
 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีของ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  Public Participation in Management According to the Authority of Sub-district Administration Organization in Mae Sam Lab        Sub-district, Sop Moei District, Mae Hong Son Province     พงษ�พิพัฒน�  มีเบญจมาศ       การค�นคว�าอิสระฉบับนี้เปKนส�วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟTค  ปUการศึกษา 2562  



การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีของ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  Public Participation in Management According to the Authority of Sub-district Administration Organization in Mae Sam Lab  Sub-district, Sop Moei District, Mae Hong Son Province         พงษ�พิพัฒน�  มีเบญจมาศ          การค�นคว�าอิสระฉบับนี้เปKนส�วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟTค  ปUการศึกษา 2562 



             ( ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุจติรา  สามัคคีธรรม)                                   .…………………………………………………………………..กรรมการ              (  ดร.เบญจ�  พรพลธรรม )                       (  ดร.สุชาติ  ใจภักดี )         .…………………………………………………………………..กรรมการ                   ( ดร.ภานุมาศ  หมอสินธ� )                                                                         .…………………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ             .…………………………………………………………………..กรรมการ        (  ดร.ผกาภรณ�  บุสบง )     คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ8ค  อนุมัติให�รายงาน              การค�นคว�าอิสระฉบับนี้เป;นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต        .…………………………………………………………………..คณบดี          (ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พีระ  พันธุ�งาม)    ช่ือเรื่อง           การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีของ
                     องค�การบริหารสว� นตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย  จังหวัดแม�ฮ�องสอนผู�วิจัย            นายพงษ�พิพัฒน�  มีเบญจมาศ ช่ือปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต    คณะกรรมการสอบ                                  …..…….……….……………………………………………….ประธานกรรมการ 



ก    กิตติกรรมประกาศ  การค�นคว�าอิสระเล�มนี้สําเร็จลงได� ด�วยความกรุณาและความช�วยเหลือเป!นอย�างดียิ่งจาก  ดร.เบญจ&  พรพลธรรม อาจารย&ท่ีปรึกษา และดร.สุชาติ  ใจภักดี อาจารย&ท่ีปรึกษาร�วม ท่ีกรุณาให�คําแนะนํา และตรวจแก�ไข ข�อบกพร�อง ด�วยความเอาใจใส�ตลอดมาต้ังแต�ต�นจนเสร็จเรียบร�อย ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว�เป!นอย�างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย&ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร&มหาบัณฑิต ทุกท�านท่ีให�ความช�วยเหลืออย�างดี ขอขอบพระคุณ ดร.นพปฏล บุญพงษ& ดร.ประลอง ครุฑน�อย และนางสาวภัทร&ธีนันท&         ศิริวรรณ&  ท่ีได�กรุณาเป!นผู�เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต�องและความเท่ียงตรงในด�านเนื้อหาของแบบสอบถาม         พงษ&พิพัฒน&  มีเบญจมาศ                       ขอขอบพระคุณประชาชนในตําบลแม�สามแลบ ท่ีได�กรุณาตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณบิดา
 มารดา ครูอาจารย&ทุกท�านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิทยาการวางรากฐานแก�ผู�วิจัย และท�านอ่ืนๆ ท่ีไม�ได� กล�าวนามไว� ณ ท่ีนี้ ท่ีได�กรุณาให�ความร�วมมือ และข�อเสนอแนะในการทําการค�นคว�าอิสระครั้งนี้  



ข    ช่ือเรื่อง : การมีส	วนร	วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส	วนตําบลแม	สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม	ฮ	องสอน ผู�วิจัย : พงษ�พิพัฒน�  มีเบญจมาศ ช่ือปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย�ท่ีปรึกษา : ดร.เบญจ�  พรพลธรรม อาจารย�ท่ีปรึกษาร�วม : ดร.สุชาติ  ใจภักดี ป�ท่ีสําเร็จการศึกษา : 2562 สถาบัน : สถาบันวิทยาการจัดการแห	งแปซิฟ6ค                                              บทคัดย�อ  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1. ศึกษาระดับการมีส	วนร	วมของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารส	วนตําบลแม	สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม	ฮ	องสอน 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส	วนร	วมของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารส	วนตําบลแม	สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม	ฮ	องสอน จําแนกตามป;จจัยเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู	ในเขต อบต. ประชากรในการศึกษาได�แก	 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม	สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม	ฮ	องสอน จํานวน 11,768  คน โดยใช�กลุ	มตัวอย	างจํานวน 387 คน ตามวิธีการสุ	มตัวอย	างของ Yamane โดยการสุ	มตัวอย	างตามสัดส	วนของประชากรเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปHนแบบสอบถาม มี 3 ส	วน ได�แก	 ส	วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม เปHนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับสถานภาพผู�ผู�ตอบแบบสอบถาม ส	วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวการมีส	วนร	วมในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส	วนตําบลแม	สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม	ฮ	องสอน ท้ัง 8 ด�าน ตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส	วนตําบล โดยใช�แบบสอบถามมาตรวัดประมาณค	า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ Likert และส	วนท่ี 3 ป;ญหาและข�อเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นท่ัวไป วิเคราะห�ศึกษาสมมุติฐาน โดยใช�สถิติ One-Way Anova ผลการศึกษาพบว	า ระดับความสําคัญของการมีส	วนร	วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส	วนตําบลแม	สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม	ฮ	องสอน ให�ความ สําคัญเก่ียวกับป;จจัยด�านภาพรวมในแต	ละด�าน โดยภาพรวมอยู	ในระดับมาก  และการวิเคราะห�เปรียบเทียบความแตกต	างของการมีส	วนร	วมของประชาชนตามเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู	ในเขตองค�การบริหารส	วนตําบลในภาพรวมพบว	าไม	มีความแตกต	างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95    คําสําคัญ : การมีส	วนร	วม, การบริหารงาน, อํานาจหน�าท่ี, สบเมย, แม	ฮ	องสอน 



ค  Abstract   Title                    : Public Participation in Management According to the Authority  Of Sub-district Administration Organization in Mae Sam Lab  Sub district, Sob Moei District, Mae Hong Son Province Author  : Pongpipat  Meebenjamas Degree   : Master of Political Science Advisor  : Dr.Ben  Pornpoltam Co-Advisor  : Dr.Suchart  Jaipukdee Graduated Year    : 2019 Institute       : Pacific Institute of Management Science The purpose of this study was to study the level of public participation in the administration of Mae Sam Lab Subdistrict Administrative Organization, Sop Moei District, Mae Hong Son Province. To compare the participation of people in the administration of Mae Sam Lab Subdistrict Administrative Organization, Sop Moei District, Mae Hong Son Province classified by gender, age, and the living time period in the Sub-district Administrative Organization Population. The population in the study area were 11,768 peoples. The samples were used 387 peoples by using Yamane’s sampling method. The instrument in this study were the questionnairewith  3  sections,  including  section  1  General  Information  were  a  checklist questionnaire  regarding  the  status  of  respondents,  section  2  Information  about people  participated  in  the  administration  of  Mae  Sam  Lab  Sub-district Administration Organization, Sop Moei District, Mae Hong Son Province with 8 factors of the authority and function of the Subdistrict Administration Organization. This section had used the questionnaire  with 5 rating scales (Likert). And section 3 Problems  and  Suggestions  for  general  comments  were  analyzed  by  One-Way ANOVA statistic. The data analysis has revealed the level of public participation in administration of the authority of Mae Sam Lab Sub-district Administration Organization, Sop Moei District, Mae Hong Son Province. Overall factors were found to be at a high level. And the participation comparative analysis as individuals of the  The purposes of this study were



ง gender, age, and the living period in the sub district administrative organization were not statistically significant difference at a 95 percent confidence level. Keywords : Participation, Management, Authority, Sop Moei, Mae Hong Son 



สารบัญ 3.6 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 47หน
ากิตติกรรมประกาศ ก บทคัดย�อภาษาไทย ขบทคัดย�อภาษาอังกฤษ คสารบัญ งสารบัญตาราง จสารบัญภาพ ฉบทท่ี 1 บทนํา 11.1 ความเป%นมาและความสําคัญของป*ญหา 11.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย 51.3 ขอบเขตของการวิจัย 51.4 สมมุติฐานงานวิจัย  61.5 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการศึกษา   61.6 นิยามศัพท�เฉพาะ 71.7 ประโยชน�ท่ีคาดว7าจะได�รับ 8บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง 92.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองส7วนท�องถ่ิน 92.2 ความเป%นมาขององค�การบริหารส7วนท�องถ่ิน 152.3 อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส7วนท�องถ่ิน 202.4 อํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย       จังหวัดแม7ฮ7องสอน 272.5 แนวคิดและทฤษฎีการมีส7วนร7วม  29 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 35บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 423.1 ประชากรและกลุ7มตัวอย7าง 423.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 453.3 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย 463.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 473.5 การวิเคราะห�ข�อมูล 47ง 



สารบัญ (ต�อ) หน
าบทท่ี 4 ผลการศึกษา 494.1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม 504.2 ข�อมูลเก่ียวกับการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ี  ขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน 514.3 การทดสอบสมมติฐาน 68บทท่ี 5 สรุปผล อภิปราย และข
อเสนอแนะ 755.1 สรุปผลการวิจัย 755.2 อภิปรายผล 815.3 ข�อเสนอแนะ 895.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต7อไป 89บรรณานุกรม 91ภาคผนวก ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  93 ประวัติผู
วิจัย  102 



  สารบัญตาราง ตารางท่ี หน
า ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนประชากรท้ังหมดของตําบลแม7สามแลบ                                        45 ตารางท่ี 2 การคํานวณหาขนาดตัวอย7างประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม7สามแลบ  อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน                                                                              47 ตารางท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู�ตอบแบบสอบถาม 50 ตารางท่ี 4 จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านภาพรวมในแต7ละด�าน 51 ตารางท่ี 5 จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านจัดให�มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 53 ตารางท่ี 6 จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบล แม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 55 ตารางท่ี 7 จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบล แม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านปHองกันโรคและระงับโรคติดต7อ 57 ตารางท่ี 8 จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 59 ตารางท่ี 9  จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านส7งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 61 จ 



  สารบัญตาราง (ต�อ)  ตารางท่ี  หน
าตารางท่ี 10  จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านส7งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุและพิการ 63ตารางท่ี 11 จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านคุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 65ตารางท่ี 12  จํานวน ร�อยละ ค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน ด�านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิป*ญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 67ตารางท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน จําแนกตามเพศ 69ตารางท่ี 14  แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส7วนร7วมของประชาชนต7อการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม7ฮ7องสอน จําแนกตามอายุ  71ตารางท่ี 15  แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส7วนร7วมของประชาชนต7อการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส7วนตําบลแม7สามแลบ อําเภอสบเมย                 จังหวัดแม7ฮ7องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู7ในเขต อบต.  73          



  สารบัญภาพ ภาพท่ี           หน
า  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย         6        ฉ 



บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา          ป�จจุบันภายในรัฐสมัยใหม� การรวมศูนย�อํานาจมีขีดจํากัด เนื่องจากการบริหารปกครองประเทศท่ีประกอบไปด&วยประชากรมากมายและพ้ืนท่ีอันกว&างไกลโดยรัฐบาลท่ีเป-นศูนย�กลางแต�เพียงสถาบันเดียวย�อมเป-นสิ่งท่ีเป-นไปได&ยาก หรือเกิดสภาพของความ “ไม�ประหยัดในเชิงขนาด” (Diseconomies of Scale) จึงมีความจําเป-นท่ีจะต&องมีการถ�ายเทอํานาจในทางการเมืองการปกครองให&อยู�ในมือขององค�กรหรือสถาบันท่ีอยู�นอกศูนย�กลางออกไป ด&วยเหตุนี้  คุณค�าและความสําคัญของการปกครองท&องถ่ิน จึงต&องอาศัยหลักการ ดังนี้คือ 1) การปกครองท&องถ่ินช�วยสนองตอบต�อป�ญหาและความต&องการของชุมชนภายในท&องถ่ิน องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเป-นหน�วยทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ท่ีมีมากมายกระจายอยู�ท่ัวประเทศ โดยพ้ืนท่ีเหล�านั้นย�อมมีความแตกต�างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู&คนในท&องถ่ินนั้น ๆ ทําให&การบริหารและการปกครองท่ีมีลักษณะของการรวมศูนย�อํานาจอยู�ท่ีรัฐบาลเพียงแห�งเดียว ไม�สามารถท่ีจะตอบสนองต�อความต&องการและป�ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเป-นต&องกระจายระบบงานให&มีลักษณะคล�องตัวและปรับตัวให&ยืดหยุ�น นั่นก็คือ การสร&างหน�วยการปกครองท่ีเรียกว�า องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเพ่ือให&มาจัดทําบริการและแก&ป�ญหาของประชาชนในท&องถ่ิน และยังจะเป-นการสร&างเสริมความเข&มแข็งให&กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability)       2) การปกครองท&องถ่ินเป-นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญ&า ระบบการปกครองท&องถ่ินจะต&องมีการเลือกต้ัง มีระบบพรรคการเมืองระดับท&องถ่ิน มีการต�อสู&และการแข�งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในท่ีสุดก็จะทําให&ประชาชนเข&าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข&าใจถึงบทบาทหน&าท่ีของแต�ละฝRายท่ีอยู�ภายใต&โครงสร&างทางการบริหาร ไม�ว�าจะเป-นฝRายนิติบัญญัติและฝRายบริหาร และท่ีสําคัญคือการเข&าใจถึงบทบาทหน&าท่ีของประชาชน และในท่ีสุดจะทําให&เกิดการพัฒนาทางการเมืองได& และการ ท่ีปกครองท&องถ่ินช�วยสร&างเสริมความรู&ความเข&าใจในทางการเมือง ถือได&ว�าเป-นสถาบันฝSกสอนประชาธิปไตยให&ประชาชน 3) สร&างการมีส�วนร�วม (Participation) การมีอยู�ของรัฐบาลในระดับท&องถ่ิน หรือในระดับภูมิภาค ย�อมเอ้ือต�อประชาชนในการเข&ามามีส�วนร�วมในทางการเมืองได&มากกว�า เป-นการเปWดโอกาสให&ประชาชนได&เข&ามามีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข&ามาบริหารกิจการสาธารณะต�าง ๆ ภายในชุมชนด&วยตัวเอง จะเป-นผลให&ประชาชนเหล�านี้ได&เรียนรู&และมีประสบการณ�ในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสู�การเติบโตของ “ความเป-นพลเมือง” ในหมู�ประชาชน 4) สร&างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห�างไกลท้ังในทางภูมิศาสตร�และในทาง 



2 การเมือง ย�อมทําให&การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองท่ีห�างไกลออกไปจากชุมชนท&องถ่ิน อาจจะไม�ได&รับการยอมรับ ในทางตรงกันข&ามหากการตัดสินใจกระทําในระดับชุมชนท&องถ่ิน มีแนวโน&มท่ีจะได&รับการยอมรับและเป-นการสมเหตุสมผลมากกว�า ทําให&การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม 5) ดํารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู�ท่ีศูนย�กลางมากเกินไป เป-นไปได&ท่ีจะเกิดการใช&อํานาจในทางท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของป�จเจกบุคคล และสร&างความเสียหายให&กับสังคมโดยรวมได&ง�าย ในทางตรงข&าม การกระจายอํานาจจึงเป-นมรรควิธีหนึ่งในการปกป\องเสรีภาพของป�จเจกบุคคล โดยการทําให&อํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะนําไปสู�การสร&างโครงข�ายของการตรวจสอบและถ�วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน (Checks and Balances) ระหว�างศูนย�กลางกับพ้ืนท่ีนอกศูนย�กลาง         รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557แก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2558 ได&บัญญัติให&มีคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญมีหน&าท่ีร�างรัฐธรรมนูญเพ่ือใช&เป-นหลักในการปกครอง และเป-นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน โดยได&กําหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบ และสร&างความเข&มแข็งแก�การปกครองประเทศข้ึนใหม�ด&วยการจัดโครงสร&างของหน&าท่ี และอํานาจขององค�กรต�างๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว�างฝRายนิติบัญญัติกับฝRายบริหารให&เหมาะสมการให&สถาบันศาลและองค�กรอิสระอ่ืนซ่ึงมีหน&าท่ีตรวจสอบการใช&อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน&าท่ีได&อย�างมีประสิทธิภาพ สุจริต เท่ียงธรรมและมีส�วนในการป\องกันหรือแก&ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป-นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป\อง และคุ&มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให&ชัดเจนและครอบคลุมอย�างกว&างขวางยิ่งข้ึน โดยถือว�าการมีสิทธิเสรีภาพเป-นหลักการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป-นข&อยกเว&นแต�การใช&สิทธิเสรีภาพดังกล�าวต&องอยู�ภายใต&กฎเกณฑ�เพ่ือคุ&มครองส�วนรวม การกําหนดให&รัฐมีหน&าท่ีต�อประชาชนเช�นเดียวกับการให&ประชาชนมีหน&าท่ีต�อรัฐ การวางกลไกป\องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข&มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให&ผู&บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข&ามามีอํานาจในการปกครองบ&านเมืองหรือใช&อํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการป\องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ�ของประเทศให&มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนได&กําหนดกลไกอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว& เพ่ือใช&เป-นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห�งรัฐและยุทธศาสตร�ชาติซ่ึงผู&เข&ามาบริหารประเทศแต�ละคณะจะได&กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมต�อไป ท้ังยังสร&างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด&านต�างๆ ท่ีสําคัญและจําเป-นอย�างร�วมมือร�วมใจกัน รวมตลอดท้ังการลดเง่ือนไขความขัดแย&งเพ่ือให&ประเทศมีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของความรู&รักสามัคคีปรองดอง การจะดําเนินการในเรื่องเหล�านี้ให&ลุล�วงไปได& จําต&องอาศัยความร�วมมือระหว�างประชาชนทุกภาคส�วนกับหน�วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต&กฎเกณฑ�ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการ



3 ปกครองท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทําให&สามารถขับเคลื่อนประเทศให&พัฒนาไปข&างหน&าได&อย�างเป-นข้ันตอนจนเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ท้ังในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป-นประมุข         การปกครองส�วนท&องถ่ิน เป-นรูปแบบการปกครองท่ีจําเป-นและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต�าง ๆ เฉพาะอย�างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกล�าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได&ว�า รัฐบาลซ่ึงเป-นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย�อมมีภาระหน&าท่ีอย�างมากมายในการบริหารประเทศให&ประชาชนได&รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแห�งชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต�ย�อมเป-นไปไม�ได&ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการให&กับประชาชนได&ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดป�ญหาเก่ียวกับความล�าช&าในการดําเนินงาน การท่ีอาจจะไม�สนองตอบต�อความต&องการของแต�ละชุมชนได& และรวมท้ังข&อจํากัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ&าหน&าท่ีดําเนินงานให&ท่ัวถึงได& เม่ือเป-นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให&ประชาชนได&เข&ามามีส�วนร�วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต�อความต&องการของชุมชน จะได&เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ�งประสงค�ของชุมชนนั้นจึงเป-นผลให&การปกครองท&องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) เป-นองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 มีฐานะเป-นนิติบุคคล โดยมีเจตนารมณ�เพ่ือกระจายอํานาจการปกครอง การบริหาร และการตัดสินใจของรัฐบาลส�วนกลาง และส�วนภูมิภาคไปสู�ประชาชนในพ้ืนท่ีระดับตําบล เพ่ือเปWดโอกาสให&ประชาชนได&เรียนรู&ได&แก&ไขป�ญหา และสนองตอบความต&องการของตนเองโดยการเข&าไปมีส�วนร�วมทางด&านการปกครอง การบริหาร      ท่ีเรียกว�า การปกครองตนเอง (Local Self Government) ตามระบอบประชาธิปไตย องค�การบริหารส�วนตําบลจึงเป-นองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีใกล&ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด คือมีสมาชิกสภาและผู&บริหารท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในตําบล มีการบริหารงานโดยให&ประชาชนเข&าไปมีส�วนร�วมในการให&คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจ กําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาตําบล กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล การบริหารงานก็ย�อมสามารถท่ีจะแก&ไขป�ญหาและตอบสนองความต&องการของท&องถ่ินระดับตําบลตรงเป\าหมายและมีประสิทธิภาพ อันจะส�งผลให&ประชาชนในตําบลมีความรู&สึกเชื่อม่ันและศรัทธาต�อองค�การบริหารส�วนตําบลของตนและเป-นเครื่องมือท่ีดีสําหรับนักการเมืองท&องถ่ินท่ีจะก&าวและพัฒนาตนเองไปสู�นักการเมืองระดับชาติต�อไป นอกจากนั้นในส�วนของการแบ�งชั้นได&มีการปรับปรุงหลักเกณฑ� โดยใช&เกณฑ�ชี้วัด ได&แก� ด&านเศรษฐกิจ ด&านการปกครอง ด&านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ด&านการ



4 บริหารจัดการและนอกจากหลักเกณฑ�ใหม�ดังกล�าวแล&ว ยังมีเกณฑ�ท่ีพิจารณาเพ่ือใช&เป-นตัวชี้วัด คือ การมีส�วนร�วมของประชาชน หรือในด&านการบริหารงานท่ีมีลักษณะโปร�งใส ตรวจสอบได& ท้ังนี้เพ่ือเป-นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญและกระแสความต&องการของประชาชนในการเข&ามามีส�วนร�วมในการปกครองส�วนท&องถ่ิน         องค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ เป-นอีกองค�กรหนึ่งท่ีมีการจัดการบริหารองค�กรให&สอดคล&องกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได&บัญญัติรับรองการนําหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีเป-นแนวทางในการปฏิบัติราชการไว&หลาย มาตรา เช�น กําหนดให&รัฐต&องดําเนินการตามแนวนโยบายด&านการบริหารราชการแผ�นดินดังต�อไปนี้คือ พัฒนา งานภาครัฐ โดยมุ�งเน&นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ของเจ&าหน&าท่ีของรัฐ ควบคู�ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให&การบริหารราชการแผ�นดินเป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และส�งเสริมให&หน�วยงานของรัฐ ใช&หลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีเป-นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการจัดระบบงานราชการและงานรัฐอย�างอ่ืน เพ่ือให&การจัดทําและการให&บริการสาธารณะเป-นไปอย�างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได&โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนเป-นหลัก ซ่ึงจัดเป-นแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในป�จจุบันหรือการบริหารจัดการท่ีดีการมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเข&ามาเป-นเรื่องท่ีทุกภาคส�วนให&ความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากข้ึน แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีได& เผยแพร�สู�สังคมไทย โดยองค�กรพัฒนาในประเทศและต�างประเทศ รวมท้ังตระหนักถึง ความสําคัญของการบริหารจัดการท่ีดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย�างยั่งยืน          ดังนั้น ผู&วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ ศึกษาถึงผลท่ีมีต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ ตลอดจนศึกษาถึงป�ญหา อุปสรรคและข&อเสนอแนะในการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ว�ามีมากน&อยเพียงใด และอย�างไรบ&าง ซ่ึงข&อมูลท่ีได&จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป-นแนวทางในการรณรงค�ส�งเสริมแนวทางแก&ไขให&ประชาชนมีส�วนร�วมต�อการบริหารงานร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลมากข้ึน ตลอดจนส�งเสริมให&เกิดความเข&าใจและความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของ ประชาชนต�อบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือตอบสนองความต&องการของประชาชนได&อย�างแท&จริง ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว&   



5 1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย         การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค�ของการวิจัยดังนี้         1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน         2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามป�จจัยเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.  1.3 ขอบเขตของการวิจัย         การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู&วิจัยได&กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว&ดังนี้ 1.3.1 ขอบเขตด&านเนื้อหา         การวิจัยครั้งนี้เป-นการศึกษาวิจัยท่ีเน&นการดําเนินงานเชิงปริมาณ ผู&วิจัยได&ศึกษาเนื้อหาด&านการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงได&ศึกษาตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ประกอบด&วยอํานาจหน&าท่ี 8 ด&าน ได&แก�   1. ด&านการจัดให&มีและบํารุงทางน้ําและทางบก   2. ด&านการการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3. ด&านการป\องกันโรคและระงับโรคติดต�อ  4. ด&านการป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5. ด&านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6. ด&านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู&สูงอายุและพิการ  7. ด&านการคุ&มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม   8. ด&านการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท&องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน  1.3.2 ขอบเขตด&านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช&ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได&แก� ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 11,768 คน โดยกําหนดขนาดสัดส�วนของกลุ�มตัวอย�าง ผู&วิจัยใช&วิธีการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างแบบทราบจํานวนประชากรท่ี ชัดเจนและแน�นอน โดยใช&วิธีการสุ�ม



6 ตัวอย�างของ Yamane โดยการสุ�มตัวอย�างตามสัดส�วนของประชากร จากการคํานวณได&กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 387 คน    1.3.3 ขอบเขตด&านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีได&ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ต้ังแต� เดือนพฤษภาคม 2562 – กรกฏาคม 2562  1.4 สมมุติฐานงานวิจัย         เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. มีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ีแตกต�างกัน  1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการศึกษา    เพ่ือให&ทิศทางของการศึกษาเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนผู&วิจัยจึงได&กําหนดกรอบแนวคิดท่ีใช& ในการศึกษาข้ึนดังนี้          ตัวแปรต-น                            ตัวแปรตาม                                                            ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช&ในการวิจัย ข-อมูลส4วนบุคคล -  เพศ -  อายุ -  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.  การมีส4วนร4วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน-าท่ีขององค!การบริหารส4วนตําบล 1 ด&านการจัดให&มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 2. ด&านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ด&านการป\องกันโรคและระงับโรคติดต�อ 4. ด&านการป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ด&านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ด&านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู&สูงอายุและพิการ 7. ด&านการคุ&มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 8. ด&านการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท&องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน  



7 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได&แก�   1.1 เพศ   1.2 อายุ   1.3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 2. ตัวแปรตาม ได&แก�    การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค�การ บริหารส�วนตําบล       แม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ได&แก�   1. ด&านการจัดให&มีและบํารุงทางน้ําและทางบก   2. ด&านการการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3. ด&านการป\องกันโรคและระงับโรคติดต�อ  4. ด&านการป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5. ด&านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6. ด&านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู&สูงอายุและพิการ  7. ด&านการคุ&มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม   8. ด&านการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท&องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน  1.6 นิยามศัพท!         ในการวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู&วิจัยได&ให&คํานิยามศัพท�ท่ีใช&เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้  1. องค�การบริหารส�วนตําบล หมายถึง หน�วยงานท่ีมีฐานะเป-นนิติบุคคลและเป-นราชการส�วนท&องถ่ินรูปแบบหนึ่งซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีขอบเขตอํานาจหน&าท่ีและพ้ืนท่ีกําหนดไว&ตามกฎหมาย ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  2. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง การเปWดโอกาสให&ประชาชนได&เข&าไปมีส�วนร�วมต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ต้ังแต�การแสดงความคิดเห็น ความต&องการ ร�วมปฏิบัติงาน ร�วมติดตามประเมินผล และมีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลทุกครั้ง   



8  3. การมีส�วนร�วมบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) หมายถึง บทบาทในการเริ่มคิดกําหนดป�ญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน     การตัดสินใจเลือกวิธีการแก&ป�ญหา การปฏิบัติการแก&ป�ญหา ตลอดจนถึงการแก&ป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 4. บทบาทหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) หมายถึง บทบาทหน&าท่ีต&องทําตามมาตรา 67 ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงประกอบด&วยบทบาทหน&าท่ี 8 ด&าน ได&แก� 1. ด&านจัดให&มีและบํารุงทางน้ําและทางบก  2. ด&านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังมีอํานาจหน&าท่ี  3. ป\องกันโรคและระงับโรคติดต�อ  4. ด&านป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5. ด&านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6. ด&านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู&สูงอายุและพิการ  7. ด&านการคุ&มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม  8. ด&านการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท&องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน   1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว4าจะได-รับ         การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในครั้งนี้เพ่ือ   1. ทําให&ทราบถึงระดับบทบาทของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค�การ บริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. นําข&อมูลท่ีได&เสนอเป-นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  



9  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองส�วนท�องถ่ิน  2.2 ความเป3นมาขององค!การบริหารส�วนท�องถ่ิน 2.3 อํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 2.4 อํานาจหน�าท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2.5 แนวคิดและทฤษฎีการมีส�วนร�วม 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองส!วนท�องถ่ิน   ในระบบการปกครองของทุกประเทศล�วนแต�มีวัตถุประสงค!ท่ีคล�ายคลึงกัน คือ ต�องการท่ี    จะให�มีความม่ันคงในประเทศ แต�เดิมการปกครองส�วนใหญ�เป3นศูนย!รวมอํานาจท่ีส�วนกลางเพ่ือ ความสะดวก เพราะสมัยนั้นอาณาเขตของประเทศยังไม�มากนัก พลเมืองน�อยและกิจกรรมท่ีรัฐต�อง สนองตอบประชาชนมีน�อย ต�อมาเม่ือมีการพัฒนามากข้ึน พลเมืองมีมากข้ึน ภารกิจท่ีรัฐบาลต�อง รับผิดชอบต�องมากข้ึน ด�วยศักยภาพของรัฐบาลกลางอย�างเดียวไม�สามารถสนองตอบการบริการ และอํานวยประโยชน!แก�ประชาชนได�ท่ัวถึง ดังนั้นแนวคิดในการกระจายอํานาจ การบริหารการปกครองให�ประชนในท�องถ่ินจึงเกิดข้ึน เพ่ือแบ�งเบาภาระหน�าท่ีของรัฐบาลเพ่ือท่ีจะสามารถ ตอบสนองความต�องการของคนในท�องถ่ินได�ท่ัวถึง ซ่ึงสามารถอธิบายได� ดังนี้ คือ  1.1 ความสําคัญของการปกครองส!วนท�องถ่ิน   จากแนวความคิดในการปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค!ทางการปกครอง ของรัฐในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง และเพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองตนเอง ความสําคัญของการปกครองท�องถ่ินจึงสามารถสรุปได�ดังนี้ (ชูศักด์ิ เท่ียงตรง, 2518: 6-7)  1. การปกครองท�องถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) เพราะการปกครองท�องถ่ินจะเป3นสถาบันฝVกสอนการเมืองการปกครองให�แก� ประชาชน ให�ประชาชนรู�สึกว�าตนมีความเก่ียวพันกับส�วนได�ส�วนเสียในการปกครอง การบริหาร ท�องถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวง



10  แหนต�อประโยชน!อันพึงมีต�อท�องถ่ินท่ีตนอยู�อาศัยอันจะนํามา ซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝXายนิติบัญญัติ ฝXายบริหาร การเลือกต้ังจะเป3นการฝVกฝน ให�ประชาชนใช�ดุลพินิจเลือกผู�แทนท่ีเหมาะสม สําหรับผู�ได�รับเลือกต้ังเข�าไปบริหารกิจการของ ท�องถ่ินนับได�ว�าเป3นผู�นําในท�องถ่ินจะได�ใช�ความรู�ความสามารถบริหารงานท�องถ่ินเกิดความคุ�นเคย    มีความชํานิชํานาญในการใช�สิทธิและหน�าท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับชาติต�อไป (อนันต! อนันตกลู, 2521 : 6-7)  2. การปกครองท�องถ่ินทําให�ประชาชนในท�องถ่ินรู�จักการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใช�เป3น การปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบ้ืองบน การปกครองตนเองคือ การท่ีประชาชนมีส�วนร�วม ในการปกครอง ซ่ึงผู�บริหารท�องถ่ินนอกจากจะได�รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท�องถ่ิน โดยอาศัยความร�วมมือ ร�วมใจจากประชาชนแล�ว ผู�บริหารท�องถ่ินจะต�องฟbงเสียง ประชาชนด�วยวิถีทาง ประชาธิปไตยต�างๆ เช�น เปdดโอกาสให�ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให�ประชาชนมี อํานาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทําให�ประชาชนเกิดความสํานึก ในความสําคัญของตนต�อท�องถ่ิน ประชาชนจะมีส�วนรับรู�ถึงอุปสรรคปbญหาและช�วยกันแก�ไข ปbญหาของท�องถ่ินของตน   3. การปกครองท�องถ่ินเป3นการแบ�งเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเป3นหลักการสําคัญของการ กระจายอํานาจ      4. การปกครองท�องถ่ินสามารถสนองความต�องการของท�องถ่ินตรงเปhาหมาย และมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากท�องถ่ินมีความแตกต�างกันไม�ว�าทางสภาพภูมิศาสตร! ทรัพยากร ประชาชน ความต�องการ และปbญหาย�อมต�างกันออกไป ผู�ท่ีให�บริการหรือแก�ไขปbญหาให�ถูกจุด และสอดคล�อง กับความต�องการของประชาชนก็ต�องเป3นผู�ท่ีรู�ถึงปbญหาและความต�องการของประชาชนเป3นอย�างดี   5. การปกครองท�องถ่ินจะเป3นแหล�งสร�างผู�นํา ทางการเมือง การบริหารของประเทศใน อนาคต ผู�นําหน�วยการปกครองท�องถ่ินย�อมเรียนรู�ประสบการณ!ทางการเมือง การได�รับเลือกต้ัง      การ สนับสนุนจากประชาชนในท�องถ่ินย�อมเป3นพ้ืนฐานท่ีดีต�ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝVกฝน ทักษะทางการบริหารงานในท�องถ่ินอีกด�วย   6. การปกครองท�องถ่ินสอดคล�องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง       การปกครองท�องถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให�เกิดการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเองท้ังทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ท่ีผ�านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการ หนึ่ง คือ การมีส�วนร�วมจากประชาชนในท�องถ่ินอย�างเต็มท่ี ซ่ึงการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธิ์ผลนั้น จะต�องมาจากการริเริ่มช�วยตนเอง ของท�องถ่ิน ทําให�เกิดความร�วมมือร�วมแรงกัน โดยอาศัย โครงสร�างความเป3นอิสระ ในการปกครองตนเอง ซ่ึงต�องมาจากการกระจายอํานาจอย�างแท�จริง       มิเช�นนั้นแล�ว การพัฒนาชนบทจะเป3นลักษณะ “หยิบยื่นยัดให�”  



11  ผู�วิจัยได�ข�อสรุปความสําคัญของการปกครองส!วนท�องถ่ิน ดังนี้  ความสําคัญของการปกครองส�วนท�องถ่ิน คือ การปกครองบนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําให�ประชาชนในท�องถ่ินรู�จักการปกครองตนเอง การปกครองส�วนท�องถ่ิน คือหัวใจสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงทําให�เกิดแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง เกิดการปกครองส�วนท�องถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให�เกิดการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธิ์ผลนั้น จะต�องมาจากการริเริ่มช�วยตนเอง ของท�องถ่ิน ทําให�เกิดความร�วมมือร�วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร�างความเป3นอิสระในการปกครองตนเอง ซ่ึงจะต�องมาจากการกระจายอํานาจอย�างแท�จริง     1.2 วัตถุประสงค,ของการปกครองส!วนท�องถ่ิน  ชูวงศ, ฉายะบุตร (2539 : 26) ได�จําแนกวัตถุประสงค!ของการปกครองท�องถ่ินไว�ดังนี้  1. ช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาล เป3นสิ่งท่ีเห็นได�ชัดว�าในการบริหารประเทศ จะต�องอาศัย เงินงบประมาณเป3นหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจท่ีจะต�องบริการให�กับชุมชนต�าง ๆ อาจไม� เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให�มีการปกครองท�องถ่ินหน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได�มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสร�างสรรค!ความเจริญให�กับท�องถ่ินได� จึงเป3นการแบ�งเบาภาระของรัฐบาลได�เป3นอย�างมาก การแบ�งเบานี้เป3นการแบ�งเบาท้ังในด�านการเงินตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใช�ในการดําเนินการ   2. เพ่ือสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย�างแท�จริงเนื่องจากประเทศ     มีขนาดกว�างใหญ� ความต�องการของประชาชนในแต�ละท�องท่ีย�อมมีความแตกต�างกัน การรอรับการ บริการจากรัฐบาลแต�อย�างเดียวอาจไม�ตรงตามความต�องการท่ีแท�จริงและล�าช�า หน�วยการปกครอง ท�องถ่ินท่ีมีประชาชนในท�องถ่ินเป3นผู�บริหารเท�านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต�องการนั้นได�   3. เพ่ือความประหยัดโดยท่ีท�องถ่ินแต�ละแห�งมีความแตกต�างกัน สภาพความเป3นอยู�ของ ประชาชนก็ต�างไปด�วย การจัดต้ังหน�วยปกครองท�องถ่ินข้ึนจึงมีความจา เป3น โดยให�อํานาจหน�วย      การปกครองท�องถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเป3นวิธีการหารายได�ให�กับท�องถ่ินเพ่ือนําไปใช�ในการบริหารกิจการของท�องถ่ิน ทําให�ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะต�องจ�ายให�กับท�องถ่ินท่ัวประเทศเป3นอันมาก และแม�จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให�บ�างแต�ก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�อย�างรอบคอบ   4. เพ่ือให�หน�วยการปกครองท�องถ่ินเป3นสถาบันท่ีให�การศึกษาการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยแก�ประชาชนจากการท่ีการปกครองท�องถ่ิน เปdดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองตนเอง ไม�ว�าจะโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินเลือกเข�าไปทํา หน�าท่ีฝXายบริหาร หรือฝXายนิติบัญญัติของหน�วยการปกครองท�องถ่ินก็ตามการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีแตกต�างกันนี้มีส�วนในการส�งเสริมการเรียนรู�ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน ระดับชาติได�เป3นอย�างดี 



12  ข�อสรุปวัตถุประสงค,ของการปกครองส!วนท�องถ่ิน   เพ่ือช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาล และเพ่ือสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย�างแท�จริงเนื่องจากประเทศ มีขนาดกว�างใหญ� ความต�องการของประชาชนในแต�ละท�องท่ีย�อมมีความแตกต�างกัน จึงจําเป3นจะต�องให�หน�วยการปกครองท�องถ่ินเป3นสถาบันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก�ประชาชน และในท่ีนี้ไม�ว�าจะเป3นจากการท่ีการปกครองท�องถ่ิน เปdดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองตนเอง ไม�ว�าจะโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินเลือกเข�าไปทําหน�าท่ีฝXายบริหาร หรือฝXายนิติบัญญัติของหน�วยการปกครองท�องถ่ินก็ตามการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีแตกต�างกันนี้ มีส�วนในการส�งเสริมการเรียนรู� ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได�เป3นอย�างดี    1.3 ความหมายของการปกครองส!วนท�องถ่ิน    มีผู�ได�ให�ความหมายเก่ียวกับการปกครองส�วนท�องถ่ินไว�มากมีท้ังท่ีคล�ายคลึงและแตกต�างกัน ดังนี้   อุทัย หิรัญโต (2523: 28) ให�ความหมายว�า การปกครองท�องถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาล มอบอํานาจให�ประชาชน ในท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินการบางอย�าง โดย      ดําเนินการกันเอง เพ่ือบําบัดความต�องการของตน การบริหารงานของท�องถ่ินมีการจัดเป3นองค!การมี เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงประชาชนเลือกต้ังข้ึนมาท้ังหมด หรือบางส�วน ท้ังนี้มีความเป3นอิสระในการ บริหารงาน แต�รัฐบาลต�องควบคุมด�วยวิธีการต�างๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของ รัฐหาได�ไม�เพราะการปกครองท�องถ่ินเป3นสิ่งท่ีรัฐทําให�เกิดข้ึน   ชูศักดิ์ เท่ียงตรง ( 2520: 12) ให�ความหมายว�า การปกครองส�วนท�องถ่ิน คือ การปกครอง   ท่ีรัฐบาลการมอบอํานาจให�หรือการกระจายอํานาจ หรือการกระจายอํานาจไปให�หน�วยการปกครอง ท�องถ่ินท่ีเกิดจากการกระจายอํานาจให�มีอํานาจในการปกครองรวมรับผิดชอบท้ังหมดหรือแค�เพียง บางส�วนนารบริหารภายในขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและอาณาเขตของงานท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมาย   แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. Montagu) (1984: 574) ให�ความหมายว�า การปกครอง ท�องถ่ิน หมายถึง การปกครองซ่ึงหน�วยการปกครองท�องถ่ินได�มีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผู�ท่ีมีหน�าท่ีบริหาร การปกครองท�องถ่ิน มีอํานาจอิสระพร�อมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใช�ได� โดยปราศจากการควบคุมของหน�วยการบริหารราชการส�วนกลางหรือภูมิภาค แต�ท้ังนี้หน�วยการปกครองท�องถ่ินยังต�องอยู�ภายใต�บทบังคับว�าด�วยอํานาจสูงสุดของประเทศไม�ได�กลายเป3นรัฐอิสระ ใหม�แต�อย�างใด   Whit (1961 อ�างถึงใน ชูวงศ, ฉายะบุตร, 2539) ให�ความหมายว�า การปกครองท่ีรัฐบาล กลางให�อํานาจหรือกระจายอํานาจไปให�หน�วยการปกครองท�องถ่ินเพ่ือเปdดโอกาสให�ประชาชนใน ท�องถ่ินได�มีอํานาจในการปกครองร�วมกันท้ังหมดหรือเพียงแต�บางส�วนในการบริหารท�องถ่ิน ย�อมเป3นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองส�วน ท�องถ่ินจึง



13  จําเป3นต�องมีองค!กรอันเป3นส�วนหนึ่งของรัฐบาลกลางโดยมีอํานาจในการตัดสินใจ และบริหารงานภายในขอบเขตอํานาจของตน   Montagu (1984 อ�างถึงใน ธัชพล ประจักส,จิตต,, 2542) ให�ความหมายว�า การปกครองซ่ึง หน�วยการปกครองท�องถ่ินได�มีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกต้ังผู�มีหน�าท่ีบริหารการปกครองท�องถ่ินท่ีมีอํานาจอิสระพร�อมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใช�ได� โดยปลอดจากการควบคุมของหน�วยการบริหารราชการส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาค แต�ท้ังนี้หน�วยการปกครองท�องถ่ินยังต�อง อยู�ภายใต�บทบังคับว�าด�วยอํานาจสูงสุดของประเทศไทยไม�ได�กลายเป3นอิสระแต�อย�างใด   ธัชพล ประจักส,จิตต, (2542) ได�สรุปหลักการปกครองส�วนท�องถ่ินไว� ดังนี้   1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหล�านั้นอาจมีความแตกต�างกันในด�านความเจริญจํานวนประชากร หรือขนาดของพ้ืนท่ี เช�น หน�วยการปกครองท�องถ่ินของไทยจัดเป3น กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล องค!การบริหารส�วนจังหวัด องค!การบริหารส�วนตําบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกล�าว   2. หน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามความเหมาะสม กล�าวคือ อํานาจของหน�วยการปกครองท�องถ่ินจะต�องมีขอบเขตพอสมควร เพ่ือให�เกิดประโยชน!ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของหน�วยการปกครองท�องถ่ินอย�างแท�จริง   หากมีอํานาจมากเกินไม�มีขอบเขตหน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเป3นรัฐ อธิปไตยเองเป3นผลเสียต�อความม่ันคงของรัฐบาล อํานาจของท�องถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกต�างกัน ออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท�องถ่ินนั้นเป3นสําคัญรวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให�หน�วยงานปกครองส�วนท�องถ่ินระดับใด จึงจะเหมาะสม  3. หน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีสิทธิตามกฎหมาย แบ�งได�เป3น 2 ประเภทคือ    1.1 หน�วยการปกครองท�องถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมาย หรือระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของ องค!การปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือประโยชน!ในการบริหารตามหน�าท่ีและเพ่ือบังคับประชาชนใน ท�องถ่ินนั้นๆ เช�น เทศบัญญัติ ข�อบังคับสุขาภิบาล เป3นต�น    1.2 สิทธิท่ีเป3นหลักในการดําเนินการบริหารท�องถ่ิน คืออํานาจในการกําหนดงบประมาณ เพ่ือบริหารกิจกรรมตามอํานาจหน�าท่ีของหน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้นๆ   4. มีองค!การท่ีจําเป3นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค!กรท่ีจําเป3นของท�องถ่ิน จัดแบ�งเป3นสองฝXายคือ องค!กรฝXายบริหารและองค!กรฝXายนิติบัญญัติ เช�น การปกครองท�องถ่ินแบบ เทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเป3นฝXายบริหารและสภาเทศบาลเป3นฝXายนิติบัญญัติหรือในแบบ       มหานคร คือกรุงเทพมหานคร จะเป3นฝXายนิติบัญญัติ เป3นต�น   5. ประชาชนในท�องถ่ิน มีส�วนร�วมในการปกครองส�วนท�องถ่ิน จากแนวความคิดท่ีว�า ประชาชนในท�องถ่ินเท�านั้นท่ีรู�ปbญหาและวิธีการแก�ปbญหาของตนเองอย�างแท�จริง หน�วยการ ปกครอง



14  ส�วนท�องถ่ินจึงจําเป3นต�องมีคนในท�องถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือให�สมเจตนารมณ! และความต�องการของชุมชน และอยู�ภายใต�การควบคุมของประชาชนในท�องถ่ิน นอกจานั้น ยังเป3นการฝVกให�ประชาชนในท�องถ่ินเข�าใจในระบบและกลไกลของประชาธิปไตยอย�างแท�จริงอีกด�วย   จากนิยามต�างๆ ข�างต�นสามารถสรุปหลักการปกครองท�องถ่ินได�ในสาระสําคัญ ดังนี้   1. การปกครองส�วนท�องถ่ิน หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหล�านั้นอาจ     มีความแตกต�างกันในด�านความเจริญ จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เช�น หน�วยการปกครอง ส�วนท�องถ่ิน ของไทยจัดเป3นกรุงเทพมหานคร เทศบาล องค!การบริหารส�วนจังหวัด องค!การบริหาร ส�วนตําบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกล�าว   2. การปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นองค!การปกครองท�องถ่ินจะต�องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน�าท่ี ตามความเหมาะสม กล�าวคือ อํานาจของหน�วยการปกครอง ท�องถ่ินจะต�องมีขอบเขตพอควร เพ่ือให�เกิดประโยชน!ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของหน�วยการปกครอง ท�องถ่ินอย�างแท�จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม�มีขอบเขต หน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้นก็จะกลาย สภาพเป3นรัฐอธิปไตยเอง เป3นผลเสียต�อความม่ันคงของรัฐบาลอํานาจของท�องถ่ินนี้มีขอบเขตท่ี แตกต�างกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท�องถ่ินนั้นเป3น สําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให�หน�วยการปกครองท�องถ่ิน ระดับใดจึงจะเหมาะสม   3. การปกครองท�องถ่ินจะต�องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะดําเนินการ ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ�งได�เป3น 2 ประเภท คือ   ประการแรก การปกครองท�องถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของ องค!การปกครองท�องถ่ิน เพ่ือประโยชน!ในการบริหารตามหน�าท่ีและเพ่ือใช�บังคับประชาชนใน ท�องถ่ินนั้นๆ เช�น เทศบัญญัติ ข�อบังคับ สุขาภิบาล เป3นต�น   ประการท่ีสอง สิทธิท่ีเป3นหลักในการดําเนินการบริหารท�องถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหน�าท่ีของหน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้น ๆ   4. มีองค!กรท่ีจําเป3นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค!กรท่ีจําเป3นของท�องถ่ิน จัดแบ�งเป3นสองฝXาย คือ องค!การฝXายบริหารและองค!การฝXายนิติบัญญัติ เช�น การปกครอง ท�องถ่ิน แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป3นฝXายบริหาร และสภาเทศบาลเป3นฝXายนิติบัญญัติ หรือในแบบ     มหานคร คือ กรุงเทพมหานครจะมีผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครเป3นฝXายบริหารสภา กรุงเทพมหานครจะเป3นฝXายนิติบัญญัติ    



15  ข�อสรุปทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองส!วนท�องถ่ิน   การให�โอกาสประชาชนได�มีส�วนร�วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในท�องถ่ินท้ังทางตรงและทางอ�อมนั้น นอกจากจะเป3นผลดีในด�านท่ีต�องการให�องค!การบริหารส�วนท�องถ่ินบริหารงานบุคคลโดยประชาชนในท�องถ่ินเห็นชอบด�วยแล�วยังเป3นผลดีในข�อท่ีว�าเจ�าหน�าท่ีขององค!การ ปกครองส�วนท�องถ่ินจะได�บริหารงานในหน�าท่ีให�สอดคล�องกับเจตนารมณ!และภายใต�การควบคุมของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างใกล�ชิด มิใช�โดยการสั่งหรือการบังคับบัญชาจากรัฐบาลกลาง อีกท้ังเปdดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจการปกครองท�องถ่ินอย�างกว�างขวางยังเป3นการช�วยส�งเสริมให�ประชาชนเกิดความเข�าใจอย�างถ�องแท�ในกลไกลการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อีกท้ังยังก�อให�เกิดความสํานึกในความสําคัญของสิทธิเสรีภาพทางการเมืองด�วยความรับผิดชอบต�อผลประโยชน!ส�วนรวมอีกด�วย   2.2 ความเปRนมาขององค,การบริหารส!วนท�องถ่ิน  องค!การบริหารส�วนตําบล (อบต.) คือ หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน มีฐานะเป3นนิติบุคคลและราชการส�วนท�องถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมในเวลาต�อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได�ส�งผลให�มีการกระจายอํานาจสู�องค!กรประชาชนในระดับตําบลอย�างมาก   โดยได�ยกฐานะสภาตําบล ซ่ึงมีรายได�ตามเกณฑ!คือ มีรายได�ไม�รวมเงินอุดหนุนในปrงบประมาณท่ีล�วงมาติดต�อกัน 3 ปr เฉลี่ยไม�ต่ํากว�าปrละ 150,000 บาท ข้ึนเป3นองค!การบริหารส�วนตําบล กล�าวได�ว�าการจัดต้ังองค!การบริหารส�วนตําบลนี้ เป3นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมท่ีต�องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค!การบริหารส�วนตําบลจึงเป3นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน  องค!การบริหารส�วนตําบล มีความสําคัญต�อท�องถ่ินเป3นอย�างมาก เพราะเป3นองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต�ใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท องค!การบริหารส�วนร�วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  องค!การบริหารส�วนตําบล ในฐานะท่ีเป3นองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีส�วนสําคัญยิ่งในการทําให�ประชาชนในชนบทได�มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ!ของรัฐธรรมนูญฉบับปbจจุบันท่ีต�องการกระจายอํานาจให�กับท�องถ่ินมากข้ึน  



16   2.1 กําเนิดและพัฒนาการขององค,การบริหารส!วนตําบล  ในอดีตการจัดระเบียบบริหารระดับตําบลมี 3 รูปแบบ คือ  รูปแบบท่ีหนึ่ ง คณะกรรมการตําบลและสภาตําบลตามคําสั่ งกระทรวงมหาดไทย              ท่ี 222/2499 โดยคณะกรรมการตําบลประกอบด�วยกํานัน ผู�ใหญ�บ�านทุกคนในตําบล แพทย!ประจําตําบล ครูประชาบาลในตําบลนั้นคนหนึ่ง ราษฎรผู�ทรงคุณวุฒิในตําบลนั้น ไม�น�อยกว�า 2 คนและให�มีข�าราชการท่ีปฏิบัติงานในตําบลนั้นเข�าร�วมเป3นคณะกรรมการตําบลด�วย ส�วนสภาตําบลประกอบด�วยสมาชิกสภาตําบลซ่ึงมาจากราษฎรผู�มีคุณสมบัติเช�นเดียวกับผู�สมัครรับเลือกเป3นผู�ใหญ�บ�าน หมู�บ�านละ 2 คน  รูปแบบท่ีสอง องค!การบริหารส�วนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนตําบล พ.ศ. 2499 โดยองค!การบริหารส�วนตําบลประกอบด�วยสภาตําบลและคณะกรรมการตําบล ซ่ึงสภาตําบล ประกอบด�วยสมาชิกซ่ึงราษฎรในหมู�บ�านเลือกต้ังหมู�บ�านละ 1 คน และกํานันและผู�ใหญ�บ�านทุกคนในตําบลเป3นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน�ง ส�วนคณะกรรมการตําบล ประกอบด�วย กํานันตําบลท�องท่ีเป3นประธาน ผู�ใหญ�บ�านทุกคนในตําบล แพทย!ประจําตําบล และกรรมการอ่ืนซ่ึงนายอําเภอแต�งต้ังจากครูใหญ�โรงเรียนในตําบลหรือผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนไม�เกิน 5 คน  รูปแบบท่ีสาม สภาตําบลตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 275/2509 ซ่ึงเป3นการบริหารในรูปของคณะกรรมการเรียกว�า “คณะกรรมการสภาตําบล” ซ่ึงประกอบด�วย กํานัน ผู�ใหญ�บ�านทุกหมู�บ�านในตําบลและแพทย!ประจําตําบลเป3นกรรมการสภาตําบลโดยตําแหน�ง นอกจากนี้ยังประกอบด�วยครูประชาบาลในตําบลนั้น 1 คน ซ่ึงนายอําเภอคัดเลือกจากครูประชาบาลในตําบลเป3นกรรมการสภาตําบล และราษฎรผู�ทรงคุณวุฒิหมู�บ�านละ 1 คน ซ่ึงราษฎรในหมู�บ�านเลือกต้ังข้ึนเป3นกรรมการสภาตําบล โดยกํานันเป3นประธานกรรมการสภาตําบลโดยตําแหน�ง และมีรองประธานกรรมการสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการสภาตําบลเลือกต้ังจากกรรมการด�วยกัน การบริหารงานของสภาตําบลนอกจากจะมีคณะกรรมการสภาตําบลดังกล�าว สภาตําบลยังมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการสภาตําบลเลือกต้ังกันข้ึนมาหรือต้ังจากบุคคลภายนอก และมีท่ีปรึกษาสภาตําบล ซ่ึงเป3นพัฒนากรตําบลนั้นอีกด�วย  การจัดต้ังองค!การบริหารส�วนตําบลข้ึนในสมัยนั้น ก็เพ่ือให�การปกครองในระดับตําบลท่ีมีความเจริญและมีรายได�ระดับหนึ่งได�มีการปกครองตนเองตามหลักการปกครองท�องถ่ิน ต�อมาในปr 2515 องค!การบริหารส�วนตําบลได�ถูกยุบเลิกไป โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 ซ่ึงประกาศคณะปฏิวัติดังกล�าวยังคงให�สภาตําบลมีอยู�ต�อไป  หลังจากเหตุการณ!พฤษภาทมิฬใน พ.ศ.2535 กระแสในการปฏิรูปการเมืองได�ก�อตัวข้ึนอย�างรวดเร็ว มีการเรียกร�องให�มีการปฏิรูปการเมืองในหลายๆด�าน และด�านหนึ่งคือการเรียกร�องให�มีการกระจายอํานาจ ดังนั้นในปr 2537 ได�มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหาร



17  ส�วนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงประกาศใช�ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2537 และมีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2538 โดยสาระสําคัญของกฎหมายฉบับดังกล�าวคือการยกฐานะสภาตําบลท่ีมีรายได�โดยไม�รวมเงินอุดหนุนในปrงบประมาณท่ีล�วงมาติดต�อกันสามปrเฉลี่ยไม�ตํากว�าปrละ 150,000 บาท สามารถจัดต้ังเป3นองค!การบริหารส�วนตําบลได� ดังนั้นองค!การบริหารส�วนตําบลจึงกลับมาเป3นองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในระดับตําบลอีกครั้งหนึ่ง  โครงสร�างขององค!การบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดให�ประกอบด�วยสภาองค!การบริหารส�วนตําบลและคณะกรรมการบริหาร สภาองค!การบริหารส�วนตําบลประกอบด�วยสมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรกเป3นสมาชิกสภาโดยตําแหน�ง ประกอบด�วย กํานัน ผู�ใหญ�บ�านทุกหมู�บ�าน และแพทย!ประจําตําบล ประเภทท่ีสองเป3นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนหมู�บ�านละ 2 คน ส�วนคณะกรรมการบริหารประกอบด�วย กํานันเป3นประธานโดยตําแหน�ง ผู�ใหญ�บ�านอีกไม�เกิน 2 คน และสมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังอีกไม�เกิน 4 คน รวมแล�วมีคณะกรรมการบริหารได�ไม�เกิน 7 คน  ต�อมาในปr พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี 3) เพ่ือให�สอดคล�องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ในหมวด 9 ว�าด�วยการปกครองส�วนท�องถ่ิน มาตรา 285 ท่ีกําหนดให�องค!กรปกครองท�องถ่ินต�องมีสภาท�องถ่ินและคณะผู�บริหารท�องถ่ินหรือ ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ินต�องมาจากการเลือกต้ัง คณะผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินให�มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท�องถ่ิน ซ่ึงโครงสร�างองค!การบริหารส�วนตําบลเดิมตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 นั้น มีสมาชิกสภาและกรรมการบริหารจํานวนหนึ่งเป3นโดยตําแหน�ง ดังนั้นจึงมีการแก�ไขบทบัญญัติในกฎหมายดังกล�าวให�สมาชิกสภาท้ังหมดมาจากการเลือกต้ังของประชาชน และให�คณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภา  ในปrกลางปr พ.ศ. 2546 รัฐสภาได�มีการปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2546 โดยได�มีการยกเลิกชื่อเรียก คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร โดยให�ใช�ชื่อ คณะผู�บริหาร และชื่อเรียก ประธานกรรมการบริหาร เปลี่ยนเป3น นายกองค!การบริหารส�วนตําบล รองประธานกรรมการบริหารเปลี่ยนเป3น รองนายกองค!การบริหารส�วนตําบล เปลี่ยนชื่อเรียกข�อบังคับตําบลเป3น ข�อบัญญัติองค!การบริหารส�วนตําบล และยกเลิกไม�ให�ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลเป3นเลขานุการคณะผู�บริหาร  การปรับโครงสร�างขององค!การบริหารส�วนตําบลครั้งสําคัญเกิดข้ึนอีกครั้งในช�วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 หลังจากเพ่ิงมีการแก�ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติสภาองค!การบริหารส�วนตําบลและ



18  องค!การบริหารส�วนตําบลไปเม่ือกลางปr พ.ศ.2546 แต�การแก�ไขกฎหมายเม่ือตอนกลางปrเป3นการแก�ไขในรายละเอียดปลีกย�อยเท�านั้น ความจริงในการแก�ไขกฎหมายในช�วงกลางปr 2546 ดังกล�าว ได�มีความพยายามในการเสนอให�มีการแก�ไขท่ีมาของฝXายบริหารขององค!การบริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนมาแล�วครั้งหนึ่ง โดยวุฒิสภาได�แก�ไขเพ่ิมเติมสาระสําคัญในกฎหมายท่ีผ�านการพิจารณาของสภาผู�แทนราษฎรข้ึนมา โดยได�แก�ไขให�นายกองค!การบริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน แต�เม่ือร�างกฎหมายกลับมาสภาผู�แทนราษฎร ปรากฏว�าสภาผู�แทนราษฎรไม�เห็นด�วยและได�มีการต้ังคณะกรรมาธิการร�วมเพ่ือปรับปรุงร�างกฎหมายดังกล�าว และร�างกฎหมายท่ีผ�านการพิจารณาของกรรมาธิการร�วมได�ยืนยันตามร�างท่ีผ�านการพิจารณาของวุฒิสภา คือ กําหนดให�นายกองค!การบริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน แต�เม่ือเสนอเข�าสู�สภาผู�แทนราษฎรอีกครั้ง ปรากฏว�าสภาผู�แทนราษฎรไม�เห็นชอบ ร�างกฎหมายท่ีเสนอให�นายกองค!การบริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนจึงตกไปในช�วงเวลาดังกล�าว  แต�ความเคลื่อนไหวจากหลายฝXายท่ีต�องการให�มีการแก�ไขท่ีมาให�ผู�บริหารขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท�องถ่ินยังไม�หยุดนิ่ง ควรจะกล�าวถึงท่ีมาของการเคลื่อนไหวเพ่ือให�มีการแก�ไขให�ฝXายบริหารขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาจากการเลือกต้ังโดยตรงสักเล็กน�อย  สาเหตุท่ีสําคัญของการเคลื่อนไหวนี้น�าจะเกิดจากการเปdดช�องไว�ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ   พ.ศ.2540 ในมาตรา 285 ซ่ึงกล�าวถึงองค!ประกอบ ท่ีมาของสภาท�องถ่ินและท่ีมาของฝXายบริหารขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดย ในมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได�กําหนดให�ฝXายบริหารขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีท่ีมาได� 2 ทาง ทางแรกมาจากมติของสภาท�องถ่ิน ทางท่ีสองมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท�องถ่ิน เม่ือกฎหมายรัฐธรรมนูญเปdดช�องก็ได�มีความเคลื่อนไหวให�ผู�บริหารท�องถ่ินมาจากการเลือกต้ังโดยตรงครั้งแรกเม่ือช�วงปr พ.ศ.2542-2543 โดยองค!กรท่ีออกมาเคลื่อนไหวในช�วงดังกล�าวคือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย โดยได�อ�างถึงปbญหาของโครงสร�างเดิมท่ีเป3นอยู�ท่ีฝXายบริหารมาจากมติของสภาท�องถ่ินนั้นเป3นโครงสร�างท่ีมีปbญหาเพราะ  1. โครงสร�างท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาล ทําให�นายกเทศมนตรีต�องพ่ึงพาหรือต�องการเสียงสนับสนุนข�างมากจากสภาเทศบาล ฉะนั้นหากนายกเทศมนตรีไม�สามารถควบคุมเสียงข�างมากในสภาเทศบาลได� ก็เป3นการเปdดช�องฝXายสภาเทศบาลโค�นนายกเทศมนตรีออกจากตําแหน�งได� ส�งผลให�ในสมัยหนึ่งๆมีการเปลี่ยนแปลงผู�บริหารท�องถ่ินบ�อยครั้ง  2. การเปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรีบ�อยครั้ง ก�อให�เกิดผลเสียต�อการบริหารงานในเทศบาล เพราะจะทําให�นโยบายขาดความต�อเนื่อง ยากท่ีจะผลักดันนโยบายต�างๆเป3นรูปธรรมได� และท�ายท่ีสุดผลเสียหรือความเสียหายก็ตกแก�ประชาชนในท�องถ่ิน 



19   3. โครงสร�างท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาล เป3นโครงสร�างท่ีนายกเทศมนตรีต�องเอาอกเอาใจสมาชิกสภาโดยให�ผลประโยชน!ต�างตอบแทนระหว�างกันในรูปแบบต�างๆ เพ่ือรักษาเสียงข�างมากเอาไว� ทําให�นายกเทศมนตรีต�องคอยเอาใจสมาชิกสภาเทศบาลมากกว�าเอาใจประชาชน  กล�าวโดยสรุปเก่ียวกับปbญหาของโครงสร�างของเทศบาลท่ีฝXายบริหารมาจากมติของสภานั้น เป3นโครงสร�างท่ีฝXายบริหารไม�เข�มแข็ง ปbญหาเหล�านี้จึงเป3นท่ีมาของการเรียกร�องให�มีการแก�กฎหมายเพ่ือให�มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมาของฝXายบริหารในเทศบาล และการเรียกร�องดังกล�าวก็มาประสบความสําเร็จในปr พ.ศ.2543 เม่ือรัฐสภาได�พิจารณาผ�านกฎหมายท่ีกําหนดให�นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน แต�กฎหมายดังกล�าวไม�ได�กําหนดให�ทุกเทศบาลมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีเพียงเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเท�านั้นสามารถเลือกต้ังนายกเทศมนตรีทางตรง ส�วนเทศบาลตําบลต�องรอไปถึง พ.ศ.2550 เทศบาลตําบลจึงจะสามารถทําประชามติสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลได�ว�าต�องการใช�ท่ีมาของนายกเทศมนตรีรูปแบบใด  ความสําเร็จของฝXายเทศบาลเป3นการจุดประเด็นให�เกิดการเคลื่อนไหวในฝXายขององค!การบริหารส�วนจังหวัดและองค!การบริหารส�วนตําบลในการเรียกร�องให�มีการแก�ไขกฎหมาเปลี่ยนแปลงท่ีมาของฝXายบริหารให�มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และในท่ีสุดในช�วงปลายปr พ.ศ.2546 ก็มีการเปลี่ยนแปลงท้ังใหญ�ในประวัติศาสตร!การปกครองท�องถ่ินของไทย เม่ือรัฐสภาได�พิจารณาผ�านกฎหมายท�องถ่ินแก�ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ อันได�แก� พระราชบัญญัติองค!การบริหารส�วนจังหวัด        (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายท้ัง 3 ฉบับคือการกําหนดให�ฝXายบริหารขององค!กรปกครองท�องถ่ินมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท�องถ่ิน ฉะนั้นจึงกล�าวได�ว�านับต้ังแต�การประกาศใช�กฎหมายท้ัง 3 ฉบับนี้แล�ว ผู�บริหารขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกรูปแบบของไทยมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเหมือนกันหมดท้ังประเทศ    ข�อสรุปความเปRนมาขององค,การบริหารส!วนท�องถ่ิน   ผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมท่ีต�องการจะปฏิรูปการเมือง จึงเกิดเป3นการจัดต้ังองค!การบริหารส�วนตําบลหรือ องค!การบริหารส�วนท�องถ่ินข้ึน ดังนั้นองค!การบริหารส�วนตําบลจึงเป3นมิติๆหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ินองค!การบริหารส�วนตําบล  มีความสําคัญต�อท�องถ่ินเป3นอย�างมาก เพราะเป3นองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต�ใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท องค!การบริหารส�วนร�วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย องค!การบริหารส�วนตําบล ในฐานะท่ีเป3นองค!กรปกครอง



20  ส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีส�วนสําคัญยิ่งในการทําให�ประชาชนในชนบทได�มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ!ของรัฐธรรมนูญฉบับปbจจุบันท่ีต�องการกระจายอํานาจให�กับท�องถ่ินมากข้ึน  2.3 อํานาจหน�าท่ีขององค,กรปกครองส!วนท�องถ่ิน องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป3นหน�วยการปกครองท่ีเกิดตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงมีความเป3นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง โดยสิ่งท่ีสามารถสะท�อนระดับของการกระจายอํานาจและความเป3นอิสระขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินว�ามีอยู�มากน�อยเพียงใด สามารถพิจารณาได�จากการให�อํานาจหน�าท่ีแก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินและการแทรกแซงหรือกํากับดูแลของส�วนกลาง กล�าวคือ หากอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําภารกิจขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอยู�กว�างขวาง ย�อมสะท�อนถึงระดับการกระจายอํานาจท่ีมีอยู�สูง และหากส�วนกลางเข�ามาแทรกแซงหรือกํากับดูแลอยู�น�อย ก็สามารถสะท�อนถึงความเป3นอิสระขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีอยู�สูงเป3นต�น  แนวคิดว!าด�วยอํานาจหน�าท่ีขององค,กรปกครองส!วนท�องถ่ิน องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละแห�งจะมีขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของตนเองซ่ึงแยกออกจากรัฐ โดยท่ัวไปแล�วอํานาจหน�าท่ีของรัฐและองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป3นรูปแบบเดียวกัน คือการจัดทํา “บริการสาธารณะ” สําหรับการจัดทําบริการสาธารณะท่ีถือเป3นอํานาจหน�าท่ีของระดับชาติ (รัฐ) และระดับท�องถ่ิน (องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) นั้น เป3นการจัดทําภารกิจเพ่ือตอบสนองความต�องการและความสําคัญต�อความเป3นอยู�ของประชาชนโดยท่ัวไป โดยสามารถแยกได�เป3น 2 ประเภทได�แก�           1.1 บริการสาธารณะระดับชาติ (National Affairs) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนโดยรัฐ ท่ีมุ�งเน�นเพ่ือประโยชน!ส�วนรวมภายในรัฐ มีลักษณะเก่ียวกับ กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับความม่ันคงของรัฐ เก่ียวข�องกับการรักษาความสงบเรียบร�อยภายใน กระบวนการยุติธรรม เก่ียวกับการเป3นตัวแทนของรัฐโดยรวม และรวมไปถึงกิจกรรมท่ีต�องการให�เกิดมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ อาทิ กองทัพ กิจการตํารวจ ศาลยุติธรรม กิจกรรมทางการทูต ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป3นต�น           1.2 บริการสาธารณะระดับท�องถ่ิน (Local Affairs) เป3นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับท�องถ่ินโดยเฉพาะ และเพ่ือตอบสนองความต�องการของคนในท�องถ่ิน โดยจะมีลักษณะเป3นกิจกรรมท่ีตอบสนองคนในท�องถ่ิน ซ่ึงแต�ละท�องถ่ินอาจจะมีความแตกต�างกันออกไป โดยส�วนใหญ�จะสอดคล�องกับชีวิตประจําวันของคนในท�องถ่ิน ท้ังเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อม การอํานวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให�คนในท�องถ่ินโดยตรง 



21  อํานาจหน�าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 - 2550 และร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ  รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเป3นรัฐธรรมนูญท่ีมีความสําคัญกับการกระจายอํานาจ ท่ีปรากฏในมาตรา 78 ซ่ึงปรากฏอยู�ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ โดยมีใจความสําคัญ คือ  “มาตรา 78 รัฐต�องกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท�องถ่ินได�เอง พัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร�างพ้ืนฐานสารสนเทศในท�องถ่ินให�ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร�อมให�เป3นองค!กรปกครองท�องถ่ินขนาดใหญ� โดยคํานึงถึงเจตนารมณ!ของประชาชนในจังหวัดนั้น”[3]   ซ่ึงเป3นการกําหนดให�รัฐต�องมีการกระจายอํานาจทางปกครองไปให�ท�องถ่ิน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน และแบ�งเบาภาระส�วนกลางได�มากข้ึน รวมท้ังยังให�อํานาจแก�ประชาชนในการเข�ามามีส�วนร�วมในการปกครองอีกด�วย อย�างไรก็ดีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได�บัญญัติเรื่องการปกครองท�องถ่ินไว�ในหมวด 9 ต้ังแต�มาตรา 282 – 290 รวม 11 มาตรา มีการกล�าวถึงเรื่องภารกิจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว� 2 ลักษณะด�วยกัน คือ    ประการแรก บัญญัติเรื่องอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�โดยตรงว�ามีเรื่องใดบ�าง รัฐธรรมนูญได�บัญญัติให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีรวม 7 เรื่อง เช�น การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปbญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน สิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ เป3นต�น    ประการท่ีสอง บัญญัติถึงกลไกในการสร�างองค!กรข้ึนเพ่ือให�องค!กรดังกล�าวนี้ทําหน�าท่ีกําหนดอํานาจขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กลไกท่ีรัฐธรรมนูญได�สร�างข้ึนนี้ ได�แก� การกําหนดให�มีการตรากฎหมายแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ซ่ึงจะต�องมีสาระสําคัญ คือ จัดต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเพ่ือทําหน�าท่ีกําหนดอํานาจหน�าท่ีและจัดสรรภาษีอากรระหว�างรัฐกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และในระหว�างองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกันเอง นอกจากนั้นคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนนี้ จะต�องพิจารณาเรื่องดังกล�าวทุก ๆ 5 ปr ท้ังนี้ การพิจารณาจะต�องคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป3นสําคัญ ซ่ึงเท�ากับว�าองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะได�รับอํานาจหน�าท่ีและภาษีอากรเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 5 ปr  



22  รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มุ�งแก�ไขข�อบกพร�องของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท้ังนี้ในส�วนของบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินและการกระจายอํานาจสู�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ปรากฏอยู�ใน 2 หมวดสําคัญ ได�แก� 1. หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ มาตรา 78 เป3นการให�อํานาจองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินกว�างขวาง ชัดเจนข้ึน กําหนดความสัมพันธ!ระหว�างองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับรัฐบาลให�เหมาะสม ให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอิสระในอํานาจหน�าท่ีของตนเอง และเพ่ือให�แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐบรรลุตามเปhาหมาย จึงได�มีการกําหนดรายละเอียดด�านต�าง ๆไว� เพ่ือเป3นแนวทางในการดําเนินงานแก�หน�วยงานของรัฐและองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�ในมาตรา 80 อาทิ กําหนดแนวทางในการดําเนินงานด�านการศึกษา ศาสนา สังคม สาธารณสุข และวัฒนธรรมของรัฐ เป3นต�น 2. หมวดท่ี 14 ว�าด�วยการปกครองท�องถ่ิน ได�มีการกําหนดว�าองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป3นองค!กรหลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจปbญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง    ซ่ึงเป3นหลักประกันว�ารัฐต�องส�งเสริม สนับสนุนโดยให�การกระจายอํานาจเป3นกลไกสําคัญ เพ่ือให�เกิดผลในรูปธรรม จึงได�มีการกําหนดว�า องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีดูแลการจัดทําบริการสาธารณะและมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารท้ังงานบุคคล การคลังได� รวมถึงอํานาจหน�าท่ีในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปbญญาท�องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน มีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรมและฝVกวิชาชีพตามความเหมาะสมและมีอํานาจหน�าท่ีส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมอีกด�วย ร!างรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ (2559)  ในร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ มีการบัญญัติเก่ียวกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�ในหมวดท่ี 14 มาตราท่ี 249 – 254 แต�ในส�วนของการกําหนดหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินปรากฏอยู�ในมาตรา 250(12) โดยกําหนดให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน!ของประชาชนในท�องถ่ิน ซ่ึงให�เป3นหน�าท่ีและอํานาจเฉพาะขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ หรือให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป3นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการ รวมท้ังการส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินอย�างอิสระ อํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ'.ศ. 2542 ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 284 (13) ได�กําหนดให�มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ เพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมี



23  ด�วยกัน 4 เรื่อง ได�แก�    1) คณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    2) การกําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ    3) การจัดสรรสัดส�วนภาษีและอากร    4) แผนการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงการกําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะปรากฏในหมวด 2 มาตรา 16 - 22 โดยมีสาระสําคัญอยู� 3 ประการ ประการแรก  มีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรูปแบบต�าง ๆไว� ได�แก� เทศบาล เมืองพัทยา องค!การบริหารส�วนตําบล องค!การบริหารส�วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมีอํานาจหน�าท่ีท้ังทางการปกครอง การบริหารในท�องถ่ินของตนเอง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส�งเสริมสนับสนุนด�านต�าง ๆ อาทิ การส�งเสริมด�านการศึกษา กีฬา การท�องเท่ียว ฯลฯ รวมไปถึงการดูแลความสงบเรียบร�อยภายในท�องถ่ิน อย�างไรก็ตามการจัดทําบริการหรือกิจกรรมใด ๆ ในท�องถ่ิน จําเป3นต�องคํานึงถึงความสามารถในการจัดทําของท�องถ่ินเอง คุณภาพชีวิตของคนในท�องถ่ิน และความต�องการหรือประโยชน!ท่ีคนในท�องถ่ินจะได�รับ รวมท้ังอํานาจหน�าท่ีอ่ืน ๆท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  ประการท่ีสอง  อํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน ท่ีมีการจัดต้ังเป3นองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆในอนาคต พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเหล�านี้ไว� 2 กรณี คือ ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินข้ึนมาใหม�ในรูปแบบไม�เต็มพ้ืนท่ีจังหวัด ให�มีอํานาจหน�าท่ีตามในมาตรา 16 คือมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองค!การบริหารส�วนตําบล แต�หากเป3นการจัดต้ังองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินข้ึนมาใหม�ในรูปแบบเ ต็มจั งหวั ด  ก็จะมี อํานาจหน�า ท่ีตามมาตรา 16 และ 17 นั่ น คือมี อํานาจหน�า ท่ี เ ดียว กับกรุงเทพมหานครนั่นเอง  ประการท่ีสาม  การทํางานขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามมาตรา 21 และ 22 มีการกําหนดว�าองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจร�วมมือกันดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีได� หรืออาจร�องขอให�รัฐหรือองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนดําเนินการแทนได� และนอกจากนี้องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจมอบให�เอกชนดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีแทนได�ตามหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง 



24  รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมให�ประกาศว�า นายกรัฐมนตรีได�นําความกราบบังคมทูลว�า นับแต�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป3นต�นมา การปกครองของประเทศไทยได�ดํารงเจตนารมณ!ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย! ทรงเป3นประมุขต�อเนื่องมาโดยตลอด แม�ได�มีการยกเลิก แก�ไขเพ่ิมเติม และประกาศใช�รัฐธรรมนูญเพ่ือจัดระเบียบการปกครองให�เหมาะสมหลายครั้ง แต�การปกครองก็มิได�มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร�อยเพราะยังคงประสบปbญหาและข�อขัดแย�งต�าง ๆ บางครั้งเป3นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญท่ีหาทางออกไม�ได� เหตุส�วนหนึ่งเกิดจากการท่ีมีผู�ไม�นําพาหรือไม�นับถือยําเกรงกฎเกณฑ!การปกครองบ�านเมือง ทุจริตฉ�อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต�อประเทศชาติและประชาชน จนทําให�การบังคับใช�กฎหมายไม�เป3นผล ซ่ึงจําต�องปhองกันและแก�ไขด�วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช�กฎหมาย และเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรมแต�เหตุอีกส�วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ!การเมืองการปกครองท่ียังไม�เหมาะสมแก�สภาวการณ!บ�านเมืองและกาลสมัย ให�ความสําคัญแก�รูปแบบและวิธีการยิ่งกว�าหลักการพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม�อาจนํากฎเกณฑ!ท่ีมีอยู�มาใช�แก�พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ!ในยามวิกฤติท่ีมีรูปแบบและวิธีการแตกต�างไปจากเดิมให�ได�ผล รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2558 จึงได�บัญญัติให�มีคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญมีหน�าท่ีร�างรัฐธรรมนูญเพ่ือใช�เป3นหลักในการปกครอง และเป3นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน โดยได�กําหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร�างความเข�มแข็งแก�การปกครองประเทศข้ึนใหม�ด�วยการจัดโครงสร�างของหน�าท่ีและอํานาจขององค!กรต�าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว�างฝXายนิติบัญญัติกับฝXายบริหารให�เหมาะสม การให�สถาบันศาลและองค!กรอิสระอ่ืนซ่ึงมีหน�าท่ีตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ สุจริต เท่ียงธรรมและมีส�วนในการปhองกันหรือแก�ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป3นและความเหมาะสม การรับรอง ปกปhอง และคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให�ชัดเจนและครอบคลุมอย�างกว�างขวางยิ่งข้ึน โดยถือว�าการมีสิทธิเสรีภาพเป3นหลักการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป3นข�อยกเว�น แต�การใช�สิทธิเสรีภาพดังกล�าวต�องอยู�ภายใต�กฎเกณฑ!เพ่ือคุ�มครองส�วนรวม การกําหนดให�รัฐมีหน�าท่ีต�อประชาชนเช�นเดียวกับการให�ประชาชนมีหน�าท่ีต�อรัฐ การวางกลไกปhองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข�มงวด เด็ดขาดเพ่ือมิให�ผู�บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข�ามามีอํานาจในการปกครองบ�านเมืองหรือใช�อํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปhองกันและบริหารจัดการ



25  วิกฤติการณ!ของประเทศให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนได�กําหนดกลไกอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ระบุไว� เพ่ือใช�เป3นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห�งรัฐและยุทธศาสตร!ชาติซ่ึงผู�เข�ามาบริหารประเทศแต�ละคณะจะได�กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมต�อไป ท้ังยังสร�างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด�านต�าง ๆ ท่ีสําคัญและจําเป3นอย�างร�วมมือร�วมใจกัน รวมตลอดท้ังการลดเง่ือนไขความขัดแย�งเพ่ือให�ประเทศมีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของความรู�รักสามัคคีปรองดอง การจะดําเนินการในเรื่องเหล�านี้ให�ลุล�วงไปได�จําต�องอาศัยความร�วมมือระหว�างประชาชนทุกภาคส�วนกับหน�วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต�กฎเกณฑ!ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองท่ีเหมาะสมกับสถานการณ!และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทําให�สามารถขับเคลื่อนประเทศให�พัฒนาไปข�างหน�าได�อย�างเป3นข้ันตอนจนเกิดความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ท้ังในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเป3นประมุข ในการดําเนินการดังกล�าว คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญได�สร�างความรับรู�ความเข�าใจแก�ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต�าง ๆ เป3นระยะ ๆ เปdดโอกาสให�ประชาชนเข�าถึงร�างรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผ�านทางสื่อต�าง ๆ อย�างกว�างขวาง และให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาสารัตถะของร�างรัฐธรรมนูญด�วยการเสนอแนะข�อควรแก�ไขเพ่ิมเติมเม่ือการจัดทําร�างรัฐธรรมนูญแล�วเสร็จ ก็ได�เผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะท่ีประชาชนสามารถเข�าใจเนื้อหาสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญได�โดยสะดวกและเป3นการท่ัวไป และจัดให�มีการออกเสียงประชามติเพ่ือให�ความเห็นชอบแก�ร�างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลว�า ประชาชนผู�มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข�างมากของผู�มาออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร�างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพ่ิมเติมดังกล�าว คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการแก�ไขร�างรัฐธรรมนูญในส�วนท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพ่ิมเติม และได�ส�งให�ศาลรัฐธรรมนูญว�าเป3นการชอบด�วยผลการออกเสียงประชามติแล�วหรือไม� ซ่ึงต�อมาศาลรัฐธรรมนูญได�วินิจฉัยให�คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญแก�ไขเพ่ิมเติมในข�อความบางส�วน และคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญได�ดําเนินการแก�ไขตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล�ว นายกรัฐมนตรีจึงนําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล�าทูลกระหม�อมถวาย ต�อมารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2560 



26  อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายเฉพาะขององค,กรปกครองส!วนท�องถ่ิน นอกจากการกําหนดอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินแล�ว ยังมีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีไว�ใน กฎหมายเฉพาะขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเอง ได�แก�           1)  พระราชบัญญัติองค!การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2540           2)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496           3)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537           4)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528           5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542   หากพิจารณาจากขอบข�ายและอํานาจหน�าท่ีตามข�อบัญญัติในกฎหมายแล�วก็จะพบว�ากฎหมายได�ให�อํานาจแก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินกิจกรรมหรือให�บริการสาธารณะได� แบ�งออกเป3น 2 กลุ�ม ได�แก�           1)  อํานาจหน�าท่ีท่ีต�องจัดทํา เป3นกิจกรรมท่ีกฎหมายบังคับให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องจัดทําให�ครบถ�วน หากไม�จัดทําเท�ากับเป3นการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี           2) อํานาจหน�าท่ีท่ีอาจจัดทํา เป3นกิจกรรมท่ีกฎหมายให�ดุลพินิจกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินว�าจะจัดทําบริการสาธารณะนั้น ๆหรือไม�ก็ได� ข้ึนอยู�กับความพร�อมและการพิจารณาเห็นสมควรว�าเหมาะกับและจําเป3นกับคนในท�องถ่ินนั้น ๆ           อย�างไรก็ตามอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กฎหมายได�ให�อํานาจไว�อย�างชัดเจนว�ากิจกรรมหรือหน�าท่ีด�านใดสามารถดําเนินการได� หรือกิจกรรมใดองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�สามารถดําเนินการได� ก็จะเป3นอํานาจของส�วนภูมิภาค หรือรัฐส�วนกลาง ตามหลักการแนวคิดการแบ�งอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังนี้ ในการกําหนดหรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�กับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น มีความเหมาะสม สอดคล�องกับขนาดพ้ืนท่ี ความสามารถท้ังทรัพยากรด�านบุคลากร เงิน และความต�องการของประชาชนเป3นหลักท้ังสิ้น   ข�อสรุปอํานาจหน�าท่ีขององค,กรปกครองส!วนท�องถ่ิน   อํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กล�าวได�ว�า องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน          มีอํานาจหน�า ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร�างขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท�องถ่ินและวางระบบในการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามกฏหมาย และ ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการตามแนวทางมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ



27  บริหารงานบุคคลขององค!กรปกครองส�วนท�อถ่ิน ท้ังนี้ ตามกฏหมาย ว�าด�วยการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ส�งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด�านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได� และการประกอบกิจการพาณิชย!ขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�งเสริมและประสานการจัดการบริหารสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน�าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการให�เป3นไปตามตัวชี้วัดเพ่ือเป3นมาตรฐานการดําเนินงานขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแล ให�เป3นไปตามมาตรฐาน ส�งเสริมภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และพัฒนาบุคลากรขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  2.4 อํานาจหน�าท่ีขององค,การบริหารส!วนตําบลแม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน มีหน�าท่ีต�องทําตามมาตรา 67 ขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีดังนี้ 1. ด�านจัดให�มีและบํารุงทางน้ําและทางบก ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ  1. พัฒนาก�อสร�างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ําและเส�นทางคมนาคมให�สามารถใช�งานได�ตลอดปr มีความสะดวกและปลอดภัย         2. พัฒนาก�อสร�างท�าเทียบเรือ ศาลาชมวิว และท�ารถยนต!โดยสาร และจัดระบบการจราจร เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟhาพลังงานทางเลือก รวมท้ังพัฒนาการจัดผังเมือง         3. ส�งเสริมพัฒนาแหล�งน้ํา ระบบประปาภูเขา ท้ังแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ให�เพียงพอต�อความต�องการ 2. ด�านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ  1. พัฒนาและฟ|}นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล�อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให�คนอยู�ร�วมกับปXาอย�างยั่งยืน  2. พัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล อย�างเป3นระบบ และถูกสุขอนามัย 



28  3. ปZองกันโรคและระงับโรคติดต!อ ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ   1. พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส�งเสริมให�มีระบบการบริการทางสุขภาพอย�างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมบทบาทของ อสม. ในพ้ืนท่ี  2. พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน เพ่ือมุ�งสู�สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข  3. ส�งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาระดับหมู�บ�าน ตําบล และระดับอําเภอ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ!กีฬาให�กับทุกหมู�บ�าน 4. ด�านปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เน�นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล�อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให�คนอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างยั่งยืน พร�อมกับการพัฒนาควบคู�ต�างๆ ด�านการพัฒาส�งเสริม ดังนี้ คือ  1. พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  2. จัดต้ังและเพ่ิมบทบาทศูนย!ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  3. ส�งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช�สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือลดต�นทุนการผลิตและเพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมท้ังผู�บริโภค 5. ด�านส!งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ . จัดให�มีการพัฒนาและส�งเสริมให�มีการอนุรักษ!และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี     ภูมิปbญญาท�องถ่ิน ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา รวมท้ังการบํารุงซ�อมแซมสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา 6. ด�านการส!งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุและพิการ ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ        1. ส�งเสริมและพัฒนา จัดต้ังกลุ�มสิทธิสตรี พัฒนาสังคมและชุมชน และคุณภาพชีวิตแก�สตรีทุกกลุ�มและทุกระดับ  2. พัฒนาสนับสนุนการศึกษา ท้ังในและนอกระบบให�มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู�บ�าน        3. ส�งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให�สนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง        4. ส�งเสริมและพัฒนาศูนย!พัฒนาเด็กเล็กให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน        5. สงเคราะห!และให�ความช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาสทางสังคม ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ให�ได�รับความช�วยเหลืออย�างครบถ�วนและทันท�วงที  



29  7. ด�านการคุ�มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ  1. พัฒนาและฟ|}นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล�อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให�คนอยู�ร�วมกับปXาอย�างยั่งยืน         2. พัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล อย�างเป3นระบบ และถูกสุขอนามัย 8. ด�านการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป\ญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน ดังมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ คือ  2.5 แนวคิดและทฤษฎีการมีส!วนร!วม   ความหมายของการมีส�วนร�วม นักวิชาการได�พยายามอธิบายความหมายของ “การมีส�วนร�วมของประชาชน” (People’s Participation) ไว�หลายท�าน ซ่ึงมีความหมายท่ีคล�ายคลึงหรืออาจแตกต�างกันไปตามทัศนคติและภูมิ หลังทางวิชาการ ดังนี้   United Nations Research Institute Development (UNRISD) (บุญเสริม ศรีทาม, 2544: 7) ให�ความหมายว�า เป3นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาในเรื่องการตัดสินใจ การเข�าร�วมดําเนินกิจกรรม และการร�วมรับผลประโยชน!อย�างเป3นธรรมจากกิจกรรมนั้น ส�วน United Nations ให�ความหมายว�า เป3นการมีส�วนร�วมได�รับผลผลประโยชน!จากการพัฒนา การเข�ามามีส�วนร�วมทําให�เกิด การพัฒนาและการเข�าไปมีส�วนร�วมในกระบวนการการตัดสินใจในเรื่องของการพัฒนา    ยุพาพร รูปงาม (2545: 5) ให�ความหมายว�า การมีส�วนร�วม (Participation) คือ เป3นผลมาจากการเห็นพ�องกันในเรื่องของความ ต�องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ�องต�องกัน จะต�องมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติเหตุผลเบ้ืองแรก ของการท่ีมีคน มารวมกันควรจะต�องมีการตระหนักว�าปฏิบัติการท้ังหมดหรือการกระทําท้ังหมด ท่ีทําโดยกลุ�มหรือ ในนามกลุ�มนั้น กระทําผ�านองค!การ (Organization) ดังนั้นองค!การจะต�องเป3นเสมือนตัวนําให�บรรลุ ถึงความเปลี่ยนแปลงได�   1. สร�างเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ ส�งเสริมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและส�งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสร�างเสริมพัฒนาการเด็ก             2. ส�งเสริมการจัดงานประเพณีแข�งเรือ จัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน!และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม                     3. พัฒนาส�งเสริมและบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเป3นระบบและเป3นธรรม รวมท้ังจัดหามาตรการเพ่ือความปลอดภัยให�แก�นักท�องเท่ียว 



30   วันรักษ,  ม่ิงมณีนาคิน (2531: 10) ให�ความหมายว�า การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง การเข�าร�วมอย�างแข็งขันและอย�างเต็มท่ีของกลุ�มบุคคลผู�มีส�วนได�เสียในทุกข้ันตอนของโครงการ หรืองานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะอย�างยิ่งการมีส�วนร�วมในอํานาจการตัดสินใจและหน�าท่ีความ รับผิดชอบ การมีส�วนเข�าร�วมจะเป3นเครื่องประกันว�าสิ่งท่ีผู�มีส�วนได�เสียต�องการท่ีสุดนั้นจักได�รับการตอบสนองและทําให�มีความเป3นไปได�มากข้ึน   ว�าสิ่งท่ีทําไปนั้นจะตรงกับความต�องการท่ีแท�จริง และม่ันใจมากข้ึนว�าผู�เข�าร�วมทุกคนจะ ได�รับประโยชน!เสมอหน�ากัน  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู!บ�านและชุมชนเมืองแห!งชาติ, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎและทบวงมหาวิทยาลัย (2546: 114) ให�ความหมายว�า การมีส�วนร�วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเข�าไปมีส�วนในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายพัฒนาท�องถ่ิน และมีส�วนร�วมในการรับประโยชน!จากบริการ รวมท้ังมีส�วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต�างๆ ของ ท�องถ่ินนอกจากนี้ยังให�ความหมายของการมีส�วนร�วมว�ามี 2 ลักษณะ คือ   1. การมีส�วนร�วมในลักษณะท่ีเป3นกระบวนการของการพัฒนา โดยให�ประชาชนมีส�วน ร�วมในการพัฒนาต้ังแต�เริ่มต�นจนสิ้นสุดโครงการ ได�แก� การร�วมกันค�นหาปbญหาการวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท�องถ่ิน การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน!ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ   2. การมีส�วนร�วมทางการเมือง แบ�งออกเป3น 2 ประเภท คือ การส�งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา ผลประโยชน!ของกลุ�ม ควบคุมการใช�และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก�อให�เกิด กระบวนการ และโครงสร�างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ ได�รับผลประโยชน!จากการพัฒนา   การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป3นการพัฒนาท่ีประชาชน มีบทบาทหลักโดย การกระจายอํานาจในการวางแผนจากส�วนกลางมาเป3นส�วนภูมิภาคเป3นการคืนอํานาจในการพัฒนา ให�แก�ประชาชนให�มีส�วนร�วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง   นรินทร,ชัย พัฒนพงศา (2546:  4) ให�ความหมายว�า การมีส�วนร�วม คือ การท่ีฝXายหนึ่งฝXาย ใดท่ีไม�เคยได�เข�าร�วมในกิจกรรมต�างๆ หรือเข�าร�วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข�าร�วมด�วยเล็กน�อยได�    เข�าร�วมด�วยมากข้ึนเป3นไปอย�างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช�มีส�วนร�วมอย�างผิวเผนิแต�เข�าร�วมด�วยอย�าง แท�จริงยิ่งข้ึนและการเข�าร�วมนั้นต�องเริ่มต้ังแต�ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท�ายของโครงการ     



31  ข�อสรุปความหมายของการมีส!วนร!วม  การมีส�วนร�วม คือ การท่ีเปdดโอกาสให�ประชาชนได�พัฒนาศักยภาพ ของตนเองโดยการสมัครใจเข�าร�วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาของชุมชนต้ังแต�การค�นหาปbญหา การตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร�วมดําเนินการตามแผน การได�รับประโยชน!อย�างเป3นธรรมจากกิจกรรม และการประเมินผลเพ่ือนําไปสู�การแก�ไขปbญหาจากบทเรียนรู�ร�วมกันของกิจกรรมการพัฒนานั้นๆ    3.2 รูปแบบการมีส!วนร!วม   องค,การอนามัยโลก (WHO, 1978, อ�างถึงใน วิทยา ทิพย,ทอง, 2545: 18) ได�เสนอรูปแบบ กระบวนการมีส�วนร�วมท่ีสมบูรณ! 4 ข้ันตอน ได�แก�   ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน ประชาชนต�องมีส�วนร�วมในการวิเคราะห!ปbญหาจัดลําดับ       ความสําคัญ ต้ังเปhาหมาย กําหนดการใช�ทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และตัดสินใจด�วย ตนเอง    ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินกิจกรรม ประชาชนต�องมีส�วนร�วมในการดา เนินการและการ บริหารการใช�ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน   ข้ันตอนท่ี 3 การใช�ประโยชน! ประชาชนต�องมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช�     ให�เกิดประโยชน! ซ่ึงเป3นการเพ่ิมการซ่ึงตนเองและควบคุมทางสังคม   ข้ันตอนท่ี 4 การได�รับประโยชน! ประชาชนต�องได�รับประโยชน!ในชุมชนเท�าเทียมกัน         ซ่ึงอาจจะเป3นผลประโยชน!ส�วนตัวประโยชน!ต�อสังคมหรือในรูปของวัตถุก็ได�    กรรณิกา  ชมดี (2524: 13) ได�สรุปรูปแบบของการมีส�วนร�วมออกเป3น 10 รูปแบบคือ   การมีส�วนร�วมประชุม (Attendance at Meetings) การมีส�วนร�วมในการออกเงิน (Financial Contribution) การมีส�วนร�วมเป3นกรรมการ (Membership on Committees) การมีส�วนร�วมเป3นผู�นํา (Position of Leadership) การมีส�วนร�วมสัมภาษณ! (Interviewer) การมีส�วนร�วมเป3นผู�ชักชวน (Solicitor) การมีส�วนร�วมเป3นผู�บริโภค (Customers) การมีส�วนร�วมเป3นผู�รู�เริ่มหรือผู�เริ่มโครงการ (Entrepreneur) การมีส�วนร�วมเป3นผู�ใช�แรงงานหรือเป3นลูกจ�าง (Employee) และการมีส�วนร�วมออก วัสดุอุปกรณ! (Material Contribution)   นิรันดร, จงวุฒิเวศย, (2527: 188) ได�กล�าวว�ารูปแบบการมีส�วนร�วมนั้นจําแนกได�เป3น 2 รูปแบบดังนี้   รูปแบบท่ี 1 การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมโดยตรง (direct participation)โดยผ�านองค!กร จัดต้ังของประชาชน (representative  organization)   รูปแบบท่ี 2  การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมโดยอ�อม (indirect participation)   



32   ไพรัตน,  เตชะรินทร, (2527:  9) ได�กําหนดรูปแบบการมีส�วนร�วมไว� ดังนี้   รูปแบบท่ี 1  มีส�วนร�วมทําการศึกษา  ค�นคว�าปbญหาและสาเหตุของปbญหาท่ีเกิดข้ึนของ ชุมชนและการศึกษาของชุมชน   รูปแบบท่ี 2  ร�วมคิดหาและสร�างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแก�ไขปbญหาของชุมชนหรือ สร�างสรรค!สิ่งใหม�ท่ีเป3นประโยชน!ต�อชุมชน  หรือสนองความต�องการของชุมชน     รูปแบบท่ี 3  ร�วมวางนโยบาย  แผน โครงการ หรือกิจกรรม  เพ่ือขจัด แก�ปbญหา และสนอง ความต�องการของชุมชน    รูปแบบท่ี 4  ร�วมตัดสินใจในการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให�เป3นประโยชน!ต�อส�วนรวม   รูปแบบท่ี 5  ร�วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน  พัฒนาให�มีประสิทธิภาพ   รูปแบบท่ี 6  ร�วมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และหน�วยงาน   รูปแบบท่ี 7  ร�วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให�บรรลุตามเปhา หมายท่ีวางไว�    รูปแบบท่ี 8  ร�วมควบคุม  ติดตามประเมินผล และร�วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได�ทํา   2.3.3 ลักษณะการมีส!วนร!วม   นักวิชาการหลายท�านได�กล�าวถึงลักษณะของการมีส�วนร�วมแตกต�างกันไป ดังนี้   ฮังทิงตันและเนลสัน (Hungtington and Nelson, 2518: 12-15) ได�กล�าวถึงลักษณะการมี ส�วนร�วมไว� 3 ลักษณะคือ   ลักษณะท่ี 1  การมีส�วนร�วมโดยดูท่ีกิจกรรม เช�น การมีส�วนร�วมในการเลือกต้ัง   ลักษณะท่ี 2  การมีส�วนร�วมโดยพิจารณาจากระดับการบริหาร 3 ระดับคือ ระดับแนวราบ ซ่ึงเป3นการมีส�วนร�วมโดยไม�จริงจัง ระดับแนวด่ิงเป3นการมีส�วนร�วมกับผู� ท่ี มีอํานาจมากกว�า ผลประโยชน! และการมีส�วนร�วมในการบริหารงานท่ีเก่ียวข�องท้ังแนวด่ิงและแนวนอน   ลักษณะท่ี 3 การมีส�วนร�วมท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการเข�าไปมีอํานาจและควบคุม   แอนโทนี (Anthony,  2521: 3-5) ได�ระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีส�วนร�วม     3 ประการ ดังนี้   ลักษณะท่ี 1 ผู�ใต�บังคับบัญชามีส�วนในการตัดสินใจ (Subordinate Involvement) โดย ผู�ใต�บังคับบัญชาจะต�องเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของตน และตัดสินใจอย�างมีความรับผิดชอบด�วยความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชน!ขององค!กร เป3นหลัก   



33   ลักษณะท่ี 2 สิ่งท่ีตัดสินใจต�องเป3นเรื่องสําคัญ (Involvement in Important Decisions or Issues) การบริหารแบบมีส�วนร�วมจะต�องเปdดโอกาสให�ทุกฝXายท่ีมีส�วนเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนในการ ตัดสินใจในเรื่องสําคัญโดยความสําคัญดังกล�าวเป3นความสําคัญของท้ังองค!กรและผู�ใต�บังคับบัญชา การท่ีผู�บริหารเลือกเฉพาะเรื่องท่ีไม�สําคัญหรือไม�เก่ียวข�องมาให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส�วนร�วม ไม�ใช� ลักษณะท่ีถูกต�องของการบริหารแบบมีส�วนร�วม     ลักษณะท่ี 3 มีการแบ�งอํานาจให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา (Shared Authority) ตามหลักการแล�วการแบ�งอํานาจการตัดสินใจของผู�บริหารให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชาไม�ได�ทําให�อํานาจของผู�บริหารลดลง แต�การแบ�งอํานาจการตัดสินใจไปให�ผู�บังคับบัญชากลับทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเข�ามาร�วมรับผิดชอบงานมากข้ึน ถ�าผู�บริหารกลัวการเสียอํานาจส�วนนี้และไม�ยอมแบ�งอํานาจการตัดสินใจไปให�ผู�ใต�บังคับบัญชาการบริหารแบบมีส�วนร�วมก็ไม�อาจเกิดข้ึนได�   เจิมศักดิ์ ปnoนทอง และ อคิน รพีพัฒน, (2527: 61) ได�ศึกษาข้ันตอนการมีส�วนร�วมจาก ประสบการณ!ภาคสนามในประเทศไทยซ่ึงสรุปไว�คล�ายคลึงกันว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนมี             4 ลักษณะ คือ การมีส�วนร�วมในการค�นหาปbญหาและสาเหตุ การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนิน กิจกรรม การมีส�วนร�วมในการลงทุนและปฏิบัติตามแผน และการมีส�วนร�วมการกํากับติดตาม ประเมินผล   2.3.4   หลักการการส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนมี ดังนี้ (ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, 2532: 362)                1. หลักการสร�างความสัมพันธ!ท่ีดีต�อกันระหว�างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อหน�วยงานหรือต�อบุคคล   2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย�งในเรื่องผลประโยชน!และความคิดจะมีอิทธิพล           ต�อการดําเนินงานพัฒนาเป3นอย�างมากเพราะจะทําให�งานหยุดชะงักและลมเหลว   3. หลักการสร�างอุดมการณ!และค�านิยมในด�านความขยัน ความอดทน การร�วมมือ          การซ่ือสัตย! และการพ่ึงตนเองเพราะอุดมการณ!เป3นเรื่องท่ีจะจูงใจประชาชนให�ร�วมสนับสนุนนโยบาย และเปhาหมายการดําเนินงาน และอาจก�อให�เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   4. การให�การศึกษาอบรมอย�างต�อเนื่องเป3นการส�งเสริมให�คนมีความรู�ความคิด ของตนเอง ช�วยให�ประชาชนม่ันใจในตนเองมากข้ึน การให�การศึกษาอบรมโดยให� ประชาชนมีโอกาส ทดลองคิด ปฏิบัติ จะช�วยให�ประชาชนสามารถคุ�มครองตนเองได� รู�จักวิเคราะห!เห็นคุณค�าของงาน และน�าไปสู�การเข�าร�วมในการพัฒนา   5. หลักการทํางานเป3นทีมสามารถนํามาใช�ในการแสวงหาความร�วมมือในการพัฒนาได�   6. หลักการสร�างพลังชุมชนการรวมกลุ�มกันทํางานจะทําให�เกิดพลังในการทํางานและทําให�งานเกิดประสิทธิภาพ  



34   สรุปแนวคิดและทฤษฎีการมีส!วนร!วม   แนวคิดและทฤษฎีการมีส�วนร�วม ดังพอจะสรุปได�ว�า การมีส�วนร�วมเป3นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาในเรื่องการตัดสินใจ การเข�าร�วมดําเนินกิจกรรม และการร�วมรับผลประโยชน!อย�างเป3นธรรมจากกิจกรรมนั้นๆ อีกท้ังได�รับผลผลประโยชน!จากการพัฒนา การเข�ามามีส�วนร�วมทําให�เกิดการพัฒนาและการเข�าไปมีส�วนร�วมในกระบวนการการตัดสินใจในเรื่องของการพัฒนา เป3นผลมาจากการเห็นพ�องกันในเรื่องของความต�องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ�องต�องกัน จะต�องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติเป3นเหตุผลเบ้ืองแรก   ดังนั้น การมีส�วนร�วมของประชาชน จึงหมายถึง การมีส�วนร�วมประชาชนในการเข�าร�วมกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งอย�างแข็งขันและอย�างเต็มที และเป3นผู�มีส�วนได�เสียในทุกข้ันตอนของกิจกรรม หรืองานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะอย�างยิ่งการมีส�วนร�วมในอํานาจการตัดสินใจและหน�าท่ีความรับผิดชอบ การมีส�วนเข�าร�วมจะเป3นเครื่องประกันได�ว�าสิ่งท่ีผู�มีส�วนได�เสียหรือประชาชนต�องการท่ีสุดนั้นจักได�รับการตอบสนองและทําให�มีความเป3นไปได�มากข้ึน   สรุปได�อีกในหนึ่งคือ การมีส�วนร�วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเข�าไปมีส�วนในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายพัฒนาท�องถ่ิน และมีส�วนร�วมในการรับประโยชน!จากบริการ รวมท้ังมีส�วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต�างๆ ของท�องถ่ินนอกจากนี้ยังสรุปความหมายของการมีส�วนร�วมว�ามี 2 ลักษณะ คือ   1. การมีส�วนร�วมในลักษณะท่ีเป3นกระบวนการของการพัฒนา โดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาต้ังแต�เริ่มต�นจนสิ้นสุดโครงการ ได�แก� การร�วมกันค�นหาปbญหาการวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท�องถ่ิน การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน!ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ   2. การมีส�วนร�วมทางการเมือง แบ�งออกเป3น 2 ประเภท คือ การส�งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา ผลประโยชน!ของกลุ�ม ควบคุมการใช�และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก�อให�เกิด กระบวนการ และโครงสร�างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ ได�รับผลประโยชน!จากการพัฒนา   โดยการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป3นการพัฒนาท่ีประชาชน มีบทบาทหลักโดย การกระจายอํานาจในการวางแผนจากส�วนกลางมาเป3นส�วนภูมิภาคเป3นการคืนอํานาจในการพัฒนา ให�แก�ประชาชนให�มีส�วนร�วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง   



35  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   ในการศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า มีผู�ศึกษาเก่ียวกับการมีส�วน ร�วมของประชาชนในบริบทต�างๆ อย�างมาก ดังนี้   สุมาลี ขําจาด (2553) ได�ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา องค!การบริหารส�วนตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค! พบว�า 1.ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบล หนองกระโดน มีดังนี้ ความรู�ความเข�าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนา องค!การบริหารส�วนตําบลหนองกระโดนท่ีมีมากท่ีสุด ได�แก� กรณีท่ีมีความเห็นของประชาชน แตกต�างกันในการจัดลําดับความสําคัญของปbญหาให�ถือเสียงส�วนใหญ�เป3นหลัก การมีส�วนร�วมของ ประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลหนองกระโดน ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง โดยมีส�วนร�วมมากท่ีสุด ได�แก� การร�วมประชุมประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาองค!การ บริหารส�วนตําบล 2. ปbจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วน ตําบลหนองกระโดน พบว�า ประชาชนท่ีมี เพศ การศึกษา รายได� และต�างกัน มีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และระยะเวลา การอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี มีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน ท้ังนี้ เป3นเพราะว�า ประชาชนท่ีมีอายุมากหรือน�อย มีอาชีพใดก็ตาม หรืออาศัยในพ้ืนท่ีเป3นระยะเวลามาก หรือน�อย ต�างก็ใช�บริการองค!การบริหารส�วนตําบลเหมือนกัน จึงทา ให�มีส�วนร�วมในการวางแผน พัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน    สุรัตน, ย่ังยืน และคณะ (2553) ได�ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ของชุมชนร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 1 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบว�า การเตรียมพ้ืนท่ีและสร�างความเข�าใจ เทศบาลตําบลสลกบาตรได�จัดเจ�าหน�าท่ี ของเทศบาล เข�าไปร�วมชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอนในการจัดทําเวทีประชาคม การสํารวจและการรวบรวม ข�อมูลชุมชน เทศบาลตําบลสลกบาตร จัดสถานท่ีสําหรับการจัดทําเวทีประชาคม ของชุมชนร�วมใจ พัฒนา และเจ�าหน�าท่ี รับลงทะเบียนประชาชนผู�เข�าร�วมจัดทําเวทีประชาคม การวิเคราะห!และ สังเคราะห!ข�อมูลชุมชน เจ�าหน�าท่ีงานพัฒนาชุมชนทําการชี้แจงข้ันตอนและวิธีการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือให�ประชาชนได�ทราบและเข�าใจในข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผน การยกร�างแผนแม�บทชุมชน ประธานชุมชนรวบรวมข�อมูลแผนงาน/โครงการ ท้ังหมด เพ่ือนา เสนอและรายงานให�กับเทศบาล ตําบลสลกบาตรได�ทราบ การประชาพิจารณ!แผนแม�บทชุมชน ให�สมาชิกชุมชนร�วมใจพัฒนาร�วมกัน พิจารณาถึงความถูกต�องของแผนชุมชนว�า สามารถสะท�อนเรื่องราวความเป3นจริงของชุมชนท่ี เก่ียวข�องกับคนและองค!กรชุมชนทุกกลุ�ม   



36   วชิราวรรณ  นิลเกตุ (2553) การศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ พัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษาองค!การบริหารส�วนตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย กลุ�มตัวอย�าง 373 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว�า โดยภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินในระดับปานกลาง โดยแยกเป3นรายด�าน ระดับมาก 1 ด�าน ได�แก�ด�านการวางแผนและการตัดสินใจ ระดับปลานกลาง 1 ด�าน ได�แก� ด�านการดําเนินการ และในระดับน�อย 2 ด�าน ได�แก� ด�านการรับผลประโยชน!และด�านการ ประเมินผล ส�วนการจําแนกตาม เพศ ประชาชนท่ีมีเพศต�างกัน พบว�าระดับการมีส�วนร�วมโดยรวม ในทุกด�านไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต�างกัน พบว�า การมีส�วนร�วมในการพัฒนาโดยรวมรายด�านแตกต�างกัน ซ่ึงโอกาสนี้สามารถใช�เป3นประโยชน!  และหาแนวทางให�ประชาชานสามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาขององค!การบริหารส�วนตําบล บ�านเด่ือมากยิ่งข้ึนไป     จริญญา จันทร,ทรง (2555) งานวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค!เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินในเขต องค!การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือหาแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินขององค!การบริหาร ส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�จํานวน 346 คน ผลการวิจัยพบว�า 1. การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินในเขตองค!การบริหาร ส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบว�าโดยภาพรวมประชาชน มีส�วนร�วมต�อการพัฒนาท�องถ่ินอยู�ในระดับปานกลาง โดยด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีส�วนร�วม ในการรับผลประโยชน! รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ การมีส�วนร�วมใน การปฏิบัติการและการมีส�วนร�วมในการประเมินผลตามลําดับ โดยในด�านการมีส�วนร�วมการร�วม รับผลประโยชน! ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู�สึกภูมิใจเม่ือโครงการต�าง ๆ ก�อให�เกิดประโยชน!กับ คนส�วนใหญ�ในท�องถ่ิน ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือได�มีส�วนร�วม ในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะพัฒนาท�องถ่ิน ส�วนด�านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส�วนร�วมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกตัวแทนข้ึนมาเป3นผู�นําในกิจกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือมีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกับเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานด�านการพัฒนาท�องถ่ิน สมาชิกสภา หรือผู�บริหาร ถึงผลการดําเนินงานของกิจกรรมในการพัฒนาท�องถ่ิน 2. แนวทางการ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินในเขตองค!การบริหารส�วนตําบล หนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้   ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  ควรประชาสัมพันธ!ให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข�าวสารอย�างต�อเนื่อง และมีความสมํ่าเสมอ เช�น ประกาศข�าวทางวิทยุกระจายเสียง ควรจัดให�มีการประชาพิจารณ!ในท�องถ่ินก�อนจะมีการตัดสินใจ 



37  วางแผนพัฒนาท�องถ่ินอย�างต�อเนื่อง และควรให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการแสดง ความคิดเห็นและตัดสินใจในการพัฒนาท�องถ่ินอย�างจริงจังมากกว�าท่ีเป3นอยู� ด�านการมีส�วนร�วม ปฏิบัติการ ควรให�การสนับสนุนประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ได�แก� โครงการ อบรมกลุ�มอาชีพ โครงการองค!การบริหารส�วนตําบลเคลื่อนท่ี โครงการเมืองน�าอยู� โครงการ เก่ียวกับวันสําคัญทางศาสนา โครงการเก่ียวกับประเพณีต�าง ๆ ควรมีการส�งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ�มทํากิจกรรมโดยมีการระดมทรัพยากร ได�แก� เงิน คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณ! ท่ีอยู�ในหมู�บ�านเพ่ือดําเนินการรวมกลุ�ม ด�านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน! ควรส�งเสริม ให�ประชาชนได�ตระหนักและเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการขององค!กรปกครอง ส�วนท�องถ่ินเพ่ือรักษาผลประโยชน!อันพึงมีพึงได�ของท�องถ่ินตน ควรส�งเสริมให�ความรู�ด�านสิทธิ ประโยชน!ท่ีประชาชนจะได�รับในการพัฒนาด�านต�าง ๆ ขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และการพัฒนาโครงการในตําบลเพ่ือให�ประชาชนได�รับประโยชน!ในโครงการพัฒนา และด�าน การมีส�วนร�วมในการประเมินผล ควรสนับสนุนให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล การทํางานและตรวจสอบผลการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมขององค!กรปกครอง ส�วนท�องถ่ินให�เป3นไปอย�างมี ควรเปdดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการรับฟbงการแถลงผล การดําเนินงาน และให�ข�อเสนอในโครงการเคลื่อนท่ีประเภทต�าง ๆ ท่ีก�อให�เกิดการพัฒนาใน ท�องถ่ิน และควรส�งเสริมให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานขององค!การบริหารส�วน ตําบลในทุกโครงการ    นุสรา พันธรักษ, (2555) การศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ พัฒนาท�องถ่ิน: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค!เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปbจจัยส�วนบุคคล และการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา ท�องถ่ินตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมี ส�วนร�วมของประชนในการพัฒนาท�องถ่ินตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา จําแนกตามปbจจัยส�วนบุคคล โดยกลุ�มตัวอย�าง คือ ประชาชนในตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 351 คน ผลการศึกษาพบว�า 1. ประชาชนกลุ�ม ตัวอย�างส�วนใหญ�เป3นเพศชาย มีอายุ 26-35 ปr มีอาชีพเป3นเกษตรกร สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. และมีรายได�ต�อเดือนส�วนใหญ� 5,000-10,000 บาท 2. ประชาชนกลุ�ม ตัวอย�างมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน ในภาพรวมอยู�ระดับปานกลาง 3. ประชาชนกลุ�มตัวอย�าง มีระดับการศึกษา และรายได�ต�อเดือนต�างกัน มีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินใน ภาพรวมเป3นไปตามสมมติฐาน พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน ในภาพรวม  ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป3นรายด�านพบว�า ค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ด�านปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด�านวางแผนพัฒนา และค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ด�านติดตามตรวจสอบ ผลการวิเคราะห!เพ่ือเปรียบเทียบ จําแนกตามปbจจัยส�วนบุคคลของประชาชน พบว�าระดับการศึกษาต�างกันมีระดับการมีส�วนร�วม ในการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวมเป3นไปตาม



38  สมมติฐาน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน อยู�ในระดับปานกลาง แสดงให�เห็นถึงความพร�อมของประชาชนพอสมควร ซ่ึงสามารถส�งเสริม หรือพัฒนาให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในระดับมาก หรือมากท่ีสุดได�  สกาวรัตน, ศักดี (2555) ได�ศึกษาเรื่อง กลยุทธ!ในการสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนใน การปกครองท�องถ่ินของเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค! พบว�า 1. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองท�องถ่ินของเทศบาลเมืองชุมแสง ข�อท่ีมี ระดับการมีส�วนร�วมตํ่าท่ีสุด ได�แก� การสนใจติดตามข�าวสารและกิจกรรมทางการเมืองของท�องถ่ิน การรณรงค!สนับสนุนบุคคลและพรรคท่ีนิยม การมีส�วนร�วมในการเป3นองค!กรตรวจสอบการ ดําเนินงานตามโครงการและรายงานจังหวัดทราบ และการมีส�วนร�วมในการนา ปbญหาในเทศบาลไป หารือในท่ีประชาคม ส�วนปbจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองท�องถ่ินของ เทศบาลเมืองชุมแสง ได�แก� อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี 2.การมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองท�องถ่ินของเทศบาลเมืองชุมแสง ข�อท่ีมี ปbญหาสูงท่ีสุด ได�แก� ปbญหาการชี้นา ของสื่อสารมวลชนทําให�ไม�สามารถพูดคุยประเด็นทางการ เมืองร�วมกับผู�อันได�ย�างเต็มท่ี ปbญหาการชี้นํา ของผู�นําในชุมชนทําให�ประชาชนไม�ได�ตัดสินใจ เลือกต้ังผู�สมัครการปกครองท�องถ่ินด�วยตนเอง ปbญหาการมีส�วนร�วมกับเทศบาลในการวิเคราะห! ปbญหาในภาพรวมของเทศบาล และปbญหาการมีส�วนร�วมกับเทศบาลในการจัดลําดับความสําคัญของปbญหา 3. กลยุทธ!ในการสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองท�องถ่ินของเทศบาล เมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค! ได�แก� ด�านการบริหารงาน เช�น ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปhายชักชวนประชาชนกันออกไปเลือกต้ังให�มากข้ึน ด�านการประชาสัมพันธ! เช�น ควรมีการ เผยแพร�ข�าวสารและกิจกรรมทางการเมืองโดยใช�เสียงตามสายอย�างต�อเนื่อง ด�านการรับฟbงความ คิดเห็น เช�น ควรเปdดจุดให�ประชาชนแสดงความคิดเห็น ด�านการชักชวนและส�งเสริม เช�น ควรมี การส�งเสริมให�ประชาชนออกความเห็นเก่ียวกับปbญหาในตําบลได�อย�างเต็มท่ี     ลีลารัตน, แบ!งทิศ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานของ องค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� ซ่ึงมีวัตถุประสงค!เพ่ือ 1. ศึกษาถึงลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอ หนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 2. ศึกษาถึงปbจจัยต�างๆท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 3. ศึกษาถึงปbญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค!การบริหาร ส�วนตําน้ํารัด อําเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� ผลการศึกษาพบว�า ลักษณะการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดมีการ บริหารงานท่ียึดเอาแต�ความคิดเห็นเฉพาะบุคลากรขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดและตัวแทน ของหมู�บ�านท่ีเข�าร�วมในการประชุม องค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดควรให�ความสําคัญต�อความคิดเห็นท่ีแท�จริงของประชาชนโดยเปdดโอกาสให�ประชาชนได�มีวิธีการแสดง



39  ความคิดเห็นและ ตรวจสอบการดา เนินงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดมากกว�านี้ ซึงจะทําให�องค!การบริหาร ส�วนตําบลน้ํารัดได�รับทราบข�อมูลโดยตรงจากประชาชน ในการศึกษาลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนและปbจจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อการ บริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด พบว�า ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลน้ํารัดให� ความสําคัญและต�องการมีโอกาสเข�าไปมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ อาทิเช�น การประชุมประชาวิจารณ! ดังนั้นองค!การบริหาร ส�วนตําบลน้ํารัดควรให�ความรู�แก�ประชาชน มีการเปdดประชุมประชาวิจารณ!ให�ถ่ีข้ึนและออกสํารวจ ความต�องการของประชาชนตามพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะได�เข�าถึงประชาชนได�อย�างใกล�ชิด แต�ประชาชนก็ยัง มีปbจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมต�อการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดนั่นคือ สถานภาพทางสังคม การศึกษา และอาชีพ ในการศึกษาถึงปbญหา อุปสรรค ในการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานของ องค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด พบว�า มีปbญหาเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยองค!การบริหารส�วน ตําบลน้ํารัดควรมีการเปdดโอกาสให�ประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึนและ ควรเปdดโอกาสรับฟbงความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปมากกว�าท่ีจะรับฟbงความคิดเห็นเฉพาะตัว แทนหมู�บ�านเท�านั้น ปbญหาการประชาสัมพันธ! องค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดควรให�ความสําคัญ ต�อการกระจายข�าวสารและข�อมูลให�ถึงประชาชนให�มากกว�านี้มีการประชาสัมพันธ!แจ�งการดําเนินงานโครงการต�างๆให�ประชาชนได�รับทราบเป3นระยะๆ ตลอดการดําเนินโครงการ และปbญหา เรื่องการตรวจสอบภายหลังจากเสร็จการดําเนินงาน องค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดไม�ควรใช� วิธีการสรุปผลการดําเนินงานในท่ีประชุมเพียงเท�านั้น ควรมีการออกสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนต�อการดําเนินงานขององค!การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงาน  ข�อเสนอแนะสําหรับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค!การบริหาร ส�วนตําบลน้ํารัดควรให�ความรู�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีเ ก่ียวกับลักษณะการบริหารงานขององค!การ บริหารส�วนตําบลรวมถึงประชาสัมพันธ!ข�อมูลต�างๆเก่ียวกับการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบล น้ํารัดให�กับประชาชนอย�างต�อเนื่อง และท่ีสําคัญผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานขององค!การบริหารส�วน ตําบลน้ํารัดควรมีการลงพ้ืนท่ีสอบถามความต�องการของประชาชนเพ่ือท่ีจะได�ข�อมูลท่ีแท�จริงจากประชาชน    กิตติศักดิ์ แสงประทุม (2559) ได�ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อ   การบริหารงานเทศบาลตําบลโปXง อําเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค!เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงาน เทศบาลตําบลโปXง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการ        มีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงาน เทศบาลตําบลโปXง จําแนกตามข�อมูลส�วนบุคคลวิธีการศึกษาวิจัยใช�การสํารวจคือ การใช�แบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น380 คน ผลการศึกษาการ     มีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานเทศบาลตําบลโปXง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว�า    โดยรวมอยู �ในระดับปานกลาง (X =3.36) โดยมีความคิดเห็น ด�านการมีส�วนร�วมในการรับ             



40  ผลประโยชน! มีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก (X =3.56) รองลงมาด�านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล มีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก (X =3.49) ด�านการมีส�วนร�วมในการวางแผนบริหารงานและร�วมปฏิบัติ (X =3.35) และด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (X =3.05) มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางและจากการ เปรียบเทียบระดับการมีส�วนร�วมของประชนต�อการ บริหารเทศบาลตําบลโปXง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว�า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได� ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�เขตเทศบาล ท่ีแตกต�างกัน มีผลต�อความคิดเห็นของการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานเทศบาลตําบลโปXง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แตกต�างกัน            ซ่ึงเป3นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ข�อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ คือ จากผลการศึกษาพบว�าระดับการ      มีส�วนร�วมของประชาชน ควรมีนโยบายด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  เม่ือเกิดปbญหาข้ึนในชุมชน หรือหมู�บ�านควรให�ประชาชนในหมู�บ�านช�วยกันแก� ปbญหาต�าง ๆ เหล�านั้นร�วมกัน ควรมีการจัดการ    ด�านการมีส�วนร�วมในการวางแผนบริหารงานและร�วมปฏิบัติงานต�าง ๆ ให�ท่ัวถึง มีการสนับสนุนการดําเนินการรักษาความปลอดภัยในท�องถ่ิน ควรมีนโยบายพัฒนาด�านการมีส�วนร�วมในการรับผล     ประโยชน!ให�ประชาชนมีการเข�าร�วมโครงการอบรมพัฒนาหรือกิจกรรมเทศบาล ฯ จัดทําข้ึนเพ่ือ      ส�งเสริมชุมชนให�มีรายได�เพ่ิม  เนตรนภา  คงหอม (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค!  ซ่ึงมีวัตถุประสงค!เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค! และเปรียบเทียบ การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลเขากะลา อําเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค! จําแนกตามคุณลักษณะส�วนบุคคล โดยศึกษาจากกลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค! จํานวน 376 คน เครื่องมือท่ีใช ัในการศึกษา ได�แก� แบบสอบถาม สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห!ข�อมูล ได�แก� ค�าความถ่ี         ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช�ค�าเอฟ (F-test) ด�วยวิธีการวิเคราะห!ความ แปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว�า 1. ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบล เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค! ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต� ละด�านสามารถเรียงลําดับได�ดังนี้ ด�านการกําหนดวัตถุประสงค!ของแผนพัฒนา รองลงมา ด�านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนา ด�านการเก็บรวบรวมข�อมูลและ วิเคราะห!ข�อมูล ด�านการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา ด�านการจัดทําร�างแผนพัฒนา ด�านการอนุมติและประกาศใช�แผนพัฒนา และด�านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา 2. การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาองค!การบริหาร ส�วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค! จําแนกตามคุณลักษณะส�วนบุคคล พบว�า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต�างกัน มีส�วนร�วมในการจัดทํา แผนพัฒนาแตกต�างกัน และประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแตกต�างกัน มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาไม�แตกต�างกัน  



41   สิทธิ์ธนัชท, วารุณสหรัชภณ (2559) การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานปกครองส�วนท�องถ่ิน องค!การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค! เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือศึกษาและแนวทางแก�ไขการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานปกครองส�วนท�องถ่ินองค!การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกลุ�มตัวอย�างคือประชาชนท่ีอาศัยอยู�เฉพาะในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา โดยใช�สถิติในการวิเคราะห! ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว�ากลุ�มตัวอย�างมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานปกครองส�วน ท�องถ่ินด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและด�านการมีส�วนร�วมในผลประโยชน! อยู�ในระดับปานกลางส�วนด�านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติดําเนินงาน และด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลอยู�ใน ระดับน�อย นอกจากนี้กลุ�มตัวอย�างมีข�อเสนอแนะว�า ประชาชนต�องการเสนอแนะการทํางานของ อบต. และร�องทุกข!เรื่องราวต�าง ๆ ได�หลากหลายช�องทาง ในขณะเดียวกันต�องการให� อบต. ชี้แจงผล การร�องทุกข! ชี้แจงการใช�งบประมาณ ผ�านสื่อประชาสัมพันธ!ของ อบต. ให�มากข้ึนและประชาชนต�องการให� อบต. เป3นผู�ทําหน�าท่ีประสานงานกลุ�มประชาชน เพ่ือเข�าร�วมกิจกรรมสามารถแสดงความ คิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ือใช�เป3นแนวทางวางแผนพัฒนา อบต. เพ่ือประโยชน!ด�านความเป3นอยู�และคุณภาพชีวิตของประชาชน ควรเปdดโอกาสเข�ามาร�วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา อบต. และการบริหารให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช�จ�ายเงินงบประมาณอย�างคุ�มค�าและสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินให�มากท่ีสุด  จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องดังท่ีกล�าวมา สรุปได�ว�าปbจจัย ต�างๆ  เช�น  การรับรู�ข�าวสาร ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยในชุมชน ความรู�ความเข�าใจมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบล และมีความจําเป3นอย�างยิ่งท่ีจะให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการองค!การบริหารส�วนตําบลกับภาครัฐ ท้ังนี้จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ�านมาล�วนแล�วแต�แสดงให�เห็นถึงศักยภาพขององค!การบริหารส�วนตําบล ท้ังนี้เนื่องจากการมีส�วนร�วมคือ การท่ีเปdดโอกาสให�ประชาชนได�พัฒนาศักยภาพ ของตนเองโดยการสมัครใจเข�าร�วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาของชุมชนต้ังแต�การค�นหา ปbญหา การตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร�วมดํา เนินการตามแผน การได�รับประโยชน!อย�างเป3นธรรมจากกิจกรรม และการประเมินผลเพ่ือนําไปสู�การแก�ไขปbญหาจากบทเรียนรู�ร�วมกันของกิจกรรมการพัฒนานั้นๆ  



4442  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค"เพ่ือ1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป2นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 3.3 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย 3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.5 การวิเคราะห"ข�อมูล 3.6 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห"ข�อมูล  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง การศึกษาในครั้งนี้มุ�งเน�นศึกษาไปท่ีลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยศึกษาให�ครอบคลุมในพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ทุกหมู�บ�าน รวมท้ังสิ้น 10 หมู�บ�าน สถานท่ีเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก� พ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงประกอบไปด�วย 10 หมู�บ�าน ดังต�อไปนี้   



43 ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนประชากรท้ังหมดของตําบลแม�สามแลบ  หมู�ท่ี บ#าน จํานวนประชากร ชาย หญิง รวม 1 บ�านแม�สามแลบ 1,169 1,132 2,301 2 บ�านแม�ตอละ 2,223 2,025 4,248 3 บ�านสิวาเดอ 361 355 716 4 บ�านสบเมย 522 484 1,006 5 บ�านบุญเลอ 530 484 1,014 6 บ�านกลอเซโล 383 323 706 7 บ�านเครอะบอ 180 151 331 8 บ�านห�วยกระต�าย 242 251 493 9 บ�านกอมูเดอ 289 291 580 10 บ�านปูOคํา 196 177 373 รวม 6,095 5,673 11,768  ท่ีมา: สํานักงานทะเบียน อําเภอสบเมย  (ข�อมูล 1-13  เดือนมิถุนายน  2561)   3.1.1 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช#ในการศึกษาวิจัย  ประชาชนกลุ�มตัวอย�างในเขตตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 387 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 11,768 คน (ข�อมูล 1-13 เดือนมิถุนายน 2561)    3.1.2 วิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง    การกําหนดกลุ�มขนาดตัวอย�าง กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ กลุ�มประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยใช�วิธีการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างแบบทราบจํานวนประชากรท่ี ชัดเจนและแน�นอนโดยการแทนค�าในสูตรของ Yamane (โดยกําหนดค�าระดับความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 หรือ 5%) ได�ดังนี้    กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได�แก� การสุ�มตัวอย�างจากประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 11,768 คน 



44 การคํานวณขนาดของกลุ�มตัวอย�าง   สูตร  n     =    N                                  1+Ne2 เม่ือ  N คือ ขนาดของประชากร = 11,768 ราย   e คือ ความคลาดเคลื่อน     = 5%   n คือ ขนาดกลุ�มตัวอย�าง โดยยอมให�มีความคาดเคลื่อนในการสุ�มตัวอย�างร�อยละ 5   คํานวณได�ดังนี้     n       =    11,768            1+ (11,768 x 0.052)              จํานวนขนาดตัวอย�าง    =    386.850 = 387 คน  จากการคํานวณจะได�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 387 คน เนื่องจากขนาดของประชากรแต�ละกลุ�มมีความแตกต�างกันจึงคํานวณตัวอย�างโดยการสุ�มตัวอย�างตามสัดส�วนของประชากร       ตามสูตรคํานวณ การหาแบบมีสัดส�วน ดังนี้      n1        =      nN1                N  โดย  n1        = จํานวนหน�วยตัวอย�างท่ีจะสุ�มจากแต�ละกลุ�ม      N   = จํานวนของหน�วยตัวอย�างท่ีต�องการท้ังหมด      n         = จํานวนประชากรท้ังหมด      N1   = จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม  



45 ตารางท่ี 2 การคํานวณหาขนาดตัวอย�างประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  หมู�บ#านในเขต ตําบลแม�สามแลบ จํานวนประชากร (คน) ขนาดของกลุ�ม ตัวอย�างที่ศึกษา (คน)  หมู� 1 บ�านแม�สามแลบ 2,301 76 หมู� 2 บ�านแม�ตอละ 4,248 140 หมู� 3 บ�านสิวาเดอ 716 24 หมู� 4 บ�านสบเมย 1,006 33 หมู� 5 บ�านบุญเลอ 1,014 33 หมู� 6 บ�านกลอเซโล 706 23 หมู� 7 บ�านเครอะบอ 331 11 หมู� 8 บ�านห�วยกระต�าย 493 16 หมู� 9 บ�านกอมูเดอ 580 19  หมู� 10 บ�านปูOคํา 373 12 รวม 11,768 387  3.2 เครื่องมือท่ีใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูล การวิจัยครั้งนี้เป2นการศึกษาวิจัยท่ีเน�นการดําเนินงานเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย แบบสอบถามปลายป[ดสําหรับประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี ตําบลแม�สามแลบ ประกอบไปด�วย 3 ส�วน ดังนี้   ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค"การบริหารส�วน ตําบลแม�สามแลบ  โดยผู�วิจัยได�กําหนดระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค"การ บริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ  ในภาพรวมของแต�ละด�าน ออกเป2น 5 ระดับ ดังนี้   มากท่ีสุด  5 คะแนน   มาก    4 คะแนน   ปานกลาง  3 คะแนน  น�อย    2 คะแนน   น�อยท่ีสุด  1 คะแนน   



46 ผู�วิจัยได�กําหนดเกณฑ"การแปลผลระดับการบริหารงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ ดังนี้   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =         5 – 1           =  0.80                จํานวนชั้น                         5  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  อยู�ในระดับมากท่ีสุด   คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  อยู�ในระดับมาก   คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  อยู�ในระดับปานกลาง   คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  อยู�ในระดับน�อย   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด   ตอนท่ี 3 ป_ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะ ต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ  3.3 ข้ันตอนการสร#างเครื่องมือวิจัย การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป2นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ"ตามลําดับดังนี้  1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย"ท่ีปรึกษา  2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ  3. สร�างเครื่องมือในการวิจัย  4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย"ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ  5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท"ท่ีกําหนดไว� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�า IOC ต้ังแต� .67–1.00  6. นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน แล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�า โดยการนําผลการทดสอบมาวิเคราะห""ความเชื่อม่ันโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์ของความสมํ่าเสมอภายใน (Internal Consistency) ด�วยเครื่องคอมพิวเตอร" ผลการวิเคราะห""หาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.84 โดยวิธีหาค�าสัมประสิทธิ์ของความสมํ่าเสมอภายใน (Internal Consistency) ด�วยเครื่องอมพิวเตอร""   7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย"ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ"และจัดพิมพ"แบบสอบถามฉบับสมบูรณ"เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป 



47  3.4 การเก็บรวบรวมข#อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมโดย  1. ขอหนังสือถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความอนุเคราะห"ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล  3. ตรวจสอบความสมบูรณ"ของคําตอบ  4. จัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห"ต�อไป  3.5 การวิเคราะห;ข#อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ ผู�วิจัยได�ใช�แบบสอบถามปลายป[ดกับประชากรกลุ�มตัวอย�างในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ และหลังจากนั้นผู�วิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห"ข�อมูลโดยใช� โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ ร�อยละ (Percentage) เก่ียวกับลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชน ต�อการบริหารงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ และป_จจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน และจากการรวบรวมข�อมูลเอกสาร ต�างๆ จากการสังเกตการณ"การมีส�วนร�วมของประชาชน โดยใช�วิธีวิเคราะห"เนื้อหา (Content Analysis) โดยประมวลความคิดเห็นจากกลุ�มตัวอย�าง เพ่ือให�เห็นความคิดเห็นท่ี สอดคล�องและแตกต�างของผู�ตอบแบบสอบถามในแต�ละข�อ และหลังจากนั้นนําข�อมูลท่ีได�มาแยกประเภท และจัดให�เป2นหมวดหมู�เพ่ือแยกให�เห็นเป2นประเด็นอย�างชัดเจน และสรุปให�เห็นเป2นประเด็นตามวัตถุประสงค"ของการศึกษาวิจัยและนําทฤษฎีท่ีได�มาวาง เป2นกรอบแนวคิดเพ่ือนํามาวิเคราะห"ข�อมูลโดยวิเคราะห"ข�อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห"เชิงอรรถาธิบาย เพ่ือสรุปผลการศึกษาต�อไป  3.6 สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห;ข#อมูล  ในการวิเคราะห""ข�อมูลท่ีได��นั้น วิเคราะห""คํานวณด�วย"โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร"" ซ่ึงสถิติท่ีใช��ในการวิเคราะห""ข�อมูล ดังนี้คือ    1. ข�อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห"ข�อมูลพ้ืนฐานท่ีประกอบด�วย เพศ อายุ โดยใช�สถิติ ค�าความถ่ี  และค�าร�อยละ           2. ข�อมูลตอนท่ี 2  การวิเคราะห"การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยใช�สถิติ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช�มาตราประมาณค�า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert แต�ละข�อจะมีมาตรา (Scale) แบ�งออกเป2น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด ตามลําดับ ซ่ึงมีการให�คะแนน ดังนี้  



48    มากท่ีสุด ให�ค�าน้ําหนักคะแนน 5    มาก  ให�ค�าน้ําหนักคะแนน 4    ปานกลาง ให�ค�าน้ําหนักคะแนน 3    น�อย  ให�ค�าน้ําหนักคะแนน 2    น�อยท่ีสุด ให�ค�าน้ําหนักคะแนน 1 ในการประเมินผลเกณฑ"ท่ีใช�ในการแปลความจากคะแนนเฉลี่ย ได�แบ�งตามแนวคิดของเบสท" (Best, 1977: 179-187) ได�ดังนี้ สูตรการกําหนดช�วงคะแนน  =                 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด              ระดับการแบ�ง     =  5 -1          5     =  0.80     เกณฑ"การแปลความหมายของค�าเฉลี่ยใช�แบบอันตรภาคชั้น โดยแบ�งผลคะแนนเฉลี่ยเป2น      5 ระดับดังนี้  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง  4.81  ถึง  5.00  หมายถึง  การมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง  3.81  ถึง  4.80  หมายถึง  การมีส�วนร�วมของประชาชนมาก  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง  2.81  ถึง  3.80  หมายถึง  การมีส�วนร�วมของประชาชนปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง  1.81  ถึง  2.80  หมายถึง  การมีส�วนร�วมของประชาชนน�อย  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง  1.00  ถึง  1.80  หมายถึง  การมีส�วนร�วมของประชาชนน�อยท่ีสุด  3. ข�อมูลตอนท่ี 3 การวิเคราะห"ศึกษาวิเคราะห"สมมติฐาน โดยใช�สถิติ T-test และ F-test หรือ One–way Anova 



49  บทที่ 4 ผลการศึกษา   การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน              มีวัตถุประสงค'เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค'การ บริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู%ศึกษาได%ดําเนินการเก็บรวบรวมข%อมูล จากเครื่องมือคือแบบสอบถามกับประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยได%ทําการตรวจสอบ เรียบเรียง ประมวลผลข%อมูล ผู%วิจัยได%นําเสนอผลการวิเคราะห'ข%อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายโดยแบ�งเป�น 3 ตอนคือ  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห'ข%อมูลท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม    ตอนท่ี 2 ข%อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให%เกิดความเข%าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห'ข%อมูล ผู%วิจัยได%กําหนดสัญลักษณ'ท่ีใช%ในการแปลผล ดังนี้ X  แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) S.D.  t F  SS df MS Sig *  แทนแทนแทน  แทน แทน แทน แทน แทน  ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation)ค�าสถิติท่ีคํานวณจากt-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจากF-testหรือวิเคราะห'ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ผลรวมของค�าความเบ่ียงบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) ระดับความเป�นอิสระ (degrees of freedom) ค�าเฉลี่ยผลรวมของความเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) นัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05     



50  4.1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม  ข%อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู%ตอบสอบถาม ซ่ึงประกอบด%วย เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ผลการวิเคราะห'ปรากฏดังนี้  ตารางท่ี 3 ข%อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู%ตอบแบบสอบถาม  ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 182 47.00 อายุ   20 – 30 ปb 24 6.20 31 – 40 ปb 55 14.20 41 – 50 ปb 164 42.40 51 – 60 ปb 121 31.30 มากกว�า 60 ปb ข้ึนไป 23 5.90 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.        เวลา 1 – 20 ปb  20 5.20      เวลา 21 – 30 ปb  211 54.50      เวลา 31 ปb ข้ึนไป     156 40.30                   รวม 387 100.00   จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห'ข%อมูลท่ัวไปผู%ตอบแบบสอบถามท่ีใช%เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามเพศกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ เพศหญิง จํ า น ว น 205 คน คิดเป�นร%อยละ 53.00 รองลงมา เป�นเพศชาย จํานวน 182 คน คิดเป�นร%อยละ 47.00 จําแนกตามอายุกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช�วงอายุ 41 – 50 ปb จํานวน 164 คน คิดเป�นร%อยละ 42.40 รองลงมา ช�วงอายุ 51 – 60 ปb จํานวน 121 คน คิดเป�นร%อยละ 31.30 ช�วงอายุ 20 – 30 ปbจํานวน 24 คน คิดเป�นร%อยละ 6.20 ช�วงอายุ 31 – 40 ปb จํานวน 55 คน คิดเป�นร%อยละ 14.20และส�วนน%อยท่ีมีช�วงมากกว�า 60 ปb ข้ึนไป จํานวน 23 คน คิดเป�นร%อยละ 5.90 จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.  21 – 30 ปb จํานวน 211 คน คิดเป�นร%อยละ 54.50 รองลงมา ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 31 ปb ข้ึนไป จํานวน 156 คน คิดเป�นร%อยละ 40.30 และส�วนน%อยท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 1 – 20 ปb จํานวน 20 คน คิดเป�นร%อยละ 5.20 (ตามลําดับ)  



51  4.2 ข�อมูลเก่ียวกับการมีส3วนร3วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส3วนตําบลแม3สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม3ฮ3องสอน  ตารางท่ี 4 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านภาพรวมในแต�ละด%าน  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ   S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม ด�านภาพรวมในแต3ละด�าน    1. ด%านจัดให%มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 4.13 0.43 มาก 2. ด%านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.21   0.42 มากท่ีสุด 3. ด%านปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ 4.07 0.42 มาก 4. ด%านปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.98 0.49 มาก 5. ด%านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.00 0.53 มาก 6. ด%านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู%สูงอายุและพิการ 4.07 0.43 มาก 7. ด%านคุ%มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 4.23 0.38 มากท่ีสุด 8. ด%านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน 4.10 0.45 มาก รวม 4.10 0.17 มาก   



52   จากตารางท่ี 4 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านภาพรวมในแต�ละด%าน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.10)    เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือด%านคุ%มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม (Χ  = 4.23) ด%านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Χ  = 4.21) และให%ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ ด%านจัดให%มีและบํารุงทางน้ําและทางบก (Χ  = 4.13) ด%านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน (Χ  = 4.10) ด%านปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ และด%านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู%สูงอายุและพิการ มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.07) ด%านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (Χ  = 4.00) และด%านปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Χ  = 3.98)  ตามลําดับ   



53   ตารางท่ี 5 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านจัดให%มีและบํารุงทางน้ําและทางบก  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 1. ด�านจัดให�มีและบํารุงทางน้ําและทางบก    1.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 4.07  0.89 มาก 1.2 การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�าง ๆ  4.27 0.81 มากท่ีสุด 1.3 การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.30  0.80 มากท่ีสุด 1.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.09  0.86 มาก 1.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.27 0.67 มากท่ีสุด 1.6 การได%มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร%างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท%า ท�อระบายน้ําและเส%นทางคมนาคมให%สามารถใช%งานได%ตลอดปb มีความสะดวกและปลอดภัย 4.35 0.69 มากท่ีสุด 1.7 การได%มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร%างท�าเทียบเรือ ศาลาชมวิว และท�ารถยนต'โดยสาร และจัดระบบการจราจร เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟfาพลังงานทางเลือก รวมท้ังพัฒนาการจัดผังเมือง 3.80 0.89 มาก 1.8 การได%มีส�วนร�วมในการส�งเสริมพัฒนาแหล�งน้ํา ระบบประปาภูเขา ท้ังแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ให%เพียงพอต�อความต%องการ 3.88 0.84 มาก  รวม 4.13 0.43 มาก 



54  จากตารางท่ี 5 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านจัดให%มี และบํารุงทางน้ําและทางบก โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก      (Χ  = 4.13) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได%มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร%างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท%า ท�อระบายน้ําและเส%นทางคมนาคมให%สามารถใช%งานได%ตลอดปb มีความสะดวกและปลอดภัย          (Χ  = 4.35) การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 4.30) การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ และองค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน  (Χ  = 4.27) ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.09) การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. (Χ  = 4.07) และการได%มีส�วนร�วมในการส�งเสริมพัฒนาแหล�งน้ํา ระบบประปาภูเขา ท้ังแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ให%เพียงพอต�อความต%องการ (Χ  = 3.88) และการได%มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร%างท�าเทียบเรือ ศาลาชมวิว และท�ารถยนต'โดยสาร และจัดระบบการจราจร เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟfาพลังงานทางเลือก รวมท้ังพัฒนาการจัดผังเมือง (Χ  = 3.80) ตามลําดับ 



55  ตารางท่ี 6 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบล        แม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านการรักษาความสะอาดของถนน      ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 2. ด�านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    2.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 4.19  0.84 มาก 2.2 การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ 4.41 0.67 มากท่ีสุด 2.3 การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.43  0.59 มากท่ีสุด 2.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.25  0.76 มากท่ีสุด 2.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคย สอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบ ในการบริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.16 0.75  มาก 2.6 การมีส�วนร�วมในการพัฒนาและฟlmนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล%อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให%คนอยู�ร�วมกับปnาอย�างยั่งยืน 4.21 0.74  มากท่ีสุด 2.7 การมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย�างเป�นระบบ และถูกสุขอนามัย 3.83 0.89  มาก รวม 4.21 0.42  มากท่ีสุด  



56  จากตารางท่ี 6 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.21) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 4.43) การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ (Χ  = 4.41) การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.25) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาและฟlmนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล%อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให%คนอยู�ร�วมกับปnาอย�างยั่งยืน (Χ  = 4.21) ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. (Χ  = 4.19) องค'การบริหารส�วนตําบลเคย สอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบ ในการบริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.16) และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย�างเป�นระบบ และถูกสุขอนามัย (Χ  = 3.83) ตามลําดับ 



57  ตารางท่ี 7 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบล        แม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 3. ด�านป>องกันโรคและระงับโรคติดต3อ    3.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 3.94  0.90 มาก 3.2  การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ  4.15 0.83 มาก 3.3 การได% มีส� วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.24  0.76 มากท่ีสุด 3.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.15  0.75 มาก 3.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.17 0.75 มาก 3.6 การมีส�วนร�วมในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส�งเสริมให%มีระบบการบริการทางสุขภาพอย�างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมบทบาทของ อสม. ในพ้ืนท่ี 4.14 0.80 มาก 3.7 การมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชน เพ่ือมุ�งสู�สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3.85 0.87 มาก 3.8 การมีส�วนร�วมในการส�งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาระดับหมู�บ%าน ตําบล และระดับอําเภอ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ'กีฬาให%กับทุกหมู�บ%าน 3.91 0.88 มาก รวม 4.07 0.42 มาก   



58       จากตารางท่ี 7 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน           ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก         (Χ  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการและแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 4.24) ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.17) การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ และการได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.15) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส�งเสริมให%มีระบบการบริการทางสุขภาพอย�างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมบทบาทของอสม. ในพ้ืนท่ี (Χ  = 4.14) การได%เข%าร�วมประชุมเพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. (Χ  = 3.94) การมีส�วนร�วมในการส�งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาระดับหมู�บ%าน ตําบล และระดับอําเภอ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ'กีฬาให%กับทุกหมู�บ%าน (Χ  = 3.91) และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชน เพ่ือมุ�งสู�สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข (Χ  = 3.85) ตามลําดับ 



59  ตารางท่ี 8 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบล       แม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 4. ด�านป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย    4.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 4.02 0.91 มาก 4.2 การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�าง ๆ  3.88 0.96 มาก 4.3 การได% มีส� วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 3.81  0.99 มาก 4.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 3.94  0.94 มาก 4.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.00 0.88 มาก 4.6 การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม เน%นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล%อม     3.99  0.84          มาก 4.7 การได%มีส�วนร�วมกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติเพ่ือให%คนอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างยั่งยืน พร%อมกับการพัฒนาควบคู�ในด%านการพัฒนาส�งเสริมต�างๆ    3.92  0.94       มาก           4.8 การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพให%แก�ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    4.17 0.82      มาก 4.9 การได%มีส�วนร�วมกับการจัดต้ังและเพ่ิมบทบาทศูนย'ถ�ายทอดเทคโนโลยี   การเกษตรประจําตําบล    4.15 0.76      มาก 4.10 การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช%สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือลดต%นทุนการผลิตและเพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมท้ังผู%บริโภค    3.90 0.85      มาก รวม 3.98 0.49 มาก     



60  จากตารางท่ี 8 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกองค'ประกอบย�อย (Χ  = 3.98) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า      ให%ความสําคัญอยู�ในองค'ประกอบย�อย คือ การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพให%แก�ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Χ  = 4.17) การได%มีส�วนร�วมกับการจัดต้ังและเพ่ิมบทบาทศูนย'ถ�ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล (Χ  = 4.15) การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. (Χ  = 4.02) องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.00) การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม เน%นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล%อม (Χ  = 3.99) การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 3.94) การได%มีส�วนร�วมกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติเพ่ือให%คนอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างยั่งยืน พร%อมกับการพัฒนาควบคู�ในด%านการพัฒนาส�งเสริมต�างๆ (Χ  = 3.92) การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช%สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือลดต%นทุนการผลิตและเพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมท้ังผู%บริโภค (Χ  = 3.90) การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%ปhญหาต�างๆ (Χ  = 3.88) และการได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 3.81) ตามลําดับ 



61  ตารางท่ี 9 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ          อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 5. ด�านส3งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    5.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 3.92  0.85 มาก 5.2 การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ  4.10 0.82 มาก 5.3 การได% มีส� วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.12  0.83 มาก 5.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.08  0.83 มาก 5.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.05 0.83 มาก 5.6 การได%มีส�วนร�วมกับการจัดให%มีการพัฒนาและส�งเสริมให%มีการอนุรักษ'และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ิน 4.00 0.87 มาก 5.7 การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา 3.89 0.89 มาก 5.8 การได%มีส�วนร�วมกับการบํารุงซ�อมแซมสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา 3.84 0.85 มาก  รวม 4.00 0.53 มาก  



62  จากตารางท่ี 9 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกองค'ประกอบย�อย (Χ  = 4.00) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในประกอบย�อย คือ การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม        (Χ  = 4.12) การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ (Χ  = 4.10)  องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.05) การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.08) การได%มีส�วนร�วมกับการจัดให%มีการพัฒนาและส�งเสริมให%มีการอนุรักษ'และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ิน (Χ  = 4.00) การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. (Χ  = 3.92) การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา (Χ  = 3.89) และการได%มีส�วนร�วมกับการบํารุงซ�อมแซมสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา (Χ  = 3.84) ตามลําดับ 



63  ตารางท่ี 10 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู%สูงอายุและพิการ บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 6. ด�านส3งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุและพิการ    6.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 4.11  0.84 มาก 6.2  การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ  4.19 0.79 มาก 6.3 การได% มีส� วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.18  0.75 มาก 6.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 3.94  0.81 มาก 6.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.06 0.82 มาก 6.6 การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนา จัดต้ังกลุ�มสิทธิสตรี พัฒนาสังคมและชุมชน และคุณภาพชีวิตแก�สตรีทุกกลุ�มและทุกระดับ 4.17 0.81 มาก 6.7 การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ท้ังในและนอกระบบให%มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู�บ%าน 3.96 0.86 มาก 6.8 การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให%สนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 3.95 0.88 มาก 6.9 การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนาศูนย'พัฒนาเด็กเล็กให%มีคุณภาพและได%มาตรฐาน 4.06 0.83 มาก 6.10 การได%มีส�วนร�วมกับการสงเคราะห'และให%ความช�วยเหลือผู%ด%อยโอกาสทางสังคม ผู%สูงอายุ ผู%พิการ ให%ได%รับความช�วยเหลืออย�างครบถ%วนและทันท�วงที 4.04 0.80 มาก รวม 4.07 0.43 มาก 



64  จากตารางท่ี 10 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู%สูงอายุและพิการ           โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกองค'ประกอบย�อย (Χ  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในองค'ประกอบย�อย คือ การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ (Χ  = 4.19) การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม    (Χ  = 4.18) การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนา จัดต้ังกลุ�มสิทธิสตรี พัฒนาสังคมและชุมชน และคุณภาพชีวิตแก�สตรีทุกกลุ�มและทุกระดับ (Χ  = 4.17) การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต.(Χ  = 4.11) องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล และการได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนาศูนย'พัฒนาเด็กเล็กให%มีคุณภาพและได%มาตรฐานมีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.06) การได%มีส�วนร�วมกับการสงเคราะห'และให%ความช�วยเหลือผู%ด%อยโอกาสทางสังคม ผู%สูงอายุ ผู%พิการ ให%ได%รับความช�วยเหลืออย�างครบถ%วนและทันท�วงที  (Χ  = 4.04) การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาสนับสนุน การศึกษา ท้ังในและนอกระบบให%มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู�บ%าน (Χ  = 3.96) การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให%สนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Χ  = 3.95) และการได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 3.94) ตามลําดับ  



65  ตารางท่ี 11 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านคุ%มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 7. ด�านคุ�มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม    7.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 4.14  0.82 มาก 7.2  การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ  4.30 0.75 มากท่ีสุด 7.3 การได% มีส� วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.29  0.72 มากท่ีสุด 7.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.24  0.75 มากท่ีสุด 7.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.30 0.70 มากท่ีสุด 7.6 การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและฟlmนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล%อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให%คนอยู�ร�วมกับปnาอย�างยั่งยืน 4.29 0.71 มากท่ีสุด 7.7 การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ   สิ่งปฏิกูล อย�างเป�นระบบและถูกสุขอนามัย 4.04 0.84 มาก รวม 4.23 0.38 มากท่ีสุด   



66    จากตารางท่ี 11 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน            ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านคุ%มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อม      โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.23) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%ปhญหาต�างๆ และองค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.30) การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม และการได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและฟlmนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล%อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให%คนอยู�ร�วมกับปnาอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.29) การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.24) ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต.   (Χ  = 4.14) และการได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล อย�างเป�นระบบและถูกสุขอนามัย (Χ  = 4.04) ตามลําดับ  



67  ตารางท่ี 12 จํานวน ร%อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด%านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน  บทบาทของประชาชนในการมีส3วนร3วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส3วนตําบล  
Χ    S.D. ระดับ การมีส3วนร3วม 8. ด�านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปEญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน    8.1 การได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต. 3.99  0.87 มาก 8.2  การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ  4.05 0.85 มาก 8.3 การได% มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.12  0.84 มาก 8.4 การได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.12  0.85 มาก 8.5 องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล 4.04 0.88 มาก 8.6 การได%มีส�วนร�วมกับการสร%างเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ ส�งเสริมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและส�งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสร%างเสริมพัฒนาการเด็ก 4.21 0.80 มากท่ีสุด 8.7 การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมการจัดงานประเพณีแข�งเรือ จัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน'และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 4.22 0.76 มากท่ีสุด 8.8 การได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาส�งเสริมและบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเป�นระบบและเป�นธรรม รวมท้ังจัดหามาตรการเพ่ือความปลอดภัยให%แก�นักท�องเท่ียว 4.05 0.81 มาก  รวม 4.10 0.46 มาก  



68  จากตารางท่ี 12 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน        ให%ความสําคัญเก่ียวกับปhจจัยด%านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.10) เม่ือพิจารณาเป�นรายข%อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย พบว�า ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได%มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมการจัดงานประเพณีแข�งเรือ จัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน' และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Χ  = 4.22) การได%มีส�วนร�วมกับการสร%างเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ ส�งเสริมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและส�งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสร%างเสริมพัฒนาการเด็ก มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.21) ให%ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได%มีส�วนร�วมกับองค'การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม และการได%เข%าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน    (Χ  = 4.12) การได%ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก%แก%ปhญหาต�างๆ และการได%มีส�วนร�วมกับการพัฒนาส�งเสริมและบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเป�นระบบและเป�นธรรม รวมท้ังจัดหามาตรการเพ่ือความปลอดภัยให%แก�นักท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.05) องค'การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต%องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.04) และการได%เข%าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปhญหาความต%องการต�อ อบต.       (Χ  = 3.99) ตามลําดับ  4.3  การทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานข%อท่ี 1.1  เพศแตกต�างกันกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แตกต�างกันซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได%ดังนี้ HO = เพศแตกต�างกันการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน H1 = เพศแตกต�างกันการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน     



69  ตารางท่ี 13 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ ตัวแปรท่ีศึกษา  เพศ T-test for Equality of Means N Mean S.D T Df Sig 1. ด%านจัดให%มีการบํารุงทางน้ํา และทางบก ชาย 182 4.14 .441 .626 385 .451 หญิง 205 4.12 .426 .624 376  2. ด%านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังการจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ชาย 182 4.21 .428 -.099 385 .473 หญิง 205 4.22 .406 -.098 373  3. ด%านการปfองกันโรคและระงับ โรคติดต�อ ชาย 182 4.08 .414 .600 385 .366 หญิง 205 4.06 .432 .601 383  4. ด%านการปfองกันและบรรเทา สาธารณภัย ชาย 182 4.01 .488 1.327 385 .933 หญิง 205 3.95 .495 1.328 380  5. ด%านการส�งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชาย 182 4.02 .523 .655 385 .443 หญิง 205 3.98 .542 .656 382  6. ด%านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนผู%สูงอายุและพิการ ชาย 182 4.06 .426 -.092 385 .461 หญิง 205 4.07 .440 -.092 382  7. ด%านการคุ%มครองดูแล และดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อม ชาย 182 4.23 .371 -.120 385 .542 หญิง 205 4.23 .384 -.120 382  8.ด%านการบํารุงรักษาศิลปาจารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและ     วัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน ชาย 182 4.08 .455 -.856 385 .852 หญิง 205 4.12 .455 -.856 379  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบล ชาย 182 4.09 .162 .257 385 .403 หญิง 205 4.09 .185 .258 384  หมายเหตุ   Sig < 0.05   



70  จากตารางท่ี 13 พบว�า การวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ พบว�าในภาพรวม ผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุม   ไฟปnา มีค�าเท�ากับ .403 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า เพศท่ีแตกต�างกัน ของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน   สมมติฐานข%อท่ี 1.2 อายุแตกต�างกัน การวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ แตกต�างกัน  ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได%ดังนี้ HO = อายุแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ ไม�แตกต�างกัน H1 = อายุแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ แตกต�างกัน  



71  ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ   ตัวแปรท่ีศึกษา แหล3งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด%านจัดให%มีการบํารุงทางน้ําและทางบก ระหว�างกลุ�ม .570 4 .142 .758 .553 ภายในกลุ�ม 71.80 382 .188   รวม 72.37 386    2. ด%านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ี สาธารณะรวมท้ังการจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ระหว�างกลุ�ม 1.148 4 .287 1.669 .157 ภายในกลุ�ม 65.72 382 .172   รวม 66.87 386    3.ด%านการปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ ระหว�างกลุ�ม 1.71 4 .426 2.416 .048* ภายในกลุ�ม 67.44 382 .177   รวม 69.15 386    4. ด%านการปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว�างกลุ�ม .260 4 .065 .266 .900 ภายในกลุ�ม 93.32 382 .244   รวม 93.58 386    5.ด% านการส� ง เ ส ริ มกา ร ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว�างกลุ�ม 1.67 4 .417 1.476 .209 ภายในกลุ�ม 107.85 382 .282   รวม 109.52 386    6. ด%านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู%สูงอายุและผู%พิการ ระหว�างกลุ�ม .445 4 .111 .593 .668 ภายในกลุ�ม 71.77 382 .188   รวม 72.21 386    7. ด%านการคุ%มครองดูแล และดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ระหว�างกลุ�ม .341 4 .017 .118 .976 ภายในกลุ�ม 79.53 382 .144   รวม 79.88 386     



72  ตาราง 14 (ต�อ)  ตัวแปรท่ีศึกษา แหล3งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 8.ด%านการบํารุงรักษาศิลปาจารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและ วัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน ระหว�างกลุ�ม .341 4 .085 .409 .802 ภายในกลุ�ม 79.53 382 .208   รวม 79.88 386    การมีส3วนร3วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส3วนตําบล ระหว3างกลุ3ม .030 4 .007 .243 .914 ภายในกลุ3ม 11.73 382 .031  รวม 11.76 386   หมายเหตุ   Sig < 0.05       พบว�าจากตารางท่ี  14  พบว�า การวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ มีค�า Sig ท่ีน%อยกว�า 0.05 มี 1 ด%านได%แก� ด%านการปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน       แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .914 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธ   สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วม          ของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ          อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน   สมมติฐานข%อท่ี 1.3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. แตกต�างกันกับการวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างการมีส�วนร�วม ของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. แตกต�างกัน  ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได%ดังนี้ HO = จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. แตกต�างกันกับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ไม�แตกต�างกัน H1 = จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. แตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ มีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ี ขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. แตกต�างกัน 



73  ตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.   ตัวแปรท่ีศึกษา แหล3งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด%านจัดให%มีการบํารุงทางน้ํา และทางบก ระหว�างกลุ�ม .056 2 .028 .148 .863 ภายในกลุ�ม 72.32 384 .188   รวม 72.37 386    2. ด%านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังการจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ระหว�างกลุ�ม .128 2 .064 .368 .692 ภายในกลุ�ม 66.74 384 .174   รวม 66.87 386    3.ด%านการปfองกันโรคและระงับโรคติดต�อ ระหว�างกลุ�ม .303 2 .152 .846 .430 ภายในกลุ�ม 68.84 384 .179   รวม 69.15 386    4. ด%านการปfองกันและบรรเทา สาธารณภัย ระหว�างกลุ�ม 1.24 2 .618 2.572 .078 ภายในกลุ�ม 92.34 384 .240   รวม 93.58 386    5.ด%านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว�างกลุ�ม 2.85 2 1.424 5.127 .006* ภายในกลุ�ม 106.67 384 .278   รวม 109.52 386    6. ด%านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู%สูงอายุและผู%พิการ ระหว�างกลุ�ม .452 2 .226 1.210 .299 ภายในกลุ�ม 71.76 384 .187   รวม 72.21 386     



74  ตาราง 15 (ต�อ)  ตัวแปรท่ีศึกษา แหล3งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 7. ด%านการคุ%มครองดูแล และดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ระหว�างกลุ�ม .021 2 .010 .072 .930 ภายในกลุ�ม 54.90 384 .143   รวม 54.92 386    8.ด%านการบํารุงรักษาศิลปาจารีตประเพณี ภูมิปhญญาท%องถ่ินและ วัฒนธรรมอันดีของท%องถ่ิน ระหว�างกลุ�ม .046 2 .023 .112 .895 ภายในกลุ�ม 79.83 384 .208   รวม 79.88 386    การมีส3วนร3วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส3วนตําบล ระหว3างกลุ3ม .158 2 .079 2.623 .074 ภายในกลุ3ม 11.60 384 .030   รวม 11.76 386    หมายเหตุ   Sig < 0.05       พบว�าจากตารางท่ี  15 พบว�า การวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างกันต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ี ขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ  อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. มีค�า Sig  ท่ีน%อยกว�า 0.05 มี 1 ด%านได%แก� ด%านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายความว�า จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ท่ีแตกต�างกัน มีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .074 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน   



บทที ่5 สรุปผล อภิปราย และข�อเสนอแนะ   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค#  1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน การศึกษาครั้งนี้ประกอบด วยกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 387 ราย การสร างเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยเป5นแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนตามกรอบวัตถุประสงค# ซ่ึงสามารถสรุปผล    อภิปรายผล และข อเสนอแนะแบ�งเป5น 3 ตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห#ข อมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถาม    ตอนท่ี 2 ข อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน  จากการแจกแบบสอบถาม ได รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 387 ชุด จากแบบสอบถามท่ีส�งไป 387 ชุด คิดเป5นร อยละ 100.00 และนําข อมูลมาวิเคราะห#ข อมูลด วยคอมพิวเตอร# โดยใช โปรแกรมทางสถิติเพ่ือหาค�าสถิติพ้ืนฐาน ได แก� ค�าร อยละ และค�าสถิติ   5.1 สรุปผลการวิจัย  ผลการวิเคราะห# การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สรุปผลได ดังนี้  5.1.1 ข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู�ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห#ข อมูลท่ัวไปผู ตอบแบบสอบถามท่ีใช เป5นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 165 คน จําแนกตามเพศกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือเพศหญิง คิดเป5นร อยละ 53.00 เป5น จําแนกตามอายุกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช�วงอายุ 41 – 50 ปA คิดเป5นร อยละ 42.40 จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.    21 – 30 ปA คิดเป5นร อยละ 54.50     



76   5.1.2 ข�อมูลเก่ียวกับการมีส&วนร&วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค,การบริหารส&วนตําบลแม&สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม&ฮ&องสอน พบว&า  ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัยด านจัดให มีและบํารุงทางน้ําและทางบก โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.13) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท า ท�อระบายน้ําและเส นทางคมนาคมให สามารถใช งานได ตลอดปA มีความสะดวกและปลอดภัย (Χ  = 4.35) การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 4.30) การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และองค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน  (Χ  = 4.27) ให ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.09) การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. (Χ  = 4.07) และการได มีส�วนร�วมในการส�งเสริมพัฒนาแหล�งน้ํา ระบบประปาภูเขา ท้ังแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ให เพียงพอต�อความต องการ (Χ  = 3.88) และการได มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร างท�าเทียบเรือ ศาลาชมวิว และท�ารถยนต#โดยสาร และจัดระบบการจราจร เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟKาพลังงานทางเลือก รวมท้ังพัฒนาการจัดผังเมือง (Χ  = 3.80)  สามารถสรุปเป5นรายด าน ดังนี้  ด านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน                    ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.21) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 4.43) การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ (Χ  = 4.41) การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.25) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาและฟOPนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให คนอยู�ร�วมกับปQาอย�างยั่งยืน (Χ  = 4.21) ให ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหา



77  ความต องการต�อ อบต. (Χ  = 4.19) องค#การบริหารส�วนตําบลเคย สอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบ ในการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.16) และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย�างเป5นระบบ และถูกสุขอนามัย (Χ  = 3.83)   ด�านป0องกันโรคและระงับโรคติดต&อ พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก(Χ  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม  (Χ  = 4.24) ให ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ องค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.17) การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และการได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.15) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส�งเสริมให มีระบบการบริการทางสุขภาพอย�างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมบทบาทของ อสม. ในพ้ืนท่ี (Χ  = 4.14) การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. (Χ  = 3.94) การมีส�วนร�วมในการส�งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาระดับหมู�บ าน ตําบล และระดับอําเภอ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ#กีฬาให กับทุกหมู�บ าน (Χ  = 3.91) และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร างความเข มแข็งของชุมชน เพ่ือมุ�งสู�สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข (Χ  = 3.85)   ด านปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกองค#ประกอบย�อย         (Χ  = 3.98) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�าให ความสําคัญอยู�ในองค#ประกอบย�อย คือ การได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพให แก�ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Χ  = 4.17) การได มีส�วนร�วมกับการจัดต้ังและเพ่ิมบทบาทศูนย#ถ�ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล (Χ  = 4.15) การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. (Χ  = 4.02) องค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.00) การได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เน นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล อม (Χ  = 3.99) การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 3.94) การได มีส�วนร�วมกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติเพ่ือให คนอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�าง



78  ยั่งยืน พร อมกับการพัฒนาควบคู�ในด านการพัฒนาส�งเสริมต�างๆ (Χ  = 3.92) การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือลดต นทุนการผลิตและเพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมท้ังผู บริโภค (Χ  = 3.90) การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ (Χ  = 3.88) และการได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม      (Χ  = 3.81)   ด านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกองค#ประกอบย�อย (Χ  = 4.00) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในประกอบย�อย คือ การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม(Χ  = 4.12) การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ (Χ  = 4.10)  องค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.05) การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.08) การได มีส�วนร�วมกับการจัดให มีการพัฒนาและส�งเสริมให มีการอนุรักษ#และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ภูมิปBญญาท องถ่ิน (Χ  = 4.00) การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. (Χ  = 3.92) การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา (Χ  = 3.89) และการได มีส�วนร�วมกับการบํารุงซ�อมแซมสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา (Χ  = 3.84)   ด านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู สูงอายุและพิการ พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกองค#ประกอบย�อย (Χ  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในองค#ประกอบย�อย คือ การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ         (Χ  = 4.19) การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม (Χ  = 4.18) การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนา จัดต้ังกลุ�มสิทธิสตรี พัฒนาสังคมและชุมชน และคุณภาพชีวิตแก�สตรีทุกกลุ�มและทุกระดับ (Χ  = 4.17) การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต.(Χ  = 4.11) องค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล และการได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนาศูนย#พัฒนาเด็กเล็กให มี



79  คุณภาพและได มาตรฐานมีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.06) การได มีส�วนร�วมกับการสงเคราะห#และให ความช�วยเหลือผู ด อยโอกาสทางสังคม ผู สูงอายุ ผู พิการ ให ได รับความช�วยเหลืออย�างครบถ วนและทันท�วงที (Χ  = 4.04) การได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ท้ังในและนอกระบบให มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู�บ าน (Χ  = 3.96) การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให สนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Χ  = 3.95) และการได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 3.94)  ด านคุ มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.23) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และองค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.30) การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม และการได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให คนอยู�ร�วมกับปQาอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.29) การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล (Χ  = 4.24)  ให ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. (Χ  = 4.14) และการได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล อย�างเป5นระบบและถูกสุขอนามัย    (Χ  = 4.04)   ด านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท องถ่ิน พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.10) เม่ือพิจารณาเป5นรายข อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อย พบว�า ให ความสําคัญอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมการจัดงานประเพณีแข�งเรือ จัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน#และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม(Χ  = 4.22) การได มีส�วนร�วมกับการสร างเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ ส�งเสริมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและส�งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสร างเสริมพัฒนาการเด็ก มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.21) ให ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได มีส�วน



80  ร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม และการได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.12) การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และการได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาส�งเสริมและบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเป5นระบบและเป5นธรรม รวมท้ังจัดหามาตรการเพ่ือความปลอดภัยให แก�นักท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน (Χ  = 4.05) องค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล  (Χ  = 4.04) และการได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. (Χ  = 3.99)    5.1.3 การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ พบว�าในภาพรวม ผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟปQา มีค�าเท�ากับ .403 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า เพศท่ีแตกต�างกันของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนไม�แตกต�างกัน  การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ มีค�า Sig ท่ีน อยกว�า 0.05 มี 1 ด านได แก� ด านการปKองกันโรคและระงับโรคติดต�อ หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .914 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน  การวิเคราะห#เปรียบเทียบความแตกต�างกันต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. มีค�า Sig ท่ีน อยกว�า 0.05 มี 1 ด านได แก� ด านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายความว�า จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน ในภาพรวม พบว�ามีค�าเท�ากับ .074 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว�า 



81  จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน   5.2  อภิปรายผล จากผลการศึกษา พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน                   ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัยด านจัดให มีและบํารุงทางน้ําและทางบก โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก      อาจเป5นเพราะว�า การได มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท า ท�อระบายน้ําและเส นทางคมนาคมให สามารถใช งานได ตลอดปA มีความสะดวกและปลอดภัย การได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และองค#การบริหารส�วนตําบลเคยสอบถามความต องการ เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล มีค�าเฉลี่ยท่ีเท�ากัน  ให ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. และการได มีส�วนร�วมในการส�งเสริมพัฒนาแหล�งน้ํา ระบบประปาภูเขา ท้ังแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ให เพียงพอต�อความต องการ และการได มีส�วนร�วมในการพัฒนาก�อสร างท�าเทียบเรือ ศาลาชมวิว และท�ารถยนต#โดยสาร และจัดระบบการจราจร เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟKาพลังงานทางเลือก รวมท้ังพัฒนาการจัดผังเมือง ซ่ึงสอดคล องกับผลงานวิจัยของ สุมาลี ขําจาด (2553) ได ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา องค#การบริหารส�วนตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค# พบว�า 1.ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบล หนองกระโดน มีดังนี้ ความรู ความเข าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนา องค#การบริหารส�วนตําบลหนองกระโดนท่ีมีมากท่ีสุด ได แก� กรณีท่ีมีความเห็นของประชาชน แตกต�างกันในการจัดลําดับความสําคัญของปBญหาให ถือเสียงส�วนใหญ�เป5นหลัก การมีส�วนร�วมของ ประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลหนองกระโดน ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง โดยมีส�วนร�วมมากท่ีสุด ได แก� การร�วมประชุมประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาองค#การ บริหารส�วนตําบล 2. ปBจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วน ตําบลหนองกระโดน พบว�า ประชาชนท่ีมี เพศ การศึกษา รายได  และต�างกัน มีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลแตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และระยะเวลา การอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี มีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน ท้ังนี้ เป5นเพราะว�า ประชาชนท่ีมีอายุมากหรือน อย   



82  มีอาชีพใดก็ตาม หรืออาศัยในพ้ืนท่ีเป5นระยะเวลามาก หรือน อย ต�างก็ใช บริการองค#การบริหารส�วนตําบลเหมือนกัน จึงทา ให มีส�วนร�วมในการวางแผน พัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน   สามารถอภิปรายเป5นรายด าน ดังนี้ ด านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน                    โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเป5นเพราะประชาชนได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล การมีส�วนร�วมในการพัฒนาและฟOPนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให คนอยู�ร�วมกับปQาอย�างยั่งยืน สอดคล องกับผลงานวิจัยของ วชิราวรรณ    นิลเกตุ (2553) การศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ พัฒนาท องถ่ิน กรณีศึกษาองค#การบริหารส�วนตําบลบ านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย กลุ�มตัวอย�าง 373 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว�า โดยภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถ่ินในระดับปานกลาง โดยแยกเป5นรายด าน ระดับมาก 1 ด าน ได แก�ด านการวางแผนและการตัดสินใจ ระดับปลานกลาง 1 ด าน ได แก� ด านการดําเนินการ และในระดับน อย 2 ด าน ได แก� ด านการรับผลประโยชน#และด านการ ประเมินผล ส�วนการจําแนกตาม เพศ ประชาชนท่ีมีเพศต�างกัน พบว�าระดับการมีส�วนร�วมโดยรวม ในทุกด านไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต�างกัน พบว�า การมีส�วนร�วมในการพัฒนาโดยรวมรายด านแตกต�างกัน ซ่ึงโอกาสนี้สามารถใช เป5นประโยชน#  และหาแนวทางให ประชาชานสามารถเข ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาขององค#การบริหารส�วนตําบล บ านเด่ือมากยิ่งข้ึนไป    ด�านป0องกันโรคและระงับโรคติดต&อ  พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะประชาชนได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม  องค#การบริหารส�วนตําบลได มีการสอบถามความต องการเพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงาน การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และการได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ รวมถึงการมีส�วนร�วมในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส�งเสริมให มีระบบการบริการทางสุขภาพอย�างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมบทบาทของ อสม. ในพ้ืนท่ี การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการของชุมชนการมีส�วนร�วมในการส�งเสริมและสนับสนุนการออก



83  กําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาระดับหมู�บ าน ตําบล และระดับอําเภอ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ#กีฬาให กับทุกหมู�บ าน และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร างความเข มแข็งของชุมชน เพ่ือมุ�งสู�สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงสอดคล องกับผลงานวิจัยของ จริญญา จันทร#ทรง (2555) งานวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท องถ่ินในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี           มีวัตถุประสงค# เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท องถ่ินในเขต องค#การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือหาแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท องถ่ินขององค#การบริหาร ส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ�มตัวอย�างท่ีใช จํานวน 346 คน ผลการวิจัยพบว�า 1. การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท องถ่ินในเขตองค#การบริหาร ส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบว�าโดยภาพรวมประชาชน มีส�วนร�วมต�อการพัฒนาท องถ่ินอยู�ในระดับปานกลาง โดยด านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีส�วนร�วม ในการรับผลประโยชน# รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ การมีส�วนร�วมใน การปฏิบัติการและการมีส�วนร�วมในการประเมินผลตามลําดับ โดยในด านการมีส�วนร�วมการร�วม รับผลประโยชน# ข อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู สึกภูมิใจเม่ือโครงการต�าง ๆ ก�อให เกิดประโยชน#กับ คนส�วนใหญ�ในท องถ่ิน ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ข อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือได มีส�วนร�วม ในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะพัฒนาท องถ่ิน ส�วนด านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ ข อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส�วนร�วมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกตัวแทนข้ึนมาเป5นผู นําในกิจกรรมการพัฒนาท องถ่ิน และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ข อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกับเจ าหน าท่ีปฏิบัติงานด านการพัฒนาท องถ่ิน สมาชิกสภา หรือผู บริหาร ถึงผลการดําเนินงานของกิจกรรมในการพัฒนาท องถ่ิน 2. แนวทางการ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท องถ่ินในเขตองค#การบริหารส�วนตําบล หนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจควรประชาสัมพันธ# ให ประชาชนได รับทราบข อมูลข�าวสารอย�างต�อเนื่อง และมีความสมํ่าเสมอ เช�น ประกาศข�าวทางวิทยุกระจายเสียง ควรจัดให มีการประชาพิจารณ#ในท องถ่ินก�อนจะมีการตัดสินใจ วางแผนพัฒนาท องถ่ินอย�างต�อเนื่อง และควรให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในการแสดง ความคิดเห็นและตัดสินใจในการพัฒนาท องถ่ินอย�างจริงจังมากกว�าท่ีเป5นอยู� ด านการมีส�วนร�วม ปฏิบัติการ ควรให การสนับสนุนประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ได แก� โครงการ อบรมกลุ�มอาชีพ โครงการองค#การบริหารส�วนตําบลเคลื่อนท่ี โครงการเมืองน�าอยู� โครงการ เก่ียวกับวันสําคัญทางศาสนา โครงการเก่ียวกับประเพณีต�าง ๆ ควรมีการส�งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ�มทํากิจกรรมโดยมีการระดมทรัพยากร ได แก� เงิน คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณ# ท่ีอยู�ในหมู�บ านเพ่ือดําเนินการรวมกลุ�ม ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# ควรส�งเสริม ให ประชาชนได ตระหนักและเข ามามีส�วนร�วมในการ



84บริหารจัดการขององค#กรปกครอง ส�วนท องถ่ินเพ่ือรักษาผลประโยชน#อันพึงมีพึงได ของท องถ่ินตนควรส�งเสริมให ความรู ด านสิทธิ ประโยชน#ท่ีประชาชนจะได รับในการพัฒนาด านต�าง ๆ ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน และการพัฒนาโครงการในตําบลเพ่ือให ประชาชนได รับประโยชน#ในโครงการพัฒนา และด าน การมีส�วนร�วมในการประเมินผล ควรสนับสนุนให ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล การทํางานและตรวจสอบผลการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินให เป5นไปอย�างมี ควรเปZดโอกาสให ประชาชนมีส�วนร�วมในการรับฟBงการแถลงผล การดําเนินงาน และให ข อเสนอในโครงการเคลื่อนท่ีประเภทต�าง ๆ ท่ีก�อให เกิดการพัฒนาในท องถ่ิน และควรส�งเสริมให ประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานขององค#การบริหารส�วนตําบลในทุกโครงการ     ด านปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพให แก�ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีส�วนร�วมกับการจัดต้ังและเพ่ิมบทบาทศูนย#ถ�ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการของชุมชน การได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เน นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล อม การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล การได มีส�วนร�วมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให คนอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างยั่งยืน พร อมกับการพัฒนาควบคู�ในด านการพัฒนาส�งเสริมต�างๆ การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือลดต นทุนการผลิตและเพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมท้ังผู บริโภค การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และการได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม สอดคล องกับผลงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ แสงประทุม (2559) ได ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อ การบริหารงานเทศบาลตําบลโปQง อําเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงาน เทศบาลตําบลโปQง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการ   มีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงาน เทศบาลตําบลโปQง จําแนกตามข อมูลส�วนบุคคลวิธีการศึกษาวิจัยใช การสํารวจคือ การใช แบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น 380คน ผลการศึกษาการ  มีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานเทศบาลตําบลโปQง อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี พบว�า  โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็น ด านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# มีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก รองลงมาด านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล มีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก ด านการมีส�วนร�วมในการวางแผนบริหารงานและร�วม



85  ปฏิบัติ และ ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางและจากการ เปรียบเทียบระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารเทศบาลตําบลโปQง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว�า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�เขตเทศบาล ท่ีแตกต�างกัน มีผลต�อความคิดเห็นของการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานเทศบาลตําบลโปQง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แตกต�างกัน ซ่ึงเป5นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว          ข อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ คือ จากผลการศึกษาพบว�าระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ควรมีนโยบาย ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ เม่ือเกิดปBญหาข้ึนในชุมชน หรือหมู�บ านควรให ประชาชนในหมู�บ านช�วยกันแก ปBญหาต�าง ๆ เหล�านั้นร�วมกัน ควรมีการจัดการ ด านการมีส�วนร�วมในการวางแผนบริหารงานและร�วมปฏิบัติงานต�าง ๆ ให ท่ัวถึง มีการสนับสนุนการดําเนินการรักษาความปลอดภัยใน ท องถ่ิน ควรมีนโยบายพัฒนาด านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน#ให ประชาชนมีการเข าร�วมโครงการอบรมพัฒนาหรือกิจกรรมเทศบาลฯ จัดทําข้ึนเพ่ือส�งเสริมชุมชนให มีรายได เพ่ิม  ด านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะประชาชนได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนตําบลในการบริหารงาน เช�น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรม การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ การได เข าร�วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล การได มีส�วนร�วมกับการจัดให มีการพัฒนาและส�งเสริมให มีการอนุรักษ#และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี     ภูมิปBญญาท องถ่ิน การได เข าร�วมประชุม เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา และการได มีส�วนร�วมกับการบํารุงซ�อมแซมสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงสอดคล องกับผลงานวิจัยของ นุสรา พันธรักษ# (2555) การศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ พัฒนาท องถ่ิน: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค#เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปBจจัยส�วนบุคคล และการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา ท องถ่ินตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมี ส�วนร�วมของประชนในการพัฒนาท องถ่ินตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา จําแนกตามปBจจัยส�วนบุคคล โดยกลุ�มตัวอย�าง คือ ประชาชนในตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 351 คน     ผลการศึกษาพบว�า 1. ประชาชนกลุ�ม ตัวอย�างส�วนใหญ�เป5นเพศชาย มีอายุ 26-35 ปA มีอาชีพเป5นเกษตรกร สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. และมีรายได ต�อเดือนส�วนใหญ� 5,000-10,000 บาท 2. ประชาชนกลุ�ม ตัวอย�างมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถ่ิน   ในภาพรวมอยู�ระดับปานกลาง 3. ประชาชนกลุ�มตัวอย�าง มีระดับการศึกษา และรายได ต�อเดือนต�างกัน มีระดับการมีส�วนร�วมในการ



86  พัฒนาท องถ่ินใน ภาพรวมเป5นไปตามสมมติฐาน พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถ่ิน         ในภาพรวม  ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป5นรายด านพบว�า ค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ด านปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด านวางแผนพัฒนา และค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ด านติดตามตรวจสอบ ผลการวิเคราะห#เพ่ือเปรียบเทียบ จําแนกตามปBจจัยส�วนบุคคลของประชาชน พบว�าระดับการศึกษาต�างกันมีระดับการมีส�วนร�วม ในการพัฒนาท องถ่ินในภาพรวมเป5นไปตามสมมติฐาน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน อยู�ในระดับปานกลาง แสดงให เห็นถึงความพร อมของประชาชนพอสมควร ซ่ึงสามารถส�งเสริม หรือพัฒนาให ประชาชนได มีส�วนร�วมในระดับมาก หรือมากท่ีสุดได   ด านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู สูงอายุและพิการ พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะว�าได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ ได ร�วมริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ แผนงาน ร�วมดําเนินกิจกรรม การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนา จัดต้ังกลุ�มสิทธิสตรี พัฒนาสังคมและชุมชน และคุณภาพชีวิตแก�สตรีทุกกลุ�มและทุกระดับ การได เข าร�วมประชุม การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมและพัฒนาศูนย#พัฒนาเด็กเล็กให มีคุณภาพและได มาตรฐาน ได มีส�วนร�วมกับการสงเคราะห#และให ความช�วยเหลือผู ด อยโอกาสทางสังคม ผู สูงอายุ ผู พิการ ให ได รับความช�วยเหลืออย�างครบถ วนและทันท�วงที  การได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาสนับสนุน การศึกษา ท้ังในและนอกระบบให มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู�บ าน การได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให สนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอดคล องกับผลงานวิจัยของสิทธิ์ธนัชท# วารุณสหรัชภณ (2559) การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานปกครองส�วนท องถ่ิน องค#การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค# เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานปกครองส�วนท องถ่ินเพ่ือศึกษาและแนวทางแก ไขการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานปกครองส�วนท องถ่ินองค#การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกลุ�มตัวอย�างคือประชาชนท่ีอาศัยอยู�เฉพาะในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา โดยใช สถิติในการวิเคราะห# ได แก� ค�าร อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว�ากลุ�มตัวอย�างมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานปกครองส�วน ท องถ่ินด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและด านการมีส�วนร�วมในผลประโยชน# อยู�ในระดับปานกลางส�วนด านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติดําเนินงาน และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลอยู�ใน ระดับน อย นอกจากนี้กลุ�มตัวอย�างมีข อเสนอแนะว�า ประชาชนต องการเสนอแนะการทํางานของ อบต. และร องทุกข#เรื่องราวต�าง ๆ ได หลากหลายช�องทาง ในขณะเดียวกันต องการให  อบต.ชี้แจงผล การร องทุกข# ชี้แจงการใช งบประมาณ ผ�านสื่อประชาสัมพันธ#ของ อบต. ให มากข้ึนและประชาชนต องการให  อบต. เป5นผู ทําหน าท่ีประสานงานกลุ�มประชาชน เพ่ือเข าร�วมกิจกรรมสามารถแสดงความ 



87  คิดเห็นและข อเสนอแนะเพ่ือใช เป5นแนวทางวางแผนพัฒนา อบต. เพ่ือประโยชน#ด านความเป5นอยู�และคุณภาพชีวิตของประชาชน ควรเปZดโอกาสเข ามาร�วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา อบต. และการบริหารให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช จ�ายเงินงบประมาณอย�างคุ มค�าและสําหรับการพัฒนาท องถ่ินให มากท่ีสุด ด านคุ มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ให ความสําคัญเก่ียวกับปBจจัย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเป5นเพราะได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ ร�วมริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ การได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให คนอยู�ร�วมกับปQาอย�างยั่งยืน สอดคล องกับผลงานวิจัยของ ลีลารัตน# แบ�งทิศ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานของ องค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� ซ่ึงมีวัตถุประสงค#เพ่ือ 1. ศึกษาถึงลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอ หนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 2. ศึกษาถึงปBจจัยต�างๆท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 3. ศึกษาถึงปBญหา อุปสรรค และข อเสนอแนะในการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด อําเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� ผลการศึกษาพบว�า ลักษณะการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดมีการ บริหารงานท่ียึดเอาแต�ความคิดเห็นเฉพาะบุคลากรขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดและตัวแทน ของหมู�บ านท่ีเข าร�วมในการประชุม องค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดควรให ความสําคัญต�อความคิดเห็นท่ีแท จริงของประชาชนโดยเปZดโอกาสให ประชาชนได มีวิธีการแสดงความคิดเห็นและ ตรวจสอบการดา เนินงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดมากกว�านี้ ซึงจะทําให องค#การบริหาร ส�วนตําบลน้ํารัดได รับทราบข อมูลโดยตรงจากประชาชน ในการศึกษาลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนและปBจจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อการ บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด พบว�า ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลน้ํารัดให  ความสําคัญและต องการมีโอกาสเข าไปมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ อาทิเช�น การประชุมประชาวิจารณ# ดังนั้นองค#การบริหาร ส�วนตําบลน้ํารัดควรให ความรู แก�ประชาชน มีการเปZดประชุมประชาวิจารณ#ให ถ่ีข้ึนและออกสํารวจ ความต องการของประชาชนตามพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะได เข าถึงประชาชนได อย�างใกล ชิด แต�ประชาชนก็ยัง มีปBจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมต�อการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดนั่นคือ สถานภาพทางสังคม การศึกษา และอาชีพ ในการศึกษาถึงปBญหา อุปสรรค ในการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานของ องค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด พบว�า มีปBญหาเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยองค#การบริหารส�วน ตําบลน้ํารัดควรมีการเปZดโอกาสให ประชาชนเข าไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึนและ      



88  ควรเปZดโอกาสรับฟBงความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปมากกว�าท่ีจะรับฟBงความคิดเห็นเฉพาะตัวแทนหมู�บ านเท�านั้น ปBญหาการประชาสัมพันธ# องค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดควรให ความสําคัญ ต�อการกระจายข�าวสาร และข อมูลให ถึงประชาชนให มากกว�านี้มีการประชาสัมพันธ#แจ งการดําเนินงานโครงการต�างๆ ให ประชาชนได รับทราบเป5นระยะๆ ตลอดการดําเนินโครงการ และปBญหาเรื่องการตรวจสอบภายหลังจากเสร็จการดําเนินงาน องค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดไม�ควรใช  วิธีการสรุปผลการดําเนินงานในท่ีประชุมเพียงเท�านั้น ควรมีการออกสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนต�อการดําเนินงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัด หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ข อเสนอแนะสําหรับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลน้ํารัดควรให ความรู แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล  รวมถึงประชาสัมพันธ#ข อมูลต�างๆเก่ียวกับการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล น้ํารัดให กับประชาชนอย�างต�อเนื่อง และท่ีสําคัญผู บริหารและผู ปฏิบัติงานขององค#การบริหารส�วน ตําบลน้ํารัดควรมีการลงพ้ืนท่ีสอบถามความต องการของประชาชนเพ่ือท่ีจะได ข อมูลท่ีแท จริงจากประชาชน    ด านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท องถ่ิน พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจะเป5นเพราะการได มีส�วนร�วมกับการส�งเสริมการจัดงานประเพณีแข�งเรือ จัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน#และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม  การได มีส�วนร�วมกับการสร างเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ ส�งเสริมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและส�งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสร างเสริมพัฒนาการเด็ก การได ร�วมคิดและตัดสินใจในการแก แก ปBญหาต�างๆ และการได มีส�วนร�วมกับการพัฒนาส�งเสริมและบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเป5นระบบและเป5นธรรม รวมท้ังจัดหามาตรการเพ่ือความปลอดภัยให แก�นักท�องเท่ียว สอดคล องกับผลงานวิจัยของสุรัตน# ยั่งยืน และคณะ (2553) ได ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ของชุมชนร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 1 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบว�า การเตรียมพ้ืนท่ีและสร างความเข าใจ เทศบาลตําบลสลกบาตรได จัดเจ าหน าท่ี ของเทศบาล เข าไปร�วมชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอนในการจัดทําเวทีประชาคม การสํารวจและการรวบรวม ข อมูลชุมชน เทศบาลตําบลสลกบาตร   จัดสถานท่ีสําหรับการจัดทําเวทีประชาคม ของชุมชนร�วมใจ พัฒนา และเจ าหน าท่ี รับลงทะเบียนประชาชนผู เข าร�วมจัดทําเวทีประชาคม การวิเคราะห#และ สังเคราะห#ข อมูลชุมชน เจ าหน าท่ีงานพัฒนาชุมชนทําการชี้แจงข้ันตอนและวิธีการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือให ประชาชนได ทราบและเข าใจในข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผน การยกร�างแผนแม�บทชุมชน ประธานชุมชนรวบรวมข อมูลแผนงาน/โครงการ ท้ังหมด เพ่ือนําเสนอและรายงานให กับเทศบาลตําบลสลกบาตรได ทราบ การประชาพิจารณ#แผนแม�บท



89  ชุมชนให สมาชิกชุมชนร�วมใจพัฒนาร�วมกัน พิจารณาถึงความถูกต องของแผนชุมชนว�า สามารถสะท อนเรื่องราวความเป5นจริงของชุมชนท่ี เก่ียวข องกับคนและองค#กรชุมชนทุกกลุ�ม    5.3 ข�อเสนอแนะ  ป4ญหาท่ีพบจากการศึกษา จากการศึกษาปBญหาในด านต�าง ๆ พบว�า ประชาชนไม�ได มีส�วนร�วมกับการเข าร�วมประชุม       เพ่ือเสนอปBญหาความต องการต�อ อบต. อีกท้ังไม�ได มีส�วนร�วมคิดและตัดสินใจในการแก ปBญหาในด าน   ต�าง ๆ และองค#การบริหารส�วนตําบลไม�ได เคยสอบถามความต องการแก�ประชาชน เพ่ือนําไปประกอบ      ในการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลเท�าท่ีควร  ข�อเสนอแนะท่ีค�นพบจากการวิจัย 1. องค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบควรมีการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท้ังก�อนและหลังการดําเนินงานในด านต�างเป5นอย�างมาก เพ่ือให รับทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนในมุมมองท่ีหลากหลายข้ึน 2. องค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ ควรมีระบบการประชาสัมพันธ#ให ข อมูลข�าวสารให แก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง เพ่ือให ประชาชนได รับทราบข อมูลและการเคลื่อนไหวของการทํางานขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบอย�างชัดเจนและโปร�งใส 3. องค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ ควรมีการจัดประชุมประชาคมเป5นประจําทุกเดือนแบบสัญจร เพ่ือรับฟBงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาและแก ปBญหาของประชาชนในเขตตําบลแม�สามแลบ อีกท้ังยังสร างความร�วมมือระหว�างภาครัฐกับภาคประชาชน 4. องค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบควรจะสร างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างท องถ่ินในการบริหารการจัดการ เพ่ือก�อให เกิดการเรียนรู การทํางานร�วมกันระหว�างองค#การบริหารส�วนตําบลกับประชาชน 5. องค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบควรให การสนับสนุนให มีกลุ�มภาคประชาชนท่ีเข มแข็งในการตรวจสอบการทํางานขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ โดยมีการฝbกอบรมให ความรู เรื่องการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลและอ่ืน ๆ แก�ประชาชน  5.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต&อไป  5.4.1 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลอ่ืนๆ ข างเคียง หรือ เขตอ่ืนๆ ขององค#การบริหารส�วนตําบล ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ร�วมด วย เพ่ือเป5นการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัย และพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป                



90   5.4.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งต�อไปควรท่ีจะมีการศึกษาความต องการหรือความคาดหวังของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือศึกษาระดับความความต องการหรือความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง : การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน$าท่ีของ  องค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน คําช้ีแจง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการมีส!วนร!วมในการบริหารงาน ขององค�การ บริหารส!วนตําบลแม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอนและเพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาบทบาทของประชาชนในการมีส!วนร!วมในการบริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบลแม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน แบบสอบถามเป-นเรื่องเก่ียวกับความคิดเห็นของท!านในประเด็นต!างๆ ท่ีเก่ียวข0องกับระดับการมีส!วนร!วมของประชาชนในด0านต!างๆของท!าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ!งเป-น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข0อมูลเก่ียวกับลักษณะข0อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ข0อมูลเก่ียวการมีส!วนร!วมในการบริหารงาน ขององค�การ บริหารส!วนตําบลแม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ตอนท่ี 3 ข0อมูลเก่ียวกับป8ญหาและข0อเสนอแนะ ดังนั้น ผู0วิจัยใคร!ขอความอนุเคราะห�จากท!านในการให0ข0อมูลท่ีเป-นจริง และสอดคล0องกับ ความเป-นจริง เพ่ือผู0วิจัยจะได0นําข0อมูลท่ีได0รับจากท!าน มาใช0เป-นแนวทางเบื้องต0นให0แก!องค�การบริหารส!วนตําบล      แม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอนเพ่ือใช0เป-นแนวทางในการบริหารงานอย!างมีประสิทธิภาพและสนองตอบ ต!อป8ญหาความต0องการของประชาชนต!อไป ผู0วิจัยจึงใคร!ขอขอบพระคุณผู0ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด0วย ขอบพระคุณท่ีให$ข$อมูลไว$ ณ โอกาสนี้ 93 
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  คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย         ในช!องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด บทบาทของประชาชนในการมีส!วนร!วมในการบริหาร งานขององค�การบริหารส!วนตําบลแม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น0อย น0อยท่ีสุด 2.6 ท!านมีส!วนร!วมในการพัฒนาและฟIJนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียว กับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล0อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให0คนอยู!ร!วมกับปLาอย!างยั่งยืน      2.7 ท!านมีส!วนร!วมในการพัฒนาและส!งเสริมกระบวน การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย!างเป-นระบบและถูกสุขอนามัย      3. ด$านป8องกันโรคและระงับโรคติดต�อ 3.1 ท!านได0เข0าร!วมประชุม เพ่ือเสนอป8ญหาความต0อง การของท!านต!อ อบต.      3.2 ท!านได0ร!วมคิดและตัดสินใจในการแก0แก0ป8ญหาต!างๆ      3.3 ท!านได0มีส!วนร!วมกับองค�การบริหารส!วนตําบลในการบริหารงาน เช!น การริเริ่มกําหนด เสนอโครงการ และแผนงานต!างๆ ในการดําเนินกิจกรรม      3.4 ท!านได0เข0าร!วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต!างๆ ขององค�การบริหารส!วนตําบล      3.5 องค�การบริหารส!วนตําบลเคย สอบถามความต0อง การของท!าน เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบล      3.6 ท!านมีส!วนร!วมในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส!งเสริมให0มีระบบการบริการทางสุขภาพอย!างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมบทบาทของ อสม. ในพ้ืนท่ี      3.7 ท!านมีส!วนร!วมในการพัฒนาและส!งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร0างความเข0มแข็งของชุมชน เพ่ือมุ!งสู!สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข      3.8 ท!านมีส!วนร!วมในการส!งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย การจัดการแข!งขันกีฬาระดับหมู!บ0าน ตําบล และ ระดับอําเภอ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ�กีฬาให0กับทุก หมู!บ0าน      96 



คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในช!องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด บทบาทของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น0อย น0อยท่ีสุด 4. ด$านป8องกันและบรรเทาสาธารณภัย4.1 ท!านได0เข0าร!วมประชุม เพ่ือเสนอป8ญหาความต0องการของท!านต!อ อบต. 4.2 ท!านได0ร!วมคิดและตัดสินใจในการแก0แก0ป8ญหาต!างๆ 4.3 ท!านได0มีส!วนร!วมกับองค�การบริหารส!วนตําบลในการบริหารงาน เช!น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต!างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 4.4 ท!านได0เข0าร!วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต!างๆ ขององค�การบริหารส!วนตําบล 4.5องค�การบริหารส!วนตําบลเคยสอบถามความต0องการของท!าน เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบล 4.6 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม เน0นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล0อม 4.7 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให0คนอยู!ร!วมกับธรรมชาติอย!างยั่งยืน พร0อมกับการพัฒนาควบคู!ในด0านการพัฒนาส!งเสริมต!างๆ 4.8 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการพัฒนาและส!งเสริมอาชีพให0แก!ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.9 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการจัดต้ังและเพ่ิมบทบาทศูนย�ถ!ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 4.10 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการส!งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช0สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือลดต0นทุนการผลิตและเพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมท้ังผู0บริโภค 97 



คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในช!องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด บทบาทของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการบริหาร งานขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น0อย น0อยท่ีสุด 5. ด$านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5.1 ท!านได0เข0าร!วมประชุม เพ่ือเสนอป8ญหาความต0องการของท!านต!อ อบต. 5.2 ท!านได0ร!วมคิดและตัดสินใจในการแก0แก0ป8ญหาต!างๆ 5.3 ท!านได0มีส!วนร!วมกับองค�การบริหารส!วนตําบลในการบริหารงาน เช!น การริเริ่มกําหนด เสนอโครงการ และแผนงานต!างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 5.4 ท!านได0เข0าร!วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต!างๆ ขององค�การบริหารส!วนตําบล 5.5 องค�การบริหารส!วนตําบลเคยสอบถามความต0องการของท!าน เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบล 5.6 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการจัดให0มีการพัฒนาและส!งเสริมให0มีการอนุรักษ�และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณีภูมิป8ญญาท0องถ่ิน 5.7 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการส!งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา 5.8ท!านได0มีส!วนร!วมกับการบํารุงซ!อมแซมสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา6. ด$านส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู$สูงอายุและพิการ6.1 ท!านได0เข0าร!วมประชุม เพ่ือเสนอป8ญหาความต0องการของท!านต!อ อบต. 6.2 ท!านได0ร!วมคิดและตัดสินใจในการแก0แก0ป8ญหาต!างๆ 6.3 ท!านได0มีส!วนร!วมกับองค�การบริหารส!วนตําบลในการบริหารงาน เช!น การริเริ่มกําหนด เสนอโครงการ และแผนงานต!างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 6.4 ท!านได0เข0าร!วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต!างๆ ขององค�การบริหารส!วนตําบล 98 



คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในช!องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด บทบาทของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น0อย น0อยท่ีสุด 6.5 องค�การบริหารส!วนตําบลเคย สอบถามความต0องการของท!าน เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบล 6.6 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการส!งเสริมและพัฒนา จัดต้ังกลุ!มสิทธิสตรีพัฒนาสังคมและชุมชน และคุณภาพชีวิตแก!สตรีทุกกลุ!มและทุกระดับ 6.7 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ท้ังในและนอกระบบให0มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู!บ0าน 6.8 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการส!งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให0สนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 6.9 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการส!งเสริมและพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให0มีคุณภาพและได0มาตรฐาน 6.10 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการสงเคราะห�และให0ความช!วยเหลือผู0ด0อยโอกาสทางสังคม ผู0สูงอายุ ผู0พิการ ให0ได0รับความช!วยเหลืออย!างครบถ0วนและทันท!วงที 7. ด$านคุ$มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม7.1 ท!านได0เข0าร!วมประชุม เพ่ือเสนอป8ญหาความต0องการของท!านต!อ อบต. 7.2 ท!านได0ร!วมคิดและตัดสินใจในการแก0แก0ป8ญหาต!างๆ 7.3 ท!านได0มีส!วนร!วมกับองค�การบริหารส!วนตําบลในการบริหารงาน เช!น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต!างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 7.4 ท!านได0เข0าร!วมประชุมเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต!างๆ ขององค�การบริหารส!วนตําบล 99 



คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในช!องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด บทบาทของประชาชนในการมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น0อย น0อยท่ีสุด 7.5 องค�การบริหารส!วนตําบลเคยสอบถามความต0องการของท!าน เพ่ือนําไปประกอบในการบริหาร งานขององค�การบริหารส!วนตําบล 7.6 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการพัฒนาและฟIJนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล0อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให0คนอยู!ร!วมกับปLาอย!างยั่งยืน 7.7 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการพัฒนาและส!งเสริมกระบวนการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล อย!างเป-นระบบและถูกสุขอนามัย 8. ด$านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาท$องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท$องถ่ิน8.1 ท!านได0เข0าร!วมประชุม เพ่ือเสนอป8ญหาความต0องการของท!านต!อ อบต. 8.2 ท!านได0ร!วมคิดและตัดสินใจในการแก0แก0ป8ญหาต!างๆ 8.3 ท!านได0มีส!วนร!วมกับองค�การบริหารส!วนตําบลในการบริหารงาน เช!น การริเริ่มกําหนดเสนอโครงการ และแผนงานต!างๆ ในการดําเนินกิจกรรม 8.4 ท!านได0เข0าร!วมประชุมเก่ียวกับ โครงการหรือกิจกรรมต!างๆ ขององค�การบริหารส!วนตําบล 8.5 องค�การบริหารส!วนตําบลเคย สอบถามความต0องการของท!าน เพ่ือนําไปประกอบในการ บริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบล 8.6 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการสร0างเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ ส!งเสริมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและส!งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน ส!งเสริมกิจกรรมท่ีสร0างเสริมพัฒนาการเด็ก 100



คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในช!องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด บทบาทของประชาชนในการมีส!วนร!วมในการบริหารงาน ขององค�การบริหารส!วนตําบลแม!สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น0อย น0อยท่ีสุด 8.7 ท!านได0มีส!วนร!วมกับการส!งเสริมการจัดงานประเพณีแข!งเรือ จัดกิจกรรมส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงนิเวศน�และการท!องเท่ียวทางวัฒนธรรม 8.8ท!านได0มีส!วนร!วมกับการพัฒนาส!งเสริมและบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างเป-นระบบและเป-นธรรม รวมท้ังจัดหามาตรการเพ่ือความปลอดภัยให0แก!นักท!องเท่ียว ตอนท่ี 3 ข$อมูลเก่ียวกับปBญหาและข$อเสนอแนะ ปBญหาและข$อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ขอขอบพระคุณในการให0ความร!วมมือตอบแบบสอบถาม 101 



102  ประวัติผู�วิจัย ช่ือ-นามสกุล  นายพงษ�พิพัฒน�  มีเบญจมาศ วัน/เดือน/ป�เกิด    10 กุมภาพันธ� 2522 ท่ีอยู ป!จจุบัน    1หมู� 1ตําบลแม�สามแลบอําเภอสบเมย       จังหวัดแม�ฮ�องสอน 58110 ตําแหน งหน�าท่ีการทํางานป!จจุบัน           รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบท่ีอยู ท่ีทํางาน    416 หมู� 1ตําบลแม�สามแลบอําเภอสบเมย                 จังหวัดแม�ฮ�องสอน 58110 ประวัติการศึกษา    พ.ศ.2533  มัธยมศึกษาตอนต/นต/นร.ร.ขุนยวมวิทยา    พ.ศ.2537  มัธยมศึกษาตอนปลายร.ร.ขุนยวมวิทยา    พ.ศ.2540  สถาบันราชภัฏเชียงใหม�คณะครุศาสตร�       สาขาเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม�  ครุศาสตรบัณฑิต




