บทบาทนายอําเภอดานการปกครองทองที่
ศึกษากรณี: การพัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน
ใหเปนกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
ดํารงคศักดิ์ นาคีสังข นักเรียนนายอําเภอ (นอ.) รุนที่ 76
1. ความเปนมา/ความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยไดยึ ดหลั กการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขในระบบรัฐสภาเชนนี้มา นับแตการอภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24.มิถุนายน 2475.
โดยปจจุบนั รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปน.ฉบับที่ ๒๐ ของประเทศไทย ไดกําหนดไว
ในมาตรา ๗๖ บัญญัติวา รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน ทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ
ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําการบริการ
สาธารณะและการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนสุขของประชาชนฯ ดังนั้น นายอําเภอ
จึงเปนกลไกสําคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ๘๗๘ อําเภอ นายอําเภอ คือ.ผูบริหารงานของสวนราชการระดับภูมิภาคที่ใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด เมื่อมีนโยบายหรือขอสั่งการสําคัญของรัฐบาลจะนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เปนประโยชนกับ
ประชาชนในระดับพื้นทีอ่ ําเภอ ตําบล หมูบานแลว การขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ นายอําเภอ ซึ่งเปนผูนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกและทรัพยากรในพื้นที่บริหารจัดการอยางสอดคลองและเหมาะสม.
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาบทบาท ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของ
นายอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ที่มีตอการพัฒนาศักยภาพ กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน ให
เปนกลไกการขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่ในครั้งนี้
2. วิธีการศึกษา
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางจํานวน 7 คน ประกอบดวย นายอําเภอหนองกี่ ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive.sampling) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In–Depth Interview) และ
เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา นายอําเภอหนองกี่ จั งหวัดบุรีรัมย มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ
กํานัน ผูใหญบาน ตามบทบาทที่กฎหมายกําหนด การตรวจตรา การลงพื้นที่เพื่อดูแลทุกขสุขของประชาชน
อยางสม่ําเสมอ การจัดใหมีชุดรักษาความสงบประจําหมูบาน จัดใหมีชุดสายตรวจสอดสองดูแล มีการประชุม
กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบานเปนประจําทุกเดือน มีการกํากับการทํางานของกํานัน ผูใหญบาน
ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ตลอดจนการสรางระเบียบวินัยใหกับกํานัน ผูใหญบาน และใหยึดถือระเบียบ
วินัยตามที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด

มีบทบาท ดังนี้

ความรูความสามารถและดานทักษะในการทํางาน พบวา นายอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

1) มี ห ลั ก คิ ด ในการทํ า งาน.คื อ .ให มี ก ารพั ฒ นาคนโดยเริ่ ม จากการทดสอบความรู 
ความสามารถทุกครั้ง ที่มีการประชุมประจําเดือนและนําขอมูลคําตอบทั้งหมดนํามาประมวลผล
2) การเชิญหนวยงานราชการ หรือ หนวยงานภายนอกมาใหความรู
3) สนับสนุนสงเสริมใหไปอบรมหลักสูตรกํานัน ผูใหญบานที่วิทยาลัยการปกครอง และจัดให
มีการอบรมกํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน ภายใตชื่อโครงการการพัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใหญบาน
และคณะกรรมการหมูบานของอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยโดยดําเนินการฝกอบรมปละ 1.ครั้ง มีนโยบาย
หรือทัศนคติประจําตัวในการใหกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ไดปฏิบัติ
ตามคือ นโยบาย 3 ส. สะอาด สะดวก สามัคคี
4).เพิ่มทั กษะในการทํางานโดยมีคําสั่งใหผูใหญบานใหบริการงานทะเบีย น ด านทั ศนคติ
ในการทํางาน เชน เนนย้ําวาผูมาเปนกํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบานจะตองเสียสละ ตองเห็น
แกประโยชนสวนรวม การทําบุญเขาวัดทุกวันพระ เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สรางระเบียบวินัย การใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน
ภารกิจที่ประสบความสําเร็จ อันเกิดจากบทบาทการพัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใหญบาน และ
คณะกรรมการหมูบาน ของนายอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ไดแก นโยบาย 3 ส. (สะอาด สะดวก สามัคคี)
เนื่ องจากกํานัน .ผูใหญ บ าน คณะกรรมการหมูบ าน ไดนํ าไปปฏิ บัติ กันอยางกวางขวาง และการไกลเกลี่ย
ระงับเหตุขอพิพาทพาทในคดีตาง.ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบานได สามารถใหคําปรึกษาเปนที่พึ่งใหกับประชาชน
ในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากกํานัน ผูใหญบานมีความรูเรื่องกฎหมายมากขึ้น
4. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยพบขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 นายอําเภอควรจัดใหมีการอบรมหรือผลักดันใหผูที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการใหมีการ
จัดอบรมหลักสูตรกํานัน ผูใหญ บาน สําหรั บคนที่ ยังไมเคยไดรั บการอบรมหรือสํ าหรับ คนที่เ คยอบรมแลว
ควรจะเพิ่ มหลั กสู ตรอื่ น .ๆ เพื่ อเสริ มทั กษะดานความรู . ความสามารถ และมีเครือขายในการทํางาน เชน
หลั กสู ต ร ด า นงานทะเบี ย น หลั กสู ตรชุ ดปฏิบัติการประจําตําบล หลัก สูตรคอมพิว เตอร เปน ตน สําหรั บ
ประเด็นที่ผูใหสัมภาษณเพิ่มเติมคือ
4.2 บุคคลที่จะดํารงตําแหนงนายอําเภอในอนาคต ควรมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ
กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น.และคณะกรรมการหมู บ านดั ง นี้ ประเด็ น แรก คื อ นายอํ าเภอควรที่ จ ะมี ก ารลงพื้ น ที่
การเยี่ยมเยียนประชาชน การเขาถึงประชาชนการเขาถึงผูใตบังคับบัญชา ประเด็นที่สอง คือ นายอําเภอควร
เนนย้ําใหกํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน มีระเบียบวินัย การตรงตอเวลา มารยาทในการเขา
ประชุม มารยาทการเขาสังคมตาง.ๆ ประเด็นที่สาม คือ นายอําเภอควรมีความชัดเจนในการจะดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการอะไรก็ตาม การชี้แจง การทําความเขาใจ รวมถึงการชัดเจนเรื่องของการกลาตัดสินใจ
ทํา ในสิ่ ง ต าง.ๆ ที่ ถู กต อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ.ไมเ อนเอี ย งไปกั บ สถานการณ ร อบตั ว ประเด็ น ที่ สี่ คื อ
นายอําเภอตองมีจิตสาธารณะ ตองนึกถึง สวนรวมเปนหลัก

