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณ      
รายจายเพิ่มเตมิ  สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ี
ไดรับรางขอบังคับ เม่ือพนกาํหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรม-การบริหารเสนอและ
ใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 
 ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหมใหใชขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 
 มาตรา  88   ระเบียบวาดวยการคลัง  การงบประมาณ  การโอนการจัดการทรัพยสิน การซ้ือ 
การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย    กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวน
ตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
 ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหคํานงึถึงความเปนอิสระความคลองตัว
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 มาตรา  89   ใหนําบทบัญญัติมาตรา  37  มาใชบังคับกบัการตรวจสอบการคลัง 
การบัญชีหรือการเงินอ่ืน ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

สวนท่ี 5 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

-------------------- 
 มาตรา  90   ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดแูลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
 ในการปฏิบัตกิารตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหน่ึง  ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการบริหารพนักงานสวนตําบล  และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบล  มาช้ีแจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคการบริหาร
สวนตําบลมาตรวจสอบได 
 มาตรา  91   หากปรากฎวาสภาองคการบริหารสวนตําบล  กระทําการฝาฝนตอความสงบ   
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือละเลยไมปฏิบัติตาม    หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาท่ี   ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ 
 ในกรณีท่ีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงเปนผลจากการกระทาํของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลซ่ึงเปนสมาชิกโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการ
ดวย ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานนั ผูใหญบานหรือแพทยประจํา
ตําบลแลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไมเหมาะสมกบัตําแหนงตามกฎหมาย   วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  64  วรรคสองมาใชบังคับกับกํานันหรือผูใหญบาน ซ่ึงตองออกจาก
ตําแหนงตามวรรคสองและเปนกรรมการบริหารอยูดวย   ในกรณีนี้ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังบุคคล
ซ่ึงเคยเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีถูกยุบไปเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนจนกวา
กรรมการบริหารซ่ึงไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาท่ี 
 มาตรา  92  หากปรากฎวาคณะกรรมการบริหารกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ 
สวัสดภิาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวดัอาจส่ังใหคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ หรือกรรมการบริหารบางคนพนจากตําแหนงไดตามคํา
เสนอแนะของนายอําเภอ ในกรณีนีใ้หสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเลือกสมาชิกสภา       
องคการบริหารสวนตําบลข้ึนเปนกรรมการบริหารใหมภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีกรรมการบริหาร   
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารตองพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึงเปนผลจากการกระทําของ
กํานันหรือผูใหญบาน  ซ่ึงเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง  หรือกรรมการบริหารที่พนจากตําแหนง  
ดังกลาวเปนกาํนันหรือผูใหญบาน   ใหผูวาราชการจังหวดัส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน
หรือผูใหญบาน แลวแตกรณ ีโดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความ
ประพฤติ    หรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี  
 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

 มาตรา  93   ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ท่ี 326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เฉพาะท่ีอยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 326  ลงวันท่ี  
13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา  12  ของพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  94   บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒใิหหมายถึงสมาชิก
สภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  95   สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 
2515 ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท ให
กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้   ท้ังน้ี ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาตําบลที่จะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตาม
วรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ในระหวางดําเนินการจดัต้ังองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาตรา 6  มาใช
บังคับแกตําบลดังกลาว  และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิบัตฉิบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  
2515 ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามประกาศของคณะปฏิวตัิดังกลาว จนถึงวันท่ีมีมีการประชุมสภา      
องคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก 
 เม่ือจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึงแลวใหโอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ   
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 ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความในมาตรา  85  
วรรคสอง  มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จดัต้ังข้ึนตามวรรรคหน่ึงหรือตามพระราชบัญญัติ
นี้   และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ   บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตรี 

 DPU



ภาคผนวก ข. 
สถานภาพท่ัวไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ท่ีตั้ง 
ตําบลดอนกํา ตั้งอยูทางดานทิศใตของอําเภอสรรบุรี มีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดตอกับ  หมูท่ี 8 ตําบลบางชุด อําเภอสรรบุรี จังหวดัชัยนาท 
ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน  จังหวดัสิงหบุรี 
ทิศตะวนัออก  ติดตอ  ตําบลโพนงาม อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  หมูท่ี 9  ตําบลบางขุด  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  

และตําบลพักหัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
เสนทางคมนาคม  มีถนนท่ีตัดผานตําบลนี้คือ  ถนนลาดยางริมคลองชลประทาน  จากอําเภอสรรคบุรี  
ถึงจังหวัดสิงหบุรี  ซ่ึงใชเสนทางไดทุกฤดูกาล  ระยะทางจากตําบลถึงตัวอําเภอยาวประมาณ  16  กม.  
ถึงตัวจังหวัดประมาณ  34  กม. 

 
การแบงเขตการปกครอง 
 ตําบลดอนกําแบงเขตการปกครองออกเปน  8  หมูบาน  คือ 
 หมูท่ี  1  ช่ือหมูบานโพธ์ิงาม  ปกครองโดย  ผูใหญสมบุญ   มากพานิชย 
 หมูท่ี  2  ช่ือหมูบานโพธ์ิงาม  ปกครองโดย  ผูใหญประวิน    ปรางคเทียน 
 หมูท่ี  3  ช่ือหมูบานดอนกํา  ปกครองโดย  ผูใหญอํานวย  กําจาย 
 หมูท่ี  4  ช่ือหมูบานบานใหม  ปกครองโดย  กํานันสมศักดิ์  อํากา 
 หมูท่ี  5  ช่ือหมูบานวังโพธ์ิ ปกครองโดย ผูใหญราตรี    ยอดยอย 
 หมูท่ี  6  ช่ือหมูบานหอมกระจุย  ปกครองโดย  ผูใหญเฉียบ   แสงมณี 
 หมูท่ี  7  ช่ือหมูบานหอมกระจุย  ปกครองโดย ผูใหญสุรินทร   มากสํารี 
 หมูท่ี  8  ช่ือหมูบานใหญหอมกระจุย  ปกครองโดย  ผูใหญมะลิ    สองแสง 

1.2 เนื้อท่ี 
เนื้อท่ีประมาณ  21.35  ตารางกิโลเมตร 
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1.3 ภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของตําบลดอกกํา มีลักษณะเปนพื้นท่ีราบลุมมาก และมีลักษณะเปนท่ีดอนบริเวณ 

ริมฝงแมน้ํานอย และบริเวณทางทิศตะวันตกของตําบล  ซ่ึงใชเปนท่ีปลูกขาวและจะมีการปลูกพืชไร   
ฤดูแลงหลังทํานา  สําหรับไมผลมีการปลูกสวนใหญอยูริมแมน้ํานอย และมีการทําไรนาสวนผสมเปน
สวนนอย  การต้ังบานเรือนของประชากรตําบลดอกกํา  จะมีการตั้งบานเรือนอยูติดกับรินแมน้ํานอย     
ตั้งแตหมูท่ี  1  จนถึงหมูท่ี  8  เปนสวนใหญ 

1.4 จํานวนหมูบาน  8  หมูบาน   
- จํานวนหมูบานในเขต  อบต. เต็มท้ังหมูบาน  1  หมู  ไดแกหมูท่ี  3   
- จํานวนหมูบานในเขต  อบต. บางสวน  2  หมู  ไดแกหมูท่ี  2,4 

1.5 ทองถ่ินอ่ืนในเขตตําบล 
-      จํานวนเทศบาล - แหง 
-      จํานวนสุขาภิบาล - แหง 

1.6 ประชากรท้ังส้ิน 
ประชากรท้ังส้ิน  3,207  คน  แยกเปนชาย  1,578  คน  หญิง  1,629  คน  มีความหนาแนนเฉล่ีย  

149  คน/ตารางกิโลเมตร 
 

2. สภาพเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ 

ประชากรในตําบลดอนกําสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก  และประกอบ
อาชีพรับจางคาขายและรับราชการ  เปนบางสวน 

2.2 หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 
-      ธนาคาร  - แหง 
-      โรงแรม  -   แหง 
-      ปมน้ํามันและกาซ - แหง 
-      โรงงานอุตสาหกรรม -  แหง 
-      โรงสี  1 แหง 
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3. สภาพสังคม 
3.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา     2   แหง ขยายระดับการศึกษาถึง  ม.3     1    แหง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แหง   
- โรงเรียนอาชีวศึกษา  -   แหง 
- โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง -   แหง 
- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน  -  แหง 

3.2 สถาบันและองคการทางศาสนา 
- วัด  สํานักสงฆ  4   แหง 
- มัสยิด   -    แหง 
-     ศาลเจา   -    แหง 
- โบสถ   -    แหง 

3.3 การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แหง 
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 1 แหง 
- สถานพยาบาลเอกชน  - แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน  - แหง 
- อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า  รอยละ    99 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิต – ทรัพยสิน 
- สถานีตํารวจ   - แหง 
- สถานีดับเพลิง   - แหง 

 
4. การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 
ตําบลดอนกํามีถนนลาดยางจากอําเภอสรรคบุรี ผานตําบลดอนกําไปยังอําเภอบางระจัน  

จํานวน  1  สาย  ถนนลาดยางแบงเขตหมูท่ี  1  กับหมูท่ี  2  จากถนนลาดยาง สรรคบุรี – บางระจัน ไปถึง
ถนนลูกรังเลียบริมฝงแมน้ํานอย  1  สาย  ถนนลูกรังเลียบริมฝงแมน้ํานอยจากหมู  1  ถึง  หมู  8  จํานวน  
1  สาย  ถนนแยกเขาหมูบานท่ีมีถนนคอนกรีต  ถนนลูกรังตอจากถนนลาดยางสรรคบุรี – บางระจัน  ถึง
ถนนลูกรังเลียบริมฝงแมน้ํานอย 
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4.2 การโทรคมนาคม 
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  - แหง 
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แหง 

4.3 การไฟฟา 
ตําบลดอนกํามีไฟฟาใชทุกหมูบานแตจํานวนประชากรที่ไชไฟฟาคิดเปนรอยละ 97 ของจํานวน

ประชากรท้ังหมด  มีเพียง  20  ครัวเรือนท่ีไมใชไฟฟา 
4.4 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

- บอบาดาล    174 แหง 
- ฝาย    - แหง 
- บอน้ําต้ืน      40 แหง 
- บอโยก    150 แหง 
- คลองชลประทาน        1 แหง 
- อ่ืน ๆ    - แหง 

4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ 
- ลําน้ํา,ลําหวย   - สาย 
- บึง,หนองและอ่ืนๆ   - แหง 

 
5. ขอมูลอ่ืน ๆ  

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
-    ปาไมเปนปาไมใชสอย   เพื่อทําเปนฟนเผาถาน 
-   ดิน  เปนดินรวนเหนียว  เหมาะแกการเพาะปลูก 
- แหลงน้ําธรรมชาติ  มีแมน้ํานอยไหลผาน 

5.2 มวลชนจัดต้ัง 
  -   ลูกเสือชาวบาน   2  รุน   540    คน 
  - ไทยอาสาปองกันชาติ      - รุน - คน 
  - กองหนุนเพื่อความม่ันคงของชาติ - รุน - คน 
  - อ่ืนๆ  (ระบุ)  - รุน - คน 
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ความตองการของประชาชน 
1. ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ตองการถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีต 
- ตองการใชขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะ   ใน  หมูท่ี  3,5  และ  7 
- ตองการขยายเขตไฟฟา  ในหมูท่ี  3,4  และ 6 
- ตองการใหติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพ่ิมเติมดังนี้ 

(1) หมูท่ี  1 จํานวน     5 ดวง 
(2) หมูท่ี  2 จํานวน     5 ดวง 
(3) หมูท่ี  3 จํานวน     3 ดวง 
(4) หมูท่ี  4 จํานวน     3 ดวง 
(5) หมูท่ี  5 จํานวน     3 ดวง 
(6) หมูท่ี  6 จํานวน     3 ดวง 
(7) หมูท่ี  7 จํานวน     3 ดวง 
(8) หมูท่ี  8 จํานวน     3 ดวง 

- ตองการใหสนับสนุนการประกอบธุรกิจในหมูบาน 
- ตองการใหรัฐชวยจัดสรรงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการ 
- ตองการใหสงเสริมการเลนกีฬา 
- ตองการใหสงเสริมบทบาทของสตรีมากข้ึน 

2. ความตองการดานการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 
- ตองการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
- ตองการใหสงเสริมอาชีพอ่ืนๆ เชน การประมง, การเล้ียงสัตว และการเกษตรตามทฤษฎี

ใหม 
- ตองการใหประชาชนมีงานทําตลอดท้ังป 
- ตองการใหประชาสัมพันธการเปนสมาชิกกลุม 

3. ความตองการดานสาธารณะสุขและการอนามัย 
- ตองการใหมียารักษาโรคทุกชนิดในหมูบานและใหเพียงพอกับความตองการ 
- ตองการไดรับความเปนธรรมในดานการคุมครองดานการรักษาพยาบาล 
- ตองการใหประชาสัมพันธเร่ืองความรูเพื่อสุขภาพและอนามัยของบุคลตามหมูบานตางๆ 

4. ความตองการดานน้ํากินน้ําใชเพื่อการเกษตร 
- ตองการถังกรองนํ้าประปาในหมูบาน  หมูท่ี  1,3,4  และ  5 
- ตองการใหขุดคลองคูสงนํ้า  ในหมูท่ี  1,2,3,4,6 และ 8 
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5. ความตองการดานความรู  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
- ตองการใหมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึนตามหมูบาน 
- ตองการใหมีการฝกอบรมดานวิชาชีพใหกับเด็ก 
- ตองการใหมีหองสมุดสําหรับประชาชน  และท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
- ตองการใหมีการประชาสัมพันธให เด็ก เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการมี

กิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 

- ตองการใหรณรงคใหประชาชนหามท้ิงขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ ลงในแมน้ํา 
7. ความตองการดานการบริหารและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

- ตองการใหมีการฝกอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
- ตองการใหมีการฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

8. ความตองการดานอ่ืนๆ 
- ตองการใหทุกหนวยงานรวมมือกันตอตานยาเสพติด 
- ตองการใหพระนอนองคใหญวัสนามชัยมีการบูรณะปฏิสังขรณโดยการของบประมาณจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของชวยจัดสรรงบประมาณให 
- ตองการใหรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมาก 

 
ศักยภาพในตําบล 

ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
- จํานวนบุคลากรจํานวน 4 คน 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
ตําแหนงในสวนการคลัง    1 คน 
ตําแหนงในสวนโยธา    1 คน 

- ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา - คน 
มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา 2 คน 
ปริญญาตรี   2 คน 
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- รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ  2541 2,042,593    บาท    แยกเปน 
รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  53,631 บาท 
รายไดท่ีสวนราชการตาง ๆ  จัดเก็บให          742,762 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        1,246,200 บาท 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 
- มีแมน้ํานอยไหลผาน 
- ประชาชนสวนใหญมีการศึกษามีฐานะปานกลาง 
- พื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 
สภาพปญหา  ความตองการ  นโยบายและศักยภาพ 

1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 
-  ปญหาคมนาคมไมสะดวก 

       -  ปญหาโทรศัพทสาธารณะมีนอย 
   -  ปญหาการมีไฟฟาใชไมทุกครัวเรือน 

  -  ปญหาการติดตั้งไฟฟาสาธารณะมีนอยไมท่ัวถึงทุกจุด 
 -  ปญหาการประกอบธุรกิจในหมูบานมีนอย 
 -  ปญหาผูสูงอายุและคนพิการขาดการดูแลเอาใจใส 
 -  ปญหากีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปขาดความสนใจ 
 -  ปญหาสตรีมีบทบาทนอยในการพัฒนาประเทศ 

   2.     ปญหากรผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา 
 -  ปญหาประชาชนมีรายไดต่ํากวา 20,000.- บาท/ป 
 -  ปญหาประชาชนใหความสําคัญกับอาชีพทํานาเพียงอยางเดียว 
 -  ปญหาประชาชนมีการวางงาน 
 -  ปญหาประชาชนไมใหความสนใจการเปนสมาชิกกลุม 
3.  ปญหาการสาธารณะสุขและการอนามัย 

-   ปญหาการบริการสาธารณะสุขในหมูบานไมเพียงพอ 
 -  ปญหาการไดรับการคุมครองดานการรักษาพยาบาลของรัฐไมเปนธรรม 
 -  ปญหาการบริการใหความรูเร่ืองสุขภาพและอนามัยของบุคคลจากรัฐไมท่ัวถึง 
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4.  ปญหาน้ํากินน้ําใชเพื่อการเกษตร 
  -  ปญหาน้ําสะอาดสําหรับดื่มไมเพียงพอ 
  -  ปญหาน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ 

5. ปญหาความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 -  ปญหาการใหความรูของรัฐไมท่ัวถึง 

 -  ปญหาเด็กไมไดรับความรูดานวิชาชีพ 
 -  ปญหาสถานท่ีใหบริการดานขาวสารขอมูลมีนอย 
 -  ปญหาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไมใหความสําคัญกับการมีกิจกรรมทางศาสนา  
           วัฒนธรรม และการศึกษา 
6.   ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

-  ปญหาแหลงน้ําไมสะอาด 
7. ปญหาการบริการและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

-  ปญหาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ขาดความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  
          ของตนเอง 
       -  ปญหาบุคลากรของ อบต. ยังขาดความคลองตัวในการบริหารงานดานการจัดการและ 
          การคลัง 
8. ปญหาอ่ืน ๆ 

 -  ปญหาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปติดยาเสพติด 
 -  ปญหาประชาชนไมใหความสําคัญกับโบราณวัตถุ 
 -  ปญหาประชาชนไมใชสิทธิเลือกตั้งนอย   
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ภาคผนวก ค. 
 

 รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) ตําบลดอนกํา  อําเภอสรรคบุรี  
จังหวดัชัยนาทท่ีใหสัมภาษณ  จํานวน   22  คน 

1.  นายสมศักดิ์ อําภา     อายุ  60  ป    อาชีพทํานา กํานันตําบลดอนกํา 
     สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  4 ตําแหนง  ประธานกรรมการบริหาร  
2.  นางราตรี  ยอดยอย     อายุ  40  ป      อาชีพคาขาย ผูใหญบานหมู  5 
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  5 ตําแหนง  ประธานสภา อบต.     
3.  นายเฉียบ  แสงมะณ ี   อายุ  57  ป       อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  6 ตําแหนง  กรรมการบริหาร  
4.  นายเกตุ   ของหลิม อายุ  71  ป       อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  4 ตําแหนง  กรรมการบริหาร  
5.  นายเฉลา    ผลบุตร อายุ  65  ป         อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1 ตําแหนง  กรรมการบริหาร  
6.  นายจํารัส     ทองพา อายุ  61  ป          อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  4 ตําแหนง  กรรมการบริหาร  
7.  นายสุรพิน  พลับเกล้ียง อายุ  52  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  3 ตําแหนง  กรรมการบริหาร  
8.  นายสุรินทร มากสํารี อายุ  60  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  4 ตําแหนง  รองประธานสภา           
9.  นายอํานวย  กําจาย  อายุ  52  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  5 ตําแหนง  เลขานุการสภา         
10.  นายสมบุญ   มากพานิชย อายุ  60  ป อาชีพทํานา ผูใหญบานหมูท่ี 1 
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1   
11.  นายจนัทร  ยิ้มนอย อายุ  49  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1  
12.  นายสมพศิ  อินจอย อายุ  44  ป อาชีพคาขาย          
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1  
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13.  นายประวนั ปรางคเทียน อายุ  41  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  2  
14.  นายประยรู พึ่งละออ อายุ  61  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  3  
15.  นายวิเชียร แจมดอน อายุ  44  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  4  
16.  นายพิน    นกทอง อายุ  63  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  5  
17.  นายเจน   มวงมี  อายุ  44  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  6  
18.  นายเฉลิม  โพธ์ิชะคุม อายุ  42  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  6  
19.  นายเสริม  รอดเชตุ อายุ  66  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  7 แพทยประจําตําบลดอนกํา 
20.  นายอํานวย  หรุมร่ืน อายุ  58  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  7  
21.  นายสมจติร กาบเครือ อายุ  66  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  8  
22.  นายสุรศักดิ์ รุงสังข อายุ  33  ป อาชีพทํานา  
 สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  8 
 
หมายเหตุ สมาชิก  อบต. ครบวาระการดํารงตําแหนง  วันท่ี  10  พ.ค. 44 
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ภาคผนวก ง. 
ส่ือท่ีใชในการปฏิบตัิภารกิจท่ีตองทําและอาจทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 113

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 114

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 115

แผนท่ีตาํบลดอนกํา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
 

DPU



แนวคําถาม 
เก่ียวกับสถานภาพทางสังคม – เศรษฐกิจ 

1. เพศ        ชาย         หญิง 

2. อายุ ……………ป 

3. การศึกษา…………………………………         

4. อาชีพ……………………………………. 

5. รายได    …………………………………ตอเดือน 

6. สถานภาพทางครอบครัว    โสด      สมรส      หยาราง 

7. ระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกสภา อบต…….…..ป                  2  
       เปนสมาชิกสภา อบต.       มาแลว……...…สมัย         
       ระยะเวลาทีเปนคณะกรรมการบริหาร อบต……...ป        
        เปนสมาชิกกรรมการบริหาร มาแลว….…..สมัย 

8. ในบรรดาสมาชิกสภา อบต. หรือคณะกรรมการบริหาร อบต.   ทานมีความสัมพันธ หรือสนิทสนม
กับใครมากท่ีสุด  ใครมาเปนท่ี 2  ท่ี 3   และท่ี 4  ท่ีสนิทสนมเพราะอะไร    (เชนเปนญาติ  เปนเพื่อน 
อยูกลุมการเมืองเดียวกัน มีธุรกิจเกีย่วของกัน  ฯลฯ )……………………………………………….. 

9. อะไรเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหทานตดัสินใจใหทานสมคัรเปนสมาชิกสภา อบต. หรือคณะกรรมการ
บริหาร อบต. ( อยากมีช่ือเสียง  เปนเกราะคุมกันตนเอง  อยากทํางานใหสวนรวม  ฯลฯ ) 
………………………………………………………………………………………………………. 

คําถามเกี่ยวกับแสวงหาและการใช 

1. ตั้งแตไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต. เคยอาน พรบ. สภาตําบล และ อบต. บางไหม………… 
ตอนไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก อบต. ใหม ๆ มีการปฐมนิเทศ หรือใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาท 
หนาท่ีของ สภา อบต. หรือ คณะกรรมการ อบต. หรือไม…………………………………………... 

 (ใครเปนผูจัดปฐมนิเทศ หรือใหขอมูลขาวสาร/ ปฐมนิเทศ หรือใหขอมูลดานใดบาง  ดี ไมดี อยางไร    
ควรปรับปรุงแกไขอยางไร…………………………………………………………………………. 

2.    หนาท่ีตอไปน้ีเปนหนาท่ีท่ีสมาชิกสภา อบต. / คณะกรรมการ อบต. ตองทําหรืออาจทํา ( ควรทํา ) 
อยากทราบวา ทานแสวงหาขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองทํา แตละขอตอไปนี้อยางไร จากส่ือ  
อะไรบาง มากนอยแคไหน พอเพียงหรือไม และเอาไปใชประโยชนอยางไร 
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หนาท่ีท่ีตองทํา 

1. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้าํ ทางบก 

 ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม  เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร  เพียงพอหรือไม และ
ทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
   เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ….………….แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร    
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………
มากนอยแคไหน……………………………………ผานส่ืออะไร………………………………………
กับใคร………………………………………………………………………………………………….… 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

               ทานแสวงหาขาวสารเรื่องนี้จากส่ืออะไร มากนอยแคไหน พอเพียงหรือไม เพราะเหตุใดจงึเปน 
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
   เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ……………………………………………………..............................................................
....………………………………………………………มากนอยแค
ไหน………………………………………..ผานส่ืออะไร………………………………..…กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………... 

3. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

 ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร มากนอยแคไหน พอเพียงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ................................................................. 
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……………………………………………………………………………………………………………
มากนอยแคไหน…….………………………………………..ผานส่ืออะไร……..…………………………………

กับใคร………………………………………………………………………………………………….…………….… 
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร มากนอยแคไหน พอเพียงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………..แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………...…กับ
ใคร……………………………………………………………………………………………………                        

 
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ……….…………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………..….กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 

 
6. สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายแุละผูพิการ 
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ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…….……………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
.................................................................………………………………………………………………
………………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..
ผานส่ืออะไร…………………………………...กับ
ใคร………………………………………………………………………………………………….… 
 

7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

  เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ……..…………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..................................................................………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร…………………………………..กับ
ใคร………………………………………………………………………………………………….… 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม   
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..................................................................………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
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หนาท่ีท่ีอาจทํา 

1. จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

  ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร มากนอยแคไหน พอเพียงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม    
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
    เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ……….………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………
มากนอยแคไหน……………………………………………..ผานส่ืออะไร…………………………………………

กับใคร………………………………………………………………………………………………….……………… 

2. จัดใหมีและบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…….…………….แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ..............................................................….. 
……………………………………………………………………………………………………………
มากนอยแคไหน…………………………………………………..ผานส่ืออะไร…………………………………….

กับใคร…………..………………………………………………………………………………………………….… 

3. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

  เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…….……………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ……..……………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………...…กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 
 

5. จัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………...…กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 

6. จัดใหมีและสงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 
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ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตาง ๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

     เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………..…กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 

7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตางๆ ท่ีกลาวอยางไร  เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 

  เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………...…กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 
 

8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตางๆ ท่ีกลาวอยางไร   เพียงพอหรือไม 
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
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9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร มากนอยแคไหน พอเพียงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตางๆ ท่ีกลาวอยางไร เพียงพอหรือไม 
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
  เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ…………………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………..…กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 

10.   จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาน้ํา 

           ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตางๆ ท่ีกลาวอยางไร   เพียงพอหรือไม 
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
 เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ……..……………แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................…..………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร………………………………..………กับ
ใคร……………………………………………………………………………………………… 
 

11. กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย 

ทานแสวงหาขาวสารเร่ืองนี้จากส่ืออะไร  มากนอยแคไหน พอเพยีงหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น  แลวในความเปนจริงทานไดขอมูลขาวสารเร่ืองนี้ จากส่ือตางๆ ท่ีกลาวอยางไร  เพียงพอหรือไม  
และทานพอใจขอมูลท่ีไดจากส่ือหรือไม 
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  เม่ือทานไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ………………….แลว  ทานนําขอมูลขาวสารนี้ไปใชอยางไร  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..................................................................………………………………………………………………
……………………………………………มากนอยแคไหน………………………………………..ผาน
ส่ืออะไร…………………………………กับ
ใคร…………………………………………………………………………………………………… 

12.  ตอนนี้งานท่ีทําไปแลวมีอะไรบาง เวลาทําไดมีการปรึกษาหารือ หรือไดพูดคุยกับใครบาง                 
เขาเกี่ยวของอยางไรมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้มานอยแค
ไหน………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

13. ในการประชุมกันปกติประชุมกันเดือนละกี่คร้ัง ประชุมกันท่ีไหน ใครเปนผูกําหนดวาระการประชุม  
มีการเตรียมการประชุมบางไหมมีการปรึกษากันหรือ
เปลา…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

14. ในการประชุมมีการแจกเอกสารลวงหนากอนการประชุมหรือเปลา ใครเปนคนทํา มีการเสนอเร่ือง
อ่ืนๆ บางไหม (วาระแทรก)  แลวประธานมีการเปดโอกาสใหชักถามหรือเสนอความคิดเห็นบาง
หรือเปลา……………………………………………………………………………………………. 
มีการประชาสัมพันธลางหนาบางหรือเปลาทําอยางไร……………………………………………… 

        เคยปรึกษาหารือ กับใครเวลาท่ีจะทํางาน เพราะอะไรถึงไดพดูคุยกับเขา…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 
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  นางสาวศศินยี  อุดมศักดิ์  เกิดเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2508 จบการศึกษาในระดับมธยมศึกษา     

ท่ีโรงเรียนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ  จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ วิชาเอก   
การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือป พ.ศ. 2533  และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือ พ.ศ. 2541 
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