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บทคัดย่อ 
 

 ประเทศไทยมีการกระจายอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2542โดยการ
ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  รวม 245 เรื่อง มีส่วน
ราชการที่ถ่ายโอน 50 กรม ใน 11 กระทรวง โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 6 ด้าน  โดยก าหนดให้มีการ
มอบอ านาจหรือถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 4 ปี (พ.ศ.
2544-2547) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่สามารถรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ และภารกิจ
ภายใน 4 ปี  (พ.ศ.2544-2547) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี (พ.ศ.2544-2553) กรมเจ้าท่าได้
ด าเนินการกระจายอ านาจภารกิจให้แก่ท้องถิ่นโดยมีค าสั่งที่  718/2545 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545, 
ค าสั่งที่ 185/254 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 มอบอ านาจ “เจ้าท่า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน  าไทย 2546 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตให้ปลูก
สร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 ตั งแต่เดือนสิงหาคม 2546 แม้ว่าการกระจายอ านาจ
เจ้าท่าจะกระท ามาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
ค าปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ รวมทั งซักซ้อมความเข้าใจเนื อหาสาระของอ านาจหน้าที่ที่มอบและ



Ref. code: 25595803011294TCX

(2) 

 
 

หลักเกณฑ์ในการด าเนินการแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวมาตั งแต่ปี 2546  
 ดังนั นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจ 
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเสนอแนวทางที่ดีที่จะสร้างแรงจูงใจ
ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความกระตือรือร้น ในการด าเนินการตามกรอบอ านาจที่กรมเจ้าท่าได้
มอบอ านาจให้ไปแล้วซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการกระจายอ านาจตาม
ภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกันคือ ความล้าสมัยและความไม่ครอบคลุมของ
กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการกระจายอ านาจของกรมเจ้าท่าที่ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร 

 
ค าส าคัญ : การกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจ, พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 2456, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ABSTRACT 

Thailand administration has decentralized to local government according 
to the plan and process decentralization to local government organization act 
B.E.2542 (1999) which specify transferring the duties of public sector to local 
government for 245 missions. There have transferred 50 departments in 11 ministries 
divide to 6 sceneries. The public service sectors have been transferred to the local 
government in 4 years (B.E.2544-2547) or late in 10 years (B.E.2544-2553). Marine 
department has operated the decentralization which ordered 718/2545, on October 
1st ,B.E.2545 , ordered no.185/254 on April 25,B.E.2548 to empower ‘’Marine Master’’ 
to local organization follow on The Navigation in Thai Waters Act B.E.2546 by giving 
the authority of permission for construction which build off side river border. By the 
act on decentralization section 117 of The Navigation in Thai Waters B.E.2456. Marine 
department has operated decentralization for 15 years by training to produce 



Ref. code: 25595803011294TCX

(4) 

 
 

knowledge and technical, academic consulting. In addition, there has practiced detail 
and principle of operation to Provincial Administrative Organization (PAO), city, town 
and Subdistrict Administrative Organization (SAO) since B.E.2546. 
 Researcher interests to study in factors which effect the decentralize 
success act on The Navigation in Thai Waters Act B.E.2456 section 117: study case is  
Bo Phong Subdistrict Administrative Organization, PhraNakhon Si Ayutthaya Province. 
The objective is to find the solution how to encourage good motivation for local 
administrative organization to improve enthusiastic in operation that authorized from 
marine master. The research found that problems and threats which effect the 
decentralization failure to local government follow on Navigation in Thai Waters Act 
B.E.2456 section 117 are obsolescence and no cover of law. 
 
 Keyword: Decentralization, Local government, success, factors 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการกระจาย
อ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จากบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตด้านสิ่งล่วงล  าล าน  าทั งเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย กรม
เจ้าท่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพงและผู้มาขอรับบริการด้านการขออนุญาต สิ่งล่วงล  า
ล าน  า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและ
ข้อแนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท าให้งานวิจัยนี มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 

สุดท้ายนี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ วิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 
(MPE) รุ่นที่ 24 ทุกท่านที่เป็นก าลังใจหลักส าคัญในการผลักดันให้สามารถศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นอกจากนี ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั งนี ทุกท่าน เพ่ือนกรมเจ้าท่าที่กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและสนับสนุนการค้นคว้าอิสระครั งนี  ประโยชน์หรือคุณความดีที่ได้จากการ
ค้นคว้าอิสระในครั งนี  ผู้วิจัยขอมอบให้แด่บุพการีผู้มีพระคุณ และครูบาอาจารย์ทุกท่าน  
 

 นายจรินทร์  บุตรวงษ ์
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
 

 ประเทศไทยมีการกระจายอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  25421 โดยการ
ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  รวม 245 เรื่อง มีส่วน
ราชการที่ถ่ายโอน 50 กรม ใน 11 กระทรวง โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 6 ด้าน คือด้านโครงสร้าง
พื นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยก าหนดให้มีการมอบอ านาจหรือถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใน 4 ปี (พ.ศ.2544-2547) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่สามารถรับการถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่และภารกิจภายใน 4 ปี (พ.ศ.2544-2547) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี (พ.ศ.
2544-2553) 

กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นโดยมีค าสั่งที่ 
718/2545 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545, ค าสั่งที่ 185/254 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 มอบอ านาจ“เจ้า
ท่า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 2546 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
การรองรับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 โดยมีภารกิจที่ถ่ายโอน
ประกอบด้วยการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าการอนุญาตให้ขุดลอก ดูแลรักษาร่องน  าทางเรือ
เดินการบริหาร ดูแลรักษาสถานีขนส่งทางน  า ท่าเทียบเรือสาธารณะและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสิ่งล่วงล  าล าน  า ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า และค่าใบอนุญาตให้ขุดลอกร่องน  า ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2534) เพ่ือเป็นเงินได้แผ่นดิน
และจัดสัมมนาหน่วยงานในสังกัดทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และ

                                           
1 “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542,” https://docs.google.com/file/d/0B0QqZeoMeRdmUTBmTGJ1NVVxczA/edit/ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558). 
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หลักเกณฑ์การด าเนินงานในภารกิจของกรมฯ ในส่วนที่ถ่ายโอนในภาพรวมเพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน 
การแนะน าและให้ความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา 
 การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าเป็นงานก ากับดูแลด้านโครงสร้างพื นฐานทางน  า      
ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น2 ทั งนี กรมเจ้าท่าได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคให้แก่
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 และสาขา โดยมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 117 แห่งพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 24563 ตั งแต่เดือนสิงหาคม 2546 ทั งนี เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ นและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการเพ่ือการบริการ
ประชาชน ทั งนี ยังเป็นการลดขั นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ิมบทบาทให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดโดยประชาชนสามารถขอรับบริการได้โดยตรงจากส านักงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคโดยไม่
ต้องส่งเรื่องมาขออนุญาตที่ส่วนกลาง ตลอดจนเพ่ือให้สามารถเป็นพ่ีเลี ยงให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการกับภารกิจที่ได้รับมอบต่อไป โดยได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานการ
ขนส่งทางน  าและหัวหน้าส านักงานฯ ในการพิจารณาอนุญาตและออกใบออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล  าล า
น  า ได้แก่ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ, สะพานข้ามแม่น  าและสะพานข้ามคลอง, ท่อและสาย
เคเบิล, โรงสูบน  า กระชังเลี ยงสัตว์น  าและเขื่อนกันน  าเซาะ เป็นต้น ส าหรับท่าเทียบเรือโดยให้
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคมีอ านาจพิจารณาส าหรับท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ 
 องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในเขตพื นที่ความ
รับผิดชอบของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาอยุธยา ซึ่งต้องด าเนินการตามค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 
718/2545 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พุทธศักราช 2456  มาตรา 117 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทยพระ
พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนต าบลยังเข้าใจอ านาจหน้าที่
คลาดเคลื่อน และมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแม้ว่ากรมเจ้าท่าได้มีการ

                                           
2กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้าและการขุดลอกร่องน ้าขนาด

เล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554). 
3“พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456,” 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A116/%A116-20-9999-update.pdf  (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558). 
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จัดอบรมการถ่ายโอนภารกิจซักซ้อมความเข้าใจเนื อหาสาระของอ านาจหน้าที่ที่มอบและหลักเกณฑ์ใน
การด าเนินการ 
 แม้ว่าการกระจายอ านาจเจ้าท่าจะกระท ามาเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี และมีการจัด
อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ค าปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ รวมทั งซักซ้อมความเข้าใจ
เนื อหาสาระของอ านาจหน้าที่ที่มอบและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการแก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวมา
ตั งแต่ปี 2546 แตก่็พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเช่นกันคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเข้าใจอ านาจหน้าที่คลาดเคลื่อน และมิได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    
 ซึ่งผลที่ได้กลับไม่ได้รับการด าเนินการของการกระจายอ านาจดีเท่าที่ควรจะเป็น แม้ว่า
จะมีปัจจัยทางการเมืองที่มาท าให้การกระจายอ านาจนั นได้รับความสนใจในช่วงแรกแต่การมอบ
อ านาจของกรมเจ้าท่าเก่ียวกับงานด้านโครงสร้างพื นฐานทางน  าก็ถูกการเมืองในระดับท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการด าเนินการมอบอ านาจ อีกทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความช านาญใน
วิธีด าเนินการ ขาดบุคลากรที่มีต าแหน่งเฉพาะด้านในการพิจารณาในส่วนของการออกใบอนุญาตและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบของ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่กรมเจ้าท่าได้มอบไว้ประกอบกับ
การมอบอ านาจของกรมเจ้าท่าอาจจะยังไม่สอดคล้องกับบริบทของการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปใช้ในแต่ละพื นที่ นอกจากนี กรมเจ้าท่ายังมีหน้าที่ต้องน ารายได้ภาษีโครงสร้าง
พื นฐานทางน  าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้ทั งหมดกลับเข้าส่วนกลาง ท าให้ไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการกระจายอ านาจ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการมอบอ านาจของกรมเจ้าท่าที่ผ่านมาไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 ปัญหาอีกประการหนึ่งคือกรมเจ้าท่ามีบุคลากรเฉพาะด้านสิ่งล่วงล  าล าน  าจ ากัดมากซึ่ง
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา)ก็มีข้อจ ากัดดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั นหากกรมเจ้าท่าซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ออกค าสั่งมอบอ านาจต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ให้
สามารท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี ยง ควบคุมดูแล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเป็นผู้ประสานในการบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื นฐานทางน  าของกรมเจ้าท่าคอยให้ความช่วยเหลือประคับประครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ให้สามารถด าเนินการในการรับมอบอ านาจจากกรมเจ้าท่าในการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื นฐานทางน  าได้อย่างสมเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจทั งเป็นการ
ส่งเสริมให้การด าเนินการในการรับมอบอ านาจของกรมเจ้าท่าลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จมากขึ นกว่าเดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีผลงานของตัวชี วัดความส าเร็จของงาน
ในการแสดงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย นอกจากนี การที่กรมเจ้าท่าไม่เคยให้



Ref. code: 25595803011294TCX

4 

 
 

รางวัลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมเป็นเจ้าของอ านาจ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
แรงจูงใจในการรับมอบอ านาจทั งนี หากการมอบอ านาจจากกรมเจ้าท่าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติสามารถด าเนินการได้เป็นผลส าฤทธิ์แล้ว ประชาชนจะได้รับบริการทางด้านโครงสร้าง
พื นฐานทางน  าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นบริการสาธารณะทางด้านคมนาคมที่ส าคัญ 
 ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาแนวทางที่ดีที่จะสร้างแรงจูงใจให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีความกระตือรือร้น ในการด าเนินการตามกรอบอ านาจที่กรมเจ้าท่าได้มอบอ านาจให้ไปแล้วโดย
อาจต้องอาศัยประชาชนในท้องถิ่น เร่งให้ความร่วมมือในการด าเนินตามกรอบของการมอบอ านาจที่
กรมเจ้าท่ามอบให้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้รางวัลในรูปแบบของการจัดโครงการ
ต่างๆ ที่ท าให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรอบของโครงสร้างพื นฐานทางน  าของกรมเจ้าท่าที่มอบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลด้วยโดยงานวิจัยนี จึงใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจ  ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
โพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงให้
กระบวนการกระจายอ านาจได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจตามมาตรา 117 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี  

1) เ พ่ือศึกษาปัจจั ยที่มี อิทธิพลต่อการกระจายอ านาจตามมาตรา  117 แห่ ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 

2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้การการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117                 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 
 

1.3 รูปแบบการวิจัย      
   

1.3.1 วิธีการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
รูปแบบการวิจัย (Research Design) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) 
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กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา (Materials and Methods) เก็บข้อมูลใน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 12 
คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการใช้ข้อค าถาม (semi-structured 
questionnaire) ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ นเองจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางความส าเร็จ
ของการกระจายอ านาจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) 

1.3.2 เกณฑ์การคัดเลือกเข้า (Inclusion Criteria) 
1) เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) เป็นข้าราชการระดับ 3 ขึ นไป หรือ ระดับปฏิบัติการ 
3) มีหน้าที่ด าเนินการด้านอนุญาตสิ่งล่วงล  าล าน  า 

1.3.3 เกณฑ์การคัดเลือกออก (Exclusion Criteria) 
1) ข้าราชการที่เพ่ิงย้ายเข้าพื นที่ไม่เกิน 1 เดือน 

1.3.4 การเลือกตัวอย่าง (Sampling Technique) 
เลือกประชากรตัวอย่างโดย วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposing 

Sampling) เป็นนักกฎหมาย นักกฎหมาย ส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่า จ านวน  3 ตัวอย่างเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 5 รายตาม
คุณสมบัติผ่านการคัดเลือก (Inclusion criteria) คือ เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อโพง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นข้าราชการระดับ 3 ขึ นไป หรือ และมีหน้าที่ด าเนินการด้านอนุญาตสิ่ง
ล่วงล  าล าน  า และกลุ่มผู้มาใช้บริการตามนโยบาย จ านวน 10 ตัวอย่าง สามารถให้การสัมภาษณ์ได้ใน
เวลาอย่างน้อย 45-60 นาที และยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลมีความ
อ่ิมตัวเพียงพอ (แบบแผนค าตอบที่ได้ไม่พบความแตกต่างไปจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาก่อนหน้านี ) 
ส าหรับการวิเคราะห์หรือแปลผล 
 

1.4 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection and analysis) 
 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตั งแต่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือท าวิจัย          
เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological qualitative research)โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิ งลึก  (In-depth interviews) ร่วมกับการใช้ข้อค าถาม (semi-structured 
questionnaire) ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ นเอง โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ 
และส่วนที่ 2เป็นแนวค าถามส าหรับผู้วิจัยที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ จ านวน 11 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Analysis) ทั งในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลและหลังการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมแล้วน ามาสร้างเป็นข้อสรุปเชิง
นามธรรมและพยายามตรวจสอบข้อมูลนั นจนกว่าจะสรุปผลได้ชัดเจนตามวิธีการของโคไลซี่ โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาถอดเทปค าต่อค า และอ่านข้อมูลทั งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์หลาย ๆ ครั ง เพ่ือให้
เข้าใจในข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่เป็นประเด็นส าคัญ จากนั นดึงค าหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์แยกข้อความส าคัญไว้จัดกลุ่มข้อมูลตามลักษณะที่มีนัยของความหมายในแนวทาง
เดียวกันและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือจัดเป็นหมวดหมู่ใหญ่และหมวดหมู่ย่อย จากนั นวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และตรวจสอบความถูกต้องในการสรุปผลโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย 
 

1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     
    

1) ทราบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 

2) ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดในการให้การการกระจายอ านาจตามมาตรา 117แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พุทธศักราช 2456 เพ่ือน ามาพัฒนางานให้ดีขึ น 
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจตาม
มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456: กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้ศึกษาได้ทบทวน แนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี  
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การปกครองท้องถิ่น (Local Government) เป็นรูปแบบพื นฐานการพัฒนาประเทศ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีความส าคัญต่อการปกครองและการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน ในขณะที่รัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนโดยภาพรวมทั่ว
ประเทศย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงและตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละพื นที่ รวมถึงการเรียกร้องของประชาชนชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการมีส่วน
ร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมาอย่างยาวนาน ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศได้มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจกลาง (Centralization) มาสู่การปกครองแบบการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) มากขึ น เพ่ือให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจของ
ท้องถิ่นและถือเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 
2.2 แนวคิดการกระจายอ านาจ 
 
 2.2.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร1 ได้ให้ความหมายการกระจายอ านาจหมายถึงการที่รัฐมอบอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารหรือกิจการบางอย่างให้องค์การปกครองหรือสถาบันของรัฐไปกระท าหรือ
ด าเนินการโดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการกระจายอ านาจหมายถึง

                                           
1
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเนศพริ นท์ติ งเซ็นเตอร์ 

จ ากัด, 2539), 1-4. 
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การที่ส่วนกลางโอน หรือกระจายอ านาจปกครองบางส่วนไปให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเอง
โดยส่วนกลางเพียงแต่คอยควบคุมมิให้ออกนอกเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

ธเนศวร์ เจริญเมือง2 กล่าวถึงการกระจายอ านาจว่าเป็นระบบการบริหารการปกครอง
ประเทศที่มีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีอ านาจด าเนินการภายในอาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง ดังนั นเพ่ือให้มี
อ านาจจึงยกอ านาจการปกครอง (Devolution) เพ่ือเป็นการให้ความรับผิดชอบแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเด็ดขาด ส่วนกลางจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมิได้เพราะสัมพันธภาพส่วนกลา
กับท้องถิ่นมิใช่เป็นแบบสายการบังคับบัญชา 

“การกระจายอ านาจคือการที่รัฐมอบอ านาจให้ปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรที่ไม่ใช่
หน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือให้องค์กรนั นสามารถจัดบริการ
สาธารณะอย่างได้โดยมีอิสระตามสมควรและรัฐบาลโดยราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจะท า
หน้าที่ควบคุมดูแลแต่ไม่มีอ านาจบังคับบัญชาสั่งการ”กล่าวโดยสรุป การกระจายอ านาจคือการลด
ภาระอ านาจการปกครองของรัฐบาลไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักอย่างมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
ก าหนดไว้3 
 2.2.2 ความส าคัญของการกระจายอ านาจ 

1) หลักความอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารจัดการการบริหารงานในบุคคลและ
การเงินการคลังของตนเองโดยยังรักษาความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศการมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและความมั่นคงของชาติเอาไว้ได้  ตลอดจนการส่งเสริมให้
ประชากรมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่นภายใต้ระบบประชาธิปไตย 

2) หลักการบริหารงานราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐต้อง
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองได้มาก

                                           
2ธเนศวร์ เจริญเมือง, 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 (กรุงเทพฯ: 

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542), 290. 
3สถาบันพระปกเกล้า, การกระจายอ้านาจและการปกครองท้องถิ่นในการกระจายอ้านาจ 

Decentralization and Local Government in Thailand (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 
2545), 525. 
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ขึ นโดยปรับบทบาท และภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางและการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบ
ในภารกิจมหภาคและภารกิจที่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการได้
โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ าเป็นในการ
สนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการ 

3) หลักประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐต้องกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ นหรือไม่ต่ ากว่าเดิม
มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ นรวมทั งส่งเสริมให้ประชาชนภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจร่วมด าเนินงานตรวจสอบ จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจะเห็นว่าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการท าให้ภ ารกิจและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจมากขึ นในการคิดวางแผนและการตัดสินใจใน
การจัดท าบริการสาธารณะในกิจกรรมการบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทที่จะ
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการบริการ
ต้องดีกว่าเดิมหรือดีกว่าส่วนราชการที่เคยจัดการบริการนอกจากนี ยังต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมโดยต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบ
การติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลและร่วมตัดสินใจด้าน
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2.3 วัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ 

แผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 มีหลักการอันเป็น
กรอบแนวคิดท่ีส าคัญ 3 ประการคือ 
 ประการเเรก หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือในการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริการสาธารณะตลอดจนการบริหารภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศเคยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ 

ประการที่สอง หลักความสัมพันธ์ของการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือในการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าที่ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นใหม่ซึ่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่
เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการด าเนินกิจการของรัฐในขณะที่ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะ
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เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจระดับมหภาคและท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น(เท่าท่ีจ าเป็น) 

ประการที่สาม หลักประสิทธิภาพของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวคือ ในการกระจายอ านาจต้องค านึงถึงการเพ่ิมมิติความสามารถและประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ เละได้มาตรฐาน ดังนั นจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นสนับสนุนและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ดังนั นการกระจายอ านาจจึงเสมือนเป็นการมอบความรับผิดชอบในการจัดบริกา ร
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างอิสระมิใช่การมอบภารกิจที่รัฐเคยด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเท่านั นการท าความเข้าใจแนวทางการบริหารงานภาครัฐนั นมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐประกอบไป
ด้วยมิติทางการปกครองหลายระดับที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบประกอบไปด้วยรัฐ  (State) 
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วนคือประชากรดินแดนรัฐบาลและอ านาจอธิปไตยโดยภายใต้การ
บริหารงานในรูปแบบของรัฐสามารถแบ่งได้เป็น 2 สถาบันหลักได้แก่ 

1) สถาบันการเมืองซึ่งรัฐได้มอบหมายให้สามารถใช้อ านาจบังคับสมาชิกภายในรัฐโดย
ท าการออกกฎหมายหรือระเบียบประเพณีตามเจตนารมณ์สาธารณะ (Public Will) ในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนสถาบันการเมืองจึงเปรียบได้กับ “รัฐสภา” ซึ่งสถาบันการเมืองนี เองเป็น
ช่องทางการส่งผ่านอ านาจทางการเมืองของรัฐไปสู่รัฐบาล 

2) สถาบันฝ่ายบริหารท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการประกอบด้วยรัฐบาล
(Government)ซึ่งได้รับมอบอ านาจทางการเมืองจากสถาบันการเมืองโดยตรงและเพ่ือให้รัฐบาล
สามารถท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรแทนรัฐได้กลไกส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ
คือระบบราชการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานราชการ ข้อสังเกตส าคัญของหน่วยการ
ปกครองคือรัฐบาลถือเป็นหน่วยทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีความรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อประชาชนโดยตรงผ่านระบบการเลือกตั งโดยมีระบบราชการได้แก่กระทรวงทบวงกรมและ
ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลแม้ว่าระบบราชการจะอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของรัฐบาลแต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสามารถเกิดขึ นได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันการท างานของ
ราชการกลับไม่ได้ยุติบทบาทการด าเนินงานของตนเองตามไปด้วยดังนั นระบบราชการ บทบาทการ
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ให้บริการสาธารณะของระบบราชการจึงถือเป็นแกนหลักในการระดมทรัพยากรและกระจาย
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นกลไก 
 
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมพื นที่จังหวัดมี
อ านาจหน้าที่และรายได้ของตนเองโดยเฉพาะมีโครงสร้างองค์การประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่บริการส่วนจังหวัด
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั งสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั ง
โดยตรงของประชาชนในเขตพื นที่ มีข้าราชการส่วนจังหวัดเป็นข้าราชการประจ าท าหน้าที่บริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายและแผนต่าง ๆ นอกจากจะบริหารกิจการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สภา
ต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดด้วย 

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลได้จัดตั งขึ นเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลในการให้บริการสาธารณะเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลมีอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคล และงบประมาณเป็นของตนเอง เป็นหน่วยงานที่สร้าง
พื นฐานการเมือง การปกครอง และการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมี 3 ประเภท ได้แก่ 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล มีโครงสร้างการบริหารที่ประกอบด้วยสภาเทศบาล
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติกับนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทั งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั งจากการ
เลือกตั งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลนั น ๆ      
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด มีหน้าที่แก้ไขปัญหาและให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรที่มีรายได้เป็นของตนเอง มีอิสระในการปกครองและบริหารกิจการของ
ตนเองสามารถจะใช้ดุลยพินิจภายในขอบเขตของกฎหมายที่ได้ให้อ านาจหน้าที่ไว้ได้เนื่องจากเป็นนิติ
บุคคล โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นฝ่ายบริหารทั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั งโดยตรงของประชาชนในเขตต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบล 
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 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการไทยที่เป็นไป
ตามหลักการกระจายอ านาจโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื นที่แล้วแต่จะพบว่ามีความแตกต่างกันซึ่งรัฐบาลส่วนกลางไม่สามารถจะให้บริการ
ได้ทันทั่วถึง และตรงกับความต้องการของประชาชน ดังนั นจึงได้จัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ น
เพ่ือด าเนินงาน พร้อมกับกระจายอ านาจทางการปกครองไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองของไทยแห่งแรก
ได้แก่ สุขาภิบาลกรุงเทพโดยจัดตั งในเขตราชธานีรัชการที่  5 ได้จัดตั งขึ นในปี ร.ศ. 116 (พ.ศ.2440)
โดยมีพระราชประสงค์จะให้ประชาชนปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย และกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เจริญก้าวหน้ามา โดยล าดับจนในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ 
 
2.4 การถ่ายโอนภารกิจและการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 การถ่ายโอนภารกิจระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 (1) แห่ง
พระราชก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ให้
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา ดังนี  
 ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ  าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือ
ภารกิจที่รับให้บริการในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่น และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ นภายใน 4 ปี 

ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ด าเนินการเสร็จสิ นภายใน 4 ปี ภารกิจที่เป็นการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลให้ด าเนินการให้เสร็จสิ นภายใน 4 ปีความหมายตามมาตรา 30 (1) (ก) หมายถึง ลักษณะ
ภารกิจการให้บริการสาธารณะที่จะต้องถ่ายโอนภายใน 4 ปี ได้แก่ 

1) ภารกิจที่ซ  าซ้อน หมายถึง ภารกิจการให้บริการสาธารณะให้กฎหมายก าหนดให้รัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การด าเนินการตามภารกิจนั นแล้วด้วย 

2) ภารกิจที่รัฐจัดท าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึง  ภารกิจให้บริการ
สาธารณะที่กฎหมายก าหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่แต่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามภารกิจนั น 
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3) ภารกิจที่รัฐจัดท าในเขตองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและกระทบองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหมายถึงภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการในเขตพื นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่ง และมีผลกระทบเกิดขึ นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยความหมายตามมาตรา 30 
(1) (ข) ก าหนดขอบเขตของการรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
แตกต่างกันได้โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งซึ่งต้องพิจารณา
จากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั นจ านวนประชากรค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั งนี ต้องไม่เกินระยะเวลา 4 ปี
ความหมายตามมาตรา 30 (1) (ข) หมายถึง ภารกิจให้บริการสาธารณะ ซึ่งภารกิจใดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแผนตามความพร้อมและราชการบริหารส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนแนะน าด้านการบริหารจัดการและเทคนิควิชาการ 

 
2.5 รูปแบบการถ่ายโอนอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 รูปแบบการถ่ายโอนจะมีทั งการถ่ายโอนอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจดังนั นจึงได้ก าหนดลักษณะการถ่ายโอนไว้ 3 ลักษณะคือ 
 1)  ภารกิจที่รัฐยังด าเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะด าเนินการได้
เป็นภารกิจที่ซ  าซ้อน แต่คงก าหนดให้รัฐด าเนินการต่อไปในกรณีนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการเช่นเดียวกัน 
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับรัฐเป็นภารกิจที่รัฐโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและบางส่วนรัฐยังคงด าเนินการร่วมกัน 
 3) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 
ประเภท 

(1) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง       
เป็นภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนั น ๆ ได้เอาโดยมี
กฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยด าเนินการ
อยู่แล้ว โดยไม่สามารถรับโอนได้ทันและขอบเขตการท างานอยู่ในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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(2) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ เป็นภารกิจที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ทั งรัฐและปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยมี
ผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยหรือมีความจ าเป็นต้องลงทุนจ านวนมาก
และไม่คุ้มค่าหากต่างคนต่างด าเนินการ 

(3) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจซื อบริการภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน สามารถซื อบริการจากภาคเอกชนหรือจากหน่วยงานอ่ืน
ที่มีประสบการณ์หรือคณะกรรมการด าเนินการ 

 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั นตอนที่น าเอามาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของ
นโยบายที่ระบุไว้ในขั นตอนการก าหนดนโยบายไปแปลงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากนโยบายได้รับ
ความเห็นชอบให้น าไปปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชาชนที่
เกี่ยวข้องและต่อสังคมโดยรวม นโยบายส่วนมากมักไม่สามารถก่อผลลัพธ์ 

2.6.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
Cheema, G. habbir and Rondinelli, Denis A.4กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ

เป็นการน านโยบายหรือแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยจุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ  คือ การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

Pressman, Jeffrey L. and Wildavsky, Aaron5 เสนอว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าประสงค์และการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติยังเกี่ยวข้องกับปัญหาของการประเมินความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและ

                                           
4Cheema, G. habbir and Rondinelli, Denis A. Implementing Decentralization 

Policies: An Introduction (Eds. G.S. Cheema and D.A. Rondinelli. Beverly Hills: Sage 
Publications, 1983), 16. 

5Pressman, Jeffrey L. and Wildavsky, A. Pressman, J. L., &Wildavsky, A. B. 
Implementation (2nd ed. San Francisco: University of California Press, 1973), 16. 
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การตีความข้อปฏิบัติที่มีลักษณะทั่วไปลงสู่การตัดสินใจเฉพาะด้านที่ต้องมีผู้เข้าร่วมมากมายและมี
มุมมองที่หลากหลายการบรรลุเป้าประสงค์ผ่านการตัดสินใจเฉพาะด้านย่อมเป็นการวัดระดับของ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

กล้า ทองขาว6 ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึงกระบวนการ
จัดการและการประสานกิจกรรมเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้บรรลุความส าเร็จ
ตรงตามเจตจ านงของนโยบายโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนและสมพร เฟ่ืองจันทร์7

กล่าวว่าความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติยังเป็นกระบวนการเป็นผลต่อเนื่องมาจากขั นตอน
การก าหนดนโยบายมีความต่อเนื่อง นอกจากนั นยังเป็นกิจกรรมที่มีการก าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่า
เราต้องการผลสุดท้ายเป็นเช่นไร” 

มยุรี อนุมานราชธน8กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน านโยบายไป
ปฏิบัติหมายถึงการแปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจเป็นกฎหมายหรือค าสั่งของรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ  โดยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมจะ
ประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การวางแผน
โครงการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การออกแบบองค์การ และการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ 

วรเดช จันทรศร9ได้มีการประมวลตัวแบบของนักวิชาการที่ได้ศึกษาเพ่ือสังเคราะห์
แนวคิดที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎีเพ่ือใช้อธิบายว่าองค์กรต่าง  ๆ ที่สามารถ
น านโยบายแผนงานโครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยอะไรที่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่
จะท าให้นโยบายแผนงานโครงการด าเนินการส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายซึ่งตัวแบบที่เอื ออ านวยต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบได้แก่ 

1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model)ตัวแบบนี มีแนวคิดว่าการใช้หลักด้าน
เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะชี วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายแผนงานหรือโครงการ

                                           
6 กล้า ทองขาว, การน้านโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ : แนวคิดทฤษฎีและแนว

ทางการด้าเนินงาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 7. 
7สมพร เฟ่ืองจันทร์, นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2539), 150. 
8มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์, 2549), 218. 
9วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพฯ:  

พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 129-146. 
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องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติการนั นจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลส าคัญในการ
ตัดสินใจด าเนินการตามขั นตอนต่าง ๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผลเป็นสิ่งที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ นอย่าง
กว้างขวางที่สุดนโยบายแผนงานหรือโครงการที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจนมีการมอบหมายงานมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดย
หลักการที่มีเหตุผลชัดเจนอาจกล่าวได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานจะมีองค์ประกอบในการด าเนินงานอยู่ 
2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

 1.1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งหน่วยงานสามารถแปร
วัตถุประสงค์ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยทั่วไประดับความส าเร็จของการด าเนินนโยบายหรือโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติจะขึ นอยู่กับปัจจัย 5 ประการดังนี  

ประการแรกความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือโครงการ 
ประการที่สองการก าหนดภารกิจและมอบหมายอย่างชัดเจน 
ประการที่สามการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ประการที่สี่การสร้างระบบประเมินผลที่เหมาะสมและ 
ประการที่ห้าการสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ที่เหมาะสม 

 

 
ภาพที ่2.1 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล, วรเดช จันทรศร, 
ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 
134. 
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2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี จะให้ความส าคัญใน
เรื่องสมรรถนะขององค์กรเป็นหลักโดยถือว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย
แผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติจะขึ นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายแผนงานหรือ
โครงการไปปฏิบัติว่าขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงาน
เพียงใดองค์กรจ าเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั งทางด้าน
การบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั ง
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณตัวแบบนี มีความพยายามที่จะศึกษา
หาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายในอดีตเช่นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความล่าช้าในการสรรหา
บุคลากรความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความล่าช้าในการจัดตั งระบบงาน
การแก้ไขปัญหาการประสานงานตัวแบบด้านการจัดการนี ซึ่งเขียนเป็นภาพได้ดังนี  

 

 
 

ภาพที่ 2.2  แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทางด้านการจัดการองค์กร,  
วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิค, 2551), 134. 
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3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development 
model) แนวคิดตามตัวแบบนี ได้ให้ความส าคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลักโดยมีแนวคิดว่า
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของ
คนในองค์กรการท างานเป็นทีมโดยการท างานในทีมจ าเป็นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมค านึงถึงการจูง
ใจการใช้ผู้น าอย่างเหมาะสมการสร้างความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กรการยอมรับการพัฒนาทีมงาน
มากกว่าการใช้ก าลังบังคับควบคุมตัวแบบนี จึงให้ความส าคัญเพ่ิมเติมต่อกระบวนการสื่อสารสอง
ทางการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
สร้างความตระหนักและผูกพันกับนโยบายแผนงานหรือโครงการขณะที่การให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้
ก าหนดนโยบายแต่เพียงล าพังจะเป็นผลเสียและไม่สอดคล้องกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิด
นี ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กรนี ซึ่งเขียนเป็นภาพได้ดังนี  

 

 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ  : ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร,   
วรเดช จันทรศร,ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที ่2 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟ
ฟิค, 2551), 136. 
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4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process 
Model) เป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีกฎระเบียบขั นตอน
ค่อนข้างมากมีแบบแผนความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและมีการก าหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่าง
แน่นอนตายตัวอย่างไรก็ตามภายในองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
(รูปนัย)เพียงอย่างเดียวแต่จะประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วยแต่มักจะ
เป็นกรณีของข้าราชการระดับล่างทั งสิ นเพราะว่าข้าราชการระดับล่างเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดและเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจให้บริการประชาชนทั งสิ นผู้บังคับบัญชาไม่มี
โอกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชาตลอดเวลาได้ดังนั นสิ่งที่จะวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายจึงขึ นอยู่กับความพร้อมของผู้น านโยบายแผนงานหรือโครงการที่ไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดี
พร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมีอุปสรรคข้อจ ากัดมากน้อยประการใดความพร้อมในการน า
นโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ 

ประการแรกระดับความเข้าใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของ
หน่วยงานและองค์กรสภาพปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่นปริมาณงานเกินก าลังการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะเรื่องขาดแรงจูงใจขาดขวัญก าลังใจที่เหมาะสมเพียงพอเป็นต้น 

ประการที่สองระดับการยอมรับเห็นพ้องในนโยบายและการปรับนโยบายใหม่ให้
สอดคล้องกับภารกิจปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ราชการของบุคลากรแต่ละคน 

ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการนี ซึ่งเขียนเป็นภาพได้ดังนี  
 

 
 

ภาพที ่2.4 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบ 
ราชการ, วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที ่2 (กรุงเทพฯ: พริก 
หวานกราฟฟิค, 2551), 138. 
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5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี ยึดหลักการว่านโยบายเป็นการ
แบ่งสรรคุณค่าในสังคมดังนั นนโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์กับผู้ที่สูญเสียประโยชน์
เสมอและโดยปกติในแต่ละฝ่ายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกันและจะเน้นการรักษาผลประโยชน์
ของตนไว้เป็นอันดับแรกดังนั นจึงเป็นการยากที่ทุกฝ่ายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็น
เอกฉันท์ตัวแบบนี เห็นว่าจ านวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ส าคัญในการเจรจาต่อรอง
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจ านวนน้อยโอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่าในการเจรจา
ที่มีหน่วยงานมาก ๆ ความสามารถในการเจรจาต่อรองของผู้เล่นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพความรู้
ความสามารถความช านาญในการชักจูงต่อรองสถานภาพของผู้มีอ านาจและทรัพยากรขององค์กร
ตลอดจนการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เช่นบุคคลส าคัญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ตัวแบบทางการเมืองนี ซึ่งเขียนเป็นภาพได้ดังนี  

 

 
 
 

ภาพที ่2.5 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทางการเมือง, 
วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที ่2 (กรุงเทพฯ: พริกหวาน 
กราฟฟิค, 2551), 140. 
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6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี เป็นตัวแบบที่รวบรวมจาก
แนวคิดของทั ง 5 ตัวแบบโดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จทั งในมิติของผลผลิตผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับส่วนตัวแปร
อิสระที่น ามาพิจารณาประกอบด้วย 4 ปัจจัยคือสมรรถนะขององค์กรประสิทธิภาพในการวางแผนและ
ควบคุมภาวะผู้น าและความร่วมมือและการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวแบบเชิง
บูรณาการนี ซึ่งเขียนเป็นภาพได้ดังนี  

 

 
 

ภาพที ่2.6 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบเชิงบูรณาการ, วรเดช จันทรศร,  
ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที ่2 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551),  
144. 
 

2.6.2 ขั นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ความเชื่อมโยงการพ่ึงพาตลอดจนความเป็นอิสระขององค์การ

และบุคคล โดยศึกษาถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ขั นตอน
หลัก คือ ขั นตอนในระดับมหภาค (Macro) และขั นตอนในระดับจุลภาค (Micro)10 

 

                                           
10วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, 34. 
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1) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Implementation) 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคมีขอบเขตกว้างครอบคลุมไปจนถึงการน า

นโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย สิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมายและปัญหาที่ส าคัญคือการ
ที่หน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถท าให้หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยงานที่ให้บริการของรัฐน า
นโยบายไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจ านงของนโยบาย (Policy Intent) ท าให้เกิดความล้มเหลวหรือ
ความล่าช้าในการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การน านโยบายระดับมหภาคไปปฏิบัติ
เกิดความไม่แน่นอนหรือความล้มเหลวนั น Berman, Paul and Mclaughlin, M.W.11สรุปไว้ทั งสิ น 4 
ปัจจัย ได้แก่ ความขัดแย้งของเป้าหมาย (Goal Discrepancies) การให้ความสนับสนุนหรือให้อ านาจ
ในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Bounce and Authority Differentials) การขาดแคลนทรัพยากร 
(Resource Deficiencies) และอุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์การ 
(Communication Difficulties Among Organizations)การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั นตอนหลัก ขั นตอนแรก ได้แก่ ขั นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็น
แนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการและขั นตอนที่สองเป็นขั นตอนในการท าให้
หน่วยงานในระดับระดับล่างยอมรับ (Adopt) แนวทางของแผนงานหรือโครงการนั นไปปฏิบัติต่อ 

1.1) ขั นตอนของการแปลงนโยบาย 
ขั นตอนของการแปลงนโยบายนี เป็นขั นตอนที่มีความส าคัญมาก หากเมื่อใดที่

มีการแปลงนโยบายที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์แล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าความล้มเหลวของนโยบายนั นย่อม
เกิดขึ นเสียตั งแต่แรกแล้ว มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลท าให้นโยบายต้องถูกแปรเปลี่ยนไปจาก
วัตถุประสงค์เดิม ได้แก่ 

1) ความคลุมเครือหรือการขาดความเฉพาะเจาะจงของนโยบายเอง 
 2) ความหลากหลายในเป้าหมายของนโยบาย 
 3) ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 4) ระดับความร่วมมือและความจริงใจในการน านโยบายนั นไปปฏิบัติ               
ของหน่วยงานรับผิดชอบกล่าวโดยสรุปความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในเบื องต้นจึงขึ นอยู่
กับความชัดเจนของเป้าหมาย และการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองความชัดเจนของนโยบายความ

                                           
11Berman,Paul and Mclaughlin, M.W. “Implementation of educational 

innovation (Rand Study) (The Educational Forum, 1975): 345-370.  
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เข้าใจในนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของนโยบาย 
 1.2) ขั นตอนของการยอมรับ 

ขั นตอนต่อไปของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคคือการท าให้
หน่วยงานในระดับล่างยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั นไปปฏิบัติ
ต่อไปในการท างานให้หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าวขึ นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น 
ลักษณะของหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนประโยชน์ที่รัฐควรจะให้กับหน่วยงานระดับล่าง ปัจจัยหลังนี 
จะเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในอันที่จะสร้างความเต็มใจ ให้หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายไปปฏิบัติอย่างไร
ก็ตามการยอมรับโครงการของหน่วยงานระดับล่างยังไม่สามารถประกันได้ว่านโยบายนั นจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ การยอมรับอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอถ้าหากหน่วยงานระดับล่างขาดความ
ร่วมมือร่วมใจถึงแม้ส่วนกลาง จะมีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบ แต่อ านาจดังกล่าวถือได้ว่ามี
อิทธิพลโดยอ้อมเท่านั นกล่าวอีกนัยหนึ่งอ านาจที่แท้จริงในการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมอยู่ที่
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติซึ่งได้แก่ข้าราชการระดับล่าง (Street-level Bureaucrats) เป็นส าคัญ วรเดช 
จันทรศร12 กล่าวว่าเพราะฉะนั นการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ นในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงจ าเป็น
จะต้องมีความเข้าใจถึงขั นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 

2) การน านโยบายในไปปฏิบัติระดับจุลภาค (Micro Implementation) 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคเริ่มต้นจากการที่หน่วยงานระดับล่างรับ

นโยบายแผนงาน หรือโครงการมาจากเบื องบน แล้วน านโยบาย แผนงานหรือโครงการนั นมา
ปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะต้องอาศัยพื นฐานของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานในแต่ละหน่วยงานเดิมก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าได้ยาก เพราะในความเป็นจริงแล้ว 
เมื่อหน่วยงานได้รับนโยบายใด ๆ มาแล้วก็จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานโดย
อัตโนมัติ ซึ่งสิ่งนี เป็นปัญหาที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค นอกจากนี การน า
นโยบายหรือโครงการดังกล่าวมาปฏิบัติให้บรรลุนั นจะต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการนั นกับองค์การ
ระดับล่างที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่า “การปรับตัวเข้าหากันและกัน” (Mutual Adaptation) 
วรเดช จันทรศร13 กล่าวว่าสิ่งที่ส าคัญอีกประการในขั นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค
นั นได้แก่กระบวนการปรับตัวนั นจะต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเช่นกัน  ล าดับ

                                           
12วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไป, 39. 
13 เรื่องเดียวกัน, 39. 
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ขั นตอนของการตัดสินใจดังกล่าวจะเรียกว่า Path of Micro - Implementation ซึ่งเราสมมติว่า
ปัจจัยน าเข้าของระบบการปฏิบัติในระดับล่างนั นจะถูกแปลงให้เป็นขั นตอนการปฏิบัติงานโดยอาศัย
การตัดสินใจที่ต่อเนื่องมาเป็นล าดับการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคจะประกอบไปด้วย 3 
ขั นตอนได้แก่ ขั นตอนของการระดมพลัง  (Mobilization) ขั นตอนการปฏิบัติ  (Deliverer 
Implementation) และขั นตอนในการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Institutionalization) หรือความ
ต่อเนื่อง (Continuation) ในองค์กร 

2.1) ขั นการระดมพลัง 
 ในขั นตอนนี  หน่วยงานในระดับล่างจะต้องด าเนินการใน2 กิจกรรม คือ การ
พิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุน ในกิจกรรมแรก หน่วยงานในระดับล่างจะ
พิจารณาว่านโยบาย จากส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความส าคัญเร่งด่วนตรงตามเป้าหมายของ
หน่วยงานและสามารถตอบสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพียงใด  การตัดสินใจ
ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดส าคัญในการชี ชะตาหรืออนาคตของนโยบาย หากหน่วยงานในระดับล่างเห็นว่า
นโยบายดังกล่าวไม่มีความส าคัญไม่เกี่ยวกับหน้าที่หลักของหน่วยงานความผูกพันของหน่วยงานใน
ระดับล่างที่มีต่อนโยบายนั นก็จะไม่มีสรุปผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 3 ลักษณะ คือ 

(1) ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Non-Implementation) คือไม่มีการ 
ปรับใช้นโยบายแผนงานหรือโครงการในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ 

(2) การยอมรับสภาพในการปฏิบัติ (Cooptation)เป็นการน านโยบายไป 
ปฏิบัติเหมือนกันแต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของ
หน่วยงานหรือข้อจ ากัดอ่ืน ๆ จึงอาจท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นตามนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้แต่แรก ยกตัวอย่าง เช่นการด าเนินนโยบายปราบปรามยาบ้าอาจไม่สามารถ
น าไปใช้ปราบปรามยาบ้าได้ทุกพื นที่ เนื่องจากบางพื นที่ไม่ได้มีปัญหาการแพร่กระจายของยาบ้า แต่
อาจมีปัญหาการแพร่กระจายของยาเสพติดชนิดอ่ืน ท าให้ต้องการมีปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของ
นโยบายที่วางไว้ให้เหมาะสมกับพื นที่นั น เป็นต้น 

(3) การเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ (Technological learning)  
หมายถึง ไม่มีการน านโยบายแผนงาน หรือโครงการมาใช้ ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็
ตาม เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล ประสบผลส าเร็จเพียงแค่มีการติดตั งอินเตอร์เน็ตตามต าบล
ต่างๆ ของประเทศแต่ยังถือว่านโยบายไม่บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการเพราะยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อพื นที่อย่างแท้จริง เป็นต้น 
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2.2) ขั นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง 
ความส าเร็จหรือผลลัพธ์ในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ นไม่ได้

หากนโยบายนั นไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Continuation) โดยผู้ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าระยะเวลา
นโยบายนั นได้สิ นสุดแล้ว แต่ก็ยังมีการน านโยบายไปปฏิบัติต่อไป การที่จะให้มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องนี หมายความว่า นโยบายนั นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวัน
(Reutilization) ของผู้ปฏิบัติด้วยขั นตอนนี จึงเป็นขั นตอนที่มีความส าคัญมากอีกขั นตอนหนึ่งเนื่องจาก
มีนโยบายจากเป็นจ านวนมากที่หน่วยปฏิบัติในระดับล่างที่มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ แต่ในช่วง
ระยะเวลาอันสั น ในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลเลิกให้ความสนใจหรือเลิกให้งบประมาณหน่วยงานระดับ
ล่างก็มักจะเลิกปฏิบัติตามนโยบายนั น ฉะนั นการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ นในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องต้องหาทางท าให้การปฏิบัติตามขั นตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั นตอนที่สามคือการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน (Institutionalization) หรือ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดขึ นกับ
นโยบายนั นให้ได้ยกตัวอย่างเช่น โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในช่วงแรก ๆ ได้มีการเชิญ
พ่อแม่และผู้ปกครองมาช่วยกันท าอาหารกลางวันให้เด็กทาน ซ่ึงโครงการนี ได้มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องมามาน ต่อมาโรงเรียนจึงจัดตั งแผนกโภชนาการอาหารขึ นมาในโรงเรียน ถือว่าเป็นการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบันขึ นภาพประกอบที่  3 ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของนโยบายการน า
นโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro-Implementation)การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาค (Macro-Implementation)(ความต่อเนื่อง (Continuation) ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน
(Institutionalization) การด าเนินงานที่เป็นประจ า (Reutilization) การด าเนินงานแบบยั่งยืนส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ14 

2.6.3 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นโยบายส่วนใหญ่จะต้องอาศัยองค์การ หน่วยงาน หรือบุคคลในระดับต่างๆในการท า

หน้าที่ด าเนินนโยบายเพ่ือให้นโยบายนั นสามารถบรรลุเป้าหมายา ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไป
ปฏิบัติเหล่านี มีความคาดหวังและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป จ าเป็นที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน
หรือมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกันและการในระดับใดระดับหนึ่ง องค์การและผู้เกี่ยวข้องต่างก็มีบทบาทและ
อิทธิพลต่อผลของการน านโยบายไปปฏิบัติมากหรือน้อยต่างกันไป แต่ไม่มีใครที่จะสามารถควบคุมผล
หรือทิศทางของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทั งหมด บทบาทขององค์การและผู้เกี่ยวข้องมี
ผลต่อการผลักดันให้นโยบายนั นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการน า

                                           
14เรื่องเดียวกัน, 42. 
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นโยบายของรัฐไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย ได้แก่ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ 
ผู้รับบริการหรือผู้ได้ประโยชน์จากนโยบาย 

1) ฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายการเมือง ครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เป็นผู้มีความส าคัญในการน า

นโยบายไปปฏิบัติของระบบราชการ การก าหนดขอบเขตอาจท าได้โดยการออกกฎหมาย หรือก าหนด
ขึ นเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนการวางระเบียนข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางไปปฏิบัติ ในอีกนัยหนึ่ง สองสถาบันนี ถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่ริเริ่ม
ก าหนดหรือเสนอนโยบายจัดสรรงบประมาณ หรือรับข้อเรียกร้องปัญหาจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่ม
การเมือง หรือประชาชนโดยทั่วไป มาแปลงเป็นนโยบายเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติโดยปกติทั งสองสถาบัน
นี มักจะไม่ให้ความสนใจหรือเข้าไปมีส่วนในการก าหนดรายละเอียดของกระบวนการในการน า
นโยบายไปปฏิบัติแต่จะเข้าไปพิจารณาเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติฝ่าย
การเมืองมีส่วนส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความส าเร็จโดยหากนโยบายใดได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายการเมืองแล้ว มักมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่ไม่ได้
รับการสนับสนุน ทั งนี จะต้องพิจารณาปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติด้วย 

2) หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในระบบราชการ 
ในขั นการน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐในระบบราชการมีความส าคัญมาก          

เพราะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนก็คือการปราศจากคู่แข่งขันที่หลากหลาย         
และปัญหาการขาดทุนไม่ได้เป็นปัญหาที่จะน าไปสู่ความสิ นสุดหรือจุดจบของหน่วยราชการเหมือนกับ
หน่วยงานธุรกิจ การเป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานของ
รัฐ นอกเหนือจากอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่ยากจะควบคุมได้และแนวโน้นของหน่วยงานของรัฐที่
จะเลือกน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติแต่เฉพาะนโยบายที่จะเป็นประโยชน์องค์การของตนเองแล้ว  
ความสัมพันธ์หรือ ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการด้วยกันเองก็เป็นปัญหาอย่างมากในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ นโยบายใดที่ต้องอาศัยความร่วมมือหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลาย
หน่วยนโยบายนั นมักจะมีแนวโน้นที่จะล้มเหลวในน าไปปฏิบัติ เพราะถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมี
ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของนโยบายเพียงใดแต่แนวโน้นที่จะเกิดความขัดแย้งในวิธีบรรลุ
เป้าหมายก็มีมากเนื่องจากทัศนภาพผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์หลักของแต่ละหน่วยงานแตกต่าง
กัน 
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3) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในด้านการน านโยบายไปปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจะมี

ความส าคัญอย่างมากในด้านการสนับสนุนนโยบายนั น ๆ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานถึงถือว่ามี
ส่วนส าคัญในการท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบอุปสรรคหรือความราบรื่นเพียงใดในระดับหนึ่ง 
ผู้บริหารโครงการเป็นผู้แปลงการสนับสนุนหรือเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงให้ผู้น าของ
ข้าราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติในภาพที่เป็นจริง 
ข้าราชการในระดับล่างที่เป็นผู้ให้บริการหรือด าเนินงานถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะข้าราชการดังกล่าวเหล่านี จะมีอิสระในการใช้
วิจารณญาณ (Discretion) ในการตัดสินใจอย่างมาก โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้
ข้าราชการเหล่านี จะเป็นผู้แปลหรือตีความ (Interpret) นโยบายมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้วยตนเอง
หากนโยบายขาดความชัดเจนก็จะเกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติตามมาหรือในกรณีที่นโยบายหรือ
โครงการนั น ๆ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันของข้าราชการเหล่านี  อาจท าให้ข้าราชการ
ไม่ยอมรับหรือหาทางหลีกเลี่ยง เพิกเฉย หรือตีความนโยบายนั นเสียใหม่ก็ได้กล่าวโดยสรุปแล้ว 
ข้าราชการในระดับล่างเหล่านี เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในระยะหลังจึงได้หันมาเพ่ิมความสนใจที่พฤติกรรมของข้าราชการ
ระดับล่างและปฏิสัมพันธ์ของข้าราชการดังกล่าวมากขึ น 

4) ผู้ได้รับผลจากนโยบาย 
ผู้ ไ ด้ รั บผลจากนโยบาย  ได้ แก่  ผู้ รั บบริ การ  (Clients) ผู้ ได้ รั บประโยชน์ 

(Beneficiaries) หรือผู้เสียประโยชน์ ในที่นี หมายรวมทั งแง่ของบุคคล (Individuals) กลุ่ม(Groups) 
หน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) และภาคหน่วยงานที่มิได้มุ่งหาก าไร(Non-Profit Sector)ใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติผู้รับบริการหรือผู้ได้รับประโยชน์ในฐานะที่เป็นบุคคล
(หมายถึงประชาชนทั่วไปมิใช่ผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลส าคัญ) จะเป็นผู้ที่ติดต่อกับข้าราชการในระดับล่าง
โดยตรงหากบุคคลดังกล่าวขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม บทบาทที่จะมีอิทธิพลในกระบวนการของการ
น านโยบายไปปฏิบัติจะมีค่อนข้างน้อย และยากที่จะได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองหรือระบบ
ราชการอย่างไรก็ตามหากผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะของ
กลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่มที่จะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีมาก 
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 2.6.4 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ15 ได้ก าหนดตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตัวแบบ

นี มุ่งอธิบายตัวแปรที่เชื่อมโยงระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติกับผลการปฏิบัติงานมีด้วยกัน  6 ตัว
แปรได้แก ่

1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Standard and 
Objectives) หมายความว่านโยบายต้องมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานที่ชัดเจน 

2) ทรัพยากรของนโยบาย (Policy Resources) เช่นงบประมาณหรือสิ่งจูงใน
อ่ืน ๆ ซึ่งต้องมีเพียงพอ 

3) การสื่อสารระหว่างองค์กรและการบังคับให้เป็นไปตามนโยบายหมายความ
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอันได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักของการกระจายอ านาจสามารถสื่อสารกันเข้าใจและบังคับใช้นโยบายได้ 

4) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติเช่นจ านวนเจ้าหน้าที่การ
ควบคุมการบังคับบัญชาความอยู่รอดขององค์กรความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับผู้
ก าหนดนโยบาย 

5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเช่นลักษณะของมติมหาชนและกลุ่ม
ผลประโยชน์ 

6) หน้าที่ของการน านโยบายไปปฏิบัติได้แก่การรับรู้นโยบายเช่นความรู้ความ
เข้าใจนโยบายทิศทางการตอบสนองเช่นการยอมรับหรือปฏิเสธนโยบายและระดับความเข้มข้นของ
การตอบสนองเช่นการยอมรับหรือปฏิเสธดังกล่าวมีระดับมากน้อยเพียงใด 

2.6.5 ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบตัิ 
ความเข้าใจของผู้น านโยบายไปปฏิบัตินั นมีสวนส าคัญและถือว่ าเป็นปัจจัยที่ส่งผล        

ต่อผลลัพธ์ของนโยบายมากที่สุดปัจจัยหนึ่งองค์ประกอบของปัจจัยนี เน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติมี 3 ประการ
คือ 

(1) การรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่ตอนโยบาย 
(2) ทิศทางในการตอบสนองตอนโยบายของผู้ปฏิบัติ  
(3) ระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ 

                                           
15เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การน้านโยบายไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2551), 217-

219. 
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ทั งสามประการเป็นเงื่อนไขที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติทุกคนนโยบายนั นจะไม่ ประสบ
ความส าเร็จได้ถ้าหากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายได้รับการปฏิเสธจากผู้ปฏิบัติตั งแต่ต้น
สาเหตุอาจมาจากการที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์นั นขัดตอคานิยมในตัวผู้ปฏิบัติหรือขัดแย้งต่ อ
ผลประโยชน์หรือความสนใจของผู้ปฏิบัติซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการให้ผู้ปฏิบัติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตั งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายตั งแต่เริ่มต้น 

2.6.6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ16 ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลว

ของการน านโยบายไปปฏิบัติมีหลายประการ คือ 
1) ลักษณะนโยบาย 

1.1)  ประเภทนโยบาย 
นโยบายมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กน้อยมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่มุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่
หลวงและความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายนั น บางส่วนขึ นอยู่กับประเภทนโยบายตัวแปร
ต่าง ๆ ที่มีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายแตกต่างกันออกกันไปตาม
ประเภทนโยบายนั น ๆ ทั งสองตั งสมมติฐานว่าการปฏิบัติตามนโยบายจะประสบความส าเร็จมากที่สุด 
และมีความเห็นพ้องกันในวัตถุประสงค์ในระดับสูงในทางตรงกันข้าม ถ้านโยบายเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากและมีความเห็นพ้องกต้องกันในวัตถุประสงค์น้อยโอกาสที่นโยบายนั นจะประสบ
ความส าเร็จก็น้อยนโยบายที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ๆ แต่ว่าความเห็นพ้องในวัตถุประสงค์
สูงจะประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยแต่ความเห็นพ้อง
ต้องกันในวัตถุประสงค์มีน้อย 

1.2) ผลประโยชน์สัมพันธ์ของนโยบาย กล่าวคือ ปัจจัยก าหนดความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของนโยบายอีกปัจจัย คือ น  าหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบาย
นั นจะผลักดันให้เกิดขึ นมา โดยกล่าวว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจะขึ นอยู่กับความ
แพร่หลายของการรับรู้ว่านโยบายนั นให้ประโยชน์มากกว่านโยบายอื่น ๆ ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด 

1.3) ความสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาและความ
ต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั นนโยบายจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างมี

                                           
16ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2548), 101-118. 
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ประสิทธิภาพเพียงใดนั นขึ นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างนโยบายนั นกับค่านิยมที่ เป็นอยู่
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั นเป็นส าคัญ 

1.4) ความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายบางส่วนจะขึ นอยู่กับว่านโยบายนั นสามารถน ามาทดลองปฏิบัติในลักษณะของโครงการดลอง
ก่อนได้หรือไม่นโยบายที่สามารถน ามาทดลองปฏิบัติก่อนได้จะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า
นโยบายที่ไม่สามารถน ามาปฏิบัติทดลองได ้

1.5) ความเห็นผลได้ของนโยบายนั นนโยบายที่สามารถเห็นได้ชัดเจนจะมี
โอกาสในการประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถชี ให้เห็นถึงผลที่ชัดเจน 

1.6) คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับกล่าวคือการควบคุมดูแลและ
ประเมินนโยบายอย่างสม่ าเสมอเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในนโยบายนั นและเห็นว่ามี
ความเห็นคล้ายคลึงกัน เขากล่าวว่าคุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับมีความส าคัญมากกว่าต่อ
ความส าเร็จของนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่พยายามเสนอการเปลี่ยนแปลงใหม่  ๆ และ
นโยบายที่ท ากันเป็นกิจวัตรและมีมานานแล้ว 

2) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
การมีตัวชี วัดที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายเป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของนโยบายนั น ๆ ลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี เป็นสิ่งที่จะมีผล
ต่อความส าเร็จของนโยบาย 

2.1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
การที่นโยบายจะได้รับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน

ขึ นอยู่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์นโยบายนั น ๆ ด้วย และเห็นว่าโอกาสการตีความผิดอันเป็น
สาเหตุที่น าไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายนั นจะเกิดขึ นได้ง่ายมากหากว่านโยบายนั นมีวัตถุประสงค์ไม่
ชัดเจนและผู้ก าหนดนโยบายเองก็ไม่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นโยบายนั นให้ความเห็น
ท านองเดียวกัน 

2.2) ความสอดคล้องกันของนโยบาย 
วัตถุประสงค์ของนโยบายนอกจากต้องชัดเจนแล้วยังต้องสอดคล้อง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย ความส าคัญหรือความสอดคล้องดังกล่าวต่อความส าเร็จของนโยบายเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป    

2.3) ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์นอกจากต้องกระจ่างชัดและสอดคล้องกันแล้วยังต้องง่าย

แก่ผู้ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติที่จะรับรู้ มีความเห็นเช่นเดียวกันโดยกล่าว่าก่อนที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
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จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั นได้เขาเหล่านั นต้องรู้ว่ามีนโยบายออกมาแล้วรู้
ว่านโยบายเหล่านั นมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

2.4) ดัชนีชี วัดความส าเร็จของนโยบาย 
ความส าเร็จของนโยบายขึ นอยู่กับว่านโยบายนั นแสดงให้เห็นว่าอะไร

คือดัชนีชี วัดว่านโยบายนั นประสบความส าเร็จ กล่าวว่าการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนั น เรา
จะต้องรู้ถึงดัชนีชี วัดวัตถุประสงค์ของนโยบายนั น กล่าวว่าเราไม่มีทางรู้ว่านโยบายนั น ๆ ส าเร็จหรือ
ล้มเหลวถ้าเราไม่มีดัชนีชี วัด 

2.5) ความเที่ยงตรงของข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ค าสั่ง ข่าวสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ก าหนดนโยบายมีไปยังผู้น า

นโยบายไปปฏิบัติยิ่งชัดเจนเท่าไหร่โอกาสที่นโยบายนั นได้รับการปฏิบัติให้ลุล่วงก็มีมากเท่านั น ใน
ท านองเดียวกันถ้าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันในการแปลความวัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานต่าง ๆ ของนโยบายหรือถ้าแหล่งข้อมูลเดียวกันให้ข้อมูลขัดแย้งกันเอง ผู้น านโยบายนั นไป
ปฏิบัติได้อย่างยากล าบากมาก 

3) ความเป็นไปได้ทางการเมือง 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามนโยบายอาจจะก่อให้เกิดปัญหาบางประการซึ่งไม่ควรมองข้ามไป ตัวแปรต่อไปนี มีส่วนในการ
ส่งผลกระทบถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองของนโยบายนั น 

3.1) การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับเอกชน 
ความส าเร็จของนโยบายจะขึ นอยู่กับระดับของการสนับสนุนหรือ

คัดค้านที่กลุ่มธุรกิจเอกชนมีต่อนโยบายนั น ๆ และก็ตระหนักถึงความส าคัญข้อนี เขากล่าวว่านโยบาย
ที่จ าเป็นจะต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนอยู่เสมอ มักจะมีโอกาสที่จะประสบ
ปัญหาเมื่อน ามาปฏิบัติ 

3.2) ความสนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
นโยบายที่ขาดการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกลุ่มผลประโยชน์และ

บุคคลที่ส าคัญ ๆ ในวงการรัฐบาลและรัฐสภาจะมีโอกาสอย่างมากที่จะถูกโจมตีจากหลาย ๆ ฝ่ายเมื่อ
เสนอเข้ามาในกระบวนการทางนิติบัญญัติและนโยบายนั นมักจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ผิดไปจาก
จุดมุ่งหมายดั งเดิมจนบางครั งท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อร่างนโยบายได้ความคิด
นี เป็นผู้ยืนยันโดยอาศัยงานวิจัยที่ผ่านมาและงานวิจัยของพวกเขาเอง และเขากล่าวว่านโยบาย
ประเภทที่จ าเป็นต้องอาศัยความสนับสนุนจากกลุ่มและบุคคลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสร้าง 
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เสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ขึ นมาถ้าผลปรากฏว่าผลของนโยบายนั นยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างกลุ่ม
และบุคคลเหล่านั น นโยบายเช่นนี จะประสบปัญหาในทางปฏิบัติอย่างงมาก 

3.3) ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล 
นโยบายที่กลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพลเล็งเห็นว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ

กลุ่มของตน จะประสบปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทั งนี เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะ
ใช้อิทธิพลทั งหลายทั งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือที่ระยับยั งการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว 

3.4) ความสนับสนุนจากชนชั นน า 
ความส าคัญการสนับสนุนจากชนชั นน าในประเทศที่มีต่อนโยบายนั น 

เขากล่าวว่าในประเทศก าลังพัฒนาทั งหลาย นโยบายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากชนชั นน า
แล้วโอกาสที่การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จจะมีน้อยมากก็เห็นความส าคัญข้อนี ด้วย
โดยกล่าวว่าความส าเร็จของนโยบายใด ๆ จะดูได้จากทรรศนะของชนชั นน าว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับนโยบายนั น ๆ 

3.5) การสนับสนุนจากสื่อมวลชน 
การสนับสนุนจากสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปจะมีส่วน

ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้นโยบายนั นประสบความส าเร็จนโยบายที่ขาดการสนับสนุนจาก
สื่อมวลชนหรือประชาชนโดยทั่วไปมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก 

3.6) การสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ง 
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศกาลังพัฒนาถ้าต้องการจะให้ประสบ

ความส าเร็จในทางปฏิบัติโครงการนั น ๆ จะต้องเสนอความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่เป็นเป้าหมาย
ถึงกับเสนอว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ จะต้องพยายามให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเขาเรียกการ
บริหารโครงการแบบนี ว่า “การบริหารแบบชาวบ้าน” 

4) ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมักจะเกิดขึ นรวดเร็วมากและการ

เปลี่ยนแปลงแต่ละครั งมักจะส่งผลอย่างส าคัญต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ เพราะฉะนั น
ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก ลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี จึงเป็นลักษณะที่ควรให้
ความสนใจ 
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4.1) ร่างนโยบาย 
นโยบายที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินการไม่มากนักจะมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่มีโครงสร้างที่
สลับซับซ้อน มีผู้คนหรือหน่วยงานมาเก่ียวข้องมากมาย 

4.2) ข้อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัตินโยบายที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยท าอยู่เคยชินจะมีโอกาสที่จะ
ประสบปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ เบอร์แมนกล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
จะประสบปัญหาถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างจากแนวทางที่เคยปฏิบัติกันเป็น
ประจ าก็เสนอความเห็นเช่นเดียวกันเขากล่าวว่า กรรมวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Stuandard 
Operating Procedures) จะช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กรรมวิธีดังกล่าว
จะช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องที่ท าอยู่เป็นประจ าสามารถท าได้เลยโดยไม่เสียเวลา  อย่างไรก็ตาม
กรรมวิธีดังกล่าวนี จะเป็นตัวถ่วงอย่างส าคัญถ้าการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต้องอาศัยวิธีการหรือ
กระบวนการอย่างที่แตกต่างจากกรรมวิธีเคยปฏิบัติกันอยู่ 

4.3) ทฤษฎีที่เชื่อถือได้ 
ทฤษฎีที่เชื่อถือได้ก็เปรียบเหมือนแผนที่ที่ดีนั่นเอง การเดินทางจากจุด

หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะมีปัญหามาก ถ้าปราศจากแผนที่ดีนโยบายก็เปรียบเสมือนสมมติฐานที่ว่า ถ้ามี 
ก และ ข จะเกิด ค สมมติฐานดังกล่าวควรจะต้องบนรากฐานของทฤษฎีที่น่าเชื่อถือได้ และกล่าวอีก
ว่ากรอบการปัญหาที่ถูกต้องมีความส าคัญมากต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ร่างขึ นมาเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์เฉพาะหน้า  หรือร่างขึ นมาเพ่ือ
ตอบสนองแรงกดดันทางการเมืองในขณะนั นการเลือกสรรทฤษฎีที่ดียังมีผลโดยเฉพาะต่ อนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์  เนื่องจากว่าในเรื่องนี ความรู้ทางทฤษฎียังไม่
ก้าวหน้าเพียงพอ ความผิดพลาดจึงเกิดขึ นเสมอเช่นเดียวกันกับ ก็เตือนว่า ในประเทศก าลังพัฒนา
นั นๆ ผลทางเทคโนโลยีที่ตามมามักจะถูกละเลยเพิกเฉยหรือไม่ได้ตระหนักกันจริง ๆ แล้วผลดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายเป็นอย่างมาก 

4.4) ลักษณะของเทคโนโลยี 
ยืนยันว่าเทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้นั น

ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี        
ยังมีข้อเสนอต่าง ๆ ของนักวิชาการหรือที่ปรึกษาชาวต่างประเทศนั นจะต้องน ามากลั่นกรองให้ดี  ๆ 
เสียก่อนเพราะว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในประเทศก าลังพัฒนาก็เป็นไป
ได ้
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5) ความเพียงพอของทรัพยากร 
ยืนยันว่านโยบายที่จะประสบความส าเร็จนั นต้องการได้รับการสนับสนุนทาง

ทรัพยากรทั งด้านการเงินและก าลังคนอย่างเต็มที่มิฉะนั นนโยบายนั นจะปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษ
เท่านั นเอง ปัจจัยทางด้านทรัพยากรต่อไปนี ที่ต้องค านึงถึงอย่างมาก 

5.1) ความสนับสนุนทางด้านการเงิน 
กล่าวว่านโยบายจะประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติได้ต้องได้รับการ

สนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอก็ย  าความเห็นนี เช่นกันโดยกล่าวว่าการขาดแคลนด้านการเงิน
มักจะเป็นข้ออ้างที่น ามาใช้เสมอ ๆ เมื่อการปฏิบัติตามนโยบายมีปัญหา 

5.2) ก าลังและคุณภาพของบุคลากร 
พบว่าจ านวนบุคลากรที่จะน านโยบายไปปฏิบัตินั นตามปกติมักจะมี

น้อยกว่าจ านวนที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ ผลของการขาดแคลนก าลังคนดังกล่าว
จะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่านโยบายที่มักจะประสบปัญหาด้านนี มักจะเป็นนโยบายที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการตัดสินใจของ
บุคลากรในระดับต่าง ๆ อยู่เสมอนอกจากปัญหาด้านปริมาณก าลังคนแล้ว ปัญหาในด้านคุณภาพของ
บุคลากรยังเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่งยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด ความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในด้านนั น ๆ ยิ่งมีมากขึ นเท่านั น และยิ่งความต้องการมีมากความ
ขาดแคลนมักจะมีมากตามมาด้วย 

5.3) ปัจจัยทางด้านบริการ 
การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สถานที่ท าการ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดิน และ

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ จะมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย เช่นเดียวกับการ
ขาดแคลนก าลังคนและงบประมาณ 

6) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
โครงสร้างของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลอย่างมากต่อ

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั น ลักษณะต่อไปนี เป็นลักษณะที่ควรให้ความสนใจ 
6.1) ประเภทของหน่วยงาน 

นโยบายที่ประสบความส าเร็จนั นมักจะเป็นนโยบายที่มอบหมายให้แก่
หน่วยงานที่มีอยู่แล้ว และสนับสนุนนโยบายนั นและก็เป็นหน่วยงานที่มีก าลังคนและทรัพยากรอ่ืนๆ 
พร้อมอยู่แล้ว หรือไม่ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ตั งขึ นใหม่โดยแรงผลักดันของกลุ่มการเมืองที่มีอ านาจ
ขณะนั น 

 



Ref. code: 25595803011294TCX

35 

 
 

6.2) โครงสร้างและล าดับชั นการบังคับบัญชา 
ระดับขั นการบังคับบัญชารวมทั งจ านวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะมีผล

อย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติและเสนอว่าถ้าการติดต่อสื่อสาร
และการควบคุมบังคับบัญชาเป็นเรื่องท่ีส าคัญส าหรับนโยบายมากหน่วยงานเล็กท่ีมีระดับชั นการบังคับ
บัญชาน้อยจ านวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากจะมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ มีระดับชั นและสายการบังคับบัญชามากมายแต่มีผู้อยู่ใต้บัญชา
น้อย 

6.3) ความสามารถของผู้น า 
การวิเคราะห์โครงการที่ประสบความส าเร็จ 10 โครงการพบว่าภาวะ

ผู้น าที่เข้มแข็ง ซึ่งมีความสามารถในการระดมความสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ กับความสามารถในการ
สังเคราะห์เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ขึ นมาเป็นองค์กรประกอบร่วมที่ส าคัญของทั ง 10 โครงการ และการศึกษา
โครงการและนโยบายต่าง ๆ ในเอเชียพบว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ
หรือนโยบายเช่นกัน 

6.4) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย 
สายใยความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยปฏิบัติตาม

นโยบายกับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายยิ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีมาก โอกาสที่นโยบายจะประสบ
ความส าเร็จจะมีมาก 

6.5) ล าดับขั นตอนของการสื่อสารแบบเปิด 
การสื่อสารแบบเปิด ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกับ

บุคคลภายนอก การเปิดโอกาสให้มีการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ทั งแนวนอนและอ่ืน ๆ จะมีส่วน
ส าคัญในการก าหนดนโยบายความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 

7) ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
นโยบายหลายเรื่องจัดอยู่ในจ าพวกที่ผู้ปฏิบัติไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

นโยบายเหล่านี อาจจะน าไปปฏิบัติอย่างจริงใจ ไม่บิดพลิ ว ซึ่งจะตรงข้ามกับนโยบายที่ขัดกับความรู้สึก
พื นฐานหรือผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ นโยบายประเภทหลังนี ผู้ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติอย่างไม่สู้เต็มใจ 
และอาจจะบิดเบือนให้เป็นไปในแนวทางที่พวกเขาต้องการ ลักษณะทางทัศนคติต่อไปนี อาจส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายได้ 

7.1) ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทิศทางของ

ทัศนคติที่มีต่อนโยบายนั นรวมตลอดถึงความผูกพันที่มีต่อนโยบายมีผลต่อความส าเร็จในการน า
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นโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่ผู้ปฏิบัติด้วยดีต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติด้วยดีต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจเห็นด้วยและมีความรู้สึกผูกพัน 

7.2) ผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติมี

ความส าคัญมากนโยบายที่มีผลให้ผู้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากแนวทางเดิมที่ปฏิบัติเป็น
เวลาช้านานแล้วมักจะประสบความล้มเหลวส่วนนโยบายที่ไม่กระทบกระเทือนต่อพฤติกรรมของผู้
ปฏิบัติจะมีโอกาสส าเร็จสูง 

7.3) ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ความขัดแย้งเนื่องจากค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของนโยบายจะส่งผลไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย ถ้าผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเท่านั นก็จะน าไปสู่การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือเลือก
ปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ไม่ขัดกับคุณค่าที่ตนเองยึดถือซึ่งในที่สุดจะท าให้นโยบายล้มเหลว 

7.4) ผลกระทบที่มีต่องานอ านาจ ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติ 

ผลกระทบที่นโยบายจะมีต่อนโยบายจะมีต่องานอ านาจศักดิ์ศรี  หรือ
ผลประโยชน์ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของนโยบายนั น  ๆ การ
มอบหมายนโยบายให้กับผู้ที่มีความเห็นหรือผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกับนโยบายนั น  ๆ เท่ากับเป็น
การเรียกร้องหาความยุ่งยากนั่นเอง เนื่องจากผู้ก าหนดนโยบายจะต้องแสวงหาวิธีการควบคุม
พฤติกรรมของผู้ไม่เห็นด้วยเหล่านั น ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมักจะพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะหลีกเลียง
หรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ขัดกับประโยชน์ของเขา 

8) ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกลต่าง ๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติลักษณะส าคัญ
ต่อไปนี จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 

8.1) จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายมีมากขึ นเท่าใด

ปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านั นก็จะมีมากขึ นเท่านั นและยิ่งปัญหาเรื่องการ
ประสานงานมีมากเท่าใด โอกาสที่นโยบายจะล้มเหลวก็มีมากขึ นเท่านั น ยกตัวอย่างโดยชี ว่าสาเหตุ
ประการหนึ่งที่นโยบายของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาประสบความส าเร็จน้อยกว่านโยบายของ
รัฐบาลท้องถิ่นก็คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานในระดับรัฐบาลกลางมักจะมีมากกว่า
รัฐบาลท้องถ่ิน บุคลากรที่เก่ียวข้องก็มีมากกว่าด้วย 
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8.2) จ านวนจุดตัดสินใจ 
จ านวนการตัดสินใจ (Clearance Points) ของนโยบายต่าง ๆ จะมีมาก

น้อยต่างกัน ยิ่งจ านวนจุดตัดสินใจมีมากเท่าใดความล่าช้าในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายก็มีมาก
ขึ นเท่านั น จุดตัดสินใจจ านวนมากนี ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นโยบายของรัฐบาลกลางมักจะมีโอกาส
ประสบปัญหามากกว่านโยบายของรัฐบาลท้องถ่ิน 

8.3) ความสัมพันธ์ดั งเดิม 
ลักษณะของความสัมพันธ์ดั งเดิมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบายจะมีส่วนอย่างส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั นในขณะที่ความ
ร่วมมือกันอย่างดีในอดีตจะส่งผลให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยดี  ความขัดแย้งดั งเดิมก็จะพา
ไปสู่ความล้มเหลว 

8.4) การแทรกแซงของหน่วยงานระดับบน 
การแทรกแซงของหน่วยงานระดับจะมีผลอย่างมากต่อการปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบาย ชี ให้เห็นว่าถึงแม้จะมีจุดตัดสินใจไม่มาก มีล าดับขั นการบังคับน้อย นโยบายนี 
อาจจะประสบปัญหาก็ได้ถ้าถูกแทรกแซงจากหน่วยงานระดับบนมากเกินสมควร และเสนอความเห็น
ว่านโยบายที่มุ่งเสริมสร้างขวัญมากกว่าการลงโทษมักจะมีปัญหาหากขาดการสนับสนุนทางการเมืองที่
ดีพอ นโยบายที่จะยาพยามใช้แรงจูงใจต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาเนื่องจากหน่วยงานที่วางนโยบาย
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในการจูงใจคนให้เปลี่ยนพฤติกรรม 

2.6.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ 1) การสื่อข้อความ 

ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ มีสวนชวยให้เกดความรู้ความเข้าใจดีขั น ตลอดจน
ความพร้อมของผู้ปฏิบัติ 2) สมรรถนะขององค์การ ได้แก่ การมีทรัพยากรเพียงพอ คุณภาพของ
บุคลากร ภาวะผู้น า ความส าคัญของหน่วยงานและสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั่วไป 
และ3) ด้านตัวผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ ความภักดีของบุคคลที่มีต่อองค์การ ความ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม 17 

ความล้มเหลวในขั นการน านโยบายไปปฏิบัตินั นอาจ เกิดจากปัจจัยเหล่านี  ได้แก่1) 
องค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติมีศักยภาพต่ า 2) องค์การขาดความรู้และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 3) ตัวผู้

                                           
17Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. Van Meter, Donald S. and Carl E. 

Van Hom “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” 
Administration & Society.Vol 6,4 (February, 1975.): 445-488. 
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ปฏิบัติขาดความสามารถ และ 4) องค์การขาดกาลังคนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ได้แก่ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ และการสนับสนุนทางด้านการเมือง งบประมาณ และ
เทคนิคจากส่วนกลาง อย่างพอเพียงต่อการน าไปปฏิบัติ 18 

สุรพร เสียนสลาย19 กล่าวว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนักวิชาการด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัติมีความซับซ้อนมากกวาการมองการบรรลุวัตถุประสงค์แต่เพียงอย่างเดียวเหมือน
การประเมินผลนักวิชาการด้านนี เชื่อวาการมองความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายต้องมองตั งแต่
เรื่องรายละเอียดในการปฏิบัติงานถูกน าไปปฏิบัติจริงหรือไม หากมีการน าไปปฏิบัติจริง ยังต้องมองอีก
ว่าการปฏิบัตินั นก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบายหรือไม่รวมไปถึงผลลัพธ์เหล่านั นเป็นที่
ยอมรับจากสังคม ในเวลาและสภาพแวดล้อมขณะนั นหรือไม่  หรือมันได้ก่อให้ เกิดประโยชน์ในด้าน
อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนหรือไม่ในการศึกษาการน า นโยบายไปปฏิบัติในแต่ละเรื่องจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวคิดในเรื่องนี ให้เหมาะสมกับนโยบายแต่ละเรื่องด้วย การประเมินความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติสามารถท าได้ในระหว่างที่นโยบายนั นยังอยู่ในกระบวนการของการน าไปปฏิบัติใน
ลักษณะของการประเมิน เพ่ือหาทางแก้ปัญหามากกว่าการประเมินเพ่ือให้รู้ผลทั งหมดของนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลารอจนกว่าข้อมูลทางด้านผลกระทบจะมีพร้อม 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยส่วนหนึ่งยอมขึ นอยู่กับความสามารถในการควบคุม ซึ่ง
หมายถึงความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ 
ปัญหาในด้านการควบคุมจะมีมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับ (1) ความสามารถของหน่วยที่รับผิดชอบใน
การแปลงนโยบาย (2) ความชัดเจนของกิจกรรม แผนงาน และโครงการที่ถูกแปลงมาจากนโยบาย 
และ (3) ความสามารถในการก าหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติงานร่วมหรือสอดคล้องกบแผนงานหรือโครงการจากการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี พบว่านักวิชาการได้กล่าวความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ 2 
นัยคือ (1) เป็นการพูดถึงแนวคิดของความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติและ 
(2) เป็นการพูดถึงการวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 

                                           
18Kerr, Donna H. Kerr, Donna H. The logic of Policy and successful policies 

(Policy Sciences. 1976), 351-363. 
19สุรพร เสี ยนสลาย, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : 

ศึกษากรณีนโยบายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539), 103. 
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2.7 แนวคิดวิธีการปรับปรุงบริการของรัฐ 
 

ในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการนอกจากจะมีการก าหนดนโยบายในรูปแบบของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการแล้วรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนลดขั นตอนการปฏิบัติงานปรับปรุงภารกิจ
ของหน่วยงานราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ นที่จุด
บริการใกล้ตัวกับประชาชนรวมทั งการปฏิบัติงานในรูป One Stop Service ฉะนั นการก าหนดแนว
ทางการบริหารราชการภาครัฐจะต้องเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนต้องอยู่ในแนวทางท่ีถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ20 

พงษ์ศักดิ์ เสมสันต์21 เห็นว่าระบบราชการไทยควรน ามาเป็นกรอบในการด าเนินการ
ปฏิรูป 4 ด้านดังนี  

1. ขจัดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
2. เพ่ิมอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. ตัดทอนกลับไปสู่ความจ าเป็นพื นฐานรัฐบาลที่ดีกว่าและถูกกว่า 
4. ให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกรัฐบาลจะต้องยึดมั่นต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้าโดยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการ
ส ารวจความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยการสร้างพลวัตของตลาด 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่22 ได้อธิบายเป้าหมายของการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยการบริหารราชการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางกล่าวคือการบริการของรัฐต้อง
มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไม่ใช่มุ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการนั่นคือการ

                                           
20ทศพร ศิริสัมพันธ์, ความรูเบื องต้นเกี่ยวกับการบริหารแนวใหม่  (กรุงเทพฯ: บริษัท

วิชั่นพริ นแอนด์มีเดียจ ากัด, 2549), 212-213. 
21พงษ์ศักดิ์ เสมสันต์, “การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการให้บริการประชาชน,” วารสาร

ส้านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม - สิงหาคม 2544): 12-19. 
22ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลาง  (นนทบุรี:      

สหมิตรพริ นติ ง, 2549), 1-9. 
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ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการให้บริการตามที่ผู้ให้บริการเป็นฝ่ายคิดและก าหนดมาเป็นการให้บริการ
ตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรัฐน ามาใช้
ในการให้บริการแก่ประชาชนต้องมีลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐในการ
ให้บริการปรับปรุงคุณภาพการบริการของรัฐให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจึงอาจกล่าวได้ว่าการ
ปรับปรุงบริการของรัฐที่ยึดประชาชนเป็นหลักต้องมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความ
รับผิดชอบชัดเจนมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติตัดสินใจรับผิดชอบได้หน่วยงานปฏิบัติต้องพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการได้ตรงตามเป้าหมายชัดเจนและผู้รับบริการมีทางเลือกท่ีจะใช้บริการได้อย่างหลากหลาย 
 
2.8 การกระจายอ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 245623 
 

2.8.1 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 
มาตรา 117 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล  าเข้าไปเหนือน  าในน  า และ

ใต้น  าของแม่น  า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน  า ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน  าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล  าที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้งพร้อม
ทั งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย  เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค าขอถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามวรรคสองแล้วเจ้าท่าต้องอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

2.8.2 กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 1) ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าให้ยื่นค าขอ
ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่ งอ่ืนใดที่ขออนุญาต
พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร 
 2)  ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครอง หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับแม่น  าล าคลอง บึง 

                                           
23 กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้าและการขุดลอกร่องน ้า    

ขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 96. 
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อ่างเก็บน  า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเล
ภายในน่านน  าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว 
 3) ลักษณะของอาคารและการล่วงล  าที่พึงอนุญาตได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๗) 
 ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล  าล าน  าที่พึงอนุญาตได้มี 8 ประเภท คือ(1) ท่าเทียบเรือ 
(2) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ (3) สะพานข้ามแม่น  าหรือสะพานข้ามคลอง (4) ท่อหรือสาย
เคเบิล (5) เขื่อนกันน  าเซาะ (6) คานเรือ (7) โรงสูบน  าและ (8) กระชังเลี ยงสัตว์น  าโดยประเภทที่ 1 – 
7 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) และประเภทที่ 8 จากประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541)
โดยลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล  าล าน  ามีรายละเอียดดังนี  

(1) ท่าเทียบเรือ 
1. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท าให้ทิศทางการไหลของน  าเปลี่ยนแปลง มีช่องโปร่ง

ระหว่างเสาไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
2. พื นท่าเทียบเรือในแม่น  าล าคลอง บึง อ่างเก็บน  า ทะเลสาบ อันเป็นทาง

สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทับ
ตลอดให้มีช่องว่างเพ่ือให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื นน  าใต้ท่าได้และไม่มีสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดบนพื นท่าเทียบ
เรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือนั น 

 3. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน  าลึกหน้าท่าเมื่อน  าลงต่ าสุดลึก
กว่าอัตรากินน  าลึกเต็มที่ของเรือท่ีเข้าเทียบท่า ตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิ
ประเทศ แต่ทั งนี ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างของแม่น  า 

 4. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง 

 5. ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือเดิน
ผ่านชายหาด 

(2) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 
 1. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือมีราวลูกกรงที่

แข็งแรงทั งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้อง ไม่มากกว่า 1:2 เมื่อน  าลงต่ าสุด 
 2. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตรา

การลอยตัวสูง โดยเมื่อรับน  าหนักสูงสุดแล้ว 
 3. พื นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน  าไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมี

ราวลูกกรงท่ีแข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับ 
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(3) สะพานข้ามแม่น  าหรือสะพานข้ามคลอง 
1. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท าให้ทิศทางการไหลของน  าเปลี่ยนแปลง 
2. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(4) ท่อหรือสายเคเบิล 

 1. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝังท่อหรือ
สายเคเบิลใต้พื นดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพ้น
ขึ นมาเหนือพื นดิน 

 2. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือเพ่ือการอ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและการปักเสาวางท่อน  าประปาหรือเพ่ือการอ่ืน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้ปักเสาให้ชิด
แนวขอบฝั่งมากที่สุด เพ่ือมิให้กีดขวางทางเดินเรือ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 การวางท่อและการปักเสาไฟฟ้าในน  า, กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้าง
ล่วงล ้าล้าน ้าและการขุดลอกร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 การวางท่อไปกับสะพาน, กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้า
และการขุดลอกร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 2. 
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(5) เขื่อนกันน  าเซาะ 
 1. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน  า ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง 
 2. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้า

ไปในน  าให้มีเฉพาะส่วนที่จ าเป็น 
 3. ความลาดชันของเขื่อนกันน  าเซาะไม่เกิน 1:3 โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่

ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ส าหรับบริเวณล าน  าที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือ เขื่อนต้องมีลักษณะตั งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 เขื่อนกันน  าเซาะ, กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้าและการขุด
ลอกร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 4. 

 
(6) คานเรือ 

 1. แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุด
ที่คานเรือนั นจะสามารถรับซ่อมท้าได้ในเวลาน  าลงต่ าสุด 

(7) โรงสูบน  า 
 1. โรงที่ติดตั งเครื่องสูบน  า ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด 
 2. การต่อท่อสูบน  า เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน  าแล้วต้องวางขนานกับแนวเสา

ของโรงสูบน  าจนถึงพื นดินแล้วจึงวางนอนไปตามแนว พื นดินใต้น  าและปลายท่อต้องอยู่ต่ ากว่าระดับน  า
ลงต่ าสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
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ภาพที่ 2.10 โรงสูบน  า, กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้าและการขุดลอก
ร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 1. 

 
(8) กระชังเลี ยงสัตว์น  า 

 1. ตัวกระชังต้องท าด้วยอวนหรือวัสดุอ่ืนใดที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอวน และเม่ือน  าลงต่ าสุดก้นกระชังต้องลอยสูงกว่าพื นท้องน  า 

 2. วัสดุที่ใช้พยุงกระชังต้องลอยพ้นน  า และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 
 3. การปักเสายึดตัวกระชัง ต้องปักห่างกันไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และห้ามผูก

ยึดกระชังกับขอบฝั่ง 
 4. ห้ามสร้างที่พักอาศัยหรือพื นแผ่นทึบบนกระชัง 
 5. ต้องติดตั งธงสีแดงและไฟสัญญาณเป็นระยะโดยรอบขอบเขตที่วางกระชัง      

ตามความเหมาะสมในแต่ละพื นที 

 
 

ภาพที่ 2.11 กระชังเลี ยงสัตว์น  า (1), กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้า
และการขุดลอกร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 3. 



Ref. code: 25595803011294TCX

45 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 กระชังเลี ยงสัตว์น  า (2),  กรมเจ้าท่า, คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้า
และการขุดลอกร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมเจ้าท่า, 2554), 3. 

 
5) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าน  า             

มีดังต่อไปนี  
1. ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าน  าต้องไม่เป็นอันตรายต่อ

การเดินเรือหรือท าให้ทางน  าเปลี่ยนแปลงไปหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าน  าที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องมีลักษณะของ

อาคารและการล่วงล  าที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ 4 และข้อ 5 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 63 พ .ศ . 2537  
3. อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าแม่น  าที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องไม่อยู่ในเขตพื นที่

ที่มีประกาศของกรมเจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าประกาศดังกล่าวต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. การอนุญาตให้ใช้พื นที่ล่วงล  าแม่น  าให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ้าเป็นและสมควร
เฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล  าล าแม่น  า 

5. การอนุญาตให้ใช้พื นที่ล่วงล  าแม่น  าต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
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ภาพที่ 2.13 ภาพตัดขวางเขื่อนกันน  าเซาะ (ความลาดชันไม่เกิน 1 : 2.5), กรมเจ้าท่า, คู่มือการ
อนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าน ้าและการขุดลอกร่องน ้าขนาดเล็ก, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 
กรมเจ้าท่า, 2554), 5. 

 
6) แนวทางการตรวจสภาพท่าและโป๊ะเทียบเรือ 

(1) ท่าเทียบเรือ 
1. ตรวจสภาพโดยทั่วไปของท่าเทียบเรือว่าความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อ

การเข้าเทียบท่าของเรือตามประเภท ที่ก าหนดหรือไม่ 
2. ต้องจัดให้มีเครื่องช่วยชีวิต เช่น พวงชูชีพ แพชูชีพ ให้มีจ านวนพอสมควรและ

แขวนหรือวางไว้ในบริเวณท่ีสามารถนามาใช้ได้ทุกขณะโอกาส 
3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าท่า ให้ครบตามจ านวน ที่กรมเจ้าท่า

ก าหนด 
4. ต้องมีพุก หรือหลักผูกเรือท่ีแข็งแรง และครบตามจ านวน หรือเพียงพอส าหรับ

ให้เรือผูกเชือก 
5. ด้านหน้าของท่าเทียบเรือต้องมีอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าเทียบเรือครบตาม

จ านวนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
6. ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณท่าเรือ 
7. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมรับผิดชอบ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง

ของการน าเรือเข้าเทียบท่า หรือสามารถประสานงาน กับผู้น าเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าท่าเทียบเรือ แต่ละประเภท 

(2) โป๊ะเทียบเรือ 
1. โป๊ะต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อการเข้าเทียบท่าของเรือ  
2. บริเวณท่ีผู้โดยสารขึ น – ลงเรือทุกแห่งต้องเขียนป้ายหรือแสดงจ านวนคน

โดยสารที่โป๊ะสามารถรับน้าหนักได้ไว้ที่ที่เห็นได้ชัดเจน  
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3. ต้องจัดให้มีเครื่องช่วยชีวิต เช่น พวงชูชีพ แพชูชีพ ให้มีจานวนพอสมควรและ
แขวนหรือวางไว้ในบริเวณที่สามารถนามาใช้ได้ทุกขณะ โอกาส  

4. ต้องมีพุกผูกเรือที่แข็งแรงสาหรับผูกเรือหัวท้าย  
5. โป๊ะเทียบเรือต้องมีเสาและอุปกรณ์ยึดโป๊ะกับเสาเพื่อมิให้ตัวโป๊ะเทียบเรือ

เลื่อนไปมา  
6. หน้าโป๊ะเทียบเรือต้องมีอุปกรณ์กันเรือกระทบโป๊ะเทียบเรือ  
7. บนโป๊ะต้องมีราวจับสาหรับให้ผู้โดยสารจับยึดทรงตัวในระหว่างอยู่บนโป๊ะหรือ

ขึ น-ลงเรือ  
8. พื นโป๊ะต้องเป็นพื นที่เรียบ ไม่ลื่น และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ  
9. ต้องจัดให้มีทางขึ นหรือลงโป๊ะแยกออกจากกัน และให้มีเครื่องกั นสาหรับคน

โดยสาร เมื่อเห็นว่าจะมีจานวนมากเกินไป  
10.ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณทางขึ นลง และบนโป๊ะ  
11.ต้องจัดทาเครื่องหมายแสดง แนวการบรรทุก (Load Line) ของโป๊ะ  
12.ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับจานวนคนโดยสารที่จะ

ลงโป๊ะโดยปลอดภัย เมื่อเห็นว่าจะมีจานวนมากเกินไป  
13.จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จาหน่ายตั๋ว ผู้

ควบคุมท่าผู้ควบคุมเรือหรือเครื่องจักร ฯลฯ ให้รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้โดยสาร  
14.ออกประกาศขอความร่วมมือจากผู้โดยสารหรือประชาชนทั่วไป แจ้งหรือส่ง

ข่าวเกี่ยวกับสภาพโป๊ะไม่ปลอดภัย โดยแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ หมายเหตุในกรณีที่เป็นท่าเทียบเรือ
ส าหรับขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะให้พิจารณาอนุโลมใช้มาตรการดังกล่าวตามความเหมาะสมและสภาพ
ของท่าเทียบเรือ 

 

7) ขั นตอนในการพิจารณาอนุญาต 
7.1) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้อง เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว จะท าการ

ตรวจสอบหากครบถ้วน และถูกต้องก็จะบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว้ด าเนินการ 
7.2) ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง ขึ นอยู่กับประเภท ลักษณะ และขนาดของสิ่งล่วงล  าล าน  านั น ๆ โดยมีอัตราตั งแต่ 50– 
2,000 บาท โดยผู้ขออนุญาตจะต้องนัดหมายและน าเจ้าพนักงานไปตรวจยังสถานที่ที่ขออนุญาตด้วย 

7.3) เจ้าพนักงานไปตรวจสอบสถานที่ท่ีจะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าเพ่ือ
น าข้อมูลต่าง ๆ ทางเทคนิคการเดินเรือพร้อมแผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงต่อการพิจารณา
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อนุญาตมาจัดท ารายงาน เสนอผู้อ านวยการกองตรวจการขนส่งทางน  า หรือเจ้าท่าภูมิภาคหรือเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาทบทวนและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนน าส่งอธิบดีกรมเจ้าท่า 

7.4) หากสิ่งที่ขออนุญาตอยู่ในข่ายที่จะต้องพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือจะต้องมีการขุดลอกหรือกรณีใด ๆ เพ่ิมเติม ผู้ขออนุญาตต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของกรม
เจ้าท่า 

7.5) เมื่อกรมเจ้าท่าพิจารณาเห็นว่าการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนตามขั นตอน
และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในการอนุญาตก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายสิ่งล่วงล  าล าน  า กระทรวง
คมนาคมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

7.6) หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว อธิบดีกรมเจ้าท่าจะเป็นผู้อนุญาตแล้วส่ง
เรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนั นออกใบอนุญาต กรณีที่พิจารณาไม่เห็นชอบกรมเจ้าท่าจะมีหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตว่าไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล 

7.7) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าที่ส าคัญ คือ 
(1) ต้องมีลักษณะหรือสภาพไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือสัญจรทางน  า 
(2) เมื่อปลูกสร้างแล้วจะไม่ท าให้ทางน  าเปลี่ยนแปลง 
(3) การใช้ประโยชน์จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ต้องไม่รบกวนสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ข้างเคียงตลอดจนผลประโยชน์ของ

มหาชนโดยส่วนรวม 
7.8) เจ้าหน้าที่จะแจ้งหรือติดต่อให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยต้องช าระค่า

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงในอัตราฉบับละ 100 บาท 
7.9) ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ท้ายใบอนุญาตอย่าง

เคร่งครัดและต้องเริ่มด าเนินการตามค าขอภายใน 6 เดือน และต้องปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการได้ก็ให้ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวได้
แล้วแต่กรณี แต่ต้องมีเหตุผลที่สมควร 

8) การยื่นขออนุญาต 
การยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าและการแจ้ง

การโอนสิทธิในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าให้ยื่น ณ กรมเจ้าท่า หรือยื่นที่
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าที่ขอ
อนุญาตปลูกสร้างตั งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานเจ้าท่านั น ๆ ก็ได ้
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2.8.3 ค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 442/254724 เรื่องมอบอ านาจ
“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
รองรับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 

อธิบดีกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวีในฐานะ“เจ้าท่า”ตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พ.ศ. 2456 ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี  

1. การพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามมาตรา ๑๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน  าไทย(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ ดังนี  

1.1 โรงสูบน  า 
1.2 การวางท่อ สายเคเบิล การปักเสาไฟฟ้า  
1.3 กระชังเลี ยงสัตว์ 
1.4 เขื่อนกันน  าเซาะ 

2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี  
 2.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามข้อ 2 (14) แห่งกฎกระทรวง

ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย(ฉบับที่ 6) พ .ศ. 
2481 

 2.2 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราช บัญญัติ
การเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ “เจ้าท่า” ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามค าสั่งให้เป็นไปตาม “คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าและการขุดลอกร่อง
น  าขนาดเล็ก” 
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 2.8.4 ค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 185/254825 เรื่องมอบอ านาจ
“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
รองรับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา38 
(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมการขนส่งทางน  าและ
พาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 จึงมอบ
อ านาจ“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี  

1. การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าตามมาตรา 117 ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 

1.1 ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส 
1.2 โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
1.3 สะพานข้ามคลอง 
1.4 คานเรือ 

2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามข้อ 2 (14) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามข้อ 2 (6)แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) เพ่ือเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป 

3. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี 
ภายใต้การก ากับดูแลของกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวีแล้ว ให้ส าเนาหนังสืออนุญาตและ
รายงานการพิจารณาให้กรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวีทราบทุกครั งด้วย 
 

2.9 การถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ค าปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการการ
กระจายอ านาจให้แก่บุคลากรขององค์กรส่วนท้องถิ่น 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส าคัญแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดนโยบายบริหารจัดการการเงินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระ โดยรัฐจะ
เข้าไปควบคุมได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั น และได้มีการออกพระราชบัญญัติก าหนดแผนปฏิบัติการและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐต้อง
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มีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน าสร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าหน้าที่ในการก ากับดูแลมาตรฐานการ
บริการอีกด้วย โดยมีภารกิจที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องถ่ายโอน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง
พื นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กรมเจ้าท่าได้อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มอบอ านาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรองรับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา โดยกรมเจ้าท่าได้มอบ
อ านาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 46  ทวิ มาตรา 117 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน  าไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 
กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2510) ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่6) 
พุทธศักราช 2481 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่6) พุทธศักราช 2481 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนั น กรม
เจ้าท่าก็พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่นกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเข้าใจอ านาจหน้าที่คลาดเคลื่อน และมิได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องแม้ว่ากรมเจ้าท่าได้มีการจัดอบรมการถ่ายโอนภารกิจซักซ้อม
ความเข้าใจเนื อหาสาระของอ านาจหน้าที่ที่มอบและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ 

กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการอบรม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้ค าปรึกษาทาง
เทคนิคและวิชาการแก่บุคลากรขององค์กรส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื อหาการอบรม
ประกอบด้วย ข้อมูลขอบเขตอ านาจภารกิจของกรมฯ ตาม พรม.การเดินเรือในน่านน  าไทยในส่วนที่
ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
การบริหารสถานีขนส่งทางน  า ท่าเทียบเรือเพ่ือการพาณิชย์ ท่าเทียบเรือสาธารณะ และการจัดเก็บ
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รายได้ การขุดลอกร่องน  าขนาดเล็กและการดูแลรักษาในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้มีการเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจดังนี  

1) การอบรมให้แก่ท้องถิ่น 
  - ปีงบประมาณ 2546 ด าเนินการ 1 ครั งโดยจัดที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 

สิงหาคม 2546 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 271 คน จากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

  - ปีงบประมาณ 2547 ด าเนินการจ านวน 12 ครั งดังนี  
  ครั งที่ 1 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 

จ านวน 306 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน 
  ครั งที่ 2  จัดที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 มีผู้เข้าร่วมการ

อบรม จ านวน 308 คน จากจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรีและตราด 
  ครั งที่ 3  จัดที่จังหวัดสงขลา วันที่ 22 ธันวาคม 2546 โดยเชิญผู้เข้าร่วมการอบรม 

จ านวน  522 คน จากจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ครั งที่ 4. จัดที่จังหวัดสงขลา วันที่ 19 มกราคม 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรม (อบต. 

และ อบจ.) จ านวน 280 คน จากจังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ และตรัง 
  ครั งที่ 5. จัดที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรม

จ านวน 483 คน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และนครศรีธรรมราช 
  ครั งที่ 6. จัดที่จังหวัดอยุธยา วันที่ 29 มีนาคม 2547  ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 

510 คน จากจังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ 
  ครั งที่ 7. จัดที่จังหวัดสระบุรี วันที่ 26 เมษายน 2547   ผู้เข้าร่วมการอบรม

จ านวน 496 คน จากจังหวัดสระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และอุทัยธานี 
  ครั งที่ 8. จัดที่จังหวัดแพร่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 

550 คน จากจังหวัดแพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก 
  ครั งที่ 9. จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรม

จ านวน 550 คน จากจังหวัดนครสวรรค์  ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์   
  ครั งที่ 10. จัดที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรม

จ านวน550 คน จากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย และหนองบัวล าภู 
  ครั งที่ 11. จัดที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรม

จ านวน 570 คน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม 
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  ครั งที่ 12. จัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 27 กันยายน 2547 ผู้เข้าร่วมการอบรม
จ านวน 500 คน จากจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 

2) การอบรมให้แก่จังหวัด 
ตามที่กรมฯ ได้มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน  าไทย

ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามค าสั่งที่ 498/2546 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 เพ่ือให้การดูแลรักษา
และการขุดลอกร่องน  าทางเรือเดินทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว รวมทั งเพ่ือให้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและความแห้งแล้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์จึงมอบ
อ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการดังนี  

2.1) ให้มีอ านาจเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน  าทางเดินเรือที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
เดินเรือการระบายน  า การป้องกันอุทกภัย และความแห้งแล้งและเพ่ือการรักษาสภาพแนวล าน  าที่อยู่
ในเขตอ านาจโดยค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นส าคัญ 

2.2) ให้เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ขุดลอก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงร่องน  าทาง
เดินเรือ และค่าธรรมเนียม การตรวจพิจารณาและส ารวจการขุดลอก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงร่องน  า
ทางเดินเรือเพ่ือเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป 

ทั งนี การพิจารณาอนุญาตและการจ าหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอกให้เป็นไปตาม              
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเมื่อได้อนุญาตแล้วให้ส าเนาหนังสืออนุญาตแจ้งให้กรมฯ ทราบทุกครั ง   

3) การกระจายอ านาจให้แก่ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคและส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขา ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

กรมฯ ได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคให้แก่
ส านักงานการขนส่งทางน  าที่ 1-7 และสาขา โดยมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 เมื่อเดือนสิงหาคม 2546 ทั งนี 
เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ  
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ นและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
การบริการประชาชน ทั งนี ยังเป็นการลดขั นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ิมบทบาทให้กับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดโดยประชาชนสามารถขอรับบริการได้โดยตรงจากส านักงานของกรมฯ ในส่วน
ภูมิภาคโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาขออนุญาตที่ส่วนกลาง ตลอดจนเพ่ือให้สามารถเป็นพ่ีเลี ยงให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการกับภารกิจที่ได้รับมอบต่อไป โดยได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานการขนส่งทางน  าและหัวหน้าส านักงานฯ ในการพิจารณาอนุญาตและออกใบออกใบอนุญาต
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สิ่งล่วงล  าล าน  า ได้แก่ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ, สะพานข้ามแม่น  าและสะพานข้ามคลอง, 
ท่อและสายเคเบิล, โรงสูบน  า กระชังเลี ยงสัตว์น  า และเขื่อนกันน  าเซาะ เป็นต้น ส าหรับท่าเทียบเรือ 

- ให้ ผจภ.1-7พิจารณาส าหรับท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 
-ให้ ผจภ.สาขาพิจารณาส าหรับท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจ

ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกระจายอ านาจและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการตามนโยบายผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรูปแบบและวิธีการวิจัยโดยเน้นรูปแบบวิธีการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ
เพ่ือการอภิปรายผลและตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มุ่งศึกษาวิจัยเพ่ือต้องการหาค าตอบจาก
การศึกษาวิจัยและเพ่ือให้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มี มีคุณค่าที่จะน ามาวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยในลักษณะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคการศึกษาวิจัยครั งนี จะเป็นแนวทางและพื นฐานเพ่ือ
ศึกษาวิจัยและก าหนดสมมติฐานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษามาแล้วผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการกระจายอ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังต่อไปนี  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการกระจายอ านาจตามมาตรา 117 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456ไปปฏิบัติประกอบด้วย 

3.1.1 ปัจจัยด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
ความชัดเจนของนโยบายเป็นปัจจัยที่ส าคัญเนื่องจากถ้านโยบายไม่ชัดเจนแล้วจะ

มีผลท าให้วิธีการที่จะด าเนินการตามนโยบายคลาดเคลื่อนในเรื่องความชัดเจนของเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในทรรศนะของ วรเดช จันทรศร1 เห็นว่าผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดมีการแปลงวัตถุประสงค์ออกเป็นภารกิจย่อยภายใต้
ความรับผิดชอบเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบควบคุมและประเมินผลการมีเป้าหมายและ

                                           
1วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พริก

หวานกราฟฟิค, 2551), 133-134, 135-139, 139, 339. 
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เป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติจะท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้
ก าหนดนโยบายต้องการเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือความต้องการแล้วก็จะท าให้เป็นการง่ายที่จะท า
ให้ผู้บริหารสามารถก าหนดภารกิจที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานก าหนดความรับผิดชอบ 
ของแต่ละฝ่ายอันจะเป็นแนวทางให้การประสานการท างานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยง่าย 

3.1.2 ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติ 
ตัวแบบด้านการจัดการมาศึกษาการ 

น านโยบายไปปฏิบัติโดยให้ความสนใจสมรรถนะขององค์กรเพราะเชื่อว่าความส าเร็จหรือล้มเหลวการ
น านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ นอยู่กับโครงสร้างงบประมาณสถานที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึง
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

3.1.3 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านบุคลากรหรือก าลังคนที่มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการน า

นโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากบุคลากรขององค์การคือผู้ปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายบริหารหากบุคลากรขาด
คุณภาพท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จได้ฉะนั นในเรื่องบุคลากรมีนักวิชาการหลายท่านให้ความ
สนใจโดยมีความสนใจเรื่องความรู้ความสามารถความกระตือรือร้นความตั งใจจริงทัศนคติที่ถูกต้องใน
การให้บริการความมีมิตรไมตรีความสุภาพความเสมอภาคในการให้บริการโดยสรุปแล้วคือการมีจิตใจ
ในการให้บริการ (Service Mind) ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็น
เรื่องของกระบวนการที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดหรือวางกรอบนโยบายโดย
ถือว่านโยบายเหล่านั นมาจากตัวผู้ปฏิบัติเองโดยตรงการท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของ
นโยบายและเห็นว่าความส าเร็จของนโยบายคือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

3.1.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับริการและการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับริการและการสนับสนุนของฝ่ายการเมืองเป็น

ปัจจัยภายนอกอีกประเภทหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติได้
เสนอตัวแบบทางการเมืองว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น
หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์กรกลุ่มสถาบันและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์กรตัวแบบนี เห็น
ว่าการสร้างความยอมรับและการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ นได้หากขาดการได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนนักการเมืองสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 

3.1.5 ปัจจัยด้านกระบวนการและขั นตอนให้บริการ 
ปัจจัยด้านกระบวนการและขั นตอนในการให้บริการโดยให้ความส าคัญกับ

ประโยชน์สูงสุดในด้านความพึงพอใจการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายส าคัญ
กระบวนการให้บริการที่ส าคัญต้องความถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็วในการให้บริการและเสมอภาค
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เป็นธรรมลดระยะเวลาและขั นตอนในการปฏิบัติลงไปสามารถเข้าถึงง่ายมีความชัดเจนของข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับการบริการปัจจัยด้านกระบวนการและขั นตอนให้บริการจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี ว่าการน า
นโยบายการให้บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จมีผลส าเร็จหรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

ปัจจัยที่ศึกษา สิ่งที่จะศึกษา   

1. ศึกษาปัจจัยด้านเป้าหมายและ
วัตถปุระสงค์ของนโยบายหรือแนวทาง
ขั นตอนการปฎิบัติของนโยบาย 

มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 2456  

  

2. ศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
อยุธยา 

 ความส าเร็จของ
การด าเนินการ  
ตามมาตรา 117 

แห่ง
พระราชบัญญัติ

การเดินเรือ    
ในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 

2456 

3. ศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นทีน่ านโยบายไปปฏิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

4. ศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรผู้รับบริการ  ประชาชนผู้มีบ้านเรือน 
ทรัพย์สินอยู่ริมแม่น  าในความ
รับผิดชอบของส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาอยุธยา  

 ผู้ประกอบการท่าเรือตั งอยู่ริม
แม่น  าในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
อยุธยา 

 

4. การศึกษาด้านขั นตอนในการให้บริการ  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
อยุธยา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
โพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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3.2 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

3.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่ถูกน ามาใช้เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล
ซึ่งน าเสนอในรูปของค าพูดและรูปภาพ ไม่ใช่ตัวเลข 

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การใช้วิธีการศึกษาหลาย ๆ แบบ ซึ่งรวมทั ง
แนวทางการศึกษาแบบตีความ (Interpretive Approach) และแนวทางการศึกษาเชิงธรรมชาติ
(Naturalistic Inquiry) ซึ่งหมายความว่านักวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ 
โดยพยายามท่ีจะท าความเข้าใจ หรือตีความปรากฏการณ์ตามการให้ความหมายของคนที่อยู่ในที่นั นๆ 
การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์หลาย ๆ แบบ ซึ่งพรรณนาช่วงเวลาที่เป็น
กิจวัตรและช่วงเวลาที่มีปัญหาและความหมายในชีวิตของคน เช่น การศึกษารายกรณีประสบการณ์
ส่วนบุคคล อัตชีวประวัติ การสัมภาษณ์ การสังเกต เอกสารทางประวัติศาสตร์ และสื่ออ่ืน ๆ 

3.2.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์
ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทาง
สังคมกับสภาพแวดล้อมนั น ๆ การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสนใจกับข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด
ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การ
สังเกตแบบมสี่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

3.2.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง ข้อมูลจากมุมมองของคนที่ถูกศึกษามากกว่าการ
น าเสนอข้อมูลจากมุมมองของผู้วิจัย และเป็นความจริงที่ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพต้องการแสวงหาความ
เข้าใจเกี่ยวกับความคิดของคนที่ถูกศึกษา ด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งนี มีความส าคัญหากนักวิจัยต้องการ
พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมของคนที่ถูกศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลกล่าวโดยสรุปการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งให้ความส าคัญกับ
ความเข้าใจและการตีความจากข้อมูลของผู้วิจัยตามการรับรู้ของบุคคลในปรากฏการณ์ที่ศึกษาไม่มี
จุดประสงค์ในการทดสอบสมมุติฐานและทฤษฎี ดังนั นการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
จึงมักใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารเป็นหลัก และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์เนื อหา และการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป 

3.2.5 การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนากับผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว        
การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Focus Group Interview) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจแบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์ในการ
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วิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมี
ความตั งใจอย่างมากในการรับฟังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเคารพและมีความกระตือรือร้น
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับฟัง และจะต้องมีความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะรับฟังและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลบอกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หมายถึง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้การสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเผชิญหน้า โดยผู้สัมภาษณ์สอบถามผู้ให้ข้อมูลตามแนวค าถาม 
(Interview Guideline) ที่วางไว้ แนวค าถามนี เป็นค าถามปลายเปิดที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการถามรูปแบบการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะเป็นการสนทนากันตามธรรมชาติ จากประเด็นค าถาม
ที่ตั งไว้ผู้สัมภาษณ์อาจแตกเป็นค าถามย่อยได้อีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ตอบได้ให้ความเห็นจน
ครบถ้วนและชัดเจนพอ 

3.2.6  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการให้กลุ่มคนมาร่วมสนทนากัน โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้อ านวยการให้การ
สนทนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาจกล่าวได้ว่า การสนทนากลุ่ม คือ การอภิปรายภายใน
กรอบที่ผู้ด าเนินการเป็นผู้ก าหนดเพ่ือให้ตอบสนองวัตถุประสงค์นั่นเอง แต่เดิมการสนทนากลุ่มเป็นที่
นิยมกันในแวดวงการวิจัยตลาด ต่อมานักสังคมศาสตร์ได้น ามาใช้เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แม้ว่า
จะไม่คาดหวังว่ากลุ่มผู้ร่วมสนทนาจะเป็นตัวแทนทางสถิติของประชากรที่ต้องการศึกษา แต่โดยทั่วไป
ควรจัดการสนทนากลุ่มมากกว่า 1 กลุ่มส าหรับงานวิจัยหนึ่ง ๆ เพ่ือลดอัตราเสี่ยง อันเนื่องจากกลุ่มผู้
ร่วมสนทนานั นอาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากประชากรที่ต้องการศึกษาโดยไม่คาดคิด 

3.2.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Document Review) การศึกษานี ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องไดแก 

-พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456  
- พระราชบัญญัติ ก าหนดแผน และขั นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)  
- กฎหมายกฎกระทรวง ประกาศระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระจาย

อ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 
 - เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระจายอ านาจตามมาตรา 117 

แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456  
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เหตุผลของการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตามแนวทางการกระจายและถ่ายโอนภารกิจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเฉพาะ
ด้านนี  จึงจะสามารถให้ข้อมูลในลักษณะเจาะลึกได้ ดังนั น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น 
เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย 
3 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี  

3.3.1 กลุ่มที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนด การแก้ไขกฎหมาย และค าสั่งประกอบด้วย 
นักกฎหมาย กรมเจ้าท่า 2 ท่าน (ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการแก้ไขกฎหมายและค าสั่ง) 

3.3.2 กลุ่มก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายและค าสั่ง ประกอบด้วย 

 นายก อบต. 1 ท่าน 

 รองนายก อบต. 1 ท่าน 

 ผอ.กองช่าง 1 ท่าน 

 นายช่างโยธา 1 ท่าน (มีหน้าที่ด าเนินการด้านอนุญาตสิ่งล่วงล  าล าน  า) 

 เจ้าพนักงานตรวจท่า สาขาอยุธยา 1 ท่าน 
3.3.3 กลุ่มผู้มาขอรับบริการ 

 ผู้ประกอบการ 2 ราย  

 ประชาชนที่มารับบริการด้านสิ่งล่วงล  าล าน  า 3 ราย 
 

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษานี ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี  
3.4.1 กลุ่มท่ีมีหน้าที่เก่ียวกับการก าหนด การแก้ไขกฎหมาย และค าสั่งวิธีการเก็บข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์ 
3.4.2 กลุ่มก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายและค าสั่ง วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม 
3.4.3 กลุ่มผู้มาขอรับบริการ วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามและ

การสนทนากลุ่ม 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและสังเคราะหข้อมูล 
3.5.2 ในส่วนของการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจะจัดเตรียมประเด็นการสนทนา

กลุ่มผู้มาขอรับบริการ วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม 
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บทที ่4  
การด าเนินการและผลการวิจัย 

 
4.1 สภาพของพื นที่ท่ีศึกษา  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จัดตั งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  19 

มกราคม  2539 ตั งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอนครหลวงประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื อที่ประมาณ  15.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,850 ไร่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1บ้านเกาะหมู่ที่  2 บ้าน
ท่าวัด หมู่ที่ 3 บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 บ้านดาบ 
ลักษณะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และ มีแหล่งน  าธรรมชาติ คือ แม่น  าป่าสัก,คลองชลประทาน 2 
สาย ในหมู่ที ่2 ,4,5, 6 และหมู ่7 

 แม่น  าป่าสัก ต้นน  าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ในเขตจังหวัดเลย แล้วไหลลงมาทางใต้
ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ  ์จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ าเภอท่าเรือ 
อ าเภอนครหลวง แล้วไหล รวมกับแม่น  าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยาที่หน้าวัด 
พนัญเชิง รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 52 กิโลเมตร และแม่น  านี มี
ความยาวทั งสิ นประมาณ 500 กิโลเมตร 

4.1.1 โครงสร้างการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง มี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักปลัด อบต. กอง

คลัง และกองช่าง มีบุคลากรรวม ประกอบด้วย นายก อบต. 1 ท่าน และรองนายก อบต.อีก 2 ท่าน 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทยพระพุทธศักราช 2456 คือ กองช่าง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เพียง 3 ท่าน คือ ผู้อ านวยการกองช่าง นาย
ช่างไฟฟ้า และนายช่างโยธา 

4.1.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1) บุคลากร 

1.1) จ านวนบุคลากรทั งสิ นจ านวน21คน 

  ต าแหน่งในส านักงานปลัดจ านวน 13คน 

  ต าแหน่งในส่วนกองคลังจ านวน 5 คน 

  ต าแหน่งในส่วนกองช่างจ านวน3คน 
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1.2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษาจ านวน3คน 

 ปริญญาตรีจ านวน 16คน 

 ปริญญาโทจ านวน2คน 
2) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ประจ าปีงบประมาณ 2559จ านวนเงิน 28,332,000บาท 
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจ านวนเงิน 5,421,000บาท 
- รายได้ที่ส่วนราชการเก็บให้จ านวนเงิน 17,411,000บาท 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวนเงิน 5,500,000 บาท 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 ปี (พระนครศรีอยุธยา: กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพง). 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการตามค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 718/2545 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มอบอ านาจ 
“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยกรมเจ้าท่าได้มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 46  ทวิ มาตรา 
117 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 1

แผนภูมิแสดงรายได้ย้อยหลัง 3 ปี 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
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องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประมาณการรายรับไว้ จ านวน 20,000,000 บาท โดยใน
ส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 19,809,960 บาท ซึ่งคาดว่า
จะจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ในการจัดท างบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบเกินดุล (รายจ่ายต่ ากว่ารายรับ) จ านวน 190,040.-
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 นอกจากนั น ขณะนี องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
จ านวน 15,434,370บาท ท าให้สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลมั่นคงพอสมควร 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีจ านวนจ ากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือบริการ
ให้แก่ประชาชนแต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินการตามที่ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายไว้
ครบถ้วน 

 

ตารางที่ 4.1 รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2556 -  
2559 

รายรับ รับจริงปี 
2556 

รับจริงปี 
2557 

รับจริงปี 
2558 

รับจริงปี 
2559 

ก. รายได้ภาษีอากร         
1. หมวดภาษีอากร 14,556,000 31,063 4,140,073 4,190,000 

1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่ 40,000 -  52,205 40,000 

1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,600,000 16,763 3,981,599 4,000,000 

1.3 ภาษีป้าย 84,000 14,300 106,269 150,000 

1.4 ภาษีสุรา 700,000 906,861 781,270 1,000,000 

1.5 ภาษีสรรสามิต 1,500,000 1,224,165 1,226,675 1,300,000 

1.6 ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 7,000,000 3,760,876 3,433,916 4,500,000 
1.7 ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ -  1,697,988 3,037,126 7,000,000 

1.8 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

-  -  -  6,000 

1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000 -  135,081 220,000 

1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ 2,442,000 566,442 1,107,943 3,200,000 
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รายรับ รับจริงปี 
2556 

รับจริงปี 
2557 

รับจริงปี 
2558 

รับจริงปี 
2559 

กรรมที่ดิน 

1.11  เงินตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

10,000 -  -  5,000 

1.12 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมสิ่งล่วงล  าล าน  าเป็นต้น 

100,000 -  137,230 180,000 

1.13 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 
 

-  750 -  -  

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร         

1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

194,000 -  -  -  

1.1 ค้าใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการค้า
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

100,000 -  93,040 160,000 

1.2 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทาง
บก 

20,000 -  18,800 10,000 

1.3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ
พนัน 

-  -  640 -  

1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ -  50 260 1,000 

1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 50,000 3,060 -  130,000 

1.6 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม 14,000 21,173 -  -  

1.7 ค่าภาคหลวงแร่ 10,000 7,989 -  -  

1.8 ค่าปรับผิดสัญญา - -  15,525 -  

1.9 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน  
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

-  -  41,540 -  

1.10 ค่าปรับอ่ืนๆ -  -  8,979 -  

1.11 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ -  2,140 -   - 

          



Ref. code: 25595803011294TCX

66 

 
 

รายรับ รับจริงปี 
2556 

รับจริงปี 
2557 

รับจริงปี 
2558 

รับจริงปี 
2559 

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000 0 0 600,000 

2.1 ดอกเบี ยฝากธนาคาร 100,000 -  -  600,000 

          

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,000 30,600 95,300 150,000 

3.1 ค่าเอกสารจัดซื อจัดจ้าง 150,000 -  -  -  

3.2 ค่าขายแบบแปลน -  30,600 93,300 150,000 

3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ -  -  2,000 -  

          

ค. เงินช่วยเหลือ         

1. หมวดเงินอุดหนุน 5,000,000 5,537,574 4,928,255 5,500,000 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000,000 5,537,574 4,928,255 5,500,000 

1.2 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอนครหลวง 

- -  -  -  

 
ที่มา: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
 

ค่าธรรมเนียมสิ่งล่วงล  าล าน  าเป็นรายได้ที่เป็นภาษีอากรอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ โดยเฉพาะปี 
2559 เพ่ิมขึ นเป็น 180,000 บาท ทั งนี จากการลงพื นที่เพ่ือสังเกตและเก็บข้อมูลจริง พบว่ามีเรือขนาด
เกินกว่า 500 ตันกรอสส์ผ่าน อบต. บ่อโพง ประมาณ 3000 ล า / เดือน และมีประมาณสินค้าผ่าน 
อบต. ประมาณ 6 ล้านตัน/เดือนท่าเรือในอ าเภอนครหลวงมี 39 ท่า และอยู่ในพื นที่ อบต.บ่อโพง 11 
ท่า ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือทั งหมดในอ าเภอนครหลวง หรือร้อยละ 29 ซึ่งมีจ านวนมากเพ่ือ
รองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางล าน  าที่เพ่ิมขึ นนั่นเอง 
 
 
 
 



Ref. code: 25595803011294TCX

67 

 
 

4.2 หน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินการตามกฎหมายในพื นที่ศึกษา 
 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน  าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดี
ก าหนด โดยมีเขตพื นที่ความรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรีและ
จังหวัดอ่างทองมีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการให้บริการประชาชน ได้แก่การอนุญาตให้ท าการ
ขุดลอกร่องน  า การอนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล  าล าน  า ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน  าการขอ
จดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือการขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือการขอมีหนังสือคน
ประจ าเรือ การระวังชี แนวเขต การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่าย
เดินเรือ เป็นต้นซ่ึงการอนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล  าล าน  ามีความต้องการจ านวนมากแต่มีเจ้าพนักงาน
ตรวจท่าเพียง 1 ท่าน  
  แนวทางการปฏิบัตเิป็นไปตามกฎหมาย 
  งานด้านการอนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล  าล าน  าด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 
ดังนี  

1. ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าให้ยื่น
ค าขอตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่ งอ่ืนใดที่ขอ
อนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร 

2. ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าต้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับแม่น  า ล า
คลอง บึง อ่างเก็บน  า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือทะเลภายในน่านน  าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว 

3. ลักษณะของอาคารและการล่วงล  าที่พึงอนุญาตได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 
(พ.ศ. 2537) 

4. การยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าและการ
แจ้งการโอนสิทธิในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  า ให้ยื่น ณ กรมเจ้าท่า หรือยื่นที่
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล าแม่น  าที่ขอ
อนุญาตปลูกสร้างตั งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานเจ้าท่านั น ๆ ก็ได้ โดยมีขั นตอนการขอ
อนุญาตดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 ผังขั นตอนการขออนุญาตท าสิ่งล่วงล  าล าน  า, http://www.md.go.th/md/index.php/ 
2014-01-19-05-00-37/2014-01-19-05-08-40/2014-01-19-05-55-21/-108/931-06--1/file  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558). 
 
 
 
 

 

 
เริ่มต้น 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้อง ท.28 พร้อมเอกสารหลักฐาน 

2. ตรวจสอบเอกสาร       
ว่าครบถ้วนหรือไม ่

แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายใน 30 วัน 

3. บันทึกหลักฐานรับเรื่องและให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าธรรมเนียม     
การตรวจ และนัดวันเวลาตรวจสถานท่ีกับเจ้าพนักงานตรวจท่า 

4. ตรวจสถานท่ีก่อสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าและท ารายงานการตรวจ 

5. อยู่ในกรณีที่อนุญาตได ้

6. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งล่วงล  าล าน  าพิจารณา 

7. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

8. โดยให้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบายสิ่งล่วงล  าล าน  า 
กระทรวงคมนาคมพิจารณา 

9. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

10. กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 

สิ นสุด 

                  

    พ           

อยู ่

ไม่ครบ 

ไม่อยู ่
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายใน 80 วัน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบให้น าเสนอกระทรวง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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4.3 ผลการวิจัย 
 

4.3.1 แนวทางการมอบอ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน  าไทย พุทธศักราช 2456องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พ.ศ. 2456 ตามค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 และค าสั่งกรมการ
ขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาและ
อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย
พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน  าไทย พ.ศ. 2456 เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โรงสูบน  า (2) การวางท่อ สายเคเบิล 
การปักเสาไฟฟ้า (3) กระชังเลี ยงสัตว์ (4) เขื่อนกันน  าเซาะ (5) ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส 
(6) โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ  (7) สะพานข้ามคลอง (8) คานเรือ และให้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามข้อ 2 (14) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามข้อ 2 (6)แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
2534) เพื่อเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไปโดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ 
“เจ้าท่า” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามค าสั่งให้เป็นไปตาม “คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล  าล าน  าและการขุดลอกร่องน  าขนาดเล็ก”และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามที่
ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี ภายใต้การก ากับดูแลของกรมเจ้าท่าแล้วให้ส าเนาหนังสืออนุญาตและ
รายงานการพิจารณาให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั งด้วยรายละเอียดตามภาพที่ 2.1.5  
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ภาพที่ 4.3 ผังแสดงแนวทางการมอบอ านาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเ รือใน
น่านน  าไทย พุทธศักราช 2456. 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบอ านาจ“เจ้าท่า”

ตามค าสั่งข้างต้นในการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าในพื นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหมู่ที่  2 บ้านท่าวัด หมู่ที่ 3 บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ 
หมู่ที่ 6 บ้านดาบและหมู่ท่ี 7 บ้านดาบ ลักษณะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และ มีแหล่งน  าธรรมชาติ 
คือ แม่น  าป่าสัก, คลองชลประทาน 2 สาย ในหมู่ที่ 2 ,4,5, 6 และหมู่ 7ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมและให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม
การตรวจสิ่งล่วงล  าล าน  าเพ่ือเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป และส าเนาหนังสืออนุญาตและรายงานการ
พิจารณาให้กรมเจ้าทา่ทราบทุกครั ง 

4.3.2 ปัญหาจากการมอบอ านาจ 
ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มีค าสั่ งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี  ที่ 

442/2547 และค าสั่งกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า ตามมาตรา 117 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน  าไทย(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออก

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

กฎกระทรวงข้อ 64 ว ่ด วย  ่ื  ค ่      
  ยปี   สิ่  ว่    ้      ้ ่ี      ไป   ว 

กฎก ะ  ว  ฉ  ั ่ี 19   ะกฎก ะ  ว  ฉ  ั ่ี 55 ว ่ด วยค ่ธ     ีย 
          ะก    ว สิ่  ว่    ้      ้       พ กั     ว  ่  

มาตรา 117 ว่าด้วยห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าฯ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าซึ่งรูปแบบต้องเป็นไปตามที่เจ้าท่าก าหนด 

กฎกระทรวงข้อ 63 ว่ ด วย   ป 
สิ่  ว่    ้      ้ ่ีพ ึ      ได  
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ตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง 9 ประเภท 
และให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล  าล าน  าเพ่ือเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป และเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี  ภายใต้การก ากับดูแลของกรม
เจ้าท่าแล้วให้ส าเนาหนังสืออนุญาตและรายงานการพิจารณาให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั ง 

1) กลุ่มผู้ก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายและค าสั่ง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับมอบ

อ านาจ“เจ้าท่า”ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พ.ศ. 2456 ซึ่งในทางปฏิบัติงานจริงในพื นที่ยังพบปัญหาจากการมอบอ านาจตามที่กล่าวมาข้างต้นซึ่ง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายและค าสั่ง ประกอบด้วย นายก อบต. รอง
นายก อบต. ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลบ่อโพง,เจ้าพนักงาน
ตรวจท่า ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ก ากับดูแลและบังคับใช้
กฎหมายและค าสั่ง พบว่านายก อบต. รองนายก อบต. ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา องค์ก าร
บริหารส่วนต าบลบ่อโพง ซ่ึงมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้กระท าสิ่ง
ล่วงล  าล าน  าในเขตพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีรับกฎระเบียบนี ไปปฏิบัติ แต่ยังไม่กล้า
ท าตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนี เท่าไหร่นัก เนื่องจากไม่เข้าใจและยังไม่ช านาญด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎกระทรวงข้อ 63 รูปแบบสิ่งก่อสร้างและขั นตอนการปฏิบัติ แต่เรื่องงบประมาณและ
บุคลากรท้องถิ่นก็ต้องการด้วยแต่รัฐบาลหรือกรมฯ ยังไม่มีงบประมาณและถ่ายโอนบุคลากรได้
เพียงพอ ในขณะทีก่ารสัมภาษณ์เจ้าพนักงานตรวจท่า และเจ้าพนักงานขนส่ง ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาอยุธยาที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล  าล าน  า
ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
อ่างทองพบว่าการอนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล  าล าน  าในเขตพื นที่ที่ต้องรับผิดชอบมีจ านวนมากแต่มีเจ้า
พนักงานตรวจท่าเพียง 1 ท่านและบางครั งอาจต้องมีเจ้าพนักงานขนส่งช่วยด าเนินการด้วย แต่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการท าให้การอนุญาตล่าช้า อีกทั งการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตของผู้มารับบริการยังเป็นอีกปัญหาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

2) กลุ่มผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนด การแก้ไขกฎหมาย และค าสั่งประกอบด้วย      
นักกฎหมาย กรมเจ้าท่า 2 ท่าน (ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและค าสั่ง)  พบว่าที่ผ่านมากรม
เจ้าท่าได้มีการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าเพ่ือให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าจะ
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ด าเนินการตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พ.ศ. 2456และผลการด าเนินงานด้านพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าที่ผ่านมา 
บางครั งจะมีปัญหาอุปสรรค์จากการปฏิบัติงานจริงในพื นที่บ้าง ซึ่งนักกฎหมายยินดีรับฟังข้อมูลและ
แก้ไขกฎหมายและค าสั่งให้สอดคล้องกับหลักการและความต้องการของผู้น าไปปฏิบัติ 

3) กลุ่มผู้มาขอรับบริการประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มารับบริการ
ด้านสิ่งล่วงล  าล าน  า โดยการสัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มพบว่าประชาชนที่มา
รับบริการด้านสิ่งล่วงล  าล าน  า ยังขาดความรู้เกี่ยวกับขั นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย ลักษณะสิ่ง
ล่วงล  าที่มีรูปแบบที่สามารถอนุญาตได้ และต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ลดขั นตอนให้
มากที่สุดเช่น ยื่นขออนุญาตที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วได้รับอนุญาตได้เร็วที่สุดเป็นต้น ส่วน
ผู้ประกอบการต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มากท่ีสุด 

4.3.3 แนวทางด้านกฎหมายที่มีปัญหา  
จากการศึกษาข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามและสนทนากลุ่ม

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมอบอ านาจตาม มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พ.ศ. 2456 ประกอบด้วย นิติกรของกรมเจ้าท่า,นายก อบต.บ่อโพง, รองนายก อบต.บ่อโพง, ผอ.
กองช่าง และนายช่างโยธา อบต.บ่อโพง,เจ้าพนักงานตรวจท่า ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
และผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการอนุญาตสิ่งล่วงล  าล าน  า ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาขอรับการ
อนุญาตล่วงล  าล าน  าเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการกระจายอ านาจได้รับการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระหว่างเดือน
มิถุนายน – พฤศจิกายน 2559 พบว่ามีปัจจัยส าคัญหลายประการเพราะความส าเร็จของการกระจาย
อ านาจมีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะผู้น าขององค์การ  ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของนโยบายและแนวทาง ส่วนความล้มเหลวของการด าเนินการคือการขาดความ
พยายามที่เพียงพอการขาดการสนับสนุนจากผู้น าขาดบุคลากรที่มีความช านาญ การขาดเงินทุนที่
พอเพียงส าหรับการด าเนินงานและการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จจากการศึกษาพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ นอยู่กับปัจจัยส าคัญ
หลายประการได้แก ่ 

1) ความชัดเจนของกระบวนการกระจายอ านาจ  ตามมาตรา 117แห่ ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และรายละเอียด
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ที่เหมาะสม ท าให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ปฎิบัติด้าน
การอนุญาตตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ไม่มี
ความเข้าใจนโยบายท าให้ประสบกับปัญหาขึ นและต้องคิดหาวิธีการที่จะท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติด าเนินไปด้วยดี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

2) การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติยัง
ไม่ชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรมาจากแหล่งใดจะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไร  พันธะข้อตกลงมีความ
มั่นคงเพียงใด และมีระยะเวลาผูกพันที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จนานเท่าใด จากการศึกษาพบว่าองค์กร
บริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขาดแคลนงบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการอนุญาตตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธ 
ศักราช 2456 

3) สิ่งจูงใจส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ เช่น การได้รับการยกย่อง การชมเชย การให้ก าลังใจ และการได้รับผลตอบแทน
จากการท างานด้วยความอุทิศเสียสละของตน จากการศึกษาพบว่าหากผู้บังคับบัญชาเข้าใจคุณค่าของ
จิตใจผู้ปฏิบัติที่มีต่อสิ่งจูงใจ และสามารถจัดสรรสิ่งจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติการ
กระท าเหล่านี จะสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.3.4 การวิจัยและผลจากการวิจัยจากการสัมภาษณ์ สอบถามและสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ สอบถามและสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
นิติกรของกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการอนุญาตสิ่งล่วงล  า
ล าน  า และผู้มาขอรับการอนุญาตล่วงล  าล าน  า ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มาใช้บริการตามนโยบาย เพ่ือให้ทราบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางที่เหมาะสมในการกระจายอ านาจตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงให้
กระบวนการกระจายอ านาจได้รับการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระหว่างเดือน
มิถุนายน – พฤศจิกายน 2559 ผลการวิจัยมีดังนี  
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กลุ่มเป้าหมาย จ านวน วิธีวิจัย ผลจากการวิจัย 

นายก อบต. 1 สัมภาษณ์  ยินดีรับกฎระเบียบนี ไปปฏิบัติแต่ยัง
ไม่กล้าท าตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนี 
เท่าไหร่นัก เนื่องจากไม่เข้าใจและยังไม่
ช านาญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎกระทรวงข้อ 63 รูปแบบการ
สิ่งก่อสร้างและขั นตอนการปฏิบัติ 

 กฎหมายควรได้รับการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติ เข้าใจ
เรื่องรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีเพ่ิม
มากขึ นและสามารถลดขั นตอนได้มาก
ขึ น 

 เรื่องงบประมาณ และบุคลากร
ท้องถิ่นก็ต้องการด้วยแต่รัฐบาลหรือ
กรมฯ ยังไม่มีงบประมาณและถ่ายโอน
บุคลากรได้เพียงพอ 

รองนายก อบต. 1 สัมภาษณ์  ยังไม่เข้าใจและยังไม่ช านาญด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผอ.กองช่าง 1 สัมภาษณ์  ยังไม่ช านาญในการอนุญาตสิ่งล่วงล  า
ล าน  าตากฎหมายนี  

 ขอให้กรมเจ้าท่าจัดประชุมชี แจงให้
ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี แก่ผู้
ก ากับดูแลกฎหมายในระดับท้องถิ่น
เพ่ิมขึ น  

นายช่างโยธา 1 สัมภาษณ์/ 
แบบสอบถาม 

 จัดเวลาให้เจ้าพนักงานตรวจท่าหรือ
เจ้าหน้าที่ด้านอนุญาตสิ่งล่วงล  าล าน  า
ออกให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติใน
ระดับท้องถิ่นทุกเดือนหรือตาม
เหมาะสม 
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กลุ่มเป้าหมาย จ านวน วิธีวิจัย ผลจากการวิจัย 

นิติกรของกรมเจ้าท่า 2 สัมภาษณ์  ยินดีรับฟังข้อมูลและแก้ไขกฎหมาย 
และค าสั่งให้สอดคล้องกับหลักการและ
ความต้องการของผู้น าไปปฏิบัติ 

 กรมเจ้าท่าอาจจะมีการแก้ไข
กฎหมายหรืออาจเพิ่มเติมในเรื่องข้อ
ปฏิบัติและค าสั่งของกรอบสิ่งล่วงล  าล า
น  าหรือหากรอบการพิจารณาลดขั นตอน
ให้เร็วที่สุดให้สั นที่สุด 

เจ้าพนักงานตรวจท่า
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาอยุธยา  

1 สัมภาษณ์/ 
แบบสอบถาม 

  ต้องการให้กรมเจ้าท่าเพ่ิมเจ้า
พนักงานตรวจท่าเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของพื นที่ 

 บุคลากรของกรมเจ้าท่าที่
ด าเนินการเฉพาะด้านสิ่งล่วงล  าล าน  าที่
ไม่เพียงพอในพื นที่ กรมฯ หรือสาขา
อาจจะมีการแบ่งเวลาให้ท้องถิ่นแต่ละ
พื นที่เพ่ือให้พื นที่ได้ให้ข้อมูลและซักถาม
ปัญหา โดยอาจจะมี Cheklist เพ่ือ
ตรวจสอบด้วยว่ากรมฯ หรือสาขาได้มี
การลงพื นที่ซักข้อมูลและซักถามปัญหา
แล้วเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและ
ด าเนินการให้พื นที่ได้รับความรู้ชัดเจน 
สามารถด าเนินงานต่อได้ ซึ่งท้องถิ่นแต่
ละพื นที่สามารถท าได้มากน้อยเพียงใด
สามารถแจ้งให้กรมฯ หรือสาขา หรือ
ส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ด าเนินการด้านกฎหมายเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติใน
พื นที่ต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมาย จ านวน วิธีวิจัย ผลจากการวิจัย 

 ขอให้กรมเจ้าท่าจัดอบรมให้ความรู้
ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี ให้
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพ่ิมขึ น  

ผู้ประกอบการ  2 สัมภาษณ์/ 
แบบสอบถาม 

 ความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ลด
ขั นตอนให้มากที่สุด ยื่นขออนุญาตที่
เทศบาลแล้วได้รับอนุญาตได้เร็วที่สุด 

ประชาชนที่มารับบริการ
สิ่งล่วงล  าล าน  า  

3 สัมภาษณ์/ 
แบบสอบถาม/การ

สนทนากลุ่ม 

 ต้องการความสะดวก รวดเร็ว 

รวม 12   
 

  จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบปัจจัย
ที่มีอิทธิพลและแนวทางที่เหมาะสมในการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการ
เดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงให้กระบวนการ
กระจายอ านาจได้รับการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
พฤศจิกายน 2559 พบว่ามีปัจจัยส าคัญหลายประการเพราะความส าเร็จของการกระจายอ านาจมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะผู้น าขององค์การ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย และแนวทาง ส่วนความล้มเหลวของการด าเนินการคือการขาดความพยายามที่เพียงพอการ
ขาดความสนับสนุนจากผู้น าขาดบุคลากรที่มีความช านาญ การขาดเงินทุนที่พอเพียงส าหรับการ
ด าเนินงานและการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จจากการศึกษา
พบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการได้แก่  

1) ความชัดเจนของกระบวนการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติ
การเดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และรายละเอียดที่เหมาะสม ท า
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมจากการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ปฎิบัติด้านการอนุญาต
ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ไม่มีเข้าใจนโยบาย
ท าให้ประสบกับปัญหาขึ นและต้องคิดหาวิธีการที่จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติด าเนินไปด้วยดี  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
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2) การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติยังไม่
ชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรมาจากแหล่งใด จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไร พันธะข้อตกลงมีความ
มั่นคงเพียงใด และมีระยะเวลาผูกพันที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จนานเท่าใด จากการศึกษาพบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขาดแคลนงบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุญาตตามตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน  า
ไทย พุทธศักราช 2456 

3) สิ่งจูงใจส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เช่น การได้รับการยกย่อง การชมเชย การให้ก าลังใจ และการได้รับผลตอบแทนจาก
การท างานด้วยความอุทิศเสียสละของตน จากการศึกษาพบว่าหากผู้บังคับบัญชาเข้าใจคุณค่าของ
จิตใจผู้ปฏิบัติที่มีต่อสิ่งจูงใจ และสามารถจัดสรรสิ่งจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติการ
กระท าเหล่านี จะสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์ สอบถามและสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย นิติกรของกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการ
อนุญาตสิ่งล่วงล  าล าน  า และผู้มาขอรับการอนุญาตล่วงล  าล าน  าที่  กลุ่มผู้มาใช้บริการตามนโยบาย 
เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางที่เหมาะสมในการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุงให้กระบวนการกระจายอ านาจได้รับการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2559 พบว่ามีปัจจัยส าคัญหลายประการเพราะความส าเร็จของ
การกระจายอ านาจมีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะผู้น าขององค์การความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และแนวทาง ส่วนความล้มเหลวของการด าเนินการคือการขาดความ
พยายามที่เพียงพอการขาดความสนับสนุนจากผู้น าขาดบุคลากรที่มีความช านาญ การขาดเงินทุนที่
พอเพียงส าหรับการด าเนินงานและการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จจากการศึกษาพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ นอยู่กับปัจจัยส าคัญ
หลายประการได้แก ่ 

1) ความชัดเจนของกระบวนการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และรายละเอียดที่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมจากการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ปฎิบัติด้านการอนุญาต
ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456ไม่มีเข้าใจนโยบาย
ท าให้ประสบกับปัญหาขึ นและต้องคิดหาวิธีการที่จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติด าเนินไปด้วยดี
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

2) การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติยังไม่
ชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรมาจากแหล่งใด จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไร พันธะข้อตกลงมีความ
มั่นคงเพียงใด และมีระยะเวลาผูกพันที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จนานเท่าใด จากการศึกษาพบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขาดแคลนงบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่



Ref. code: 25595803011294TCX

79 

 
 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 2456 

3) สิ่งจูงใจส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เช่น การได้รับการยกย่อง การชมเชย การให้ก าลังใจ และการได้รับผลตอบแทนจาก
การท างานด้วยความอุทิศเสียสละของตน จากการศึกษาพบว่าหากผู้บังคับบัญชาเข้าใจคุณค่าของ
จิตใจผู้ปฏิบัติที่มีต่อสิ่งจูงใจ และสามารถจัดสรรสิ่งจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติการ
กระท าเหล่านี จะสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมอบอ านาจจะกระท ามาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และมีการจัด
อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ค าปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการแก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว มาตั งแต่ปี 2546 แตก่็พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นจากการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเข้าใจ
อ านาจหน้าที่คลาดเคลื่อน และมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องแม้ว่ากรม
เจ้าท่าได้มีการจัดอบรมการถ่ายโอนภารกิจซักซ้อมความเข้าใจเนื อหาสาระของอ านาจหน้าที่ที่มอบ
และหลักเกณฑ์ในการด าเนินการซึ่งผลที่ได้กลับไม่ได้รับการด าเนินการของการกระจายอ านาจดี
เท่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าจะมีปัจจัยทางการเมืองที่มาท าให้การกระจายอ านาจนั น ได้รับความสนใจใน
ช่วงแรกแต่การมอบอ านาจของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื นฐานทางน  าก็ถูกการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการมอบอ านาจ อีกทั งการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดความช านาญในการด าเนินการ ขาดบุคคลากรที่มีต าแหน่งเฉพาะด้านในการพิจารณาใน
ส่วนของการออกใบอนุญาตและด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบของ ระเบียบ ค าสั่ ง และกฎหมายที่
กรมเจ้าท่าได้มอบไว้ประกอบกับการมอบอ านาจของกรมเจ้าท่าอาจจะยังไม่สอดคล้องกับบริบทของ
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปใช้ในแต่ละพื นที่  
 ปัญหาอีกประการหนึ่งคือกรมเจ้าท่ามีบุคลากรเฉพาะด้านสิ่งล่วงล  าล าน  าจ ากัด ซึ่ง
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาก็มีข้อจ ากัดดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั นหากกรมเจ้าท่าซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ออกค าสั่งมอบอ านาจต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศให้
สามารถท าหน้าที่เป็นพี่เลี ยง ควบคุมดูแล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเป็นผู้ประสานในการบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื นฐานทางน  าของกรมเจ้าท่า คอยให้ความช่วยเหลือประคับประครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ให้สามารถด าเนินการในการรับมอบอ านาจ   จากกรมเจ้าท่าในการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื นฐานทางน  าได้อย่างสมเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ ทั งเป็นการ
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ส่งเสริมให้การด าเนินการในการรับมอบอ านาจของกรมเจ้าท่า ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จมากขึ นกว่าเดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีผลงานของตัวชี วัดความส าเร็จของงาน  
ในการแสดงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย นอกจากนี การที่กรมเจ้าท่าไม่เคยให้
รางวัลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมเป็นเจ้าของอ านาจ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
แรงจูงใจในการรับมอบอ านาจทั งนี หากการมอบอ านาจจากกรมเจ้าท่าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติสามารถด าเนินการได้เป็นผลส าฤทธิ์แล้ว ประชาชนจะได้รับบริการทางด้านโครงสร้าง
พื นฐานทางน  าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นบริการสาธารณะทางด้านคมนาคมที่ส าคัญ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่าความล้าสมัยและความไม่ครอบคลุมของกฎหมายเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  า
ไทย พุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกระจาย
อ านาจของกรมเจ้าท่าที่ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรซึ่งผู้วิจัยเห็นควร
เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้การกระจายอ านาจ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั นจึงเห็นว่าการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายและก าหนดแนวทางในการใช้และการตีความกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่
ส าคัญเพ่ือให้การใช้อ านาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทยพระพุทธศักราช 
2546 เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี ยังท าให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ 
และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและลดปัญหาการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็น
ควรเสนอแนะแนวทางการมอบอ านาจมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จดังนี   

1) กรมเจ้าท่าควรพิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในเรื่องข้อปฏิบัติและค าสั่งของกรอบสิ่ง
ล่วงล  าล าน  าหรือหากรอบการพิจารณาลดขั นตอนให้เร็วที่สุดให้สั นที่สุด เพ่ือให้ข้อปฏิบัติมีรูปแบบและ
เงื่อนไขต่าง ๆ เข้าใจง่ายขึ นสามารถลดขั นตอนได้มากขึ นและเหมาะสมส าหรับผู้ปฎิบัติในท้องถิ่น 

2) กรมเจ้าท่าหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ให้กับ
เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย ในแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 117 
แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 เช่น วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่
ชัดเจนและรายละเอียดที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
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ต าบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับมอบอ านาจสามารถเข้าใจนโยบายและน านโยบายไป
ปฏิบัติด าเนินไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป โดยอาจจัดปีละ 1 ครั งเป็นอย่างน้อย 

3) กรมเจ้าท่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบอ านาจตามตามมาตรา 117 
แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 ควรบริหารจัดการงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานด้านสิ่งล่วงล  าล าน  าตามกฏหมายเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พุทธศักราช 2456 กรมเจ้าท่าหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
อาจจะมีการแบ่งเวลาให้ท้องถิ่นแต่ละพื นที่เพ่ือให้พื นที่ได้ให้ข้อมูลและซักถามปัญหา โดยอาจจะมี 
Checklist เพ่ือตรวจสอบด้วยว่ากรมฯ หรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาได้มีการลงพื นที่ซักข้อมูล
และซักถามปัญหาแล้วและมีการปรับปรุงและด าเนินการให้พื นที่ได้รับความรู้ชัดเจน  สามารถ
ด าเนินงานต่อได้ซึ่งท้องถิ่นแต่ละพื นที่สามารถท าได้มากน้อยเพียงใดสามารถแจ้งให้ กรมฯ หรือ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการด้าน
กฎหมายเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในพื นที่ต่อไปโดยกรมเจ้าท่าหรือสาขาอาจจัดเวลาลง
พื นทีท่้องถิ่นเดือนละ 1 ครั งเป็นอย่างน้อย 

4) กรมเจ้าท่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาให้สิ่งจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติเพ่ือขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เช่น การได้รับการยกย่องการ
ชมเชยการให้ก าลังใจ และการได้รับผลตอบแทนจากการท างานด้วยความอุทิศเสียสละของตน ซึ่ง
กระท าเหล่านี จะสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยอาจจะมีการมอบรางวัลในช่วงงานปี
ใหม ่หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
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รายการอ้างอิง 
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