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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลแม่ยวม ในการ
จดัการภยัพิบติักรณีเคล่ือนยา้ยหมู่บา้นหว้ยโผออกจากพื้นท่ีเส่ียงภยัดินโคลนถล่ม เพื่อศึกษาบทบาท 
ปัญหาและอุปสรรค และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยท าการศึกษาผ่านแผนยุทธศาสตร์        
การพฒันาต าบลฯ ขอ้บญัญติังบประมาณ และท าการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 22 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ยวม เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูบ้ริหารของจงัหวดัและอ าเภอ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ตวัแทนส่ือมวลชนและองคก์รพฒันาเอกชน 
 จากผลการศึกษาพบว่าในกระบวนการจดัการภยัพิบติัของเทศบาลต าบลแม่ยวม เทศบาลฯ
ก าหนดบทบาทของตนเองเป็นเพียงผูป้ฏิบติั จากการประสาน (สั่งการ) ของราชการส่วนภูมิภาค          
การด าเนินของเทศบาลฯมีลกัษณะเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เช่น การส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปช่วย
ประชาชนในการขนยา้ยส่ิงของ ท าความสะอาด และการแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาทุกข ์และการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนประจ า เช่นการจดัรถบรรทุกน ้ าออกแจกจ่ายน ้ าให้ประชาชนในช่วงฤดูแลง้ กล่าว
เฉพาะกรณีศึกษาการเคล่ือนยา้ยหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นท่ีเส่ียงภัยดินโคลนถล่ม เทศบาล
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้เม่ือเกิดเหตุการณ์ แต่หลงัจากเกิดเหตุการณ์
และมีผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีแลว้ เทศบาลจ ากดับทบาทของตนเองในการแกไ้ขปัญหา 
โดยมองวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีขีดความสามารถมากกวา่เทศบาลฯเป็นผูแ้กไ้ข 
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ยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของอ าเภอและจงัหวดัในการเขา้มาด าเนินการ ในดา้นการแกไ้ขปัญหาระยะยาวเช่น
การก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการป้องกนั เทศบาลไม่มีก าหนดนโยบายในดา้นน้ี จึงไม่การวางแผน 
ในการจดัการปัญหาให้กบัหมู่บา้นอ่ืนๆ ซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิประเทศท่ีใกลเ้คียงกนั ในดา้นปัญหาและ
อุปสรรค เม่ือพิจารณาการเตรียมความพร้อมพบว่าเทศบาลฯจ ากดับทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม
กรอบงบประมาณ โดยจดัสรรงบประมาณดา้นการจดัการภยัพิบติัไวเ้ฉพาะดา้นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า  เช่น การจดังบประมาณค่าตอบแทนอปพร.และการจดัสรรงบกลางเพื่อแกไ้ขปัญหาสา
ธารณภยั แต่การใช้งบประมาณดังกล่าวก็เป็นเพียงการจดัซ้ือส่ิงของอุปโภคบริโภคเพื่อเยียวยา
ประชาชนท่ีประสบภยัพิบติัเฉพาะรายเท่านั้น โดยเฉพาะการจดัสรรวงเงินงบประมาณท่ีเทศบาล
ต าบลแม่ยวมไดรั้บ จะพบว่ากลไกการจดัสรรงบประมาณให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 ถูกแทรกแซงและ
เปล่ียนแปลงเจตนารมณ์ไปจากเดิมทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเมือง
ในระดบัชาติ โดยเฉพาะแนวทางการบริหารราชการของรัฐบาลหลงัการเลือกตั้งในปี 2544  
 การจ ากัดบทบาทของเทศบาลมีความสัมพนัธ์กับความเปล่ียนแปลงของนโยบายการ
กระจายอ านาจ ในระดบัชาติกล่าวคือหลังการออกพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปี 2542 มีการถ่ายโอนภารกิจของราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคลงไปให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง ในดา้นโครงสร้างองคก์ร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ เร่ิมมีการก่อตวัในด้านโครงสร้าง โดยการก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบหน้าท่ีต่างๆ ซ่ึงได้รับการถ่ายโอนมาท าให้รายจ่ายประจ าด้านบุคลากร
เพิ่มข้ึน ซ่ึงแมว้า่จะมีการก าหนดเพดานรายจ่ายดา้นบุคลากรเอาไวแ้ต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ านวนมากก็มีรายจ่ายดา้นบุคลากรสูงใกลเ้คียงกบัเพดานท่ีก าหนด หลงัจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาล
ในปี 2544 รัฐบาลท่ีเขา้มารับต าแหน่งมีนโยบายกลับไปให้ความส าคญักับราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค มีการเสริมให้อ านาจให้กบัผูว้่าราชการจงัหวดัผา่นนโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณา
การ และมีการก าหนดให้จงัหวดัเป็นหน่วยงานท่ีสามารถท าค าของบประมาณได้เป็นคร้ังแรก       
ในรูปแบบของยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  
 ในดา้นการเมืองรัฐบาลทุกชุดหลงัปี 2544 มีนโยบายในการหาเสียงซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณ
แผ่นดินเป็นจ านวน แต่เน่ืองจากกฎหมายไดก้ าหนดสัดส่วนของงบประมาณท่ีรัฐบาลตอ้งจดัสรร
ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งชดัเจนท าให้รัฐบาลตอ้งน าเอารายจ่ายบางส่วนซ่ึงมาจาก
นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งทัว่ไปเขา้มาฝากไวใ้นสัดส่วนของงบประมาณท่ีตอ้งจดัสรรให้กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ดีแมว้า่จะมีการน าเอารายจ่ายของรัฐบาลมาฝากไวใ้นสัดส่วน
ดงักล่าว ในปี 2549 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยซ่ึงกฎหมายก าหนดให้รัฐบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของงบประมาณแผ่นดิน ปรากฏมีแนวโน้มว่า
รัฐบาลจะไม่สามารถจดัสรรงบประมาณได้ตามสัดส่วนท่ีก าหนด จนกระทั่งมีการรัฐประหาร        
ในเดือนกันยายนปี 2549 จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเปล่ียนแปลงสัดส่วนดังกล่าว ซ่ึงท าให้
งบประมาณท่ีจดัสรรมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความไม่ไดส้ัดส่วนกบัภารกิจและบุคลากร
ท่ีเพิ่มข้ึน   
 ในด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. การแก้ไขปัญหาในภาพรวมควรมีการทบทวน       
แนวทางการด าเนินการตามกรอบการกระจายอ านาจ แกไ้ขระบบการจดัสรรงบประมาณให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัสรรงบประมาณลงไปแกไ้ขปัญหาของประชาชนและพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและความจ าเป็นในแต่ละพื้นท่ี เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ
ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 2. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะพื้นท่ีกรณีการเคล่ือนยา้ย
หมู่บา้นออกจากพื้นท่ีเส่ียงภยัดินโคลนถล่ม เทศบาลฯควรมีแนวทางในการติดตามการแกไ้ขปัญหา
อย่างเป็นระบบทั้งในหมู่บ้านห้วยโผและหมู่บา้นใกล้เคียงซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 
นอกจากน้ีตอ้งเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการ
ของเทศบาลใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน 
 กล่าวโดยสรุป กรณีศึกษาการเคล่ือนยา้ยบา้นห้วยโผออกจากพื้นท่ีเส่ียงภยัดินโคลนถล่ม 
แสดงให้เห็นถึงปัญหาในสองระดับคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีการเคล่ือนยา้ยซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินยงัขาดบทบาทความเป็นเจ้าของพื้นท่ี ด าเนินการไปตามแรงผลกัดันของ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ ากดับทบาทของตนเองไวเ้พียงแต่แกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดเป็นประจ า แต่เม่ือเกิดปัญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ี
เคยปฏิบติัมาเป็นประจ า เทศบาลฯมองวา่เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานภายนอกท่ีตอ้งเขา้มาแกไ้ขปัญหา
ตนเองมีหน้าท่ีเพียงเป็นสนับสนุนในพื้นท่ีเท่านั้น ระดบัท่ีสองคือปัญหาเชิงโครงสร้างของการ
กระจายอ านาจซ่ึงแมว้า่จะมีการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนมากสามารถสร้างแนวทางในการบริหารของตนเองไดป้ระสบ
ความส าเร็จ แต่ยงัคงมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกมากมายท่ียงัคงอยู่ในวงัวนของการบริหาร
ราชการแบบรวมศูนยอ์  านาจ ทั้งในรูปแบบของการรวมศูนยอ์  านาจผ่านระบบราชการท่ีมีจงัหวดั
และอ าเภอ เป็นแกนกลาง และการรวมศูนยอ์  านาจผ่านเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง
ระดบัชาติ ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาตอ้งอาศยัการแกไ้ขอย่างเป็นระบบซ่ึงหมายถึงการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผน่ดินทั้งระบบดว้ย  



 

ฉ 

 
 
Independent  Study Title  Role of Mae Yuam Municipality,  Mae Sariang District,  
        Mae Hong Son Province in Diaster Management: A Case Study  
        of  Baan Huay-Pho Relocation from the Land Slide Areas  
        Between B.E. 2555-2556 
 

Author        Mr.Amnaj  Puatana 
 

Degree        Master of Arts (Political Science) 
 

Advisor        Lect. Dr.Jantana   Suttijaree   
 

 

ABSTRACT 
 
 This study aimed at analyzing role of Mae Yuam municipality to deal with disaster in 
the case of the relocation of Baan Huay-Pho from the area at high risk of land slide in order to 
study about role, problems, and obstacles along with present the solutions of the problems. The 
study was conducted through the sub-district development strategic plan, budget legislation and 
focused interviews. There are 22 target people which were administrators, members of Mae 
Yuam municipality representatives, municipal assistant fire and rescue officers, sub-district 
headman, village headman, provincial and district administrators, the representatives of mass 
media, and non-government organizations. 
 The result found that the municipality set its role only as the operator in the disaster 
rescue management process. According to the order of provincial administrations, the 
municipality only tended to solve problems being faced, for example sending staff to help people 
move their belongings, cleaning and distributing aid packages. In addition, the municipality was 
working on regular problems, such as providing trucks to deliver water to people during the dry 
season. As mentioned before, the municipality has a limited role on solving problems. It assumed 
that after the situation happened and the studying results of the department of mineral resources 
revealed, other organizations with more capability were the one who solve problems. Therefore, 
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the municipality let district and provincial organizations act thereafter; for example long term 
problem solving, such as determine preventive strategy. However, the municipality did not have 
this policy. So, there was no plan to solve problems to other villages located in similar areas.        
terms of problems and obstacles, when considering on the preparation, it was found that the 
municipality limited its role according to the budget frame. It arranged budget for problems being 
faced, for example budget for the payment of civil defence volunteers and central budget for 
solving problems from the public hazard. However, the budget was used to assist only specific 
cases. It was also found that the budget allocation for local organizations according to the 
decentralization act 1999 was interfered and the intention was changed because of many factors, 
especially national politics which was the administrations of the government after the election in 
2001.  
 The limitation of the role of municipality related to the change of national decentralization 
policy. After the decentralization act was issued in 2001, the missions of provincial organizations 
were continuously transferred to the local organizations. In terms of the local organization structure, 
addressing personnel who was responsible for each functions raised expenses on payments. Although 
payment ceiling was specified, most of the local organizations had high expenses of personnel 
payment. After the change of government in 2001, new government gave important to provincial 
administrations, the provincial governor was potentiated as a provincial chief executive officer. 
Moreover, the provincial organization can request for the budget first time in the form of provincial 
development strategy.       
 In terms of politics, the budget was used by governments after the year 2001 for running 
the election campaign. However, the government had to specify allocated budget for the local 
organizations, so the government must bring some expenses from the general campaign. Although the 
expenses of the government were put in mentioned proportion in 2006, not less than 35 % of the 
budget, the government could not allocate budget according to the set proportions. The coup on 
September 2006 led to the legislative amendment. Therefore, the budgets allocated to the local 
organizations were not in proportion with mission and personnel which increased.                
 In terms of the resolution: 1. to solve overall problems, the implementation in the frame 
of decentralization should be practiced. Moreover, the budget management system should be 
adjusted so that the local organization can manage budget to actually help people in the areas 
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which correspond to people’s need and necessity in each area. In addition, proportions of the 
budget should be increased to be suitable for the missions implemented following to the law. 2. 
The resolution for specific area in the case of the relocation of the village from areas at risk from 
landslides was that the municipality should have the way to follow up the resolutions 
systematically both in Huay-Pho village and other villages located on the similar areas. 
Furthermore, people should have roles to examine the municipality’s operation whether it was in 
accordance with their needs. 
 In conclusion, the case study on the relocation of Baan Huay-Pho towards areas at risk 
from landslides revealed 2 levels of problems. The first problem was the resolution only in the 
case of relocation which the local organization did not have a role of the area owner. The local 
organization operated according to the repulsion from the provincial administration which resulted 
from the way that it limited its role to solve only facing problems and regular problems. Therefore, 
usual problems were ignored because the municipality assumed that it was the responsibility of 
external organizations and the Municipality only support in the area. The second problem was the 
structured problem of decentralization. Although the plan and instructions for decentralizations 
were specified for over 20 years, only some local organizations succeeded in creating their own 
approaches for administration. Many local organizations were trapped in the centralization of 
administration. The centralizations were conducted through the government system which had 
provinces and districts as the centre and through the patronage system of the national politicians. 
However, the resolutions should be systematic which means that the whole system of the public 
administration must be reformed.  
 
 


