บทบาทนายอําเภอดานการปกครองทองที่
ศึกษากรณี : บทบาทนายอําเภอในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
จิรเดช พงษประสิทธิ์ นักเรียนนายอําเภอ (นอ.) รุนที่ 76
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จากการศึกษาพบวา สภาพปญหาและการทุจริตใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเกิดจากหลาย สาเหตุดังนี้ 1 เกิดจากปญหาดานงบประมาณ การทําบัญชี
การจัดซื้อจัดจางและการเงินการคลัง.2.เกิดจากตัวบุคคล โดยผูบริหารทองถิ่นและพนักงานทองถิ่นบางสวน
ไดใชตําแหนงของตนแสวงหาประโยชน.3.เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ ซึ่งหมายถึง การขาดการเผยแพร
ขอมูล.ขาวสารหรือการใชชองทางชี้แจงขอมูลที่เกี่ยวกับกิจการในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4 เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม.5.เกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย
ที่ยังไมมีความชัดเจนและรัดกุมเพียงพอ.6.เกิดจากการตรวจสอบซึ่งขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวน หนวยงานตาง.ๆ 7 เกิดจากอํานาจบารมีอิทธิพลทองถิ่น จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
ดังกลาว ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ ซึ่งเปนผูบริหารในราชการสวนภูมิภาค มีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในดานการควบคุม กํากับดูแล การปองกันการทุจริตและการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางมีประสิทธิภาพใหเปนไปดวยความเหมาะสม เพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวิจัยจึงทําการศึกษาบทบาทนายอําเภอในการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท ปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะของนายอําเภอขามสะแกแสง ที่มีตอการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในทองที่อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. วิธีการศึกษา
การศึ กษาวิ จัย ครั้ งนี้เ ป นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) ด ว ยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและเจาะจงกลุมผูให
ข อมู ล ที่ เ กี่ ย วข อง แบบสั มภาษณมีลั กษณะคําถามปลายเปด และวิเ คราะหขอ มูล จากเอกสาร ขอ มูล การ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่ นในทองที่อําเภอขามสะแกแสง จังหวั ด
นครราชสีมา
3.ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยบทบาทของนายอําเภอดานการปกครองทองที่ ศึกษากรณี : บทบาท
นายอําเภอในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สามารถ
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
3.1.บทบาทในการกํ า กั บ ดู แลองคก รปกครองส ว นท องถิ่ น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
กําหนดบทบาทนายอําเภอไวตามที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหปฏิบัติ เชน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย

จัด ตั้งองคการบริ หารส วนตําบล ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวของ เปนตน นายอําเภอมีบทบาทสามารถกระทําได 2.กรณี คือ 1.การใชอํานาจกํากับดูแลโดยตรง
2 การใชอํานาจกํากับดูแลโดยออมและจากการศึกษาพบวา นายอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาได
ทํ า หน า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลองค กรปกครองสว นท องถิ่น ตามบทบัญ ญั ติของกฎหมาย โดยได มีการประชุ ม
ผูบริ หารองคกรปกครองสว นทองถิ่ นประจําเดื อน แจงขาวสารขอราชการ นโยบายรัฐ บาล.ชี้แจงระเบีย บ
กฎหมายใหม.ๆ กําชับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อยางเครงครัดเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติจนยากที่จะแกไข ใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การสร า งความโปร งใส การป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในทุ กรู ป แบบและการ
ใช จ า ยเงิ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนรั บ ฟ ง ป ญ หาข อ เสนอแนะ
จากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อระดมความคิด สรางความรวมมือ และหาวิธีการแกไขปญหา
สนับสนุน สงเสริมใหมีการตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางตรงจุด อีกทั้งยังพบวา มุมมองของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหสัมภาษณ เห็นวา นายอําเภอและผูชวยเหลือนายอําเภอในการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไดแก ปลัดอําเภอ และทองถิ่นอําเภอควรศึกษา
ทํ า ความเข า ใจ กฎหมาย ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การต า ง.ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
จากแหลงขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และหนังสือจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ใหชดั เจนทันสมัยอยูตลอดเวลา
3.2 บทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพบวา นายอําเภอมีอํานาจหนาที่
สงเสริม.อุดหนุนและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
จากกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งนายอําเภอขามสะแกแสง ไดทําหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี โดยไดมอบหมายใหทองถิ่นอําเภอนําแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA) มาใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยในมุมมองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหสัมภาษณ เห็นวา นายอําเภอควรใหความสําคัญกับ
ภารกิจงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบทบาทของนายอําเภอไดถูกกําหนดไวให
สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.บทบาทในการบูรณาการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการขับเคลื่อนงาน
ภารกิจดานตาง.ๆ ตามนโยบายรัฐบาลพบวา นายอําเภอมีอํานาจหนาที่บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ หัวหนารัฐบาลบริหารราชการตาม
คําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ตรวจการอื่น การนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์กรณีถากฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย.ซึ่งนายอําเภอขามสะแกแสง
ไดทําหนาที่ในการบูรณาการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนงานภารกิจ
ดานตาง.ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด โดยไดเชิญผูบริหารทองถิ่นเขารวมประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ
และขอความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจตาง.ๆ ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล
ในมุมมองของผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหสัมภาษณ เห็นวานายอําเภอควรเนนการลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน

แนะนํารับฟง/ชวยแกไขปญหา อุปสรรคในการทํางานของทองถิ่น และบูรณาการประสานความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนงานภารกิจตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และ จังหวัด
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย พบวาปญหาอุปสรรคในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ไดแก
การมีสวนร วมของภาคประชาชนในการเสนอปญหาความเดือดรอนหรือความตองการของประชาชนผาน
กระบวนการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
การบูรณาการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนงานภารกิจดานตาง.ๆ ตาม
นโยบายรัฐบาล พบวาบางครั้งนโยบายรัฐบาล หรือกิจกรรมของจังหวัด ไมไดจัดสรรงบประมาณใหอําเภอ
ดําเนินการหรือมีงบประมาณแตจัดสรรลาชา ทําใหนายอําเภอ ซึ่งมีหนาที่บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
กระทรวง กรม หรือจังหวัดมอบหมาย ตองใชหลักการบูรณาการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สําเร็จลุลวงใหจงได องคกรปกครองสวนทองถิ่น.บางแหงก็มี
ปญหาในการสนับสนุนงบประมาณใหแกอําเภอ เนื่องจากติดขัดขั้นตอนระเบียบกฎหมาย

