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บทบาททางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน 
ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
The Government Role of Sub-District and Village Headman under 

Local Government Act, (Number 11) of B.E. 2551

รุจิรวัทน ลําตาล*

บทคัดยอ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองท่ี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ทําใหระยะเวลาดํารงตําแหนงของกํานัน ผูใหญบานยาวนาน

ถึงอายุ 60 ป เพื่อใหกํานัน ผูใหญบานเปนกลไกทางการปกครองสามารถตอบสนองความตองการ

ของรัฐ สงผลใหกํานัน ผูใหญใหความสําคัญตอการตอบสนองของตองการของรัฐมากกวาการตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชน มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่ผานมาไดกําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน

ดํารงตําแหนงถึงอายุ 60 ป มาแลวหลายฉบับ ในสวนของผลดี กํานัน ผูใหญบานท่ีมีผลงานดีสามารถ

ตอบสนองความตองการของรัฐไดเปนกลไกทางการปกครองตามที่รัฐตองการ ปฏิบัติหนาที่อยางตรงมา

ตรงไปยอมมีผลกระทบกับประชาชน หรือผูเสียผลประโยชน ไมตองกังวลกับการเลือกตั้งเมื่อหมด

วาระลง สวนผลเสยีการดาํรงตาํแหนงเปนเวลานานทาํใหเกดิการแขงขนัการเขาสูตาํแหนงสงู ความเฉือ่ยชา 

เพิกเฉยตอหนาที่ ขยายอิทธิพล บารมี การแสวงหาความรวมมือเปนฐานเสียงทางการเมืองใหกับ

นักการเมืองทุกระดับ มากกวาการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน การถอดถอนกํานัน ผูใหญบาน 

โดยประชาชนเปนไปไดยาก รัฐบาลยังไมมีมาตรการแกไขปญหาความบกพรองทางการปกครองของ

กํานัน ผูใหญบาน เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่ไมเหมาะสม การมีอิทธิพลครอบงําประชาชน 

 เพื่อแกไขปญหา ความบกพรองทางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน รัฐบาลควรมีมาตรฐาน

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน และประเมินศักยภาพความรูความสามารถ

ทางการปกครองเปนประจําทุกป 

 กํานัน ผูใหญบาน เปนตัวแทนของประชาชน มาจากการเลือกตั้ง ควรมีวาระการดํารงตําแหนงเปน

คราวๆ ไป ไมควรเกินคราวละ 5 ป การเลือกต้ัง เปนการเปล่ียนแปลงกํานัน ผูใหญบาน โดยสันติวิธีเปน

กระบวนการคัดเลือกผูนําอีกทางเลือกหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย

คําสําคัญ : บทบาททางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน/พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

*อาจารยประจําสาขาการเมืองการปกครอง คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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Abstract
 The authority structural change of sub-district and village headman based on Local 

Government Act (Number 11) of B.E. 2551 longed their positions more until they were 60 years old 

to prepare them as an administrative mechanism and to respond the needs of the government. 

This made them consider more the government needs than public needs. There were previous 

many Acts to set them to be in their position until they were 60 years old. 

 For advantage, the village and headman who had good work performances could be 

able to respond the government needs as an administrative mechanism that the government 

needed. To work straightforward could have impact to people or those who had not received 

the benefits as possible without being worry about the election that time was over. 

 For disadvantage, to be in their position long caused to political competition to access 

into their position to be high. To be indifferent, to ignore on duty, to expand influence and charisma, 

and to search for corporation to be political bastion to politicians in all levels more than get 

rid of sufferings and make happiness to people. The demotion of the village and headman by 

people were very difficult. The government did not have measures to resolve the governed problems 

of them to prevent the bad power and influence covered with people to solve the governed 

problems of them. The government should have measures and criteria for evaluation of work 

performance of them and evaluate the governed knowledge efficiencies annually. 

 The sub-district and village headman were known as a representative of people. They 

were elected from people. Thus, they should be in position at time, and holding the post of 

them should not be more than 5 years. Changing the sub-district and village headman with 

peaceful procedure was regarded as the other process of electing the leader in democratic system.

Keywords : curriculum management, musical aesthetics, professional of music

เนื่องดวยปจจุบันไดมีการปรับปรุงการบริหาร

ราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว

และมีประสิทธิภาพ ไมซํ้าซอนกับภารกิจและ

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงกระบวนการเขาสู 

ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพน

จากตําแหนงและบทบาทและอํานาจหนาที่ของ

ผูใหญบาน ใหสอดคลองกบัการปรับปรุงการบรหิาร

บทบาททางการปกครองของกาํนนั ผูใหญบาน 
ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

 (ฉบับที่ 11) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 เมษายน 

2551 (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

ฉบับที่ 11 พุทธศักราช 2551, หนา 26) เหตุผล

ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
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ราชการแผนดิน และอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จึงจําเปนตองตราบัญญัตินี้ 

 จากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี

ฉบับปจจุบัน มีผลใหผูใหญบาน ดํารงตําแหนง

ถึงอายุ 60 ป ในอดีตท่ีผานมาพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่เคยกําหนดใหผูใหญบาน

ดํารงตําแหนงถึงอายุ 60 ปมากอนแลว การดํารง

ตําแหนงติดตอกันเปนเวลานานในเชิงลบทําให

ผู นําท องที่ เป นผู มีอิทธิพลในหมู บ าน  ตําบล 

มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ

ใชตําแหนงแสวงหาผลประโยชนคาตอบแทน

จากประชาชน  ซึ่งสภาพปญหาการปกครอง

สวนทองท่ีที่สําคัญคือการวางตัวไมเปนกลาง

ของผู นํ า  มีการทุจริตในหน าที่ เข  าลักษณะ

ที่ เรียกว า “ทองไหลมา” คือผู มีตําแหนงทาง

การปกครองได มาซึ่ ง เ งินทองของมีค า เป น

คาตอบแทนโดยไมไดเรียกรอง แตในความรูสึก

ของผู ให   ให เพื่อต องการได รับความสะดวก

ในการได รับบริการจากผู มีตําแหนงทางการ

ปกค รอ ง  “ เ งิ น ลอย ”  ผู  ที่ มี ตํ า แหน  ง ท า ง

การปกครองไดรับคาตอบแทนโดยไมไดเรียกรอง

จากการปฏิบตัหินาที ่หรอืเวนจากการปฏิบตัหินาที่

เพื่อเปนประโยชนแกผูให รวมถึงการใชดุลพินิจ

ตามตําแหน  งหน  าที่ ที่ เป นคุณเป นโทษแก 

บุคคล กลุมบุคคล รวมถึงการใชตําแหนงหนาที่

ทางการปกครองเ รียกร องเ งินทองของมีค า 

สิ่งตอบแทนโดยไมคํานึงถึงความทุกขยากของ

ประชาชน  และการปฏิบัติหน าที่ของตนเพื่อ

เป นประโยชน แก ประชาชนและสังคมตาม

เจตนารมณทางการปกครองทองที่ในการบําบัด

ทุกขบํารุงสุขแกประชาชน (ศรัณยู ชูพินิจ, 2555, 

หนา 2)

อํานาจหนาที่ผูใหญบาน
 อํานาจหนาที่ของผูใหญบานมีดังนี้

 1. อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษา

ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก

ราษฎรในหมูบาน

 2. สรางความสมานฉันท และความสามัคคี

ใหเกิดข้ึนในหมูบานรวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีในทองที่

 3. ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก

ราษฎรในหมูบาน ในการติดตอหรือรับบริการกับ

ภาครัฐ

 4. รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน 

ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของราษฎร

ในหมูบาน แจงตอภาครัฐ เพื่อใหการแกไขหรือ

ชวยเหลือ

 5. ใหการสนับสนุน สงเสริมและอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบตัหินาทีห่รอืการใหบรกิาร

ของภาครัฐ

 6. ควบคมุดแูลราษฎรในหมูบานใหปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย โดยผูใหญบานจะตองกระทําตน

ใหเปนตัวอยางแกราษฎรดวย

 7. อบรมและชี้แจงใหราษฎรมีความรู  

ความเขาใจในขอราชการและกฎหมาย ในการนี้

สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร

 8. แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือใน

กิจการสาธารณประโยชน เพื่อบําบัดปดปอง

ภยันตรายสาธารณะ อันมาโดยฉุกเฉิน รวมท้ัง

ชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัย

 9. จั ด ให  มี ก า รป ร ะชุ ม ร าษฎรและ

คณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือน

ละหนึ่งครั้ง

 10. ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทาง
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ราชการและรายงานเหตุการณที่ไมปกติ ซึ่งเกิดข้ึน

ในหมูบานใหกํานันและนายอําเภอทราบ

 11. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตาม

กฎหมาย หรอืระเบยีบแบบแผนภาครฐั ผูวาราชการ

จงัหวัด หรอืนายอําเภอมอบหมาย (พระราชบัญญตัิ

ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551, 

หนา 34) 

 กํานัน ผูใหญบานมีฐานะเปนผูแทนของรัฐ

คือ ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติ

งานอยูในระดับลางสุดของรัฐและอยูใกลชิดสนิท

กับประชาชนในทองที่ตางๆ มีหนาที่สําคัญคือการ

ชวยเร่ืองการประสานงานตางๆ เชน การประชุม

ประชาชนในเขตหมูบานและการแจงขาวสารของ

ทางราชการใหประชาชนรับทราบ เปนตน

 ในขณะเดียวกนั กาํนนัผูใหญบานก็มสีถานะ

และมีบทบาทเปนผู แทนประชาชน เป นผู นํา

ของชุมชน เน่ืองดวยไมไดมีสถานะเปนขาราชการ

ของรัฐ เต็มตัว  อีกทั้ งมิ ได ทํางานให แก ทาง

ราชการเต็มเวลาบทบาทและหนาที่ดังกลาว

ส งผลให กํานันผู ใหญบ านมีหน าท่ีต องดูแล

ความสุขทุกขของประชาชนที่เรียกกันวา “ลูกบาน” 

ในดานตางๆ เปนอันมาก

 การเปล่ียนแปลงบทบาทอํานาจหนาที่ของ

กํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติปกครอง

ทองที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 เนื่องจากกระทรวง

มหาดไทย เห็นวาการบริหารการปกครองทองที่

ในปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ และบทบาท

อาํนาจหนาทีข่องกาํนนั ผูใหญบาน ยงัไมสอดคลอง

กับการบริหารราชการแผนดินนับตั้งแตป 2535 

ที่ใหกํานัน ผูใหญบานดํารงตําแหนง 5 ปจนถึง

ก อนการประกาศใช พระราชบัญญัติฯ  ฉบับ

ปจจุบันเปนผลทําใหกํานัน ผู ใหญบานที่ เคย

ทําหนาที่ เป นเจ าหนาที่ของรัฐ  มีหน าที่ดูแล

รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 

ไม กล าปฏิบัติหน าที่ตามกฎหมายในฐานะ

เจาพนักงานอยางตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรง

ผลกระทบตอคะแนนเสียง การทํางานขาดความ

ตอเน่ือง ทําใหไมมีผู นําตามธรรมชาติที่ราษฎร

ยอมรับนับถือ ราษฎรเร่ิมมีความขัดแยง แตกแยก 

เพราะกฎหมาย เชน 

 มาตรา 14 ที่กําหนดใหผูใหญบานพนจาก

ตําแหนงเม่ือมีอายุครบ 60 ป ซึ่งสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธระหวางผูใหญบานกับประชาชน 

เพราะผูใหญบานมีหนาท่ีรับผิดชอบตอราชการ

สวนภูมิภาค ซึ่งนาสนใจวาการที่ได ตําแหนง

โดย “การเลือกต้ัง” แตหมดวาระ หรือถูกปลด 

ถอด โดยอํานาจอ่ืนๆ โดยขาราชการสวนภูมิภาค

โดยเฉพาะนายอําเภอและผู ว าราชการจังหวัด 

ถึงแมกฎหมายจะเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ถอดถอนกํานัน  ผู  ใหญบ าน  ได ก็ตามซึ่ งก็มี

โอกาสเปนไปไดนอยมากเพราะตองขอความเห็น

ชอบจากนายอําเภอ รวมถึงการสั่งสมอิทธิพล

ปลดผูใหญบาน กํานัน ออกจากตําแหนง ตั้งแต

มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท องที่  (ฉบับที่  11) พ .ศ .  2551 เมื่อวันที่  6 

เมษายน 2551 ยังไมพบวามีพื้นที่ใดท่ีประชาชน

สามารถถอดถอนกํานัน ผู ใหญบาน ออกจาก

ตําแหนงได (ศรัณยู ชูพินิจ, 2555, หนา 78) 

 กาํนนั ผูใหญบาน เปนสถาบนัทีอ่ยูคูกบัสงัคม

ไทยมาโดยตลอด โดยเปนผูชวยเหลือทางราชการ 

ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนในตําบล

หมูบาน และเปนผูแทนประชาชนในตําบลหมูบาน

ในการติดตอกับภาคสวนตางๆ ถึงแมสภาพสังคม

จะเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปจจุบัน

และตอไปในอนาคต จะทําใหภารกิจบทบาทหนาที่

ของกํานันผูใหญบานเพิ่มมากขึ้น
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 กรมการปกครองเห็นวา กํานัน ผูใหญบาน 

ถามีการเลือกต้ัง จะทําใหเกิดความแตกแยกใน

ชุมชนซึ่งมีกระทบตอการทํางานหลายดาน โดย

เฉพาะงานวาระแหงชาติ เชน ปราบยาเสพติด หาก

กํานัน ผูใหญบานใหความรวมมือกับสวนราชการ 

ชวยเหลือในการปองกัน ปราบปราม ชี้เบาะแส 

หรือจับกุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดภายใน

หมู บาน ตําบล ยอมทําใหญาติพี่น องบุคคลท่ี

เกี่ยวของเกลียดชัง ไมชอบ และไมเลือกตั้งเมื่อ

หมดวาระและลงสมัครรับเลือกตั้งใหม ทําใหคนดี

มีผลงานไมผานกระบวนการเลือกตั้ง และการ

เลือกต้ังเปนสาเหตุหน่ึงของการแตกแยกภายใน

หมูบาน (ประธาน สุวรรณมงคล, 2552, หนา 107) 

 การท่ีกํานัน ผู ใหญบ าน มีวาระ 60 ป 

คาตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันผูใหญบาน

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 8,000 บาท กํานัน

เดือนละ 10,000 บาท ทําใหการแขงขันเพื่อเขา

สูตําแหนงขางตน มีการแขงขันรุนแรง และมีการ

ซื้อเสียงมากรวมถึงเป นอุปสรรคที่สําคัญของ

การกระจายอํานาจ กาํนนั ผูใหญบานอยูในตาํแหนง

จนเกษยีณอาย ุ60 ป นัน้อาจทาํใหกาํนนั ผูใหญบาน

เกิดความหางเหินกับประชาชนหรืออาจละเลย

ตอการปฏิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา เพราะไมตองขอ

คะแนนเสยีงจากประชาชนในระยะเวลาทีย่าวนาน

การปลด ถอดถอนกํานัน ผู ใหญบานออกจาก

ตําแหนงยากมากจากเง่ือนไขของพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 

ทําใหการกระทําของกํานัน ผูใหญบานบางสวน

ไมตองรับผิดชอบตอประชาชน รับผิดชอบตอนาย

อยางเดียว 

 บทบาททางกา รปกครองของกํ า นัน 

ผู ใหญบ าน  ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีทั้ง

จุดเดน จุดดอย สรุปไดดังนี้ (เสนห จุยโต, 2552, 

หนา 63) 

 1. กํานัน ผูใหญบาน ปฏิบัติงานซ้ําซอน

กับองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  โดยเฉพาะ

องคการบริหารสวนตําบล แตละหมูบานมีสมาชิก

สภาองค การบริหารส วนตําบลหมู ละ  2 คน 

ซึ่งมีบทบาทในฐานะผูนํา ตัวแทนของประชาชน 

ทัง้ 2 ฝาย ประชาชนสบัสนในบทบาทอาํนาจหนาที่

ของแตละฝาย และการปฏิบัติหนาที่ต างฝาย

ตางทําขาดความรวมมือซึ่งกันและกัน

 2. การจัดทําแผนพัฒนาขององค กร

สวนทองถิ่นซึ่งจัดทําทุกหมูบาน ชุมชน เปนประจํา

ทุกป   หากกํ านัน  ผู  ใหญ บ  าน เป นแกนนํ า 

ประชาสัมพันธ  เชิญชวนให ประชาชนเข ามา

มีส วนร วมในการจัดทําแผน ประชาชนจะให

ความรวมมือเขารวมจัดทําแผนพัฒนาจํานวนมาก 

หากมีความขัดแยงกันกํานัน ผู ใหญบานไมให

ความรวมมือประชาชนเขามามีสวนรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ นอยมาก 

 3. มักเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง

กํานัน ผูใหญบาน กับสมาชิกสภาองคกรปกครอง

ส วนท องถิ่น  และผู บริหารองค กรปกครอง

ส วนท อง ถ่ิน  ขาดการให ความร วมมือการ

ประสานงานกัน มีการร องเรียนกลาวโทษกัน 

โดยเฉพาะการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องค  ก รปกครองส  วนท  อ ง ถ่ิ น  หากกํ านั น 

ผู ใหญบานไมเห็นดวยจะไมใหความรวมมือ 

ไมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา ทําใหประชาชนเสียผลประโยชนจาก

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาในหมูบาน

 4. กํานัน ผู ใหญบาน เป นหัวคะแนน 
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ฐานเสียง ใหกับนักการเมืองทองถิ่นถึงระดับชาติ 

ใชอิทธิพลครอบงําประชาชนในการเลือกตั้ง ชี้นํา

ใหประชาชนเลือกบุคคล กลุ มบุคคลที่เห็นเปน

หัวคะแนนใหการสนับสนุน 

 5. กํานัน ผูใหญบาน สามารถสนองตอบ

ตองานราชการไดเต็มอยางศักยภาพ เชน การ

ปองกันและปราบรามยาเสพติด ไมตองกังวลจะมี

ผลกระทบกับการเลือกตั้ง

 6. กํานัน ผูใหญบาน เฉื่อยชา เพิกเฉย 

ตอความรับผิดชอบตอประชาชน ขาดการเอาใจใส

ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขตอประชาชน เพราะไมมี

ผลตอการเลือกตั้ง

 7. มีอิทธิพลในกองทุนตางๆ ในหมูบาน 

สวนมากกํานัน ผูใหญบาน จะเปนประธานกองทุน

คัดเลือกญาติ พวกพองเขามาเปนคณะกรรมการ 

กีดกันประชาชนบางกลุ มไมใหเข าถึงกองทุน 

หรือพิจารณาอนุมัติเงินกู ใหนอยไมเพียงพอตอ

ความตองการ  แตอนุมัติให พวกพองของตน

จํานวนมาก การเลือกคณะกรรมการ ประธาน 

การอนุมัติเงินกู ไมปฏิบัติตามระเบียบกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 

 8. เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถอดถอนกํานัน  ผู  ใหญบ าน  เป นไปได ยาก 

ขาดแนวทางการปฏิบัติ ยังไมมีระเบียบรองรับ

การประเมินผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

 9. ผลประโยชนจากการชวยเหลือลูกบาน 

เชน ประชาชนเดือดรอนจากพืชผลถูกน้ําทวม 

ภัยแลง ตองแจงขอความชวยเหลือผานกํานัน 

ผูใหญบาน เพ่ือรวบรวมความตองการของเกษตรกร

ตามระเบียบราชการสงตอไปยังสวนราชการ

ที่เก่ียวของใหการชวยเหลือตอไป มีการเรียกรอง

การปฏิบัติงาน เช น 10 ตอ 1 คือ ประชาชน

ไดรับการชวยเหลือจากสวนราชการที่ผลผลิต

ไดรบัความเสยีหายจากนํา้ทวม ภยัแลงขึน้ทะเบยีน

ไวทุก 10 ไร ตองแบงใหกับกํานัน ผูใหญบาน 

จํานวน 1 ไร เปนตน

ขอเสนอแนะ
 การปฏิบัติงานของกํานันผู ใหญบานซ่ึงมี

ความใกลชิดกับประชาชนและสวนราชการที่

เกี่ยวข องในพื้นที่  มีผลกระทบทั้งเชิงลบและ

เชิ งบวก  กํานัน  ผู  ใหญ บ านที่ปฏิบัติหน าที่

ตามบทบาทหนาที่ในการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม  รักษาความสงบเรียบร อย  ให 

ความรวมมือกับรัฐบาลสงผลประชาชนที่ เสีย

ผลประโยชน   กระทําผิดกฎหมายเกลียดชัง 

มีผลตอการเลือกต้ังนําไปสูความแตกแยก การ

ดาํรงตําแหนงในพืน้ทีเ่ดมิเปนเวลานานทาํใหกาํนนั 

ผู ใหญบาน ขยายอิทธิพล บารมี การแสวงหา

ความรวมมือเปนฐานเสียงทางการเมืองใหกับ

นักการเมืองทุกระดับ มากกวาการบําบัดทุกข

บํ า รุ งสุ ขแก ประชาชนการถอดถอนกํ านั น 

ผูใหญบาน โดยประชาชนเปนไปไดยาก 

 กํานัน  ผู ใหญบ านมาจากการเลือกตั้ง 

ไมควรมีวาระการตํารงตําแหนงยาวนานถึงอายุ 

60 ป รัฐบาล สวนราชการควรมีมาตรฐานเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และศักยภาพ

ความรูความสามารถทางการปกครองของกํานัน 

ผูใหญบาน ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง โดยใหความ

สําคัญกับประชาชนส วนราชการภาคสังคม

ในพ้ืนท่ี มิใชสวนราชการ เพราะประชาชนภาค

สังคมในพ้ืนที่ได รับผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางออมทัง้เชงิลบและเชงิบวกจากการปฏบิตัหินาที่

ของกํานัน ผูใหญบาน
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 การเลือกตั้ง เปนการเปลี่ยนแปลงกํานัน 

ผูใหญบาน โดยสันติวิธี หากกํานัน ผูใหญบาน

มีผลงานดี เปนที่ยอมรับของประชาชนสวนใหญ

ยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนเลือกต้ัง

เขามาดํารงตําแหนงใหม หากไมเปนที่ยอมรับ

ของประชาชนสวนใหญ ไมมีผลงาน กระบวนการ

เลือกตั้งยอมเปนทางเลือกที่ดีในการเปล่ียนแปลง

ตัวผู นําโดยสันติวิธีอีกทางเลือกหนึ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยในฐานะท่ีกํานัน ผูใหญบานเปน

ตัวแทนของรัฐและตัวแทนของประชาชน จึงมี

ขอเสนอแนะดังนี้

 1. รัฐบาลควรทบทวนปรับปรุงแก ไข

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ กําหนด

อาํนาจหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ใหดาํรงตําแหนง

เปนคราวๆ ไมควรใหดํารงตําแหนงยาวนานถึง

อายุ 60 ป เพ่ือลดอทิธพิลของกํานนั ผูใหญบานทีม่ี

ตอประชาชน เพื่อใหกํานัน ผูใหญบานสามารถ

สนองตอบตอปญหา ความตองการของประชาชน

ใหความสําคัญในการบําบัดทุกข บํารุงสุขแก

ประชาชน

 2. รั ฐ บ า ล ค ว ร กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกาํนนั ผูใหญบาน

ใหชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กํานันผู ใหญบานปละคร้ัง โดยใหความสําคัญ

กับประชาชนสวนราชการในพื้นที่ในการประเมิน 

รวมถึงส วนราชการที่ เกี่ยวข อง เพ่ือใหกํานัน 

ผู ใหญบาน มีความกระตือรือรนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีสามารถตอบสนองไดทั้งสวนของรัฐบาล 

สวนราชการ ประชาชนและความรวมมอทุกภาค

สวนในพ้ืนท่ี

 3. สวนราชการควรกําหนดมาตรฐาน

ประเมินศักยภาพความรู ความสามารถในทาง

การปกครองของกํานันผู ใหญเปนประจําทุกป 

เพื่อทดสอบความรูความสามารถทางการปกครอง

ของกํานัน ผูใหญบานตามกฎหมายกําหนด และ

หนาที่ที่ควรปฏิบัติ

 4. รัฐบาลและสวนราชการ ควรประกาศ

ยกยองกํานัน ผูใหญบาน ที่มีผลงานดี ผานเกณฑ

การประเมินใหทุกภาคสวนรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 

เพื่อเป นแบบอยางที่ในการปฏิบัติหนาที่ด วย

ความเรียบรอยดีงามเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับ

กํานัน ผูใหญ

 5. สวนราชการควรใหความรูแกประชาชน

ใหมีความรู ความเขาใจตออํานาจหนาท่ีทาง

การปกครองของกํานัน ผูใหญบาน เพือ่ใหประชาชน

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองที่

 6. สวนราชการควรใหความรูแกประชาชน

ในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน 

ผูใหญบาน เพือ่ใหประชาชนเกดิความรูความเขาใจ

เกณฑการประเมินที่ถูกตอง

บทสรุป
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจหนาที่

ของกาํนนั ผูใหญบานตามพระราชบัญญัตลิกัษณะ

ปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ทําใหระยะ

เวลาดํารงตําแหนงของกํานัน ผูใหญบานยาวนานถึง

อายุ 60 ป เพื่อใหกํานัน ผู ใหญบานเปนกลไก

ทางการปกครองสามารถตอบสนองความตองการ

ของรัฐ สงผลใหกํานัน ผู ใหญใหความสําคัญ

ตอการตอบสนองของตองการของรัฐมากกวา

การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

มีพระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีผานมาไดกําหนด
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ใหกํานัน ผูใหญบานดํารงตําแหนงถึงอายุ 60 ป 

มาแล วหลายฉบับ  ในส วนของผลดี  กํานัน 

ผูใหญบานท่ีมีผลงานดีสามารถตอบสนองความ

ตองการของรัฐไดเป นกลไกทางการปกครอง

ตามที่รัฐต องการ  ปฏิบัติหน าที่อย างตรงมา

ตรงไปยอมมีผลกระทบกับประชาชน หรือผูเสีย

ผลประโยชน ไมตองกังวลกับการเลือกต้ังเม่ือ

หมดวาระลง  สวนผลเสียการดํารงตําแหนง

เป นเวลานานทําใหเกิดการแขงขันการเข าสู 

ตําแหนงสูง ความเฉื่อยชา เพิกเฉยตอหนาที่ 

ขยายอิทธิพล บารมี การแสวงหาความรวมมือ

เปนฐานเสียงทางการเมืองใหกับนักการเมือง

ทุกระดับ มากกวาการบําบัดทุกขบํารุงสุขแก

ประชาชนการถอดถอนกํานัน ผู ใหญบาน โดย

ประชาชนเปนไปไดยาก รัฐบาลยังไมมีมาตรการ

แกไขปญหาความบกพรองทางการปกครองของ

กํานัน ผูใหญบาน เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่

ไมเหมาะสม การมีอิทธิพลครอบงําประชาชน 

 เพื่อแกไขปญหา ความบกพรองทางการ

ปกครองของกํานัน ผู ใหญบาน รัฐบาลควรมี

มาตรฐานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่

ของกํานัน ผู ใหญบาน และประเมินศักยภาพ

ความรูความสามารถทางการปกครองเปนประจํา

ทุกป 
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