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บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคปฏิรูปแห่งชาติในรัฐบาลปัจจุบัน

ROLES OF SUBDISTRIC AND VILLAGE HEADMAN ON NATIONAL
REFORMATION BY CURRENT GOVERNMENT
สมนึก รุ่งกำจัด เอกพร รักควำมสุข
Somnuek Rungkamjad, Ekkaphon Rakkhwamsuk,
บทคัดย่อ
บทควำมเรื่อง บทบำทของกำนัน ผู้ ใหญ่ บ้ำนในยุ คปฏิรูปแห่ งชำติ ในรัฐ บำลปัจจุบั น
มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยอยู่ 3 ประกำร คือ 1)เพื่อศึกษำบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูป
แห่ ง ชำติใ นรัฐ บำลปั จจุบั น ประกำรต่ อมำ 2)เพื่อ ศึกษำปั ญหำและอุ ปสรรคบทบำทของก ำนั น
ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน และประกำรสุดท้ำย 3)เพื่อศึกษำแนวทำงและ
รูปแบบบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน
กำรศึกษำในหัวข้อนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่ออธิบำยปรำกฏกำรณ์ของบทบำท
กำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำนยุค ปฏิรูปแห่ งชำติในรัฐ บำลปัจจุบัน โดยใช้วิธีกำรหลำกหลำยเพื่อเก็บข้อมูล
สำหรับผลกำรวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุป
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบำทบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบันกำรเป็น
ตัวแทนภำครัฐ ในกำรบริหำรรำชกำรส่ว นภูมิภำคและมำจำกกำรเลื อกขอประชำชนเป็นตัวแทน
ประชำชน ด้วยกำรบริหำรภำครัฐที่อำศัยบทบำทกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ที่เป็นตัวแทนระบบกำรบริหำร
รำชกำรส่วนภูมิภำค ยังมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ในตำบลหมู่บ้ำนต่อไป 2.
ปัจจัยทำงกำรเมือง บทบำทของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน กำรปรับตัวไปตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งหน้ำที่หลักของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน มีกรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยกำหนด โดยเฉพำะ
กรอบในด้ำนกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อย กรอบในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยในตำบลหมู่บ้ำน
ปัจจัยทำงกำรเมืองในตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้ส่งผลต่อกำรทำงำนของกำนันผู้ใหญ่บ้ำนและเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บทบำทหน้ำที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้ำนเปลี่ยนแปลงไปตำมปัจจัยด้ำนกำรเมือง 3.
ปัญ หำและและอุ ป สรรคบทบำทของก ำนั น ผู้ ใ หญ่บ้ ำ นในยุค ปฏิรู ป แห่ ง ชำติ ใ นรั ฐ บำลปัจ จุ บั น
โครงสร้ำงกำรบริหำรกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ควำมเปลี่ยนแปลงกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบ
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ต่อโครงสร้ำงควำมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพรำะกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น เน้นกำรเลือกตั้งในกำร
เข้ำสู่ตำแหน่ง ทำให้ควำมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องปรับตัวตำมแนวทำงดังกล่ำว ในขณะที่ภำครัฐ
ต้องกำรให้ผู้ใหญ่บ้ำนมำจำกกำรเลือกของประชำชนในหมู่บ้ำนมีวำระในกำรดำรงตำแหน่งอำยุ 60
ปี และกำนันมำจำกเลือกของผู้ใหญ่บ้ำน ในตำบลนั้นๆ มีวำระในกำรดำรงตำแหน่ง 60 ปี เพรำะไม่
ต้องกำรให้มีกำรเลือกบ่อยๆ จะทำให้กำรทำงำนขำดกำรต่อเนื่องและจะให้ตำบลหมู่บ้ำนเกิดควำม
ขัดแย้งแตกแยก 4.แนวทำงและรูปแบบบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำล
ปัจจุบันกำรให้บริกำรสำธำรณะ ระบบกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ได้อำศัยรูปแบบกำรมีอยู่ของ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำน กำนันผู้ใหญ่บ้ำนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรดำรงอยู่ของ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นส่ วนดีของกำรบริกำรสำธำรณะ แต่ในทำงกลับกันอำจเป็นผลเสี ยต่อกำร
บริหำรภำครัฐ กำรเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 60 ปี นั้นอำจจะไปสร้ำงอิทธิพลทำในสิ่งที่ไม่
ดีที่ประชำชนไม่ได้รับประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ควำมเป็นกำนันควำมเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคือ
ควำมเป็นจิตวิญญำณ เป็นวิถีชีวิต ของหมู่บ้ำน ของตำบล ไม่ใช่กำรมีตำแน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำนหรือ
ค่ำตอบแทน เพรำะตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นตำแหน่งที่มีศักดิ์ศรี มีควำมภำคภูมิใจ เป็นจิต
อำสำถ้ำผู้ใดไม่มีจิตอำสำเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำนที่ดีไม่ได้ กำรเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครอง เป็นพ่อบ้ำน ต้อง
มีจิตสำนึกรับผิดชอบรู้ในหน้ำที่ของตัวเอง ต้องดูแลลูกบ้ำน
คาสาคัญ: หมู่บ้ำน ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน,กำรบริหำรงำนภำครัฐ
ABSTRACT
Role of Sub-district and village Headman on national reformation by
Current Government research. The purpose of the research were 1) study the
context role of the village headman on national reformation Current Government,
2) study the problems and obstacles of the village headman on national
reformation Current Government and 3) study the role and direction of the village
headman on national reformation Current Government.
This study was a qualitative research. To describe the phenomenon of the
headman role on national reformation Current Government research use a variety
of methods to collect data for this research results. The summary are 1)
Confirmation of the status of government representation in the regional
administration and the selection of people to represent the people with the
government administration as the village headman to representing the regional
administration system. It is also necessary to have a village headman in the village.
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2) Political factors, the role of village headman must adapt to the changing
environment. The main function of village headman. There is a framework for
performing legal obligations, especially to maintain order in the community.
Political factors throughout the past period have affected the work of village
headman and it is the important factor that makes the role of headman village
change according to political factors. 3) Problems and obstacles. Headman in the
National Reformation in the present government. Administrative structure of village
headman . Decentralization changes to local affect the village headman's structure
because decentralization to local Highlighting the election in entry make the village
headman must adapt according to such guidelines. While the government wanted
the village headmen to choose from the people in the village, the term of office
was 60 years because they do not want to be chosen often. It will cause a lack of
continuity and will cause conflict in the village.4) Guidelines and role models of the
village headman. Headman in the National Reformation in the present government.
Public service. The regional administration system. The form of existence of the
village headman. The headman is part of the public service process. The existence
of village headman is a good part of public service. On the other hand, it can have
a negative effect on government administration. The 60-year-old headman of the
village headman may be able to influence the bad things that people do not
benefit personally. The headman is Spirituality. It is not for a position or
compensation because of the village headman have dignity , be proud and
volunteering. Leadership is a community must have a sense of responsibility to
know their duties.
Keywords: Village, Sub-district, Headman, public administration
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1.บทนา

จำกกำรที่สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอแนะแนวคิดกำรปฏิรูปกำร
บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภ ำคและกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น กำรปฏิรูปทั้งสองส่วนนี้มีควำม
เกี่ย วพันกับกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ของกำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน ซึ่งผู้ วิจัย ได้ทำวิจัยเรื่อง บทบำทของกำนั น
ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรบริหำรภำครัฐ และกำรที่ทุกครั้งที่มีกำรปฏิรูปก็จะมีเรื่องของกำรยุบสถำบัน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน กำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กำรได้มำซึ่งตำแหน่งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน หลำกหลำยตำมควำมคิดของผู้มีอำนำจในบ้ำนเมืองตำมสมัยนั้ นๆ แต่ในยุคของสภำ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี และ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) นั้นมีแนวคิดที่จะปฏิรูปกำรปกครองท้องที่ในส่วนของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนให้อยู่ในกำรดำรงตำแหน่งวำระ 5 ปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบทบำทหน้ำที่ของกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนหรือไม่ และแนวทำงในกำรกำหนดสถำนะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนจะสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ของกำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นและกำรปฏิรูปกำรปกครองส่วนท้องที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เรื่องที่มำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
เรื่องวำระกำรดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กำรทำงำนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมซ้ำซ้อนกับ
สมำชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (อบต.) ควำมจำเป็นมำกน้อยขนำดไหนต่อกำรมี
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อยู่ในหมู่บ้ำนตำบล
ผู้วิจัยต้องกำรหำแนวทำงบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำล
ปั จ จุ บั น ที่ เ หมำะสมในกำรก ำหนดสถำนะของก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นในกำรพั ฒ นำและกำรปฏิ รู ป
โครงสร้ ำงกำรจั ดกำรบริ ห ำรส่ ว นท้อ งถิ่น ให้ ส อดคล้ อ งกับ ควำมเปลี่ ยนแปลงของประเทศ เพื่ อ
ประโยชน์ของประชำชน

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษำบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน
2.2 เพื่อศึกษำ ปัญหำและอุปสรรคบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติใน
รัฐบำลปัจจุบัน
2.3 เพื่อศึกษำแนวทำงและรูปแบบบทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติใน
รัฐบำลปัจจุบัน

.indd 135

30/6/2561 17:26:12

136

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

3. วิธีดาเนินการวิจัย

กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษำบทบำท
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน โดยใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับบทบำทกำนัน ผู้ใ หญ่บ้ำนในยุคปฏิรูปแห่งชำติในรัฐบำลปัจจุบัน และลง
ภำคสนำมเพื่อสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แล้วนำข้อมูลมำเรียบเรียง ลดทอนตำม
กระบวนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ แล้วตีควำมปรำกฏกำรณ์ และสร้ำงข้อสรุปจำกข้อมูลต่ำงๆ ที่รวบรวม
ได้ โดยทำไปพร้อมกับกำรเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อจะได้ศึกษำในแต่ล ะประเด็นอย่ำงลึ กซึ้ง เมื่ อ
ประเด็นใดนำมำวิเครำะห์แล้วไม่มีควำมชัดเจนก็จะตำมไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ต่ำงๆ เหล่ำนั้นซ้ำ เพื่อตอบคำถำมหลักตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น
2 ภำค ได้แก่ ภำครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูง ของกระทรวงมหำดไทย ข้ำรำชกำรที่
เกี่ยวข้องกับนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย ภำคประชำชน ประกอบด้วย ประชำชนในท้องที่กำร
ปกครอง พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 20 คน
3.2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษำ บทบำทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำร
บริหำรภำครัฐ
3.3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นที่ที่ทำกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. สรุปผลการวิจัย

4.1 บทบำทและสถำนกำรณ์เป็นตัวแทนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและมำ
จำกกำรเลื อกขอประชำชนเป็นตัว แทนประชำชน กำรบริห ำรภำครัฐ ทีอำศัยบทบำทกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนที่เป็นตัวแทนระบบกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ยังมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้ำน ในตำบลหมู่บ้ำนต่อไป เพรำะตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำนนั้นเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด โดยกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ก็เป็นคนในหมู่บ้ำนตำบลนั้นๆ ย่อมรู้พื้นที่
ทุกตำรำงนิ้ว ว่ำตำบลหมู่บ้ำนมีสิ่งที่จะต้องพัฒนำตรงไหนที่ประชำชน เดือดร้อนแล้วมีควำมต้องกำร
มำกที่สุด กำนันผู้ใหญ่บ้ำนปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอำเภอและเป็นผู้ช่วยเหลือประชำชน
เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอำเภอโดยกำรนำข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรให้ประชำชนทรำบและเป็นตัวแทน
ประชำชนโดยกำรนำปัญหำของประชำชนแจ้ ต่ อทำงรำชกำรคือ อำเภอ จังหวัด ซึ่งสอดล้ อกั บ
งำนวิจัยของ Pornchai Theppanya (2013) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “บทบำทของกำนันและผู้ใหญ่บ้ำนจะ
เป็นตัวกลำงเชื่อมต่อระหว่ำงรัฐกับประชำชนโดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ ขับเคลื่อนนโยบำย
ภำครัฐจำกกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง กำรปกครองส่วนภูมิภำคใช้สถำบันกำนันและผู้ใหญ่บ้ำน
เป็นเครื่องมือในกำรทำงำนมีกำรกำหนดบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน เพรำะฉะนั้นคำถำมที่ว่ำสถำบัน
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กำนันและผู้ ใหญ่บ้ำนควรถูกยกเลิกหรือไม่เมื่อสั งคมเจริญขึ้น เมื่อพิจำรณำจำกงำนวิจัยแล้ว คง
เป็นไปไม่ได้ที่จะยกเลิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนด้วยเหตุผลที่สำคัญ 2- 3 ประกำร คือ ประกำรแรกกำร
ดำรงอยู่ของกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ประกำรที่สองกำนันและผู้ใหญ่บ้ำนเป็นจุดยึดโยงที่
สำคัญระหว่ำงรัฐกับประชำน ที่จะเป็นตัวกลำงเชื่อมประสำนทั้งจำกบนลงล่ำงและจำกล่ำงขึ้นบน ใน
กำรนโยบำยของรัฐ มำสู่พื้นที่ และนำเรื่องทุกข์ร้อนของประชำชนให้ ฝ่ำยบ้ำนเมืองเข้ำมำแก้ไข
โดยเฉพำะในเขตพื้นที่ชนบทที่ห่ำงไกล เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่สร้ำงควำมเสียหำยและควำม
เดือดร้อนแก่ประชำชนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน จะเป็นบุคคลแรกที่เข้ำไปมีบทบำทช่วยเหลือ
บรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนทันทีก่อนควำมช่ว ยเหลืออื่นใดขิงรัฐจะเข้ำถึงและประกำร
สุดท้ำย คือ ข้อเท็จจริงตำมธรรมชำติในเขตชนบทของประเทศไทย ประชำชนส่วนใหญ่ยังต้องกำร
ผู้นำในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคำรพนับถือทำหน้ำที่เป็นคนกลำงเชื่อมโยงผู้คน กำรเป็นคนไกล่
เกลี่ยหำกมีข้อพิพำท ที่ทุกคนยอมรับและไว้ใจได้
4.2 ปัจจัยทำงกำรเมือง กำรปรับตัวไปตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหน้ำที่
หลักของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน มีกรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยกำหนด โดยเฉพำะกรอบในด้ำน
กำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อย กรอบในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยในตำบลหมู่บ้ำน ปัจจัยทำง
กำรเมืองในตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้ส่งผลต่อกำรทำงำนของกำนันผู้ใหญ่บ้ำนและเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ทำให้ บทบำทหน้ำที่ของกำนันผู้ ใหญ่บ้ำ นเปลี่ ยนแปลงไปตำมปัจจัยด้ำนกำรเมือง โดย
กำรเมืองมำจำกระบบเลือกตั้งทุก 4 ปี ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร(ส.ส.) กำร
เลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำจังหวัด (สจ.) กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล (สท.)
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกองค์บริห ำรส่วนตำบล (อบต.) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ที่มำกำรดำรง
ตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน
4.3 ควำมสัมพันธ์หลำยมิติ ควำมสัมพันธ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้ำนกับหน่วยงำยงำนภำครัฐ
และกับทุกหน่วยงำน กำนันผู้ใหญ่บ้ำนไม่ได้ทำงำนหน้ำที่เดียว คือ อำเภอ จังหวัด แต่ต้องทำงำนกับ
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร โดยกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้อง
ร่วมทำงำนกับทุกหน่วยงำนคือต้องทำงำนร่วมกับสิบเก้ำกระทรวงบวกหนึ่ง กระทรวงมหำดไทย เป็น
กระทรวงที่ต้องทำงำนอยู่แล้วเพรำะเป็นกระทรวงหลักของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน แต่อีก สิบเก้ำกระทรวง
ที่ไม่มีส่ว นเกี่ยงข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่แต่ต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของประชำชน และจิตวิญญำณ
จิตสำนึกรับผิดชอบกำรเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องทำงำนร่วมกับทุกหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ
ภำคเอกชน ที่มีโครงกำร มีงบประมำณ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนต่อตำบลหมู่บ้ำน
กำรทำงำนของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน จึงเป็นกำรทำงำนหลำยมิติ
4.4 ปั ญ หำและอุป สรรคของก ำนัน ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นยุ คปฏิ รู ป แห่ ง ชำติ ในรั ฐ บำลปั จ จุ บั น
โครงสร้ำงกำรบริหำรกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ควำมเปลี่ยนแปลงกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบ
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ต่อโครงสร้ำงควำมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพรำะกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น เน้นกำรเลือกตั้งในกำร
เข้ำสู่ตำแหน่ง ทำให้ควำมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องปรับตัวตำมแนวทำงดังกล่ำว ในขณะที่ภำครัฐ
ต้องกำรให้ผู้ใหญ่บ้ำนมำจำกกำรเลือกของประชำชนในหมู่บ้ำนมีวำระในกำรดำรงตำแหน่งอำยุ 60
ปี และกำนันมำจำกเลือกของผู้ใหญ่บ้ำน ในตำบลนั้นๆ มีวำระในกำรดำรงตำแหน่ง 60 ปี เพรำะไม่
ต้องกำรให้มีกำรเลือกบ่อยๆ จะทำให้กำรทำงำนขำดกำรต่อเนื่องและจะให้ตำบลหมู่บ้ำนเกิดควำม
ขัดแย้งแตกแยก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Phanon Phatthanakhanka. (2017) ทำกำรศึกษำ
เรื่อง ปัจจัยควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนกับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษำเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ำ ปัจจัย
สำคัญของควำมพร้อมต่อกำรเข้ำสู่อำเซียน มี 6 จำก 41 ประเด็นสำคัญดังนี้ ประกอบด้วย
ด้ำนอัตลักษณ์และควำมมั่นคงมี 8 ประเด็นสำคัญ ด้ำนควำมร่วมมือ มี 6 ประเด็นสำคัญ ด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำร มี 7 ประเด็นสำคัญ ด้ำนควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน มี 8 ประเด็นสำคัญ
ด้ำนกำรใช้ภำษำอำเซียน มี 7 ประเด็นสำคัญ และ ด้ำนนโยบำยอำเซียน มี 5 ประเด็นสำคัญ ใน
ขณะเดียวกันพบว่ำ ปัจจัยทั้ง 6 ด้ำนดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนได้ร้อยละ 60.25 อย่ำง
มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่ำเมื่อมีกำรทีไหนประชำชนย่อมมีควำมแตกแยกเฉพำะกำรเลือกที่
มีอยู่ของนักกำรเมืองทุกระดับก็มีควำมขัดแย้งแตกแยกมำกพอแล้ว ถ้ำต้องมีต้องมีกำรเลือกตั้งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนทุก 5 ปี อีกควำมสำมัคคีปองดองสมำนฉันท์ จะไม่เกิดขึ้นเลยในตำบลหมู่บ้ำนฉะนั้นกำร
กระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงของกำรบริหำรกำนันผู้ใหญ่บ้ำน
4.5 แนวทำงและรูป แบบบทบำทของกำนัน ผู้ ใ หญ่บ้ ำนยุคปฏิรูป แห่ งชำติใ นรัฐ บำล
ปัจจุบัน กำรให้บริกำรสำธำรณะ ระบบกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ได้อำศัยรูแบบกำรมีอยู่ของ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำน กำนันผู้ใหญ่บ้ำนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรดำรงอยู่ของ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นส่ วนดีของกำรบริกำรสำธำรณะ แต่ในทำงกลับกันอำจเป็นผลเสี ย ต่อกำร
บริหำรภำครัฐ กำรเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 60 ปี นั้นอำจจะไปสร้ำงอิทธิพลทำในสิ่งที่ไม่
ดีที่ประชำชนไม่ได้รับประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพรำะคิดว่ำตัวเองอยู่ในวำระจนอำยุ 60 ปี
ก็มีทำให้ผลเสียได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้ำนส่วนใหญ่ทำงำนให้บริกำรสำธำรณะ ดีอยู่
แล้วมีส่วนน้อยที่ประพฤติตัวไม่เหมำะสม คนหมู่ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป แต่มั่นใจว่ำ
กำนันผู้ใหญ่ ประพฤติตัวดีบริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถอยู่แล้ว
4.6 ควำมเป็นกำนันควำมเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ควำมเป็นจิตวิญญำณ เป็นวิถีชีวิต ของหมู่บ้ำน
ของตำบล ไม่ใช่กำรมีตำแน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำนหรือค่ำตอบแทน เพรำะตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็น
ตำแหน่งที่มีศักดิ์ศรี มีควำมภำคภูมิใจ เป็นจิตอำสำถ้ำผู้ใดไม่มีจิตอำสำเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำนที่ดี
ไม่ได้ กำรเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครอง เป็นพ่อบ้ำน ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบรู้ในหน้ำที่ของตัวเอง ต้อง
ดูแลลูกบ้ำน ให้รำยได้ที่เพียงพอต่อกำรครองชีพ มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสุขภำพ กำรศึกษำ ควำม
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ้น มีควำมสงบเรียบร้อยในตำบลหมู่บ้ำน ฉะนั้นค่ำตอบแทนไม่ใช่สิ่ง
สำคัญในกำรดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน เป็นจิตวิญญำณ เป็นวิถีชีวิต
ในตำบลหมู่บ้ำน ศักดิ์ศรีในกำรดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่งกำรของ
ทำงรำชกำรหรือนำยอำเภอ จังหวัดหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด อีกสถำนะหนึ่งที่สำคัญที่สุดในกำรเป็ น
กำนันผู้ใหญ่บ้ำนคือกำรดูแลให้บริกำรประชำชนที่เป็นผู้ไว้วำงใจเลือกเรำขึ้นมำเพื่อให้มำดูแล

5.ข้อเสนอแนะ

5.1 ควรมีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคให้มีควำมชัดเจน ในเรื่อง
ที่มำและวำระในกำรดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำทีในกำรวำงแผนงำนทั้งใน
ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย ด้ำนควำมมั่นคงและในกำรวำงแผน
พัฒนำในด้ำนต่ำงๆกำนันผู้ใหญ่บ้ำนจะได้วำงแผนได้ตำมวำระในกำรดำรงตำแหน่งที่แน่นอน เพรำะ
ในกำรมีวำระในกำรดำรงตำแหน่ง 5 ปี ต้องวำงแผนตำมควำมเร่งด่วนให้มีควำมสำเร็จภำยในระยะ
5 ปีตำมวำระ แต่ถ้ำมีวำระ 60 ปีจะได้มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะยำวและ ต่อเนื่องเพื่อ
ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติหน้ำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำมกำรวำงแผนเพื่อประโยชน์ให้กับประชำชน
ในตำบลหมู่บ้ำนได้มั่นคงแลถำวรฉะนั้นกำรกำหนดที่มำและวำระต้องแน่นอน อย่ำเปลี่ยนไปเปลี่ยน
มำทำให้กำรปฏิบัติงำนในอำนำจหน้ำเกิดกำรสับสนและจะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้อยประสิทธิภำพ
ไปด้วย
5.2 หน่วยงำนที่ดูแลบังคับบัญชำกำนันผู้ใหญ่บ้ำนโดยตรง ควรทำโครงเพิ่มศักยภำพโดย
กำรเปิดให้มีกำรอบรมให้กับกำนันผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ก่อน
กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ทุ ก นำย เพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง อ ำนำจหน้ำ ที่ ก ำรเป็ น นั กปกครองที่ ดี แ ละรู้ ถึ ง กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน แพทย์ประจำ
ตำบล เพื่อกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ รับตำแหน่งแล้วปฏิบัติงำนได้เลยไม่ต้องเสียวลำมำศึกษำงำน
อีก
5.3) ควรมีกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่ ให้มีพื้นควำมรู้มีวุฒิ
กำรศึกษำที่สูงขึ้นเพรำะกำรเป็นผู้นำอย่ำงน้อยต้องมีพื้นควำมรู้และวุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำประชำชน
กำรเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้นำตำมธรรมชำติอยู่แล้วถ้ำมีพื้นควำมรู้วุฒิกำรศึกษำที่สูงขึ้น จะทำ
ให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ กำรให้คำปรึ กษำมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือยิ่งขึ้นและจะเป็น
ประโยชนต่อประชำชนอย่ำงมำก
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