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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ต่อไป โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารทางราชการ ได้แก่ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น แล้วน ามาวิ เคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะลึก โดยท าการสัมภาษณ์
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ และตัวแทน
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ควบคู่ไปกับการสังเกตการท าหน้าที่ใน
บทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้เก่ียวกับการท าหน้าที่ในบทบาทต่างๆ 
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ว่ามีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด  

ผลการศึกษา พบว่า บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ตาม
ระเบียบกฎหมาย คือ 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3.ควบคุมการท างาน
ของฝ่ายบริหาร และอีกบทบาทที่ส าคัญ คือ การเป็นตัวแทนของประชาชน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนด แต่การปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กล่าวคือ ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เป็นเพียงแต่ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบแต่ไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพการณ์ สภาพ
พ้ืนที่ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หน้าไม้ไม่ได้เสนอร่างข้อบัญญัติแต่อย่างใด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ไม่ได้พิจารณารายละเอียดและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของงบประมาณแต่อย่างใด ส่วนการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารท าได้เพียงให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายแต่ไม่มีการควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานตามนโยบายที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ไม่มี
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องให้มีการ
เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ตั้งแต่ก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง 

 
ค าส าคัญ : บทบาท, การพัฒนา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to investigate the role of Namai Subdistrict 
Administrative Organization members and to study the problems and obstacles. 
Limitation on the role of members of the Namai Administration Organization Lat 
Lum Kaeo District, Pathum Thani Province and to provide suggestions for solving 
problems in the functioning of members of the Namai Administration Committee, 
which affects the local development. And propose to the Council of Sub-District 
Administration Organization. The data collected from the study of government 
documents such as minutes of the local council. Then analyzed by descriptive 
methods. Including in-depth interviews with target audiences. By interviewing the 
president of the Namai Administration Organization. A representative of the Namai 
Administration Organization And representatives of the head of the government 
agency of the Namai subdistrict administrative organization, along with the 
observation of the role of various members of the Namai Subdistrict Administrative 
Organization. The members of the Namai Subdistrict Administrative Organization 
Board are knowledgeable, capable and efficient in their duties. 
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 The study found that the role of the members of the Namai 
Administrative Authority Council as defined by the law was as follows: 1. to approve 
the local development plan. 2. To consider and approve the draft of the Namai 
Administrative Authority Draft Annual Budget Expenditure Control the work of the 
management. And another important role is the representation of the people. 
      The members of the Namai Administrative Authority Council have fulfilled 
their duties in accordance with the prescribed legal regulations. In practice, the local 
development plan only serves to give approval, but not to the suitability of the 
condition of the area. The members of the Namai Administrative Organization 
Council do not propose any draft ordinances. Consideration of Annual Budget 
Expenditure Draft The members of the Namai Administrative Organization Council did 
not consider the details and analyze the suitability of the budget. The control of the 
performance of the management was only made by the chairman of the Namai 
administration organization, but the control and follow up of the performance 
according to the policy announced by the president of the Namai administration 
organization. 
     The most problems and obstacles arise from the members of the Namai 
Administrative Authority Council. The umpires do not have any knowledge of the 
role of members of the Namai Administrative Authority Council. It is necessary to 
prepare and strengthen the knowledge before the election. 
 
Keywords: role, development, council members, subdistrict administrative 
organization 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ที่ได้ให้ความ
กรุณาชี้แนะ แนะน า ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอย่างยิ่ง ทั้งได้ติดตามการท าการ 
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้อย่างใกล้ชิดเสมอมา นับตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้ศึกษารู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ นายชูชาติ ค าโถ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ หัวหน้าส่วน
ราชการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หน้าไม้ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์จนเป็นที่เรียบร้อย 

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนอย่างเต็มที่
ในทุก ๆ ด้าน 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทส าหรับนักบริหาร สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง (MPE) ทุกท่านที่ให้ก าลังใจ ติดตามความคืบหน้าของการศึกษาค้นคว้า 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณแม่สมปอง กลมเกลา เพ่ือร่วมงาน เพ่ือนร่วมรุ่น (MPE 24) 
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมิอาจประกาศนามได้ครอบคลุมทุกท่านที่เป็นก าลังใจในการศึกษา  
จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี 

หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ผู้จัดท ากราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอน้อม
รับไว้ทุกประการ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
หากเปรียบ “ประเทศ” เป็นดั่งหมู่บ้านหนึ่งซึ่งประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัว

มาอยู่ร่วมกัน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ก็เปรียบเสมือนครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจจะมีขนาด
เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเนื่องด้วยจ านวนสมาชิกหรือความมั่งคั่งของคนในครอบครัวนั้น ๆ ในหมู่บ้านก็จะมี
กฎระเบียบข้อบังคับมาควบคุมให้คนในครอบครัวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขภายในหมู่บ้าน และมี
ผู้น าหมู่บ้านซึ่งเปรียบได้กับผู้น าประเทศเป็นผู้ดูแลรักษากฎนั้นเพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถด ารงอยู่
ได้ภายในหมู่บ้านเดียวกัน1 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลา
ต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่าง
มาก โดยได้ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่
ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่า
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูป
การเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดย
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะ
ประชาชนในพ้ืนที่ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนระดับต าบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย2 

                                           
1 สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ธรรมดาเพลส, 

2547). 
2 สถาบันพระปกเกล้า, “ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง,” http;//www.wiki.kpi.ac.th/ 

index.php?title=องค์การบริหารส่วนต าบล, (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559). 
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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.25373 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่ที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติ และหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้
ประชาชนอยู่ดี กินดี มีอาชีพและสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต ดังนั้น การจัดตั้ง
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความส าคัญทั้งต่อการพัฒนาเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น จึงมีผลต่อการกินดี อยู่ดีและวิถีชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นอย่างยิ่ง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งดังกล่าว นอกจากจะเกิดจากปัจจัยด้านความเป็นอิสระของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ประชาชนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการปกครองท้องถิ่นแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบาทของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะตัวแทนประชาชนต่อการท าหน้าที่พัฒนา
ท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน 

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ยัง
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยหลักการแล้วมีหน้าที่ส าคัญ  
3 ประการ คือ ประการแรก มีหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซ่ึงเป็นหน้าที่โดยทั่วไปของผู้แทนประชาชนอยู่แล้ว เช่น รับฟังปัญหาความต้องการ ความ
เดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนน าข้อเรียกร้องเหล่านั้นเสนอต่อฝ่ายบริหารให้ฝ่ายบริหารแก้ไขให้ 
หรือในบางเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขได้ ประการที่สอง หน้าที่ในการออก
ข้อบัญญัติ คือ หน้าที่ในการออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นหน้าที่ชัดเจนที่สุดในการท างานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นองค์กรทาง
นิติบัญญัติในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติกฎหมายต่าง  ๆ ว่าควร
บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ ประการสุดท้าย หน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจในการท างานของฝ่ายบริหาร ท าได้โดย 1) การตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร 2) การตรวจสอบการ
ท างานโดยคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย
กับการท างานของฝ่ายบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
เพ่ือพิจารณาและศึกษาในประเด็นดังกล่าว และ 3) การเสนอเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติในเขต

                                           
3 พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537, แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552, มาตรา 46 (6 พฤศิกายน 2552): 12. 
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องค์การบริหารส่วนต าบล การท างานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) คล้ายกับ
การท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แต่ข้อจ ากัดทางกฎหมายของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะมีมากกว่า เพราะเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับท้องถิ่น เข้าไปท า
หน้าที่ในการออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ติดตามการท างานของฝ่ายบริหาร ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน เมื่อมีปัญหาก็เสนอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขได้ทันที แต่ถ้าประชาชนเลือกผู้แทนที่ไม่ดี ไม่มี
ความรู้ความสามารถ ขาดคุณธรรม ชนะการเลือกตั้งด้วยการทุจริตใช้เงินซื้อเสียง หลบเลี่ยงกฎหมาย
ให้เข้าไปท าหน้าที่แทน ผลกระทบที่ตามมา คือ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน การบริหารงบประมาณสิ้นเปลือง เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้ต าแหน่งสมาชิก
สภาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความไม่รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ และไม่
มีอุดมการณ์ทางการเมือง ดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะเป็นไปเพ่ือการปฏิรูปประชาธิปไตยในชุมชนนั้น  
จึงต้องเป็นการเลือกตั้งที่ท าให้ได้มาซึ่งตัวแทนที่ดีมีคุณภาพ โดยเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่และทั่วถึง คือ ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  ในปี 2559 ตั้งงบประมาณการไว้ 68,500,000 บาท4 เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาต าบลในการบริหารกิจกรรมขององคการบริหารสวนต าบล การพิจารณาและใหความ
เห็นชอบร างข อบังคับต าบล การเสนอร างข อบัญญัติต าบลการควบคุมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร การเขารวมการประชุมสภาองคการบริหารสวนต าบลตามสมัยประชุม การ
อภิปรายในสภาองคการบริหารสวนต าบล  การยื่นญัตติตาง ๆ และ การตั้งกระทูถาม พิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ในการพิจารณาเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ต้องผ่านการประชุมตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ซึ่งในการประชุมที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีเป้าหมาย มีเวลาการประชุมก าหนดไว้ชัดเจน โดยสมาชิกได้
มีโอกาสทราบล่วงหน้า ใช้ระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งไม่นานเกินไป สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึ ง และต้องมีการ
บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนทุกครั้ง  

 ปัญหาหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกสภา

                                           
4 องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 (ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, 2559), (อัดส าเนา). 
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องค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากบทบาทของสมาชิกสภามีหลายอย่าง ได้แก่ การให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การด าเนินงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการควบคุมการปฏิบัติงานมีหลายอย่าง ได้แก่ การตั้งกระทู้
ถาม การเสนอญัตติ การอภิปราย การตั้งคณะกรรมการ การลงมติเห็นชอบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความ
ซับซ้อนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งหากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอย่างดีแล้ว ไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ท าให้ไม่
มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจที่มุ่งหวังให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะพนักงานส่วนต าบล ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา ส านักงานปลัด  
จึงมีความสนใจศึกษามุ่ งศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ผ่านการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในบทบาทต่าง ๆ ว่ามี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบล การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร และการเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างไร อะไร
คือปัญหาและอุปสรรคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ และน ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สามารถด าเนินได้อย่างถูกต้องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ต่อไป 
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1.3 ขอบเขตในการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้กับการพัฒนา
ท้องถิ่น” ผู้วิจัยได้ก าหนดด้านเนื้อหาของการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

ส่วนแรก เป็นการศึกษาถึงบทบาทการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  โดยพิจารณา
จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 

     ส่วนที่สอง ผู้วิจัยจะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค และข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการท าหน้าที่
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ในแต่ละบทบาทที่แสดงออก 

     ส่วนสุดท้าย เป็นการเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสภาท้องถิ่นโดยภาพรวม 

     งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เวลาในการศึกษา 6 เดือน จากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จนถึง
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 
1.4  การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
 

1.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.4.1.1 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตการท า

หน้าที่ในบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วม เช่น  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้จัดขึ้นและในฐานะผู้วิจัยที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนที่เราก าลัง
สังเกต  แต่ทั้งนี้ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกถูกรบกวน เช่น การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในชุมชนหรือสังคมนั้น หรือสังเกตการณ์กระท าหรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนที่ชี้ให้เห็น
สถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น  และหากมีการสัมภาษณ์ แบบ
สัมภาษณ์จะเป็นค าถามปลายเปิด มีการก าหนดแนวทางสัมภาษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับแบบสอบถาม 
ได้ก าหนดขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกันและมีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน โดยท าการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรู้จักกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ และหัวหน้าส่วนราชการ 
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1.4.1.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยท าการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้   เกี่ยวกับการท าหน้าที่ในบทบาทต่าง ๆ ว่ามีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด  

1.4.1.3 วิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการสังเกตและการสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นวิธีการหลัก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยอาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคม
และผู้ที่จะศึกษา เช่น ศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เอกสารงานวิจัยใน
เรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียงกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษา บทความทางวิชาการ เป็นต้น 

1.4.2 วิธีการศึกษา  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องท าการส ารวจข้อมูลทั้งหมด  
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ( interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จด
บันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น และการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis)  ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) รานงานการประชุมสภาท้องถิ่น  

1.4.3  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  ผู้วิจัยมีล าดับ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.4.3.1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์มาเปรียบเทียบระหว่าง
บุคคล จัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล 

1.4.3.2 น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้ว เปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัย เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะ
ที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 

1.4.3.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบในเชิงเหตุและผล  และน าไปสู่การเชื่อมโยง  เพ่ือแสดงความส าคัญของข้อมูลให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น  และสะดวกในการวิเคราะห์และการเขียนรายงานข้อมูลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนา 

 
1.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1.5.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้  
1.5.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้  

      1.5.3 หัวหน้าส่วนราชการ 
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1.6 การจัดท าข้อเสนอแนะและการน าเสนองานวิจัย 
 

การจัดท าข้อเสนอแนะตัวแบบและแนวทางในการแนวทางการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หน้าไม้ต่อไป 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 ได้ทราบบทบาทของสมาชิกสภาในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
หน้าไม ้
       1.7.2 ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 

      1.7.3  ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้
ต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้กับการพัฒนา

ท้องถิ่น” ผู้วิจัยได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ  
2.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.1 แนวคิดเรื่องรูปแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
2.1.2 แนวคิดเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุล 
2.1.3 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น 
2.1.4 แนวคิดการเป็นตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย 

2.2 ศึกษากฎหมายที่เป็นหลักการพื้นฐานของงานวิจัยว่าด้วยบทบาทของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้กรอบของกฎหมาย   

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  
 2.1.1 แนวคิดเรื่องรูปแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
ท้องถิ่น 
 เมื่อศึกษารูปแบบองค์กรท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา จากเอกสารและต าราวิชาการต่าง ๆ 
พบว่า รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 5 ลักษณะที่สามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้1   
 1. รูปแบบผู้บริหารและสภา (executive – council)  
                หลักการปกครองท้องถิ่นรูปแบบนี้อยู่บนแนวคิดการแบ่งแยกอ านาจ (separation of 
Power) โดยมุ่งป้องกันการฉ้อฉลอ านาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร หรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการ 
จึงท าให้เกิดการเลือกตั้งทั้งสองฝ่ายเข้ามาสู่ฐานอ านาจทางการเมืองท้องถิ่นโดยตรงจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนเช่นเดียวกัน ในระดับท้องถิ่นนั้นทั้งผู้บริหาร หรือนายกเทศมนตรี (mayor) ก็ดี ไม่ว่าใน
ลักษณะเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็ตาม และสมาชิกสภานั้น ต่างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง

                                           
1 อรทัย ก๊กผล, แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมดา

เพลส, 2551), 5. 
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จากประชาชน กล่าวคือนายกเทศมนตรีจะเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
เช่นเดียวกับสมาชิกสภา ซึ่งอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าระบบดั งกล่าวก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับระบบการปกครองของรัฐ หรือการปกครองระดับชาติ คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็
เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เพราะสมาชิกสภาหลังฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้รูปแบบดังกล่าวยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ย่อย  ๆได้แก่ ผู้บริหารมีอ านาจมาก (strong executive) ผู้บริหารมีอ านาจน้อย (weak - executive) 
และผู้บริหารมีสัมพันธภาพกับสภา (compromise types of government)  

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ระบบการปกครองท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาก็อาศัยหลักระบบ
ผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจมาก และนายกเทศมนตรีมีอ านาจน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ระบบ
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมาก ตัวนายกเทศมนตรีมีอ านาจเหนือเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานประจ า 
หรือหัวหน้าส านักงานต่าง ๆ ในการตัดสินตกลงใจเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีอ านาจในการแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลด้วย แต่ส าหรับระบบนายกเทศมนตรีมีอ านาจน้อยนี้ จะเห็นได้ว่า
ตัวนายกเทศมนตรีเองจะมีฐานะเป็นประธานในพิธีการต่าง ๆ ของสังคม และถือเป็นต าแหน่งเชิง
สัญลักษณ์  โดยถือเป็นต าแหน่งที่มีเกียรติแก่ผู้ได้รับเลือกให้เข้ามาท าหน้าที่เท่านั้น เพราะอ านาจใน
การบริหารจะอยู่ที่เจ้าพนักงานประจ าซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน (head department) ต่าง ๆ เป็นผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพร้อม ๆ กับนายกเทศมนตรี ซึ่งเรียกว่าการเลือกตั้ งแบบบัตรยาว  
(long ballot) และหัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้จะกระท าไปตามตัวบทกฎหมายและความรับผิดชอบที่มี
อยู่ 

อย่างไรก็ตาม ในแบบผู้บริหารอ่อนแอนั้น แม้ว่านายกเทศมนตรีจะมีอ านาจในการ
ยับยั้ง (veto) มติหรือข้อก าหนดของสภา แต่สภาก็เป็นผู้ก าหนดงบประมาณของฝ่ายบริหารอีกทั้งฝ่าย
บริหารอื่น ๆ ก็มาจากการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน อันแสดงให้เห็นถึงการคานอ านาจของทั้งสองฝ่ายอย่าง
ชัดเจนพร้อม ๆ กับจะเห็นภาพของการขาดอ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหารอ่ืน ๆ ให้ท าตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี กระทั่งท าให้นายกเทศมนตรีขาดภาวะผู้น าได้ เหลือเพียงภาพลักษณ์ในเชิง
สัญลักษณ์ด้านการบริหารทางการเมืองเท่านั้น ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณารูปแบบผู้บริหารเข้มแข็ง
กลับพบว่าเป็นรูปแบบที่พยายามเพ่ิมอ านาจให้กับนายกเทศมนตรีมากขึ้นโดยนายกเทศมนตรีและ
สภายังคงต่างก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิม หากว่าฝ่ายบริหารอ่ืน ๆ ดังหมายถึงหัวหน้าฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า “Chief Administrative Officer (CAO)” ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในงาน
ด้านต่าง ๆ กลับมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถมีอ านาจในการยับยั้ง
มติของสภาท้องถิ่นและก าหนดหรือปรับปรุงงบประมาณได้ด้วย จึงท าให้บทบาทของสภาลดลงต่ ากว่า
อ านาจของนายกเทศมนตรี ฉะนั้นจึงพบว่าบทบาทของนายกเทศมนตรีที่มีอ านาจเข้มแข็งอยู่ในฐานะ
ของผู้ก าหนดและบริหารนโยบาย โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย เช่น การไป
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ผลักดันขอการรับรองจากสภา การต่อรองกับกลุ่มพลังมวลชน หรือกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น   
 ข้อสังเกตส าคัญก็คือ ในภาพรวมแล้วไม่ว่านายกเทศมนตรีจะมีความเข้มแข็งหรือไม่ก็
ตามรวมทั้งฝ่ายสภาจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดนั้นต่างก็ต้องมีบทบาทอันส าคัญใกล้ชิดกับประชาชน 
และเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการใช้อ านาจโดยตรงต่อประชาชน  

2. รูปแบบคณะกรรมการ (commission)  
    องค์กรท้องถิ่นรูปแบบนี้เกิดข้ึนเมื่อประมาณปี 1900 เมือง Galveston หรือ Texas ได้
ประสบอุทกภัยอันเป็นภัยธรรมชาติ ท าให้บ้านเมืองช ารุดสลักหักพังเสียหาย และมีผู้เสียชีวิตไปเป็น
จ านวนมาก เมื่อเป็นดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมลรัฐ Texas จึงได้ลงมติแต่งตั้งบุคคลคณะหนึ่งมีจ านวน 5 
นาย โดยให้คณะกรรมการคณะนี้ท าหน้าที่บริหารให้เมือง Galveston กลับสู่สภาพเดิม บูรณะ
ซ่อมแซมให้ดีข้ึน ระบบนี้ต่อมาได้เป็นที่แพร่หลายได้รับความนิยมในเทศบาลต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา 
อย่างไรก็ดีระบบคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ในปัจจุบันประกอบด้วยคณะบุคคลได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนมีจ านวน 5 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ถึง 4 ปี และใน 1 คนนั้นจะท าหน้าที่เป็นประธาน
และเรียกได้ว่าเป็นนายกเทศมนตรี (mayor) แต่อ านาจการบริหารอยู่กับคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ชื่อ
ของคณะกรรมการเรียกว่า “board of commissioners” และนอกจากคณะกรรมการแล้วก็จะมีเจ้า
พนักงานประจ าท าหน้าที่บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว 
คณะกรรมการก็คือสมาชิกสภาอันเป็นฝ่ายการเมือง และเจ้าพนักงานท าหน้าที่ต่าง ๆ ก็เป็นฝ่าย
ประจ านั่นเอง 

หลักการส าคัญที่เหมือนกับรูปแบบองค์กรท้องถิ่นอ่ืน ๆ ก็คือ คณะกรรมการจะต้องมา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนในคณะมักแยกกันไปบริหารงานในแต่ละด้าน 
โดยตั้งกรรมคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานทั้งในด้านบริหารและพิธีการ แม้ในรูปแบบนี้จะเชื่อว่า
การบริหารจะไม่เกิดฝักฝ่าย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นและถือเป็นจุดอ่อนส าคัญก็คือ การประนีประนอมกัน
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกันและกันในหมู่คณะกรรมการ ด้วยเหตุนี้รูปแบบคณะกรรมการจึงไม่ค่อย
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่ยังพบได้ในท้องถิ่นขนาดเล็กในรูปแบบที่อาจเรียกได้ว่าเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

3. รูปแบบผู้จัดการ (council – manager) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบผู้จัดการนี้เป็นระบบซึ่งคิดขึ้นเพ่ือตัดปัญหาเรื่ อง

ฝ่ายบริหารไม่จ าเป็นต้องยุ่งกับการเมือง โดยได้เกิดขึ้นในเมือง Staunton, Virginia and Sumter 
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสาระส าคัญของระบบนี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา (councilor) 
เข้ามาก่อน จากนั้นสภาก็จะสรรหาว่าจ้างบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาเป็น “city manager” หรือ
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เรียกว่า “ผู้จัดการเมือง” ซึ่งโดยปกติการว่าจ้างจะมีก าหนดระยะเวลา 2 – 4 ปี และบุคคลผู้นี้เองจะ
เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงาน ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์หรือ
ความช านาญ และในเวลาเดียวกันผู้จัดการเมืองนี้จะถูกควบคุมโดยสภา ในกรณีที่ผู้จัดการมิได้
ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของสภาแล้ว สภาก็อาจที่จะลงมติถอดถอน
เลิกจ้าง (fire) ผู้จัดการเมืองได้ ส าหรับสภา (council) ก็มีประธานสภาเป็นหัวหน้าหรืออาจเรียกว่า 
“mayor” หรือ “นายกเทศมนตรี” ถึงแม้ไม่มีหน้าที่ในการบริหารแต่ก็นับว่าเป็นบุคคลส าคัญมากของ
ท้องถิ่น โดยทั่วไปมักท าหน้าที่ในด้านพิธีการทางสังคม  
 อย่างไรก็ดีรูปแบบนี้เหมาะใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถตามที่ท้องถิ่นนั้นต้องการ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านเข้ามาท าหน้าที่ดังกล่าวย่อมท าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความ
ต้องการมากขึ้น จึงมักพบรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้ในเขตที่มีความเจริญสูง  หรือมี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว  

4. แบบที่ประชุมเมือง (town meeting) 
 รูปแบบที่ประชุมเมืองถือเป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่ เก่าแก่ที่สุดของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งน ามาจากประเพณีการปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ โดยมีลักษณะเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) เหมาะกับท้องถิ่นที่มีประชาชนไม่
มากนัก หรือเป็นเมืองเล็ก ๆ อย่างไรก็ดีมีการปรับเปลี่ยนหลักการนี้ โดยเมื่อพ้ืนที่และจ านวน
ประชาชนในเขตการปกครองเติบโตขึ้นจึงใช้วิธีการส่งตัวแทนที่เรียกว่า “representative” เข้าไปท า
หน้าที่แทนประชาชนทั้งหมดให้เข้าไปประชุมในเมือง  

โดยทั่วไปในการประชุมมักเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เช่น การออก
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ การก าหนดอัตราภาษี และการจัดสรรเงินเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารท้องถิ่น ซึ่งจะ
มีการคัดเลือกคณะกรรมการให้เข้ามาท าหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ  

จุดอ่อนส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนี้ก็คือ ในบางครั้งอาจเกิดการ
ผลักดันนโยบายที่เป็นความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มได้ด้วยการชักพา
ประชาชน หรือตัวแทนเข้าไปประชุมเป็นจ านวนมาก แล้วก็อาศัยมติของที่ประชุมนั้นออกนโยบาย
หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งการจัดการประชุมดังกล่าวยังต้องใช้ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรม
การประชุมสูง จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ไม่เป็นที่นิยมในเขตพ้ืนที่ที่มีประชาชนจ านวน
มากเท่าใดนัก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนี้มีลักษณะ
ของการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) สูงมาก 
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 5. รูปแบบรัฐสภา (parliament) 
รูปแบบนี้เป็นแบบจ าลองของการปกครองในระบบรัฐสภา ซึ่งสภาจะมาจาการเลือกตั้ง 

แล้วสภาจึงเลือกสมาชิกสภาเข้ามาท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือกล่าวโดยง่ายว่านายกเทศมนตรีนั้นมา
จากสภา โดยหลักการนี้นายกเทศมนตรีจะคัดเลือกสมาชิกอ่ืนๆ เข้ามาเป็นคณะเทศมนตรีหรือเปรียบ
กับการปกครองในระดับประเทศก็คือ เป็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี เพ่ือเข้ามาบริหารท้องถิ่นโดยอยู่ใน
ก ากับของสภา 

ดังนั้นจึงพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนี้ สภาจะมีอ านาจมากกว่าฝ่าย
บริหาร ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัตินายกเทศมนตรีมักมาจากฝ่ายที่มีเสียงข้างมากในสภา ส่วนสภาเอง
แม้ฝ่ายเสียงข้างน้อยจะไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งคณะเทศมนตรี แต่ก็มีอ านาจในการตั้งกระทู้ การเปิด
อภิปรายทั่วไป การเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ หรือลงมติไม่รับร่างงบประมาณ เป็นต้น 
ส่วนฝ่ายบริหารเองนั้นก็มีเครื่องมือในการถ่วงดุลอ านาจสภาด้วยการยุบสภาได้เช่นกัน 

จุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนี้จึงเป็นเรื่องของการขัดแย้งเกี่ยวกับ
การต่อรองผลประโยชน์ในสภา ทั้งในเรื่องต าแหน่งทางการเมือง และผลประโยชน์ในเรื่องการบริหาร
จดัการในโครงการต่าง ๆ ในท้องถิ่น จึงส่งผลให้ผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีขาดภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง
เพียงพอในด้านก าหนด และน านโยบายไปปฏิบัติ และเมื่อมีการยุบสภากันบ่อยครั้งก็ย่อมส่งผลให้การ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องได้ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจึงพบว่า รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอยู่
หลากหลายลักษณะที่ถือเป็นแม่แบบส าคัญในการเลือกน าไปดัดแปลงใช้ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ เพ่ือที่จะได้
จัดตั้งรัฐบาลท้องถ่ินให้เข้ามาบริหารจัดการแก้ไข บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2.1.2 แนวคิดเรื่องหลักการตรวจสอบถ่วงดุล2 
จุดประสงค์หลักของการปกครองท้องถิ่น  คือ การให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็น

ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น
แต่ละท้องถิ่นเอง  โดยรัฐบาลส่วนกลางเข้าไปควบคุมหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดตราบเท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local self–government)  
อันเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให้การ
จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งแนวการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพความเป็นไปความต้องการ

                                           
 2 สถาบันด ารงราชานุภาพ, “บทที่ 4 รูปแบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนของ
ต่างประเทศ,” http://www.stabundamrong.go.th/research/research3/chapter4.doc. 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559). 
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รวมทั้งปัญหาของแต่ละท้องถิ่นให้มากที่สุด เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง  และเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองและความรับผิดชอบในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะใช้หลักการปกครองตนเอง  แต่ในทางปฏิบัติ
ก็เป็นไปได้ยากที่ประชาชนทุกคนจะท าหน้าที่บริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง  โดยปกติแล้วรูปแบบที่พบเห็น
โดยทั่ว ๆ ไปคือ มีการเลือกตัวแทนหรือผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
นิติบัญญัติ เป็นต้น แต่ละฝ่ายจะมีอ านาจและหน้าที ่รวมทั้งกระบวนการ ในการควบคุมทั้งจาก
ส่วนกลางจากภายในองค์กรเดียวกัน และจากภาคสังคมหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
มีทั้งที่ตราไว้เป็นข้อบัญญัติ หรือตัวบทกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหรือด าเนินการ ตามนั้นอย่างชัดแจ้ง และ
อาจมีทั้งที่ เป็นประเพณีปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับกันในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการก่ อตัวของ
ประชาธิปไตยตะวันตกนั้น นอกจากการเน้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นพ้ืนฐานหลักแล้ว  
ยังตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) ซึ่ง
กันและกันระหว่างอ านาจฝ่ายต่าง ๆ จนในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่เข้าใจกันอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นหลักการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of powers) ทั้งนี้เพราะมีบทเรียนใน
ประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศต่าง ๆ ว่าถ้าปล่อยให้อ านาจอยู่ในมือของบุคคลคนเดียวหรือ
สถาบันเดียวอาจน าไปสู่การปกครองที่ ฉ้อฉล หรือชั่วร้าย หรือกระท าทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ส่วน
ตน  โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ดังที่ Lord  Acton  
รัฐบุรุษชาวอังกฤษได้กล่าวคติพจน์ที่มักจะถูกเอ่ยอ้างถึงอยู่เสมอว่าอ านาจท าให้ฉ้อฉล ยิ่งมีอ านาจมาก
ยิ่งมีความฉ้อฉลมาก (Power corrupts, absolute power corrupts absolutely)   

ด้วยเหตุนี้ประชาธิปไตยตะวันตกจึงมิได้เน้นการยึดตัวบุคคลหรือสรรหา “คนดี” เป็น
หลักว่าถ้าได้คนดีมาบริหารปกครองแล้ว  บ้านเมืองจะดีเองเหมือนกับแนวคิดการปกครองตะวันออก  
แต่พยายามสร้างกลไกหรือระบบต่าง ๆ ที่จะคอยเป็นกรอบหรือแนวทางให้ผู้มีอ านาจในระดับต่าง ๆ 
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  ระบบหรือกลไกดังกล่าวอาจมีทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เป็นทางการหรือสถาบันของ
รัฐด้วยกัน  และมีทั้งเป็นการแสดงออกของประชาชนที่มีระเบียบหรือกฎหมายรองรับอาจเป็ นการ
ยอมรับโดยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมนั้นที่บทบาทของภาค
ประชาชนมิได้หยุดอยู่เพียงแค่การเลือกตัวแทนเข้าไปใช้อ านาจและท าหน้าที่แทนเท่านั้น  แต่ในทุก ๆ 
ขั้นตอนของการบริหารบ้านเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นจะปรากฏบทบาทของประชาชนอยู่
ตลอดเวลา เราจึงได้เห็นหรือได้รับฟังบ่อย ๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในประเทศประชาธิปไตย ทั้งในการแสดงออกถึงปัญหา ความต้องการ การตรวจสอบการใช้อ านาจ  
และการท าหน้าที่ของผู้มีอ านาจรัฐ ในบางกรณีที่เกิดขึ้นการตรวจสอบดังกล่าวสามารถน าไปสู่การ
ถอดถอนหรือลงโทษจ าคุกผู้ใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ 
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กล่าวในระดับการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มีโครงสร้างความสัมพันธ์แบบหลายมิติ
ซ้อนกันอยู่ อย่างเช่น นอกจากต้องรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นแล้ว ยังต้องอยู่ ภายใต้การก ากับ
ควบคุมดูแลจากส่วนกลางที่มีฐานคติค่อนข้างไปในทางลบต่อหน่วยการปกครองท้องถิ่น เช่น ความไม่
ไว้วางใจในความจงรักภักดีต่อรัฐบาลกลาง การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย รัฐบาลกลาง ขีดความรู้
ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะมีจ ากัด เป็นต้น จึงยิ่งท าให้มีกระบวนการควบคุมที่เป็น
ทางการอย่างแน่นหนา และบางครั้งท าให้การบริหารงานล่าช้าเกินกว่าความจ าเป็น เช่น ข้อจ ากัด
อ านาจการอนุมัติและการจัดให้มีแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น เป็นต้น แต่นั่นมิได้
หมายความว่าการใช้อ านาจในทางมิชอบ หรือฉ้อฉลของผู้บริหารปกครองท้องถิ่นจะไม่เกิดขึ้น เพราะ
ในบางครั้งกลไกการตรวจสอบในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็น
เพราะปริมาณของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศมีมากเกินกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจะ
ดูแลทั่วถึง  ที่น่าวิตกไปกว่านั้นคือ การที่หน่วยงานกลางมีอ านาจควบคุมตรวจสอบมากเกินไปท าให้
กลายเป็นเครื่องมือต่อรอง  เรียกร้อง หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับหน่วยการปกครองท้องถิ่น  
โดยเฉพาะในสังคมท่ีภาคประชาชนมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นน้อย ในขณะ
ที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นได้รับการผลักดันให้รับภารกิจและมีงบประมาณมากขึ้น การฉ้อฉลและ
ความไม่โปร่งใสต่าง ๆ ยิ่งมีโอกาสเกิดมากขึ้น ทั้งโดยผู้ที่อยู่ในหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเองและ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งจากภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  ดังนั้นการเปิดกว้างเพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมโดยเฉพาะในการตรวจสอบการบริหารการจัดการของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในลักษณะต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนใน
ท้องถิ่นแต่ละชุมชนนั้นเอง 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
        ความหมายของบทบาท 
       ลีวินซัน (Levinson) ได้สรุปความหมายไว้ 3 ประการ คือ 

    1) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุ่งหวัง ข้อห้ามการรับผิดชอบและอ่ืน ๆ ที่
ลักษณะท านองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับต าแหน่งทางสังคมที่ก าหนดให้บทบาทตามความหมายที่
ค านึงถึงตัวบุคคลน้อยที่สุดแต่มุ่งไปถึงการบ่งชี้ถึงหน้าที่อันควรกระท า 

    2) บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของผู้ด ารงต าแหน่งที่กระท าเมื่อด ารงต าแหน่งนั้น 
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    3) บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละบุคคลที่กระท าโดยให้สัมพันธ์กับ
โครง สร้างทางสังคม หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ตาม แนวทางอันบุคคลพึงกระท าเมื่อตนด ารง
ต าแหน่งนั้น ๆ นั่นเอง3 

สงวนศรี วิรัชชัย  ได้กล่าวถึงลักษณะของบทบาทไว้หลายลักษณะดังนี้ 
1) บทบาทตามที่ก าหนด (Prescribed Role) หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่มหรือ

องค์กรก าหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ 
2) บทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง (Expected Role) หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของ

พฤติกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังว่าผู้ที่อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับบทบาทที่
ก าหนดก็ได ้

3) บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง (Subjective Role) หมายถึง รูปแบบ
ของพฤติ กรรมที่บุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งคิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 

4) บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Actuated Role) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้
ปฏิบัติหรือแสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะสอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง 

5) บทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ (Perceived Role) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง ซึ่งโดยธรรมชาติการรับรู้นั้นคนเราจะมีเลือกที่
จะรับรู้ และอาจมีการรับรู้ที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วยอิทธิพลจากประสบการณ์ และ 
สถานการณ์หลาย ๆ อย่าง4 

จากความหมายของบทบาทข้างต้นพอสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง แบบแผนของ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยแบบแผนของบทบาทดังกล่าวจะสืบเนื่องและ
เกี่ยวข้องกับลักษณะของบทบาท ซึ่งได้แก่ บทบาทตามที่ก าหนด บทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง บทบาทตาม
ความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง บทบาทที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ย่อมมีบทบาทตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

 

                                           
3 Levinson, Jay Conrad, Guerrilla marketing: easy and inexpensive strategies for 

making big profits from your small business, อ้างถึงใน ปรัชญา ศรีภา, “ปัจจัยที่มีความ 
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาหมู่บ้าน ศึกษาเฉพาะกรณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2540), 240.  

4สงวนศรี วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคมเพ่ือการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศึกษาพร, 2527), 22.  
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ประเภทของบทบาท 
        การแสดงบทบาทให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่

กับบุคคลจะใช้วิจารณญาณ โดยอาศัยความรู้ทักษะและประสบการณ์เดิมเป็นเครื่องช่วยก าหนด
บทบาทในสังคมจะแสดงบทบาท ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างกันออกไปถ้า
ต าแหน่งนั้น ๆ ต่างกับบทบาทในสังคมทั่ว ๆ ไป แบ่งได้เป็น 5 ต าแหน่ง ดังนี้ 
  1) บทบาทตามเพศ และบทบาทตามวัย ได้แก่ ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าของตนตลอดชีวิต 
  2) บทบาททางอาชีพ ได้แก่ ข้าราชการครู ทนายความ แพทย์ บทบาทประเภทนี้
สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสรเสรีมากกว่าบทบาทอ่ืน 
  3) บทบาทในกลุ่มเพ่ือน หรือกลุ่มที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน ได้แก่ บทบาทของ
สมาชิกชมรมต่าง ๆ 

 อรุณ รักธรรม ได้แบ่งประเภทบทบาทออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) บทบาทจริง (Actual Role) เป็นพฤติกรรมที่แท้จริงของบุคคล ที่ถูกควบคุมโดย

อารมณ์ เจตคติ พฤติกรรมส่วนตัว และปัญหาในการปฏิบัติงานบทบาทที่ก าหนด 
        2) บทบาทคาดหวัง (Expectations Role) เป็นความคาดหวังของบุคคลอ่ืนหรือสังคม
ที่มีต่อบุคคลผู้ครองต าแหน่ง และเป็นความคาดหวังของตนเองต่อบทบาทนั้น ๆ5 
                  ทิตยา สุวรรณกูฎ ได้แบ่งบทบาทไว้ 2 ลักษณะคือ บทบาทอุดมคติ (Ideal Role) คือ 
                 1) บทบาทอุดมคติ (Ideal Role) คือ บทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคมควรจะ
ปฏิบัติ ซึ่งถูกก าหนดโดยการอบรม ค าแนะน า ค าสั่งสอน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 
                 2) บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Actual Role) คือ บทบาทที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคมที่
จะต้องปฎิบัติ ซึ่งถูกก าหนดโดยผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคม น าเอาบทบาททางอุดมคติไปแปลความ
เพ่ือที่จะปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่นั้น จะมีลักษณะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการแปลความ โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นข้อจ ากัดและสิ่งเกื้อกูล6 
                 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาท 
  ลินตัน (Linton) กล่าวว่าการที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนั้น จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ลักษณะเฉพาะสังคม ชุมชน 

                                           
5อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2526), 18.  
6ฑิตยา สุวรรณกูฎ, สังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2527), 27.  
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 2) วัฒนธรรม ประเพณี และความปรารถนาของสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) บุคลิกภาพของตน ซึ่งหมายถึง ลักษณะส่วนบุคคล7 
 ออพอร์ต (Allport) กล่าวว่า บุคคลจะมีการแสดงพฤติกรรมในขณะที่ด ารงต าแหน่ง
ใดต าแหน่งหนึ่งนั้น จะข้ึนอยู่กับปัจจัย 4 ประการ คือ 
 1) บทบาทที่คาดหวัง (Role Expectation) คือ บทบาทตามความคาดหวังของสังคมที่
อยากให้เข้าปฏิบัติเมื่อด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในสังคม 
 2) มโนทัศน์ของบทบาท (Role Conceptual) คือ การที่บุคคลจะมองเห็นบทบาท
ตามการที่ได้รับรู้ของตนเอง ความต้องการของตนเอง อาจสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม
หรือไม่ก็ได ้
 3) การยอมรับบทบาท (Role Acceptance) คือ การยอมรับบทบาทของบุคลที่จะ
เกิดข้ึนในภายหลัง เมื่อมีความสอดคล้องกันเองของบทบาทหน้าที่คาดหวังและมโนทัศน์ของบทบาท 
 4) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (Role Performance) คือ การแสดงบทบาทหน้าที่
ตามสภาพที่เป็นจริง (Achual Role) ซึ่งอาจจะแสดงบทบาทที่คาดหวังตามการรับรู้และเข้าใจของ
ตนเอง ตลอดจนการที่บุคคลจะแสดงบทบาทได้ดีเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทนั้น ๆ 
ของบุคคลที่ครองต าแหน่งอยู่เนื่องจากความสอดคล้องของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม8 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาท จะเห็นว่าบทบาทเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบทบาท ตามสถานภาพต าแหน่งที่ถูกก าหนดโดยสังคม หรือความต้องการของสังคมนั้น ๆ 
ทั้งนี้บทบาทที่บุคคลแสดงออกมักจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้อยู่ในต าแหน่งนั้นเชื่อหรือรับรู้
ว่าเป็นบทบาทของตน ซึ่งบทบาทที่ปฏิบัติจริงก็มักจะสอดคล้องกับบทบาทที่รับรู้ อย่างไรก็ตามใน
สังคมหนึ่ง ๆ ย่อมต้องมีผู้เกี่ยวข้องการปัญหาหนึ่งหลายคน ดังนั้นบทบาทที่ผู้อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติจริง 
อาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้อื่น รวมทั้งตนเองด้วย 

2.1.4 แนวคิดการเป็นตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย 
      ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น

นั้น ๆ มีอิสระในการปกครองกันเอง เช่น ถ้าคนในเขตปทุมธานีอยากปกครองตนเองในรูปแบบ
เทศบาล ก็สามารถจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาลได้ จัดระบบและแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นนั้นด้วยคนและความคิดของเขาเองไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือจังหวัดที่เป็นคนลงมาด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวแทนพวกเขา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้คนของท้องถิ่นนั้น ๆ มีผู้แทนที่เป็นปาก

                                           
7Linton, Gerontclogical Nursing: Concept and Practice, อ้างถึงใน อรุณ รักธรรม, 

พฤติกรรมองค์กร, 22. 
8Allport, W.G. and other, Study of Value, อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 27. 
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เสียงและมาดูแลผลประโยชน์ของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ผู้แทนในที่นี้ก็คือสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลาย 
เช่น สมาชิกสภาเทศบาลหรือท่ีมักเรียกว่า “ส.ท.” เป็นต้น  

ระบอบประชาธิปไตย9 ประกอบด้วย 
1. ประชาธิปไตยโดยตรง – ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันใน

เรื่องส าคัญ เช่น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท้องถิ่น หรือการลงประชามติใน
ระดับประเทศ เช่น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

2. ประชาธิปไตยแบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความ
ซับซ้อน ต้องบ่างงานกันท า จึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฎหมาย 

3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการ
ให้ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น มีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่าย
ประชาชน มีสื่อมวลชนและองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทใน
การตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก เช่น เสนอกฎหมาย แก้ไขกฎหมายได้ เสนอถอด
ถอนนักการเมืองได้ วิพากษ์วิจารณ์คัดค้านนโยบายส าคัญได้ ฯลฯ ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนท ากิจกรรม
การเมืองทุกอย่างเองโดยประชาชนได้แต่แค่ใช้สิทธิแค่เลือกตั้งผู้แทนนานๆครั้งเท่านั้น 

ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (กษัตริย์มี
อ านาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียว) มาเป็นระบอบประชาธิปไตยปี 2475  ประเทศไทยใช้ประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทนเป็นบางช่วง (บางช่วงกลุ่มทหารยึด อาจเป็นระบอบเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้
ประชาธิปไตยโดยตรง และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น เพราะระบอบประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทนในประเทศไทยมีข้อจ ากัด  เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองของไทยประกอบไปด้วยคน
กลุ่มน้อยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีอ านาจและความรู้สูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก  ท าให้คนกลุ่ม
นี้มักได้เป็นผู้แทนและเป็นรัฐบาล และมักจะท าอะไรเพ่ือประโยชน์และพรรคพวก รวมทั้งการ
คอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอ้างว่าเพราะประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปแล้ว เขาจะท า
อะไรก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยท้ังนั้น 

แต่หลักการของประชาธิปไตยแบบผู้แทน คือ ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปเป็น
ผู้บริหารจัดการแทนตัวพวกเขา เพ่ือให้บริหารประเทศเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็น
เจ้านาย และประชาชนยังมีสิทธิคัดค้านถอดถอนผู้แทนที่ขึ้นไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ท าหน้าที่อย่าง
ซื่อตรงและเพ่ือส่วนรวมได้ด้วย แต่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีช่องทางให้ประชาชนคัดค้านหรือถอดถอน

                                           
9 วิทยากร  เชียงกุล, “ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ,”  

https://witayakornclub.wordpress.com/2009/07/21/w72009/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2560). 
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ผู้แทนได้น้อยมาก และทั้งระบบการศึกษา  ระบบสื่อสารมวลชน และระบบการเมืองไทยโดยรวมก็ยัง
เป็นระบบล้าหลัง  ไม่ได้ให้การศึกษาและข่าวสารแก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิคัดค้านถอดถอน
ผู้แทน ที่เป็นสิทธิส าคัญไม้น้อยไปกว่าสิทธิในการเลือกตั้ง 
 
2.2  การศึกษากฎหมายที่เป็นหลักการพื้นฐานของงานวิจัยว่าด้วยบทบาทของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน และตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล10  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม)  

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 กล่าวคือ ประธานสภาและรองประธานสภาต าแหน่งละ 1 คน ซึ่ งเลือกมาจากสมาชิกสภา

                                           
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547, ข้อ 45, 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ123 ง (1 พฤศจิกายน 2547): 37. 



Ref. code: 25595803011054CEO

20 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานสภาและรองประธานสภาด ารง
ต าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มีประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียก
ประชุมพร้อมทั้งเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม เมื่อต าแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง
ลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

2.2.1 บทบาทด้านนิติบัญญัติ11 
บทบาทแรกของสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ บทบาทด้านนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งคล้อยคลึงกับสภาผู้แทนราษฎร ที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติในระดับประเทศ จุดเด่นประการ
ส าคัญของการกระจายอ านาจทางนิติบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎหมายบังคับใช้เอง
ในท้องถิ่นตน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา หากแต่กฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจในการตรานี้ หรือ เรียกโดยทั่วไปว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ซี่งมีล าดับศักดิ์ในทางกฎหมายระดับ
ล่าง และมักจะออกตามอ านาจของกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่า ดังนั้นสาระของข้อบัญญัติท้องถิ่นจะ
ขัดกับกฎหมายที่มีล าดับสูงกว่าไม่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเรียกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่างกัน ได้แก่ ข้อบังคับต าบล เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

สภาท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการเสนอ พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังรายละเอียดดังนี้ คือ  

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสู่การพิจารณาของสภา
ท้องถิ่น ในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นจ าเป็นต้องมีการออกกฏหมายมาบังคับ อย่างไรก็ตามก่อนการเสนอ 
สมาชิกสภาต้องมีการศึกษาว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือไม่ มีตัวบทกฎหมายที่มีล าดับสูงกว่าให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติ
หรือไม่ และ เนื้อหาสาระขัดกับกฎหมายแม่บทหรือไม่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาท้องถิ่น 

                                           
11 อรทัย  ก๊กผล และธนิษฐา สุขะวัฒนะ, คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ธรรมดา

เพลส, 2551), 72. 
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2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยฝ่าย
บริหารและประชาชน ปัจจุบันช่องทางในการเสนอร่างข้อบัญญัติสู่การพิจารณาท าได้ 3 ทาง คือ  
1) เสนอโดยสมาชิกสภาท้องถิ่น 2) เสนอโดยฝ่ายบริหาร และ 3) เสนอโดยประชาชน ตามพระราช 
บัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่นได้ 

โดยทั่วไปฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่นที่ส าคัญ 
คือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารงาน และนอกจากนั้นร่างข้อบัญญัติที่ฝ่าย
บริหารเสนอมักเป็นข้อบัญญัติที่ออกตามกฎหมายหลัก เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อบัญญัติท้องถิ่นส่วนใหญ่มัก
เหมือนกันหมดทุกแห่ง จนนักวิชาการบางท่านเรียกข้อบัญญัติเหล่านี้ว่า “ข้อบัญญัติสามัญประจ า
บ้าน”12 

2.2.2 บทบาทด้านการควบคุมการบริหาร  
         บทบาทล าดับต่อมาของสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร หัวใจส าคัญคือ ต้องชัดเจนว่าสภาท้องถิ่นไม่ใช่ฝ่ายค้าน เหมือนใน
การเมืองระดับชาติ ซึ่งหากฝ่ายค้านท าให้ฝ่ายบริหารล้มเหลวอาจน ามาสู่การเปลี่ยนขั้ว ฝ่ายค้านอาจ
มาตั้งรัฐบาลได้ หากแต่ภายใต้ระบบสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารเข้มแข็ง บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่น 
คือ การตรวจสอบถ่วงดุลให้การบริหารงานเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รักษาสัญญาประชาคมที่ฝ่าย
บริหารให้ไว้กับประชาชนในการรณรงค์หาเสียงและแถลงนโยบาย สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่สามารถ
เปลี่ยนขั้วไปด ารงต าแหน่งของฝ่ายบริหารได้ หากนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลาออกก็จะ
น าไปสู่การเลือกตั้งใหม่ ดังนั้น อย่าเน้นท าบทบาทฝ่ายค้าน หรือค้านทุกเรื่อง เรื่องใดที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ควรด าเนินการ สมาชิกสภาควรสนับสนุน 

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถด าเนินบทบาทในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
รวมทั้งให้การสนับสนุนได้ในลักษณะ ดังนี้  คือ 

2.2.2.1 การควบคุมการบริหารงาน 
   (1) การรับทราบค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดว่าก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้ารับต าแหน่ง ประธานสภาต้องเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น โดยต้องจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือแจกให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุม ในการแถลงนโยบายนั้นจะไม่มี

                                           
12 เรื่องเดียวกัน, 72-74. 
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การลงมติ นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 

(2) การตั้งกระทู้ถาม เป็นการถามค าถามที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือถาม
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ หากเห็น
ว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3) การขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเป็นการด าเนินการปรึกษา พิจารณา แสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
และเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้กฎหมายก าหนดว่าในการเปิดอภิปรายทั่วไปนั้นจะต้องไม่มีการลง
มติ การขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นการถ่วงดุล หรือป้องปรามไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต หรือไม่เหมาะสมจนท าให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน 

 (4) การตั้งคณะกรรมการสามัญ – คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระงานของสภาท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการวินิจฉัยปัญหา หรือการกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ สภาท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ คือ กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึนมาเพ่ือกระท ากิจการ หรือ พิจารณาสอบสวน หรือ ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในวงงานของ
สภาท้องถิ่นและสามารถแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลอ่ืน ๆ เป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือ
ท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญ ทั้งนี้ต้องรายงานต่อสภาท้องถิ่นทราบ  

ระบบคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ จะเป็นกลไกของสภาท้องถิ่นใน
การติดตามผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือของสภา
ท้องถิ่นที่จะท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาในเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาท้องถิ่นในวันประชุมสภาครั้งแรก13 

2.2.2.2 การให้ความเห็นในเรื่องส าคัญ 
แม้ว่าการจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย จะแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน และแต่ละส่วนก็มีบทบาท อ านาจหน้าที่แยกจากกันอย่างชัดเจน แต่เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้เปิด
โอกาสให้สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถให้ค าปรึกษาหารือแก่ฝ่ายบริหารได้ 

                                           
13 เรื่องเดียวกัน, 76-78. 



Ref. code: 25595803011054CEO

23 

 

2.2.2.3 การสนับสนุน หรือให้ความเห็นชอบกับฝ่ายบริหารในเรื่องท่ีถูกต้อง
เหมาะสม และจ าเป็น 

สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการ หรือการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกู้เงินจาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน 

ดังนั้น หากสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นกิจกรรมหรือ
กิจการที่มีประโยชน์แก่ชุมชน ก็ควรให้การสนับสนุนและให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ อย่างไรก็ตามหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่กระทบกับชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่สภาท้องถิ่นจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ14 

2.2.3 บทบาทด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
บทบาทสุดท้ายของสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน สมาชิก

สภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดย 
 2.2.3.1 การสะท้อนปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนใน
พ้ืนที ่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนที่สุด เนื่องจากผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นจะเข้ามาท าหน้าที่ทั้งในฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นบทบาทหนึ่งของสภาท้องถิ่น คือ การสะท้อนสภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความคิดเห็นของตนเองในฐานะ “ตัวแทน” ของประชาชน
ท้องถิ่นไปยังฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ริเริ่มด าเนินโครงการอันเป็นการแก้ไขปัญหา และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 2.1.3.2 จุดเชื่อมทางสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน ชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การมีส่วนร่วม เป็นหัวใจที่ส าคัญในการบริหารงาน ดังนั้น ในเบื้องต้นเพ่ือกระตุ้น
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควร
ต้องให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ สื่อสารสภาท้องถิ่นในฐานะ “ตัวแทน” ของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นจึงต้องท าหน้าที่เป็นหมุดเชื่อมกลางระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยท าหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารแผนการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ในฐานะที่ประชาชนเป็น “เจ้าขององค์กร” และการประชาสัมพันธ์ผล

                                           
14 เรื่องเดียวกัน, 79. 
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การด าเนินงานจะท าให้ประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันน าไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ15 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เสกสรรค์ ข าเจริญพร 16 ศึกษาบทบาทสมาชิกสภาในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพารักษ์และเพ่ือศึกษาอุปสรรคและแนวทางในการแสดงบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นพบว่า จากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีทบาทหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่เพราะบทบาทของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีความเอาใจใส่และใส่ใจในรายละเอียดที่ได้รับข้อมูลจาก
ภาคประชาชนเพราะเป็นสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การติดต่อประสานงานในการจัดท าแผนควรมีประชาชนบางกลุ่มที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยมาก
เป็นพรรคพวกที่เป็นฝ่ายเดียวกันเท่านั้น การจัดท าแผนจึงขาดความครอบคลุมและมักเป็นกิจรรมที่
สมาชิกแต่ละคนเสนอมาเท่านั้น วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวคือมีการเปิดวทีประชามคมเพ่ือน าข้อเสนอ
ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนมาปรึกษากันในที่ประชุมเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

ฉัตรบุญ  ล้อมเมตตา17 ท าการศึกษาบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองด่านรวมถึงบทบาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่านเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอคือในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพียงท าหน้าที่แค่เห็นชอบแต่ไม่มีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและสภาพการณ์ สภาพพ้ืนที่ ไม่มีการพิจารณารายละเอียดของงบประมาณแต่อย่างใด ส่วน
การควบคุมการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารเพียงให้นายกแถลงนโยบายแต่ไม่มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลว่าได้ด าเนินหน้าที่ตามที่แถลงนโยบายไว้หรือไม่ 

                                           
15 เรื่องเดียวกัน, 84-85.  
16 เสกสรร  ข าเจริญพร, “บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเทพารักษ์,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), 85-90.     

17 ฉัตรบุญ  ล้อมเมตตา, “บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน,” 
(รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), 44-48.           
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   อธิคม เดี่ยววิไล18 ศึกษาการแตกแยกของกลุ่มความคิดทางการเมือง ในต าบลบางขุน
กอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า การแตกแยกของกลุ่มความคิดในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
เพียงการแสดงบทบาทของบุคคลขณะที่ด ารงอยู่โดยไม่ได้ยึดติดสถานะหรือบทบาทที่ได้รับอย่างมั่นคง
ในอุดมการณ์ กล่าวคือ สถานะของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นที่มาของบทบาทหรือ พฤติกรรมที่
แสดงออกและเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดการตัดสินใจที่มิได้เกิดจากความคิดด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง หากตัวผู้น าทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานภาพที่พอใจ การตัดสินใจที่เคยแสดงจุดยืนไว้ 
ณ วันหนึ่งก็จะไม่มีความส าคัญกับการตัดสินใจเฉพาะหน้าของเขาอีกต่อไป 

คมสัน สันเทพ19  ศึกษาปัญหาในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลล าปงยางคก จังหวัดล าปาง ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้ความสามารถของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงยางคกลดน้อยลงและท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ โดยจากการศึกษาดังกล่าว สรุปว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงยางคก ส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบัญญัติตามกฎหมาย กับอ านาจหน้าที่
ของฝ่ายบริหารท าให้เกิดความขัดแย้งและมุ่งที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกที่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ผ่านการยื่นญัตติ หรือตั้งกระทู้ถามตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ซึ่ง
ปัจจัยหนึ่งมาจากที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงยางคก ขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมายมีการตีความในข้อระเบียบที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย ไม่ได้
น าข้อบังคับการประชุมสภามาเป็นเครื่องมือในการประชุม จึงเป็นปัญหาต่อการท าหน้าที่ในที่การ
ประชุมสภาและ การครอบง าทางความคิดของประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

     ตี โพธิสาร20 ศึกษาถึงบทบาทสมาชิกสภาต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ พบว่า สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

                                           
18 อธิคม เดี่ยววิไล, “การแตกต่างของกลุ่มความคิดทางการเมืองในต าบลบางขุนกอง อ าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนาส านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 45-50. 

19 คมสัน สันเทพ, “ปัญหาในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2545), 
70-75. 

20 ตี โพธิสาร, “บทบาทสมาชิกสภาต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), 60-65. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาไม่สามารถอภิปรายปัญหา
ประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุมสภาได้ และไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
โดยในงานวิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีเวทีเสวนาระหว่างสมาชิกสภากับประชาชนใน
พ้ืนที ่
               จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พบว่าเป็นการศึกษาปัญหาท าหน้าที่ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในแง่มุมของปัจเจก ( individual) ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนนั้นมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองหรือไม่ อย่างไร และอะไรเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้  
ความเข้าใจ หรือความขัดแย้ง ซึ่งการศึกษาปัญหาในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ของฉัตรบุญ  ล้อมเมตตา และการศึกษาถึงบทบาทสมาชิกสภาต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษของตี โพธิสาร เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ 
ใกล้เคียงที่สุดกับงานวิจัยทั้งในแง่ของสภาพปัญหา บริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบ
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ และระเบียบวิธีวิจัยงานวิจัยทั้งห้าฉบับมีความเห็นที่สอดคล้องกับการท าหน้าที่
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นมีปัญหาย่อมส่งผลต่อการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติท าให้เกิดปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ตามมา 
               จากประเด็นค าถามดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยประสงค์จะพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองความรู้ดั้งเดิมที่ผู้มีวิจัยไว้แล้ว ก็คือ หากปัญหาเกิดจากการไม่รู้บทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของ
ตนเองในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบตัวแทนที่มีต่อประชาชนที่เลือกตนมาแล้วเรา
จะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเพื่อให้สามารถพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้1 

 
3.1 ด้านกายภาพ 

 
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้  ตั้งอยู่หมู่ 3  ต าบลหน้าไม้ ห่างจากอ าเภอ 
ลาดหลุมแก้ว ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  9  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลบ่อเงิน  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
   ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลละหาร  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลระแหง  ต าบลลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลราษฎร์นิยม   อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี                                                    

    เนื้อที่องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้  มีเนื้อที่ประมาณ  37.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 23,687.50 ไร่  เป็นพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ า อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก   
มีหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จ านวนมาก สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มี
ครบทั้ง 3 ฤดู  

 
3.2 ด้านการเมืองการปกครอง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ แบ่งการปกครองทั้งหมด 11 หมู่บ้าน แบ่งเขตการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนหน้าไม้ เป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 11 เขตเลือกตั้ง 
ตามจ านวนหมู่บ้านประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าไม้ ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

 

                                           
1องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้,  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ปทุมธานี: องค์การ

บริหารส่วนต าบลหน้าไม้, 2560) , (อัดส าเนา). 
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3.3   ด้านประชากร 
 

จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  จ านวน  13,487  คน   แยกเป็น  ชาย   6,669  คน  
หญิง  6,818  คน  ความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนที่ 354.85 คน/ตารางกิโลเมตร ( ข้อมูลจากส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอลาดหลุมแก้ว ณ วันที่  10  ตุลาคม   2559 ) 

 ที่มา: ตารางแสดงจ านวนประชากรของต าบลหน้าไม้, องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2561) (ปทุมธานี:  องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, 2558). 
 
3.4 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
 

3.4.1 ปีงบประมาณ 2557  
               ตั้งงบประมาณรายรับไว้                 57,000,000       บาท 
                 ประมาณการรายจ่ายไว้                 57,000,000      บาท 
                 รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน)        68,741,169.02   บาท  
                 รายจ่ายจริง                               55,588,964.87  บาท 
                 รวมรายได้คงเหลือตามงบประมาณ  13,152,204.15  บาท 

 

หมู่บ้าน จ านวน(หลัง) ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

หมู่ 1 คลองโต๊ะเซ็นต์ 337 625 571 1,196 

หมู่ 2 คลองลากค้อน 545 602 602 1,204 
หมู่ 3 คลองอ่างแตก 506 554 553 1107 

หมู่ 4 คลองอ่างแตก 84 119 117 236 

หมู่ 5 คลองหน้าไม้ตาเทศ 181 220 238 458 
หมู่ 6 คลองหน้าไม้ 256 464 426 890 

หมู่ 7 คลองหน้าไม้ 1,053 1,092 1,193 2,285 
หมู่ 8 คลองลาดช้าง 3,823 2,468 2,554 5,022 

หมู่ 9 คลองระแหงใต้ 116 220 242 462 

หมู่ 10 คลองระแหงใต้ 58 121 123 244 
หมู่ 11 คลองลากค้อนใหญ่ 114 184 199 383 

รวม 7,073 6,669 6,818  13,487 
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3.4.2 ปีงบประมาณ 2558  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้               65,000,000      บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้               65,000,000       บาท 
รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน)      75,093,961.55    บาท  
รายจ่ายจริง                           56,098,654.76    บาท 

             รวมรายได้คงเหลือตามงบประมาณ  18,995,306.79  บาท 
3.4.3 ปีงบประมาณ 2559 

    ตั้งงบประมาณรายรับไว้               68,500,000      บาท 
                  ประมาณการรายจ่ายไว้               68,500,000       บาท 
                  รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน)      72,305,702.95   บาท  
                   รายจ่ายจริง                             67,001,116.62   บาท 
                     รวมรายได้คงเหลือตามงบประมาณ  5,304,586.33  บาท 

3.4.4 ปีงบประมาณ 2560 
               ตั้งงบประมาณรายรับไว้                 87,900,000   บาท 
               ประมาณการรายจ่ายไว้                  87,900,000    บาท 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้กับการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยศึกษาจากบทบาทการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ว่ามีปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัด
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร โดยจะมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท าหน้าที่ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยสามารถ
น าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาจากรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้และจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

       4.1.1 บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
    4.1.2 บทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร 
       4.1.3 บทบาทด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ 

 
4.1 ผลการศึกษาจากรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้และจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ จากข้อมูลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้  
และจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายข้าราชการ
ประจ า ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ดังนี้ 

       1. บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
    2. บทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร 
       3. บทบาทด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
4.1.1 บทบาทด้านนิติบัญญัติ 

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ซึ่งผ่านการประชาคม 
ผ่านกระบวนการจัดท าแผนของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
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ต าบลหน้าไม้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้
เรียบร้อยแล้วนั้น ก่อนที่จะประกาศใช้แผนพัฒนาจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้แผนได้ ซึ่งจากการค้นคว้า
เอกสารรายงานการประชุมสภา 1 คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ได้ พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบแผนพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ ภายในเดือนตุลาคม แต่ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้นั้นเป็นเพียงแต่การท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
เท่านั้น แต่ไม่ได้พิจารณาถึงเป้าหมายในการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ว่าเป็นอย่างไร 
โครงการหรือกิจกรรมนี้ควรมีหรือไม่ควรเพ่ิมกิจกรรม โครงการใดเข้าไปบ้างเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ท าได้ก็คือ การซักถามและ
ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีการเปลี่ยนแปลง
จากที่บรรจุในปีที่ 2 หรือ  ปีที่ 3 ตามแผนพัฒนาให้เปลี่ยนมาบรรจุในปีที่ 1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเพ่ิมขึ้น ลดลง เปลี่ยนแปลงจ านวนเงินงบประมาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ในแต่ละหมู่บ้านต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาจากการประชาคม ซึ่งเรียงล าดับปัญหาความ
ต้องการมาแล้วแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการด าเนินโครงการเป็นแค่เพียงประมาณ
การที่ก าหนดจากสภาพความเป็นจริงที่ใกล้เคียงเท่านั้น ข้อส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา คือ  
การบรรจุโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาและแนวทางในการปฏิบัติเอาไว้เท่านั้น เพ่ือเวลาจะ
ด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ จะได้ด าเนินการได้ ซึ่งหากในปีงบประมาณใดไม่มีโครงการกิจกรรม
หนึ่งกิจกรรมใด กิจกรรมนั้นจะไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือ
บรรจุโครงการเข้าไปเสียก่อน โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการจัดท าแผนพัฒนาทุกอย่าง ซึ่งจะท าให้
เสียเวลาและงบประมาณ  และในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าไม้คนปัจจุบัน (ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน) มีการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา คือ เรื่องการถมดิน ขุดดิน ในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ เพียงเรื่องเดียว ซึ่งเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ และจาก

                                           
1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, รายงานเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564), รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560, 5-10. 
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การรายงานการประชุม2 ปรากฏว่าไม่มีการปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลในเรี่องอ่ืน ๆ 
อีกเลย ซึ่งข้อบัญญัติที่ประกาศใช้เดิมก็ผ่านมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอให้มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลย อีกทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงสมควรที่จะแก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อ
สภาพสังคมปัจจุบัน  

จากการสัมภาษณ์พบว่าการแสดงบทบาทด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ไม่ค่อยมีความชัดเจนแสดงออกไม่ค่อยเต็มที่ สมาชิกสภาฯ บางท่านแสดง
บทบาทไม่ค่อยดีนัก ซึ่งตรงกับการให้สัมภาษณ์ของนายชูชาติ  ค าโถ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หน้าไม้ นายวิชชา  รัตนโสภาภรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง นางณัฏฐ์ชานันท์ แก้วกาญจน์ หัวหน้าฝ่าย
สงคมสงเคราะห์ศึกษาที่มีความคิดเห็นตรงกันไม่ว่าจะจากการสังเกต ประสบการณ์การคุ้นเคยและ
สัมผัสด้วย จึงพอสรุปได้ว่า ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็น
การประชุมสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 

บางท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ น้อย 
แสดงบทบาทไม่ค่อยดีนัก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่ให้ความส าคัญของการประชุม 

อย่างนายชูชาติ  ค าโถ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้3  ให้ค าสัมภาษณ์อีกว่า  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้บางท่านแสดงบทบาทได้น้อย 

เนื่องจากสมาชิกบางท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประชุมสภา และข้อกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น 
ท าให้การประชุมหารือตอบข้อซักถามในการประชุมไม่ค่อยตรงประเด็นและถูกต้อง หรือบางครั้งเป็น
การใช้ความคิดของคนอ่ืนมาตัดสินใจในการประชุม 

นอกจากนี้ นายวิชชา  รัตนวิชิตสรรค์ ผู้อ านวยการกองช่าง4  ยังให้การสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมว่า 

สมาชิกสภาอบต. ยังแสดงบทบาทของตนเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้น้อยมาก 
อาจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น และบางครั้งบางท่านก็ไม่

                                           
2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, รายงานเรื่อง รายงานการติดตามและประเมิน

แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560, 3-6. 

3 ชูชาติ  ค าโถ, สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, 
14 พฤศจิกายน 2559. 

4 วิชชา  รัตนโสภาภรณ์, สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 



Ref. code: 25595803011054CEO

33 

 

เคยแสดงความคิดเห็นอะไรเลย ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าแสดงออก แต่ก็มีบางส่วนที่แสดง
บทบาทมากเกินไปจนมากกว่าค าว่าฝ่ายนิติบัญญัติ มีการใช้วาจา ใช้อารมณ์ที่รุนแรง  

แต่ มีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนที่มีข้อคิดเห็นต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ นายวิรัช 
รัตนวิชิตสรรค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ (ล าดับที่ 1) นางศิริรัตน์ ส านักดี รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ (ล าดับที่ 2) และ นายณพวัฒน์  หาญณรงค์ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ที่ให้ค าสัมภาษณ์ตรงกันพอสรุปได้ว่า สมาชิกสภาแสดงบทบาทด้านนิติบัญญัติได้ดี
พอสมควรในการประชุมสภาฯ มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในแง่มุมต่าง ๆ มีการตั้งกระทู้ที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ ให้ความเห็นชอบแผนอย่างรอบคอบ ครอบคลุมการพิจารณาร่างต่าง ๆ ของต าบล
มีการช่วยกันซักถาม แปรญัติอย่างเต็มที่ ละเอียดรอบคอบ 

นอกจากนี้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ (ล าดับที่ 2)5  ยังให้ค าสัมภาษณ์
อีกว่า 

สมาชิกสภาอบต. ได้แสดงบทบาทของตนเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้มาก
พอสมควร และเหมาะสม เช่น การประชุมสภา อบต. มีการขอเปิดอภิปราย การตั้งกระทู้ถามในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุม
สภาทุกครั้ง การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดให้มีการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนทุกหมู่อย่างใกล้ชิด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบโดยมี
การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ อภิปรายอย่างเต็มท่ี ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องทุกประการ 
 ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้อย่างนายสวัสดิ์ ก๊กอ้ึง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ นายอ านาจ กลมเกลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่ตนเองเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พอสรุปได้ว่า การแสดง
บทบาทในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของตนเองนั้นสามารถแสดงบทบาทได้ดีในระดับหนึ่ง  

มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ดีพอสมควร ดังค า
สัมภาษณ์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ หมู่ที่ 36  ที่ให้ค าสัมภาษณ์ว่า 

                                           
5 ศิริรัตน์  ส านักดี, สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบล 

หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 
6 อ านาจ  กลมเกลา, สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบล 

หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 



Ref. code: 25595803011054CEO

34 

 

 ตนเองมีความรู้ความเข้าใจพอสมควร ในฐานะสมาชิกสภา อบต.จะต้องมีการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกและจะมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นและเลือกรองประธานสภาและ
เลขานุการสภา เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกสภา อบต. แล้วก็จะได้
จัดให้ประชุมสภาเพ่ือที่จะท าโครงการต่าง ๆ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณ
ต่อไป 

4.1.2 บทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร 
 ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะต้องรู้ก่อนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่อะไร และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่อะไร บางอย่างก าหนดไว้เป็นระเบียบ กฎหมาย แต่บางอย่างมิได้ก าหนดไว้แต่ไม่ได้ก าหนดให้
ไม่ต้องท าได้ ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องรับรู้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารว่า
ปฏิบัติงานอะไรไปแล้วบ้าง และเป็นอย่างไร รายรับ รายจ่ายเป็นอย่างไร โดยกระบวนการจะเกิดขึ้น
ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจากการค้นคว้าเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าไม้ ปรากฎว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ทราบเลยแม้แต่ครั้งเดียว เช่น รายงานรายรับ รายจ่ายในแต่ละไตร
มาส ซึ่งตามระเบียบเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไข ก าหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารจะอ้างไม่ได้
ว่าระเบียบไม่ได้ก าหนดให้ต้องรายงานถ้าเป็นความต้องการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มี
การรายงานการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้เป็น
ผู้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น การโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ
งบประมาณจึงต้องรายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วย เป็นต้น ซึ่งในการรายงาน
จะมีก็เพียงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ผ่านมาเท่านั้น เนื่องจากถูกก าหนด
โดยระเบียบให้ต้องรายงานเป็นประจ าทุกปีภายในเดือนธันวาคม ส่วนการควบคุมที่มีก็แค่การติดตาม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเฉพาะการด าเนินโครงการที่คาดว่าฝ่ายบริหารท าผิดพลาดก็จะหาข้อมูล
และน ามาติดตามสอบถามในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนโครงการอ่ืนไม่มีการ
ซักถามผลการด าเนินงานใด ๆ เลย ส่วนการควบคุมการปฏิบัติงานที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ไม่ได้กระท าเลย คือ การให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้จัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พบว่า บทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้สามารถแสดงบทบาทในด้านนี้ได้ไม่ค่อยชัดเจน ซึ่งตรงกับการให้
สัมภาษณ์ของ นายวิรัช รัตนวิชิตสรรค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ (1) นางศิริรัตน์  
ส านักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ (2) นางณัฎฐ์ชานันท์  แก้วกาญจน์ หัวหน้าฝ่าย
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สังคมสงเคราะห์ และที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ คือพบว่า การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารที่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ โครงการประเภทงานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ซึ่งตรงกับการให้สัมภาษณ์ของนายชูชาติ  ค าโถ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้และนายวิชชา  รัตนโสภาภรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

จากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อย่างนายสวัสดิ์ ก๊กอ้ึง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ นายอ านาจ กลมเกลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์ตรงกันในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมการท างานของ
ฝ่ายบริหาร โดยคิดว่าตนเองมีการตรวจสอบสอบถามในการท างานของฝ่ายบริหาร ติดตามการท างาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย การประมูลงานต่าง ๆ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ในการท างานของฝ่ายบริหารบางเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ยังไม่เข้าใจ เมื่อถึงรอบเปิดสมัยการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ เราจะต้องสอบถามกับผู้บริหารว่าเหตุผลเป็นอย่างไร 
                  4.1.3 บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้มีความเป็นตัวแทนของประชาชนสูง เด่นชัดที่สุด ดังค าสัมภาษณ์ที่ตรงกันของนายวิรัช 
รัตนวิชิตสรรค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ (1) นางศิริรัตน์  ส านักดี รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้  (2) นางณัฎฐ์ชานันท์ แก้วกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
นายณพวัฒน์  หาญณรงค์ นักวิชาการศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ค าสัมภาษณ์ที่มีความเห็นตรงกันกับ
กลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ส่วนใหญ่มีความเป็นตัวแทน
ของประชาชนสูง แต่มีค ากล่าวเสริมไว้อย่างน่าสนใจดังค าสัมภาษณ์ของ นายวิชชา รัตนโสภาภรณ์ 7 
ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ว่า “โดยส่วนใหญ่สมาชิกสภามีความเป็นตัวแทนประชาชนสูง แต่แสดง
บทบาทหน้าที่ของตนเองไม่เหมาะสม เช่น ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เบื้องต้น สมาชิกสภา อบต. ควร
มีการรับฟังและเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงให้รอบด้าน และในบางครั้ง สมาชิกสภา อบต.ที่รู้ข้อมูลการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณอยู่แล้วนั้น สามารถที่จะชี้แจงอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น โครงการ
ดังกล่าวอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่ไม่ใช้ข้อมูลโดยไม่ดูอะไรก่อนมาว่าฝ่าย
บริหารอย่างเดียว” และมีผู้ให้การสัมภาษณ์อีกท่าน คือ นายชูชาติ ค าโถ8 นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ ที่มีความคิดเห็น ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า  

                                           
7วิชชา  รัตนโสภาภรณ์, สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบล 

หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 
8 ชูชาติ  ค าโถ, สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้, 

14 พฤศจิกายน 2559. 
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บทบาทการเป็นตัวแทนประชาชน อาจจะเป็นบางคนที่ยังไม่เหมาะสมกับการ 
เป็นตัวแทนมากนัก เนื่องจากไม่ค่อยสนใจงานในหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิก อบต. เพราะว่าญาติ ๆ 
อยากให้เป็น แต่ตัวเองไม่สมัครใจหรือเต็มใจ ผลงานเลยไม่ค่อยดี 
 
4.2 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่บทบาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ได้ดังนี้ 

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีเพียงบางท่านที่มีมีปัญหาและอุปสรรคในการ
แสดงหน้าที่ เนื่องจากบางท่านทีไ่ม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นของสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยเชิญวิทยากรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้ และถึงแม้องค์การบริหารส่วนต าบลเคยจัด
อบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่  แต่ความรู้ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับอาจไม่
ค่อยเต็มที่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคคลากรที่ท าหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการให้
ความรู้ด้านกฎหมาย และด้านกิจการสภาฯ 
                2) การศึกษาและพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ ส่วนใหญ่มีอายุเยอะและพ้ืนฐานการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา มีเพียงบางท่านที่จบชั้น
มัธยมศึกษา และหากสมาชิกสภาฯ ไม่มีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะไม่สามารถพูดแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนั้น ๆ ได ้

      3) การเป็นคนในท้องถิ่นจึงไม่กล้าตัดสินใจอะไร ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคมาก
พอสมควร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่เวลาจะบังคับใช้
กฎหมายอะไรกับประชาชนซึ่งมีซึ่งก็คือพวกพ้อง ญาติพ่ีน้อง ท าให้การตัดสินใจของสมาชิกสภาฯ 
ลดลง  

     4) ฐานะทางการเงิน เป็นปัญหาในการแสดงบทบาทเช่นกัน เนื่องจากประชาชนเห็นว่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคือผู้แทนที่สามารถให้ความช่วยหลือได้ ถ้าสมาชิกไม่มีฐานะที่ดี
การให้ความช่วยเหลือก็จะลดลงตามฐานะทางการเงิน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
การจะพัฒนาให้ชุมชนสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องเริ่มจากการ

ตัดสินใจเลือกผู้แทนประชาชนที่ดี มีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปควบคุม 
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการน าข้อมูลปัญหาความ
ต้องการไปด าเนินการพัฒนาและแก้ไขไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กรพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้นต้น เพราะเมื่อไหร่ที่สมาชิกไม่อาจปฎิบัติหน้าที่  ไม่ว่าจะด้านใดด้าน
หนึ่ง ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของชุมชน 

ส าหรับการศึกษาบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้กับการพัฒนา
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หน้าไม้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ศึกษาปัญหาอุปสรรค 
และข้อจ ากัดในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ และเพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการ
สัมภาษณ์บุคคล คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ และศึกษาจาก
ระเบียบกฎหมาย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ โดยผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยตามขั้นตอนในแต่ละด้านของการวิจัย คือ 

บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชน ถือว่าเป็นบทบาทที่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าไม้แสดงได้ชัดเจนที่สุด เพราะสามารถน าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืน
ที่มาแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือคณะผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลหน้ า ไม้ท่ าน อ่ืนในการช่วยแก้ ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ช่วยประสานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหา หรือขอค าปรึกษาในการประสาน
กับหน่วยงานอ่ืนที่มีศักยภาพมากกว่าในการพัฒนาหมู่บ้าน บทบาทรองลงมาคือบทบาทด้านนิติ
บัญญัติการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้มีบางท่านที่สามารถท า
หน้าที่ในบทบาทนี้ได้อย่างเหมาะสมมีแต่สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเหมาะสม เช่น มีการขออภิปราย 
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มีการตั้งกระทู้ถาม เสนอความเห็นต่าง ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ส่วนใหญ่ไม่มี
การพิจารณารายละเอียดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี คือให้ความเห็นชอบตามอ านาจหน้าที่จริงแต่ไม่มีการพิจารณาในความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ สภาพพ้ืนที่แต่อย่างใด หรือท าไปแค่เพียงตามพวกพ้อง และบทบาทสุดท้ายที่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ไม่มีความชัดเจน คือไม่มีความโดดเด่น แทบจะไม่แสดงบทบาทคือ
ด้านการควบคุมฝ่ายบริหารที่มีก็แค่การติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเฉพาะการด าเนิน
โครงการที่คาดว่าฝ่ายบริหารท าผิดพลาดก็จะหาข้อมูลและน ามาติดตามสอบถามในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หน้าไม้ ดังนี้ 
1. บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีความรู้พื้นฐาน (ระดับ

การศึกษา) ให้มากขึ้น 
2. ควรให้มีการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนการ

สมัครรับเลือกตั้ง หรือให้ถือการผ่านการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นคุณสมบัติเบื้องตนแก่ผู้สมัคร 

3. ควรให้มีการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ครอบคลุมที่จะสามารถควบคุมตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารให้มี
ประสิทธิภาพได้ 
        4. ให้มีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาทราบ
โดยละเอียด  เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตาม 

      5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ควรเข้าถึงประชาชนให้มากกว่าปัจจุบัน 
ให้มากกว่าค าแนะน า คือ ต้องเข้าถึงทุกบทบาท มากกว่าหน้าที่สมาชิก และที่ส าคัญคือ ต้องมีภาวะ
ผู้น าทั้งต าบล ไม่ใช่ในหมู่ของตนเท่านั้นและที่ส าคัญของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลการลง
พ้ืนที่บ่อย ๆ เยี่ยมประชาชนตามบ้าน สอบถามสารทุกขสุขดิบอย่างต่อเนื่อง และควรให้ประชาชนพบ
ง่าย ติดต่อง่าย สามารถดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา เป็นมิตรและเป็นเพ่ือนที่ดีของของประชาชน 
สามารถช่วยเหลือหรือพ่ึงพิงได้ รับรู้รายละเอียดข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และมีจิตใจ
ในการบริการเพ่ือประชาชน 
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       6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ควรมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนโดยการเป็นตัวอย่างในเรื่องประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่าผู้น าท าเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ซื้อสิทธิ
ขายเสียง โดยต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงทุก ๆ ฝ่าย อย่างเป็นกลาง เชิญชวนให้มีส่วนร่วม
ประชาคมทุก ๆ เรื่อง เชิญชวนไปเลือกตั้งทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
แม้ในชุมชน หมู่บ้าน เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มต้องให้ความรู้เรื่องการสรรหา เลือกตั้งกรรมการ
กลุ่ม กรรมการหมู่บ้าน กรรมการกองทุน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก สิทธิและหน้าที่ในการเป็นพลเมือง
ที่ดีของท้องถิ่นและประเทศชาติ รู้จักเสียสละและมีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
                  7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ควรพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ทันต่อ
เหตุการณ์มากชึ้น เช่น พยายามฝึกหัดใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
เพราะในยุคปัจจุบันจะมีการสั่งการหรือส่งข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลเน็ตเวริ์ดอยู่เสมอ หากใช้ไม่เป็น
จะท าให้การรับข้อมูลข่าวสารไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 

จากการศึกษาพบว่า บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนา้ไม้ เป็นการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายข้าราชการและจากการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ที่ได้จากรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อก าจัดต่างๆ ในการศึกษามากมายที่อาจให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลไม่ครบทุกด้าน จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะให้มีการศึกษาเจาะลึกตั้งแต่หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยศึกษาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าการฝึกอบรมตามหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่วยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถควบคุม ตรวจสอบการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือศึกษาแนวทางการ
ควบคุมตรวจสอบการบริหารจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือจากพนักงานส่วนต าบล 
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะได้แนวทางในการตรวจสอบการท างานและเพ่ือให้สามารถพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 



Ref. code: 25595803011054CEO

40 

 

รายการอ้างอิง 
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 ต าบลหน้าไม้, 2560, (อัดส าเนา). 
 
วิทยานิพนธ์ 
 
คมสัน สันเทพ, “ปัญหาในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล: 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2545. 

ฉัตรบุญ  ล้อมเมตตา. “บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน.” รายงานการศึกษา 
          อิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.    
ตี โพธิสาร. “บทบาทสมาชิกสภาต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนหาญ  
          จังหวัดศรีษะเกษ.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง 
          ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 
ปรัชญา ศรีภา. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา

หมู่บ้าน ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.  
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เสกสรร  ข าเจริญพร. “บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน 
          ต าบลเทพารักษ์.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง 
 ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.     
อธิคม เดี่ยววิไล. “การแตกต่างของกลุ่มความคิดทางการเมืองในต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย  
          จังหวัดนนทบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนาส านัก 
          บัณฑิตอาสาสมัคร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
วิทยากร  เชียงกุล. “ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ.” 
 https://witayakornclub.wordpress.com/2009/07/21/w72009/. (สืบค้นเมื่อวันที่  
          3   มิถุนายน 2560). 
สถาบันด ารงราชานุภาพ. “บทที่ 4 รูปแบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนของต่างประเทศ.”      
         http://www.stabundamrong.go.th/research/research3/chapter4.doc.  
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559). 
สถาบันพระปกเกล้า. “ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง.” www.wiki.kpi.ac.th/index.php?title=   
         องค์การบริหารส่วนต าบล. (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
สัมภาษณ์ 
 
ชูชาติ  ค าโถ. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, อบต.หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 
สวัสดิ์  ก๊กอ้ึง. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, อบต.หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 
อ านาจ  กลมเกลา. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, อบต.หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559. 
วิรัช  รัตนวชิิตสรรค์. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, อบต.หน้าไม,้ 14 พฤศจิกายน 2559. 
ศิริรัตน์  ส านักดี. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, อบต.หน้าไม้ , 14 พฤศจิกายน 2559. 
วิชชา  รัตนโสภาภรณ์. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, กองช่าง อบต.หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน  
 2559. 
ณัฎฐ์ชานันท์  แก้วกาญจน์. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อบต.หน้าไม้,  
 14 พฤศจิกายน  2559.   
ณพวัฒน์ หาญณรงค์. สัมภาษณ์โดย ขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ, อบต.หน้าไม้, 14 พฤศจิกายน 2559.   
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เอกสารอ่ืนๆ 
 
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537, แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.

2552, มาตรา 46 (6 พฤศิกายน 2552): 12. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547, ข้อ 45, 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ123 ง (1 พฤศจิกายน 2547): 37.  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้. รายงานเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564). รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560. 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้. รายงานเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560. 
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ค าถามในการสัมภาษณ์ 
 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับบทบาทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้กับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อท าการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
 กรุณาตอบค าถามให้ละเอียดมากที่สุดเพ่ือให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงในบทบาทหน้าที่ของท่าน  
เพ่ือผู้ท าการศึกษาจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของท่านไปหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. 
อายุ ..................... ปี 
ต าแหน่งหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.หน้าไม้  หมู่ที่ .........ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง.............. ปี 
ระดับการศึกษา ............................................... 
อาชีพ ............................................................ 

 
ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์บทบาทสมาชิกสภาฯ ตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 
ค าชี้แจง : โปรดอธิบายถึงบทบาทสมาชิกสภา อบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ มากน้อยเพียงใด 

และสามารถแสดงบทบาทของตนเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และเรื่อง
อะไรบ้าง (โปรดยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบาย) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... .......................................................... 
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2. บทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร 
 ท่านคิดว่าท่าน ได้แสดงบทบาทของตนเองในฐานะควบคุมฝ่ายบริหาร ด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารบ้างหรือไม่ และด้วยวิธีการอย่างไร (โปรด
ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบาย) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ................................................. 

3. บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชน 
ท่านได้แสดงบทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

กับ อบต. หรือมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องใดบ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร (โปรด
ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบาย) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และข้อจ ากัดในการท าหน้าที่ของสมาชิก
สภาฯ 
 ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีปัญหา หรืออุปสรรคเรื่องใดบ้างที่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภา 
อบต. ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น (กรุณาตอบอย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านตาม
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ดีข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี (กรุณาตอบอย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... ................................. 

 
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสัมภาษณ์  มา ณ โอกาสนี้ 
ขอบคุณค่ะ 
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ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นายก  ปลัด รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด และผู้อ านวยการกองต่างๆ 
เกี่ยวกับบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้กับการพัฒนาท้องถิ่น  
 กรุณาตอบค าถามให้ละเอียดมากที่สุดเพ่ือให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและผู้ท าการศึกษาจะได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ไปหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาสมาชิกสภา อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป  
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................... 
อายุ ..................... ปี 
ระดับการศึกษา ..................................................... 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  .............................................   
ระยะเวลารับราชการ  .................. ปี 

 
ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์บทบาทสมาชิกสภาฯ ตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 
ค าชี้แจง : โปรดอธิบายถึงบทบาทสมาชิกสภา อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
ท่านคิดว่าสมาชิกสภาอบต. แสดงบทบาทของตนเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ (เช่น การปฏิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ การขออภิปราย การตั้งกระทู้ถาม การให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ,การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต่างๆ และ ฯลฯ)  ได้มากน้อยเพียงใด เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร  (กรุณาตอบอย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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 2. บทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร 
ท่านคิดว่าสมาชิกสภาอบต. แสดงบทบาทของตนเองในการติดตาม ตรวจสอบควบคุม ก ากับ

ดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร (เช่น ลงพ้ืนที่ร่วมกับนายก ในการท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเรื่องข้อหารือ หรือการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่อบต.จัด )  ได้มากน้อย
เพียงใด เหมาะสม และมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร  (กรุณาตอบอย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

3. บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชน 
ท่านคิดว่าสมาชิกสภา อบต. มีความเป็นตัวแทนของประชาชน และแสดงบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองได้เหมาะสมหรือไม่ และมีลักษณะอย่างไร  (กรุณาตอบอย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และข้อจ ากัดในการท าหน้าที่ของสมาชิก
สภาฯ 
 ท่านคิดว่าสมาชิกสภา อบต. ยังมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องอะไรบ้าง และอะไรเป็น
สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  (กรุณาตอบ
อย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 ในสังคมปัจจุบันของโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (โลกาภิวัฒน์) ท่านคิดว่าสมาชิกสภา 
อบต. ควรมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น และโดด
เด่นได้อย่างไร  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้  (กรุณา
ตอบอย่างละเอียดในทัศนคติของท่าน) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................. ................................................................... 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสัมภาษณ์  มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ     นางสาวขวัญธิดา  ศศิสุวรรณ 
วันเดือนปีเกิด    31 ธันวาคม  2528 
วุฒิการศึกษา    ปีการศึกษา 2551: รัฐประศาสนศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าแหน่ง ปัจจุบัน    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สถานที่ท างาน    องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
     77 หมู่ 3 ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  

จังหวัดปทุมธานี 12140 




