
 
 

 

 

 

การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย:  

การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ ์ชัชวาลย์  (หวัหน้าโครงการวิจัย) 

 นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ     (นักวิจัย) 

 

 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า 

กุมภาพันธ์ 2564



(1) 
 

 ค าน า 

 

ส าหรับการศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ แม้ที่ผ่านมานักวิชาการเริ่มด าเนินการศึกษาถึง

สภาพปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ เสนอแนะรูปแบบการปกครอง

ท้องถิ่นที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่เกาะสมุยไปแล้วนั้น หากแต่สภาพความเป็นจริงของการจัดตั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ เกาะสมุยกลับมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจ

และงบประมาณจ านวนมากของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่ลงมาประจ าภายในพ้ืนที่เกาะสมุยและ/หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณลง

มาด าเนินโครงการส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายหลักส าคัญเพ่ือส ารวจถึงภารกิจของส่วนราชการต่างๆ

ทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่เข้ามา

ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่ไปกับ ศึกษาถึง

สัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการด้านการพัฒนาและ

การบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา ความต้องการ และความคาดหวั งของ

ประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

2558 – ปีงบประมาณ 2564) โดยมีเปูาหมายสูงสุดเพ่ือเสนอแนะอ านาจหน้าที่และสัดส่วน

งบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่  ซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลส าคัญประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจออกแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมส าหรับการ

บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย 

การทีง่านวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงลงไดท้างคณะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ได้

สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  รวมถึงผู้ประสานงานสัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
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ข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่

เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย ์

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

“เกาะสมุย (Koh Samui)” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุยที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความงดงาม และล้ าค่า จน

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและเป็นจุดหมายปลายทางทางการ

ท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ก่อนวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เฉพาะใน 

พ.ศ. 2561 เพียงปีเดียวเกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 2,237,202 คน ส่งผลให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะสมุยสามารถสร้างรายได้ปีละไม่ต่ ากว่า 12,000 – 18,000 ล้านบาท 

และสร้างรายไดใ้ห้ชาวเกาะสมุยเฉลี่ยต่อครัวเรือนได้มากกว่า 50,000 บาท/เดือน นับเป็นรายได้เฉลี่ย

ต่อครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนไทยทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน 26,946 บาท/เดือน และมากกว่ากรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียง  

45,707 บาท/เดือน  

ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรอบด้านจากการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยกลายเป็นท าเลทองของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

อาทิ โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล สถานบันเทิง ร้านค้า ธุรกิจน าเที่ยว ฯลฯ เหล่านี้กลับก่อให้เกิดปัญหา

ต่าง ๆ อย่างรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อด าเนินวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุย อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยที่เทศบาลนคร 

เกาะสมุยในฐานะหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีขอบเขตพ้ืนที่

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ าเภอเกาะสมุยกลับขาดอ านาจหน้าที่และระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยที่มีความแตกต่างไป

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดียวกันแห่งอ่ืน ๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้นในระดับท้องถิ่น  

ทั่วประเทศ อันส่งผลให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่

เทศบาลนครเกาะสมุยกลับไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่าง

เท่าทันต่อสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดของประชาชนภายในพ้ืนที่เกาะสมุย  
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ด้วยสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุย 

ประกอบกับ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปริมาณนักท่องเที่ยวที่

เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลนครเกาะสมุยไม่

สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้ง เทศบาลนครเกาะสมุย นักวิชาการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกาะสมุย จึงมีความพยายามร่วมกันศึกษาและผลักดันให้ 

เทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอ านาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ งบประมาณ และระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยมีเปูาหมายเให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็น

กลไกในระดับท้องถิ่นท่ีมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนภายในพ้ืนที่เกาะสมุยได้

เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในการจัดการท้องถิ่นของตน (Local-Self Government)  

ที่ผ่านมากระบวนการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

เกาะสมุยนั้นนักวิชาการได้เริ่มด าเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ เสนอแนะรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่เกาะสมุย  

ตามที่ปรากฏในการศึกษาวิจัยผ่านงานวิจัยก่อนหน้า หากแต่ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเกาะสมุยให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมยังมีความจ าเป็นที่จะต้องส ารวจภารกิจและสัดส่วน

งบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ 

ที่เข้ามาด าเนินการและได้รับจัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจออกแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และสัดส่วน

งบประมาณที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเกาะสมุย 

ฉะนั้น การผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

เกาะสมุยสามารถด าเนินไปจนประสบผลส าเร็จอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม งานวิจัยนี้จึงมี

เปูาหมายเพ่ือส ารวจถึงภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย รวมทั้งศึกษาถึงสัดส่วนงบประมาณของส่วน

ราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมา

ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
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และสัดส่วนงบประมาณที่ เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่ เกาะสมุยได้รับ  

การยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 

จากการศึกษาท าให้คณะผู้วิจัยพบว่า ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ถือเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ 

ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ลงมาประจ าภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย  

มากถึง 71 หน่วยงานในขับเคลื่อนภารกิจการส่งมอบการพัฒนาและบริหารการสาธารณะต่าง ๆ 

อย่างรอบด้าน อาทิ ภารกิจด้านการคมนาคม ภารกิจด้านการศึกษา ภารกิจด้านการสาธารณสุข 

ภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง ภารกิจด้านการพัฒนาอาชีพและแรงงาน ภารกิจด้าน

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ภารกิจด้าน

ความมั่นคง ฯลฯ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของชาวเกาะสมุย  

โดยหน่วยงานราชการทั้ง 71 หน่วยงาน สามารถจ าแนกออกเป็นหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางที่ลงไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยภายใต้กรอบหรือนโยบายที่ขึ้นตรง

ต่ออธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการในส่วนกลางของตนตามหลักการรวมศูนย์อ านาจ 

(Centralization) โดยมิผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนายอ าเภอเกาะสมุยนั้นมี 

จ านวน 45 หน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประจ าอยู่ ในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุยตามหลักการการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) ในการตัดสินใจของส่วนราชการ

ส่วนกลางลงสู่หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐในระดับพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย (Prefectoral System) 

เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ทั้งยังขึ้นต่อทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนายอ าเภอเกาะส

มุยกับหัวหน้าหน่วยงานราชการในส่วนกลางดังกล่าว จ านวน 24 หน่วยงาน และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 หน่วยงาน 

ขณะที่ในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณละ 455 – 901 ล้านบาท โดยโครงการต่าง ๆ ที่

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นได้รับการจัดสรรลงงบประมาณมาด าเนินโครงการภายใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยและได้รับการ

ถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
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กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับ กับเป็นภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลนครเกาะสมุยหากแต่เทศบาลนครเกาะสมุยยังไม่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนฯ โดยมีสัดส่วน

งบประมาณเพียงส่วนน้อยที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการที่มิได้เป็น

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย 

นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดยังได้มีการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินโครงการส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

มากถึงปีงบประมาณละ  9 – 74 ล้านบาท ขณะที่ เทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งอ าเภอเกาะสมุยมีรายได้ตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาจ านวนมากถึง 560 – 930 ล้านบาท ส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจการ

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่

หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษกิจ อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุย 

ข้อค้นพบจากการส ารวจภารกิจและสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ง

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการ

จัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยที่ได้กล่าวมา ณ ข้างต้น ทางคณะผู้วิจัย

เล็งเห็นว่าอนาคตหากพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เต็มพ้ืนที่นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยควรมีความแตกต่างจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีระบบการ

บริหารจัดการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถ เข้มแข็ง เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และมี

ความเป็นมืออาชีพในการท าหน้าที่และรับผิดชอบต่อภารกิจการจัดท าบริการสาธารณะด้านการ

ท่องเที่ยวโดยตรงด้วยการผสานรูปแบบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับองค์การ

มหาชนท าหน้าที่หลักด้านการท่องเที่ยว  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยดังกล่าวจะต้องมีอ านาจหน้าที่จัดท า

บริการสาธารณะที่กว้างขวางและครอบคลุมบริบทการจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย การศึกษา การสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลพิษต่าง ๆ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่การจัดท า

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยในข้างต้นมีหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางระดับกรม/เทียบเท่าจะต้องด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจ านวน 31 กรม/เทียบเท่าใน 13 กระทรวง/เทียบเท่า กับ 1 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอ านาจหน้าที่ที่ราชการบริหารส่วนกลาง

ต้องด าเนินการถ่ายโอนจ านวน 45 อ านาจหน้าที่ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ต้อง

ด าเนินการถ่ายโอนมากสุดถึง 19 อ านาจหน้าที่ และยังมีอีก 5 อ านาจหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องหน่วยงาน

ราชการใด ๆ หรือเป็นภารกิจใหม่ที่มีการออกแบบเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เกาะสมุย  

จากอ านาจหน้าที่การจัดท าบริการสาธารณะตามข้อเสนอในข้างต้นนั้นส่งผลให้เมื่อพ้ืนที่

เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยควรมีงบประมาณรายรับประจ าปีอยู่ระหว่าง 999,918,210 บาท 

ถึง 1,551,476,060 บาท จึงเป็นสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องต่ออ านาจหน้าที่ใหม่ใน

การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย หรือสามารถกล่าว

ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยจะต้อง มีงบประมาณรายรับในแต่ละ

ปีงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณรายรับในปัจจุบันของเทศบาลนครเกาะสมุยประมาณ 

269,854,900 บาท ถึง 831 ,476,060 บาท จึงจะเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการจัดท าบริการ

สาธารณะต่าง ๆ เมื่อเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็ม

พ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม งบประมาณจ านวนดังกล่าวยังไม่ครอบถึงรายจ่ายประจ าทางด้านทรัพยากรและ

บุคลากรที่จะได้รับการถ่ายโอนมากจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ทั้งนี้ งบประมาณรายรับที่เพ่ิมสูงขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เกาะสมุยนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวจะสามารถพ่ึงพิงตนเองได้ด้วยการ

ปรับปรุงโครงสร้างของแหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม ทั้งในส่วนของ

ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อ่ืน ๆ อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมการจอดและ

อากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตนครสมุย ค่าธรรมเนียมเรียก
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เก็บจากผู้เดินทางเข้านครสมุย ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ที่มิได้มี

ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในนครสมุย ค่าธรรมเนียมสนามบิน เงินประกันจากสถานประกอบการที่มีความ

เสี่ยงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตนครสมุย รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ  

รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภค เป็นต้น 
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Executive Summary 

 

Ko Samui (Samui Island), Surat Thani Province, is an area that 

consistently has enjoyed economic expansion in high degree. The main revenue is 

from tourism industry in the area of Samui Island that includes sea and coastal 

tourist attractions with natural resourcefulness, beauty and values until this place has 

become the center of tourism of the Gulf of Thailand side in the southern region of 

Thailand. It has become the destination for sea trips of a great number of Thai and 

foreign tourists, especially before the Corona Virus 2019 (COVID-19) pandemic 

situation. Only in 2018, the number of tourists visiting Samui Island was 2,237,202. 

The great number of tourists enables tourism industry of Samui Island to generate 

incomes of 12,000 million baht - 18,000 million baht per year and average monthly 

income per household greater than 50,000 baht per month. This average monthly 

income per household rate is greater, compared with the rate of the entire country, 

which is 26,946 baht per month per household, and greater than the rate of Bangkok, 

which is 45,707 baht per month per household. 

The changes that have taken place rapidly in all facets and all aspects 

from the growths of economy, tourism industry and number of tourists that have 

been continuously rising have turned the area of Ko Samui  District a golden spot for 

businesses that are relating to tourism, such as hotels, resorts, bungalows, 

entertainment centers, shops and tour services companies. However, such businesses 

have caused various problems that affects many aspects of way of life of the locals, 

such as environmental problems, social welfare and life quality problems and 

infrastructure problems. At the same time, Nakhon Ko Samui Municipality, as the 

local administrative organization that is close to local people, with scope of power 

covering the entire area of Ko Samui District, lacks of power and suitable local 

administrative system that fits the issues that happen in Ko Samui Island District, 
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which are different from issues encountered by other local administrative 

organization in the same level throughout the country. Consequently, problem 

solving and public service provision measures by Nakhon Ko Samui Municipality are 

not efficient or effective in meeting the needs and expectations of the locals. 

With the problems, needs and expectations of local people in Ko Samui 

District, together with the growths of economy, tourism industry and number of 

tourists that have been continuously rising and the o capability of the local 

administrative mechanism of Nakhon Ko Samui Municipality in solving problems in 

the tangibly efficient and effective manner, all the involving sectors, namely,  

Nakhon Ko Samui Municipality, academics, private sector and people of Ko Samui, 

have been trying to study on and push Nakhon Ko Samui Municipality to become 

recognized as a special local administrative organization (LAO) that has scopes of 

power, responsibilities, budgets and local administrative system that are different 

from those of other LAOs in general, with the goal to enable the special LAO of  

Ko Samui to become a local mechanism that plays important roles in promoting and 

encouraging the locals in the area of Ko Samui to participate (public participation) in 

local self governance. 

Recently, concerning the process to drive the establishment of the 

special LAO of Ko Samui, academics have begun to study on problems, limitations 

and solutions to problems, along with suggesting the proper administrative model 

that is suitable to Ko Samui area, as mentioned in previous research works. 

Nevertheless, the concrete establishment of the special LAO of Ko Samui still needs 

the surveys on mission and ratio of budget from governmental agencies, both the 

central government and the LAOs, which have involved in the process and have 

been assigned to be responsible for different projects in the area of Ko Samui District, 

in order to get information that can be put in the database of key information for 

making decision on the design of the structure of power, responsibilities and ratio of 
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budgets from different sources that are appropriate for the administration by the 

special LAO of Ko Samui. 

Therefore, as for making the push for the concrete establishment of the 

special LAO of Ko Samui suitably and concretely successful, this research work has 

the main goal to survey on the missions of different governmental agencies, both the 

central government and the LAOs, which have involved in the process and have 

been assigned to be responsible for different projects in the area of Ko Samui District, 

in order to attain information that leads to the capability of giving suggestions that 

are relating to proper power, responsibility and budget ratio for the establishment 

and delivery of public services when Ko Samui District is recognized as the special 

LAO of Ko Samui. 

From the study, the research team has found out that at present, the 

area of Ko Samui District, Surat Thani Province, is regarded as a key strategic area for 

economy and tourism for the area of Gulf of Thailand Side in the southern region of 

the country, with 71 governmental agencies in total operating and driving the 

missions, and administrating and delivering public services in all aspects, such as 

transportation, education, public health, infrastructures and city plan, occupations 

and labor, natural resource and environment management, peace and order, and 

security, in order to meet the needs and expectations of people of Ko Samui.  

The aforementioned 71 governmental agencies can be divided into  

2 types. The first type is the agencies from central administrative organizations 

(central government) that operate in the area of Ko Samui District directly under the 

frameworks or policies by the directors-general or leaders from governmental 

agencies from the central government, in accordance with the concept of 

centralization, without the need to be passed through the governor of Surat Thani 

Province or the governor of Ko Samui District. The number of agencies of this type is 

45. The other type is the agencies relating to local administration in the area of Ko 
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Samui District, in accordance with the concept of decentralization, which means the 

decision is to be made by representatives of the state that are inside the area of Ko 

Samui District (Prefectorial System), under the governor of Surat Thani Province or 

the governor of Ko Samui District. The number of agencies of this type is 24. In 

addition, there are 2 other agencies that are state enterprises. 

At the same time, throughout the period of the past 7 fiscal years, from 

2015 to 2021, each of the agencies of the central government and local 

administrative organizations, and state enterprises, have received allocated budgets 

to run operations and projects in the area of Ko Samui District, Surat Thani Province, 

for 455-901 million baht per fiscal year. Most of the projects that such agencies of 

the central government and local administrative organizations, and state enterprises, 

have received allocated budgets for the execution in Ko Samui District are under the 

responsibilities that are assigned to Nakhon Ko Samui Municipality by central 

administrative organizations in accordance with the 2 action plans to set the 

procedure of the decentralization to LAOs, and missions of Nakhon Ko Samui 

Municipality, but Nakhon Ko Samui Municipality has not received any transferred 

responsibility in accordance with the plans, except small ratios of budgets that 

different agencies have allocated to the execution of projects that are not included 

in the scopes of power and responsibilities of Nakhon Ko Samui Municipality. 

Furthermore, throughout the period of the past 7 fiscal years, the Surat 

Thani Provincial Administrative Organization, as the LAO with the scope of power 

covering the entire province, has allocated budgets for the projects to deliver public 

services in the area of Ko Samui District, for 9 million baht to 74 million baht per 

fiscal year. Meanwhile, Nakhon Ko Samui Municipality, which is the LAO with the 

scope of power covering the entire Ko Samui District, has been able to generate the 

revenue for the period of the past 7 fiscal years, for 560-930 million baht, which is for 

driving the activities to deliver different public services in order to respond to 
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diversified dispositions, needs and expectations of the local people of Ko Samui and 

to the expansion of economy, tourism industry and number of tourism visiting Samui 

Island.  

The findings from the surveys on missions and ratios of budgets allocated 

by governmental agencies of the central government and local administrative 

organizations, and state enterprises for the executions of projects in Ko Samui 

District, as mentioned before, enable the research team to envision that in the 

future, if Ko Samui is recognized as a special LAO, the special LAO of Ko Samui 

should be different from other LAOs in general so that the aforementioned special 

LAO can have an efficient local administrative system with strength, public 

participation and professionalism in doing the works and running the missions to 

directly provide public services for tourism by combining the pattern of special local 

administration organization with the pattern of public organizations in charge of 

tourism. 

The aforementioned special LAO of Ko Samui must have power and 

responsibilities to provide broad public services that cover the contexts of 

administration, and support and promote tourism, economic development, 

infrastructures and city plan, peace and order, disaster prevention, education, public 

health, management of environment, trash and pollution, life quality development, 

and conservation of local traditions. The aforementioned power and responsibilities 

of the special LAO of Ko Samui are under the administration of a central 

governmental agency in the level of a department, or equivalent, which will have to 

transfer the mission to special LAOs. The total number of such 

departments/equivalent agencies is 31, in 13 Ministries/equivalent agencies. In 

addition, there must be 1 key LAO or Surat Thani Provincial Administrative 

Organization responsible for running the central administration and transferring 45 

responsibilities, with Ministry of Defence, being the agency that makes has the most 
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transfers or 19 responsibilities. In addition, there are also other 5 responsibilities that 

are not relating to any governmental agency or are new missions especially designed 

got the special LAO of Ko Samui. 

Based on power and responsibilities to deliver public services as 

mentioned before, Ko Samui, recognized  as the special LAO of Ko Samui, should 

receive annual budget from 999,918,210 baht to 1,551,476,060 baht, which is the 

amount that is suitable for and concurrent with the power and responsibilities to 

deliver public services of the special LAO of Ko Samui. In other words, the special 

LAO of Ko Samui should have revenue in each fiscal year that increases from the 

current revenue of Nakhon Ko Samui Municipality for the range between  

269,854,900 baht and 831,476,060 baht in order to have enough money for delivering 

public services after Ko Samui is completely recognized as the special LAO of  

Ko Samui. Nevertheless, the aforementioned amounts of budget have not covered 

the expenses relating to resources and personnel transferred from the central 

government, LAO or state enterprise and Surat Thani Provincial Administrative 

Organization.  

The increased income of the special LAO of Ko Samui will enable the 

special LAO to rely on itself by modifying the structures of revenue sources in 

different forms for appropriateness , in the respects of taxes, customs, fees, penalties 

and other incomes such as property and building tax and local maintenance tax in 

accordance with respective laws, fees for aircraft, fee for hotel business in the area of 

Samui Island, admission fee from visitors entering the area of Nakhon Ko Samui 

Municipality, fee for tourism, fee collected from people with no domicile in the area 

of Nakhon Ko Samui Municipality, airport fee, guarantee money from big enterprises 

with risk for damage in the area of Nakhon Ko Samui Municipality, subsidy from the 

state, incomes from properties and incomes from infrastructures.  
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1 
 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 

“เกาะสมุย (Koh Samui)” เป็นหนึ่งในหลายเกาะส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ติดหนึ่งในสามของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต (จังหวัดภูเก็ต) และเกาะช้าง 

จังหวัดตราด (ที่ว่าการอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562) ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยมี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงาม ล้ าค่า และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของ

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และคณะ, 2561, น. 35) ส่งผลให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้ง 

ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ใน พ.ศ. 2561 ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเกาะสมุยมากถึง 2,237,202 คน (กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) จนส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยสามารถสร้าง

รายได้ให้กับประเทศไทยได้ปีละไม่ต่ ากว่า 12,000 – 18,000 ล้านบาท หรืออยู่ในล าดับที่ 6 ของ

รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศ (บุญใจ แก้วน้อย, 2558) 

ด้วยสภาพความเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เกาะสมุยที่เกิดขึ้นมา

อย่างต่อเนื่อง จนเข้ามามีผลกระทบต่อการด าเนินวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุย ส่งผลให้ชาวเกาะสมุยมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตที่มีมาแต่ครั้นบรรพบุรุษให้มีความสอดคล้องกับ  

ความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่เกาะสมุยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็วและรอบด้าน ทั้งจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวน

มากในแต่ละปีจนท าให้เกาะสมุยกลายเป็นท าเลทองของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล สถานบันเทิง ร้านค้า ธุรกิจน าเที่ยว ฯลฯ ซึ่งสามารถสร้าง

รายได้ให้ชาวเกาะสมุยเฉลี่ยต่อครัวเรือนได้มากกว่า 50,000 บาท/เดือน (ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และคณะ, 

2561, น. 36) นับเป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนไทยทั่ว

ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 26 ,946 บาท/เดือน และมากกว่ากรุงเทพมหานครที่มีรายได้
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เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียง 45,707 บาท/เดือน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม, 2563) 

ทั้งนี้  ผลจากความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 

เกาะสมุยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรอบด้านที่เกิดขึ้นนั้นกลับสร้างให้เกิดปัญหาและ

ผลกระทบต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะสมุยหลากหลายประการ อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา 

ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ตลอดจนปัญหาด้านโครงสร้ าง 

อ านาจหน้าที่ และงบประมาณของเทศบาลนครเกาะสมุยกับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ที่ยังคงขาดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้ได้กลายเป็นปัญหา

ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนชาวเกาะสมุย

และยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อผลประโยชน์แห่งชาติและรายได้ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

(สมคิด เลิศไพฑูรย์, ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล, และ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2562, น. 30 – 37)  

สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

“เทศบาลนครเกาะสมุย” ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนภายในพ้ืนที่

เกาะสมุยจะต้องเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทหลักและมีอ านาจสูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ 

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะสมุยเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และความ

ต้องการที่หลากหลายของประชาชนชาวเกาะสมุย โดยที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและ

หน่วยงานราชการบริการส่วนภูมิภาคควรท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการด าเนินภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะสมุย ๆ มากกว่าเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไป

ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะสมุย ๆ ด้วยตนเอง  

เฉกเช่นในอดีตท่ีผ่านมาตามแนวคิดว่าด้วยการเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 

หากแต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันกลับพบว่ากลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ในพ้ืนที่เกาะสมุยหรือเทศบาลนครเกาะสมุยนั้นกลับขาดอ านาจหน้าที่และระบบการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล

นครเกาะสมุยที่มีความแตกต่างไปจากขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบเดียวกันแห่งอ่ืน ๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้นในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ อันส่งผลให้การขับเคลื่อนการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะสมุยเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
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และความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนภายในพ้ืนที่เทศบาลนครเกาะสมุยกลับไม่สามารถด าเนินไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ทันต่อสภาพปัญหา ความต้องการ และ

ความคาดหวังดังกล่าวของประชาชนภายในพ้ืนที่เกาะสมุย (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2562,  

น. 30 – 31)    

ด้วยสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังต่าง ๆ ของประชาชนภายในพ้ืนที่

รับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุยที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่กลไกการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลนครเกาะสมุยไม่สามารถด าเนินการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่เกาะสมุยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

ภายในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเกาะสมุย นักวิชาการ และประชาชนชาวเกาะสมุย จึงมีความพยายาม

ร่วมกันในการศึกษาและผลักดันให้เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งบประมาณ และระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่แตกต่างไป

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเกาะสมุยดังกล่าวเป็นต้นแบบของกลไกในระดับท้องถิ่นที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนภายในพ้ืนที่เกาะสมุยได้เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) 

อย่างต่อเนื่องในการจัดการท้องถิ่นของตน (Local-Self Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่เกาะสมุยได้อย่างมีประสิทธิภาพและน ามาสู่

ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

ภายในท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเพ่ือเป็น

ต้นแบบของการบริหารจัดการท้องถิ่นนั้น นอกจากจะต้องมีการศึกษาถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เกาะสมุย1  

                                                           
1 โปรดดู: การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย , โดย  

ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และคณะ, 2561, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; การศึกษารูปแบบการ
บริหารและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย, โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล, และ  
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2562, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , 
11(2), 1-55. 
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ตามที่ปรากฏในการศึกษาวิจัยก่อนหน้าแล้วนั้น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

เกาะสมุยดังกล่าวยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่และสัดส่วน

งบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการในพ้ืนที่เกาะสมุยเพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูลที่เพียงพอ

ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจออกแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และงบประมาณในการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย 

ดังนั้น เ พ่ือให้ เกิดการออกแบบโครงสร้างอ านาจหน้าที่และงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเกิดความครอบคลุมและ

เหมาะสมส าหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่เกาะสมุยเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ

คาดหวังของประชาชนภายในพ้ืนที่เกาะสมุยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็น

รูปธรรมนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งส ารวจถึงภารกิจของส่วนราชการต่างๆท้ังราชการส่วนกลาง และภูมิภาคที่

เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่ไปกับ ศึกษาถึงสั ดส่วน

งบประมาณของส่วนราชการต่างๆทั้งราชการส่วนกลางและภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนิน

โครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเปูาหมายสูงสุดเพ่ือจัดท าข้อเสนอ

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่ อพ้ืนที่

เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพ่ือส ารวจถึงภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพื่อศึกษาถึงสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง

และราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการ

จัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเต็มพ้ืนที ่

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

ส าหรับการส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่ เกาะสมุย : 

การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของงานวิจัยให้มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

ส่วนแรก เป็นการส ารวจถึงอ านาจหน้าที่และภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้เข้ามา

ด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึง ความต้องการและความคาดหวังของ

ประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่สอง เป็นการส ารวจถึงสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางและหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนิน

โครงการด้านการพัฒนาและการบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา  

ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ 2558 – ปีงบประมาณ 2564) และ 

ส่วนสุดท้าย เป็นการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะถึงอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่

สอดคล้องและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนา

และส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการตอบสนองต่อ

สภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในพ้ืนที่เกาะสมุยเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุย

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที ่

 

 

 



6 
 

1.4 วิธีการศึกษา 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย  : 
การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ” ถือเป็นงานศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอน ดังนี้ 

 
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในประเด็นดังกล่าวทางคณะผู้วิจัย 
มุ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ทั้งในส่วนของ
เอกสารและข้อมูลในชั้นปฐมภูมิ (Primary source) และชั้นทุติยภูมิ (Secondary source) ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับขอบเขตของอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งหน่วยราชการบริหาร
ส่วนกลางและหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตลอดจนมุ่งส ารวจงบประมาณและโครงการด้านการพัฒนาและการบริการสาธารณะต่าง ๆ 
ย้อนหลัง 7 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2558 – ปีงบประมาณ 2564) โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวอาจ
อยู่ในรูปของหนังสือ งานวิจัย เอกสาร บทความทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เว็ปไซต์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยนี้  

 
1.4.2 การวิเคราะห์และสรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ถัดมาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและการสรุปผลการศึกษาจากการ 
การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุยนั้น ทางคณะผู้วิจัยจะด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่
ภารกิจ และสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการด้านการพัฒนาและการบริการ
สาธารณะต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ย้อนหลัง 7 ปีงบประมาณ  
(ปีงบประมาณ 2558 – ปีงบประมาณ 2564) เพ่ือสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และ
สัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ และ 
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1.4.3 การจัดท าข้อเสนอแนะและการน าเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
สุดท้ายในส่วนของการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วน

งบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ และการน าเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น  
ทางคณะผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาถึงข้อค้นพบจากการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผลการวิจัยในครั้งนี้มีส่วนส าคัญในการออกแบบโครงสร้างอ านาจ
หน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการ
ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 
 

1.5 ประโยชน์ของงานวิจัย 

 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.  องค์ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง  ๆ ในพ้ืนที่
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. เกิดข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท า
บริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
เต็มพ้ืนที ่

 
1.6 การน าเสนองานวิจัย 

 
ส าหรับการน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วน

ราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย : การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” ทางคณะผู้วิจัยจะขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 
6 บท ดังนี้ 

ส่วนแรก เป็นการกล่าวถึงท่ีมาและความส าคัญของส ารวจถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
สัดส่วนงบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการในพ้ืนที่เกาะสมุยเพ่ือ เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา  
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การออกแบบ และตัดสินใจผลักดันให้เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุย 

ส่วนที่สอง เป็นการกล่าวถึงกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ที่ประกอบไปด้วย
แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ (Decentralization) แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity)  
และแนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (Special Local Government) 

ส่วนที่สาม จะเป็นการน าเสนอถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่เข้ามาด าเนินการ
พัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่สี่ เป็นการน าเสนอถึงสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ ง 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการ 
ด้านการพัฒนาและการบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ย้อนหลัง 7 ปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ 2558 – ปีงบประมาณ 2564) 

ส่วนที่ห้า เป็นการน าเสนอถึงข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่
เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ และ 

ส่วนสุดท้าย เป็นส่วนสรุปของงานวิจัยเรื่อง “การส ารวจภารกิจและงบประมาณของ
ส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย : การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดของการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 

ส าหรับกรอบแนวคิดที่มีบทบาทหลักต่อการส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วน

ราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย : การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นั้นคงหลีกหนีมิพ้น “แนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (Special Local Government)” หรือแนวคิดที่มองว่าการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นในพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษนั้นควรมีการออกแบบและจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบเฉพาะหรือรูปแบบพิเศษขึ้นมาท าหน้าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นให้

เกิดความเหมาะสมต่อบริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่เกิดขึ้น

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นมีรากฐาน

ทางความคิดที่ส าคัญมาจาก “แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power)” ที่มุ่ง

ถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายใน

ท้องถิ่นได้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการท้องถิ่นได้ตามสมควรและเกิดความเหมาะสม 

กับ “แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity)” ที่รัฐควรปล่อยให้หน่วยงานที่เล็กที่สุดหรือ

หน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในกิจการต่าง ๆ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสิทธิของท้องถิ่นในการ

ปกครองตนเอง (Local Self-Government)  

โดยทั้งสามแนวคิดข้างต้นนับเป็นแนวคิดที่ผู้ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เพ่ือเป็นต้นแบบของการ

บริหารจัดการท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงเป็นหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบและจัดท าข้อเสนอแนะ

ดังกล่าว เพ่ือให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นท่ีมลีักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแม้ว่าแนวคิดทั้ง

สามแนวคิดจะมีการศึกษากันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแวดวงวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์ (Political Science) และการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ที่แนวคิดทั้ง

สามนับเป็นแนวคิดที่มีบทบาทหลักต่อการขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยมาอย่าง

ยาวนาน หากแต่การอธิบายแนวคิดและการให้ความหมายอาจมีรูปแบบที่แตกต่างและหลายหลายกัน
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ออกไป ดังนั้น การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย : การศึกษาเพ่ือ

เตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ในครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยขออธิบายถึงแนวคิดทั้ง 3 ดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) 

 

แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจถือเป็นกรอบแนวคิดที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย

ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแวดวงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ (Political Science) ที่มี 

การกล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวเรื่อยมานับตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปสถาบันทางการเมืองผ่านการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เนื่องจาก แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่

ส าคัญในการออกแบบและจัดระบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐไทยที่แปรเปลี่ยนไป

ในทิศทางมุ่งกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นได้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการท้องถิ่นได้ตามสมควรและ

เกิดความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การอธิบายถึงแนวคิดเรื่องการกระจาย

อ านาจของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังคง

มีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปและมักขาดการอธิบายอย่างรอบด้าน ดังนั้น การวิจัยนี้ทาง

คณะผู้วิจัยจะขออธิบายถึงแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ ดังนี้ 

 

2.1.1 แนวคิดและความหมายของการกระจายอ านาจ  

เนื่องจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศมีการอธิบายถึงแนวคิดและความหมายของการกระจายอ านาจที่มีความแตกต่าง

หลากหลายกันออกไป หากแต่ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและความหมายของ

การกระจายอ านาจแล้วนั้นทางคณะผู้ วิจัยพบว่า “การกระจายอ านาจ (Decentralization)”  

ถือเป็นหลักการและค าเฉพาะในภาษาฝรั่ ง เศสที่มีความหมายตามหลักภาษาศาสตร์  คือ  

“การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง” ประเด็นค าถามที่ส าคัญตามมา คือ “อ านาจ” ที่กล่าวถึง  

ณ ที่นี้หมายถึงอ านาจอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตเมื่อน ามาปรับใช้ในบริบททางการเมืองการ
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ปกครองของไทยภายใต้บริบทรัฐชาติสมัยใหม่นั้นยังคงเป็นไปอย่างสับสน (โภคิน พลกุล, 2528,  

น. 4, 7; อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, 2533 อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2553) 

ดังที่  จรัส สุวรรณมาลา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ได้ตั้ งข้อสั ง เกตไว้ว่ า 

Decentralization ถือเป็นแนวคิดของตะวันตกที่นักวิชาการชาวไทยได้หยิบยืมมาใช้อธิบาย 

สภาวะทางการเมืองและการบริหารการปกครองในประเทศไทย จนได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย

ว่า “การกระจายอ านาจ” โดยผู้คนส่วนใหญ่มักตีความค าว่า “อ านาจ” ในค าว่าการกระจายอ านาจ

นั้นหมายถึง “อ านาจอธิปไตย” ซึ่งมักจะกล่าวและให้นิยามไว้ว่าเป็นอ านาจที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้

หรือถ้าตีความตามแบบนักสังคมวิทยาที่มองอ านาจว่าเป็นสภาวะที่บุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งมี

อิทธิพล (Influence) เหนือความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลหรือองค์กรอ่ืน ๆ โดยไม่สามารถ

แบ่งปันหรือกระจายอ านาจไปให้ใครได้  

เช่นนี้  ได้ก่อให้ เกิดความสับสนในความหมายของการกระจายอ านาจ  

แต่เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาถึงความหมายดั้งเดิมของค าว่าการกระจายอ านาจดังกล่าวนั้นกลับมิได้

มุ่ ง เน้นเรื่ องอ านาจ (Power)  หากแต่ เป็นเรื่องของ “สภาวะศูนย์กลาง (Central)”  และ  

“สภาวะกระจายอ านาจ (Decentral)” เป็นส าคัญ โดยมีเพียงในเรื่องของอ านาจที่หมายถึง 

“อ านาจการตัดสินใจ” ในการบริการจัดการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องเท่านั้น  

ด้วยเหตุนี้  ค าว่า Decentralization หรือการกระจายอ านาจในมุมมองของ 

จรัส สุวรรณมาลา จึงหมายถึง การกระจายอ านาจในการตัดสินใจมิใช่การแบ่งอ านาจอธิปไตยของ  

รัฐชาติ กล่าวคือ การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นในความหมายของการกระจายอ านาจนั้น

มิใช่การสร้างอธิปไตย หากแต่เป็นการให้ (การยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชน ท้องถิ่น 

และภูมิภาคภายใต้อธิปไตยของรัฐชาติหนึ่ง ๆ ร่วมกันเท่านั้น (จรัส สุวรรณมาลา, 2538, น. 9-10  

อ้างถึงใน สุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ, 256..., น. 12) การพิจารณาความหมายของการกระจายอ านาจใน

มิติดังกล่าวได้ท าให้เห็นว่าการกระจายอ านาจได้กลายเป็นเรื่องของ “สภาวะ” บางอย่างที่ใช้อธิบาย

ถึงลักษณะของการกระจายตัวหรือการจัดสรรหรือการแบ่งปันอ านาจรัฐในทางที่หมายถึงอ านาจใน

การตัดสินใจในการด าเนินกิจการสาธารณะต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น  

ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงมีลักษณะตามที่ Samuel Humes IV (Humes, 

1991, 3 อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2553) เสนอไว้ว่า การกระจายอ านาจควรจะเป็น 

เรื่องของ “การจัดสรรแบ่งปันอ านาจ (Distribution of Power)” กล่าวคือ เมื่อเราพูดถึง 
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การกระจายอ านาจภายใต้บริบทของการบริหารการปกครองในพ้ืนที่ที่ เ รี ยกว่ าท้องถิ่น  

(Local Governance) ดังกล่าวมันควรจะเป็นเรื่องของการจัดสรรหรือแบ่งปันอ านาจ (Distribution) 

มิใช่การแบ่งแยกอ านาจ (Division) กล่าวคือ แม้ค าว่าการแบ่งแยกอ านาจจะมีการน าไปใช้ในการ

อธิบายแนวคิดในเรื่องการกระจายตัวของอ านาจทางการบริหารปกครองไปสู่ท้องถิ่นก็ตาม แต่โดย

ลักษณะทางประวัติศาสตร์แล้วค าดังกล่าวแล้วมักจะมีการตีความจนน าไปสู่ความสับสนหรือปะปนกับ

การใช้ในแนวคิดเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการแบ่งแยกอ านาจ (Constitutional Division of Power 

Between Nation and State) ขณะที่ค าว่าการจัดสรรอ านาจหรือการแบ่งปันอ านาจ ดูจะมีความ

สอดรับและอยู่ในกระบวนทัศน์ของแนวคิดต่าง ๆ ในเรื่องของการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่

ท้องถิ่นมากกว่า เฉกเช่นแนวคิดเรื่อง (De) Centralization, (De) Concentration, Devolution 

และ Delegation (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2553) 

 

2.1.2 วิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ  

การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญส าหรับการศึกษา
วิชาทางด้านรัฐศาสตร์ (Political Science) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ที่เริ่มได้รับความสนใจและมีการศึกษาที่กว้างขวางมากขึ้นในฐานะหลักการที่
ส าคัญที่ เกื้อหนุนต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) และการส่งเสริมให้ 
รัฐสามารถจัดท าบริการสาธารณะให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่น หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วนั้นยังพบว่าวิวัฒนาการทางแนวคิดเรื่องการ
กระจายอ านาจที่ด าเนินมาตลอดช่วงระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานั้นยังคงมีความหลากหลาย
และมีความหมายของการกระจายอ านาจที่แตกต่างกันออกไป จนอาจกล่าวได้ว่าแนวคิ ดเรื่องการ
กระจายอ านาจนั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดย G. Shabbir Cheema และ Dennis 
A. Rondinelli ได้พยายามแบ่งวิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจออกเป็น 3 ช่วงเวลา
ส าคัญ (Cheema & Rondinelli, 2007, p. 1-4 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 8-9) 
กล่าวคือ 

วิวัฒนาการของการกระจายอ านาจในช่วงแรก เป็นวิวัฒนาการที่เริ่มต้นขึ้น
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 จนถึงทศวรรษ 1980 โดยวิวัฒนาการของ
แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจในยุคนี้มีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่ “การแบ่งอ านาจ (Deconcentration)” 
หรือ “การกระจายอ านาจภายในระบบราชการ” ที่ราชการส่วนกลางมักจะเริ่มพิจารณาเพ่ือแบ่งหรือ
มอบอ านาจบางส่วนของตนให้แก่ตัวแทนของราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้
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การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการแก่ประชาชนมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น โดย
วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในช่วงนี้ ยังเป็นรูปแบบที่มิได้เน้นไปที่การถ่าย
โอนอ านาจแก่ตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งมากนัก ซึ่งวิวัฒนาการในช่วงนี้ถือเป็นก้าวแรก
ของแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ 

ต่อมาวิวัฒนาการของการกระจายอ านาจในช่วงที่สอง เป็นวิวัฒนาการที่เริ่มต้น
ขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา จนถึงช่วงกลางทศวรรษ 1990 วิวัฒนาการของแนวคิดเรื่อง
การกระจายอ านาจในยุคที่สองนี้ได้เริ่มให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านการเมือง ตลอดจนการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) และระบบตลาดเสรี (Market Liberalization) 
มากยิ่งขึ้น โดยอิทธิพลทางความคิดดังกล่าวได้ส่งผลให้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศไปในทิศทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีอ านาจและ
ภารกิจไปในทิศทางที่กว้างขวางกว่าในอดีตที่เป็นมา นอกจากนี้แล้ว แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ
ในช่วงนี้จะมีจุดเน้นไปที่หลักการ “ถ่ายโอนอ านาจ (Devolution)” ในการจัดท าบริการสาธารณะ
และการใช้ทรัพยากรให้แก่ตัวแทนของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ วิวัฒนาการที่ส าคัญของแนวคิด
เรื่องการกระจายอ านาจในยุคที่สอง ส่งผลให้ในหลายประเทศบทบาทของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจมีบทบาทลดลง แล้วเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน (Private Sector) 
ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อการจัดท าบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น สภาวการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากอิทธิพลของระบบตลาดแบบเสรี และ 

วิวัฒนาการของการกระจายอ านาจในช่วงปัจจุบัน เป็นวิวัฒนาการที่เริ่มต้นขึ้น
ในช่วงกลางของทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ในยุคนี้การกระจายอ านาจได้มุ่งให้ความส าคัญกับบทบาท
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางองค์กรภาคประชาสังคมในกระบวนการบริหารและ 
การตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น โดยมีเปูาหมายว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีดีและยึดหลักการกระจายอ านาจนั้น มิได้หมายความถึงแต่เพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่กว้างขวางเท่านั้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นจะต้องยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) โดยจะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และสามารถให้ประชาชนเข้าไป
ตรวจสอบได้ โดยวิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจในช่วงยุคนี้ ส่งผลให้แนวคิดเรื่องการ
กระจายอ านาจได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการให้ความส าคัญมากขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศที่
พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา (Work, 2003, p.7; Bardhan & Mookherjee, 2006, p. 1; 
Kumar, 2006, p. 13 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 8-9) 
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2.1.3 รูปแบบของการกระจายอ านาจ  

การอธิบายถึงรูปแบบของการกระจายอ านาจได้มีพลวัตเรื่อยมานับตั้งแต่ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2  โดยในยุคแรกค าว่า “การกระจายอ านาจ” สามารถนิยามให้ความหมายได้เพียง 
2 นัย คือ การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) และการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) Allen, 
1990, p. 4 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 8-9) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการที่แนวคิด
เรื่องการกระจายอ านาจได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) และแนวคิดตลาด
เสรี (Market Liberalization) ตั้งแต่ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ส่งผลให้รูปแบบของการ
กระจายอ านาจมีความแตกต่างและหลากหลายมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจยังจะ
คงหมายถึง กระบวนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองในระดับพื้นท่ีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ
รอง ๆ ลงไปให้มีอ านาจมากยิ่งขึ้น (Rhodes, Carmichael, McMillian, & Massey, 2003, p. 4-5 
อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 8-9) ดังนั้น การท าความเข้าใจถึงรูปแบบของการกระจาย
อ านาจจะต้องพิจารณาลึกลงไปถึงรูปแบบของการกระจายอ านาจสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  
หนึ่ง การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) สอง การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินการแทน 
(Delegation) สาม การถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) และสุดท้าย การกระจายอ านาจทางการคลัง 
(Fiscal Decentralization) โดยรูปแบบของการกระจายอ านาจทั้ง 4 รูปแบบ ถือเป็นรูปแบบที่มี
อิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจในยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
ในรายละเอียดของรูปแบบของการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน ทางคณะผู้วิจัยจึงขอน าเสนอรูปแบบ
ของการกระจายอ านาจ ดังนี้ 

หนึ่ง การกระจายอ านาจคือการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) หมายถึง  
การกระจายอ านาจทางการบริหารภายในโครงสร้างของส่วนราชการด้วยกันเอง การกระจายอ านาจ
ในรูปแบบนี้เป็นไปได้ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก การกระจายอ านาจเป็นการแบ่งอ านาจใน 
การตัดสินใจของส่วนราชการส่วนกลางลงสู่หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐในระดับพ้ืนที่ (Prefectoral 
System) โดยหน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐจะเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจภายใต้กรอบและนโยบาย
ของราชการบริหารส่วนกลาง ทั้งนี้ ตัวแทนของรัฐดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแล
หน่วยงานทั้งปวงของราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ และรูปแบบสุดท้าย การกระจาย
อ านาจเป็นการแบ่งอ านาจในการตัดสินใจของส่วนราชการแยกตามภารกิจ (Functional System) 
การกระจายอ านาจรูปแบบนี้ส่วนราชการต่าง ๆ จะแบ่งอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ตัวแทนของ  
ส่วนราชการนั้น ๆ ที่ลงไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ให้มีอ านาจในการตัดสินใจภายใต้กรอบหรือ
นโยบายของราชการส่วนกลาง โดยไม่ขึ้นตรงต่อตัวแทนของรัฐที่ดูแลภาพรวมของพ้ืนที่ 
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สอง การกระจายอ านาจคือการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินการแทน 
(Delegation) หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจการตัดสินใจและบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน ให้กับองค์กรที่รัฐมีการจัดตั้งขึ้นที่มิได้เป็นองค์กรในส่วนราชการ อาทิ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระต่าง ๆ บรรษัทของรัฐหรือท้องถิ่น การแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชน การจ้าง
เหมาบริการ และการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและองค์กรอาสาสมัคร ซึ่งการกระจายอ านาจใน
รูปแบบนี้เป็นการกระจายอ านาจเพ่ือเสริมสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เนื่องจากองค์กร
เหล่านี้ไม่ต้องถูกผูกยึดติดอยู่กับระเบียบปฏิบัติราชการ อันจะช่วยให้การท างานหรือการให้บริการแก่
ประชาชนมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

สาม การกระจายอ านาจคือการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) หมายถึง  
การกระจายอ านาจในทางการเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน การถ่ายโอนอ านาจนั้นจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น โดยที่ราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้ามาควบคุมหรือ
ครอบง าได้โดยตรง ซึ่งความมีอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนี้ ส่งผลให้ตัวแทนของ
ประชาชนที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ๆ สามารถตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ได้อย่างเป็น
อิสระตามความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการกระจานอ านาจในรูปแบบนี้นั้นถือเป็นรูปแบบที่มีบทบาทมากที่สุดส าหรับการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบัน และ 

สุดท้าย การกระจายอ านาจคือการกระจายอ านาจทางการคลัง ( Fiscal 
Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนงบประมาณและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ
จากราชการบริหารส่วนกลางลงมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทางด้านการคลังของตนเอง ซึ่งการ
กระจายอ านาจในรูปแบบนี้มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้การถ่ายโอนอ านาจไปสู่การปกครองตนเอง 
(Local Self-Government) ภายในท้องถิ่นได้จริงในทางปฏิบัติ 

จากความหมายและรูปแบบของการกระจายอ านาจที่แตกต่างกันตามที่คณะผู้วิจัย
ได้กล่าวไปแล้ว ณ ข้างต้น ยังได้ส่งผลให้การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นเกิดผลลัพธ์ในการตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปด้วย ตั้งแต่  
การกระจายอ านาจคือการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจภายในกลไก
ระบบราชการด้วยกันเอง จนส่งผลให้ประชาชนภายในท้องถิ่นไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระจาย
อ านาจในลักษณะนี้มากนัก ถัดมาการกระจายอ านาจคือการมอบอ านาจให้แก่องค์การมหาชนหรือ
การแปรรูปสู่เอกชน (Delegation) เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและไม่
ต้องถูกจ ากัดโดยระเบียบปฏิบัติราชการ สู่การกระจายอ านาจคือการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution)   
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ที่เสริมสร้างให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท าหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ไปจนถึงการกระจายอ านาจคือการกระจายอ านาจที่หมายถึงการกระจายอ านาจทางการคลัง 
(Fiscal Decentralization) ที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการทางด้านการคลังของตนเองได้มากขึ้นและก่อให้เกิดการปกครองตนเอง (Local Self-
Government) ภายในท้องถิ่นได้จริงในทางปฏิบัติ (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 9-12) 

 
2.1.4 เงื่อนไขและสาเหตุของการกระจายอ านาจ 

องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ
จะต้องพิจารณาและท าความเข้าใจก่อนการศึกษาและออกแบบการปกครองท้องถิ่นนั้น คือ  
ผู้ศึกษาจะต้องรับรู้และเข้าใจถึงเงื่อนไขและสาเหตุของการกระจายอ านาจ โดยจากการศึกษา
เปรียบเทียบประสบการณ์ในการกระจายอ านาจในหลายประเทศของ Pranab Bardhan และ  
Dilip Mookherjee พบว่า นอกเหนือไปจากบริบทแวดล้อมร่วมกันของการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
จนส่งผลท าให้หลายประเทศต้องมุ่งกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นแล้วนั้น หากพิจารณาลงไปใน
รายละเอียดที่เป็นสาเหตุแท้จริงหรือเงื่อนไขเฉพาะของการกระจายอ านาจภายในประเทศนั้น ๆ ที่
ผลักดันให้รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีเหตุผล
และปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ปัจจัย ดังนี้ 

หนึ่ง แรงกดดันทางการเมือง (Political Pressure)” ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่ผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจขึ้นในหลายประเทศ โดยจากการศึกษาของ Pranab Bardhan 
และ Dilip Mookherjee ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าในหลายประเทศนั้น กระบวนการกระจาย
อ านาจได้เริ่มต้นขึ้นเพราะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองในระดับชาติ ซึ่งเคยมีอ านาจผูกขาดมาอย่าง
ยาวนานได้รับแรงกดดันจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมผลักดันให้มีการกระจายอ านาจ เช่น อาจถูก
พรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นเรียกร้องหรืออาจเป็นแรงเรียกร้องมาจากภาคประชาชนเองโดยตรง 

สอง แรงกดดันหรือวิกฤตจากภายนอก (External Shocks or Crises) นับเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการที่ผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจในหลายประเทศ โดย Pranab Bardhan 
และ Dilip Mookherjee ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันหรือวิกฤตจากภายนอกที่เข้ามากดดันจนส่งผลให้รัฐ
จ าต้องมีการด าเนินการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยแรงกดดันจากภายนอกหมายรวมถึงการที่
องค์การระหว่างประเทศที่อาจเข้าไปสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ประเทศต่าง ๆ และได้มีการ
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจภายในประเทศนั้น ๆ เป็นเงื่อนไขหรือค าแนะน าขององค์กรให้ความ
ช่วยเหลือเหล่านั้น 

สาม อุดมการณ์ (Ideology) ส าหรับปัจจัยนี้ Pranab Bardhan และ  
Dilip Mookherjee  ชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของการกระจายอ านาจในบางประเทศ อาจเป็นผลมา
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จากการที่กลุ่มนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใหม่ ๆ อาจมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างไปจากกลุ่มหรือพรรคการเมืองเดิมที่อยู่ในอ านาจ โดยกลุ่มหรือพรรคการเมืองใหม่อาจ  
แปรอุดมการณ์ทางการเมืองเหล่านั้นให้กลายเป็นนโยบายด้านการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น และ
เมื่อพรรคการเมืองนั้นชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรับบาลแทนที่พรรคการเมืองเดิม ก็จะน าไปสู่การ
เริ่มต้นกระบวนการกระจายอ านาจ และ 

สุดท้าย วาระซ่อนเร้นอ่ืน ๆ (Other Hidden Agendas) นอกเหนือจากปัจจัยที่
ได้กล่าวมาข้างต้น การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นในบางประเทศก็มิได้มีเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
กล่าวคือ ในบางประเทศรัฐบาลกลางอาจต้องการที่จะลดภาระทางด้านงบประมาณของตนเอง  
จึงมีการผลักดันให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายโอน
ภารกิจที่ต้องอาศัยงบประมาณมาก ๆ เช่น ภารกิจด้านสังคมที่จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากใน
การบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (Bardhan & Mookherjee, 2006,  
p. 14-15 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 12-14) 

 
2.1.5 การประเมินผลลัพธ์ของการกระจายอ านาจ 

ภายหลังจากการที่ประเทศต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการกระจายอ านาจให้กับหน่วย
การปกครองท้องถิ่นไปแล้วนั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจจะต้อง
พิจารณาอย่างละเอียด คือ การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ภายในท้องถิ่นหรือไม่ เฉกเช่นเดียวกับ เกาะสมุยที่การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ จน
น ามาสู่การวิจัยในครั้งนี้ของคณะผู้วิจัยที่มุ่งส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่
เกาะสมุยเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ อย่างไรก็ตาม หากต้องการพิจารณาว่าการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการตอบสนองต่อเจตตนารมณ์ ความต้องการ 
และความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือไม่ นักวิชาการอย่าง  Pranab Bardhan 
และ Dilip Mookherjee ได้เสนอกรอบในการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ของการกระจายอ านาจที่
เกิดข้ึน โดยสามารถพิจารณาได้จากมิติต่าง ๆ ดังนี้  

หนึ่ง มิติด้านผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงภายในท้องถิ่นและชุมชน :  
Pranab Bardhan และ Dilip Mookherjee ได้เสนอถึงการประเมินผลลัพธ์ของการกระจายอ านาจที่
เกิดข้ึนในมิติดังกล่าวต้องศึกษาถึงผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนผ่าน
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การพิจารณาว่าประชาชนภายในท้องถิ่นแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่มี
ฐานะยากจนหรือเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการ ความคาดหวัง หรือ 
มีช่องทางในการแสดงออกได้อย่างอิสระหรือไม่ นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาด้วยว่าการกระจาย
อ านาจดังกล่าวได้น ามาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นกับชุมชนอย่างเป็น
ธรรมหรือไม่ 

สอง มิติด้านเนื้อหาและความเข้าใจ : ถือเป็นประเด็นที่ Pranab Bardhan และ 
Dilip Mookherjee  ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลลัพธ์ของการกระจายอ านาจ  
อันเนื่องมาจากโดยพ้ืนฐานแล้วการกระจายอ านาจควรน ามาซึ่งประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ดังนั้น 
การกระจายอ านาจจะต้องส่งผลให้ประชาชนภายในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในทาง
การเมืองอย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้น การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นยังต้องท าให้ประชาชนภายใน
ท้องถิ่นเกิดความรู้สึกตระหนักในบทบาทของตนในการปกครองท้องถิ่น และท าให้พวกเขามีความ
ปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยสมัครใจ ซึ่งบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายในท้องถิ่นครอบคลุมไปถึงองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ในระดับท้องถิ่นด้วย และ 

สุดท้าย มิติด้านการออกแบบการกระจายอ านาจ : นับเป็นอีกหนึ่งมิติส าคัญของ 
การประเมินผลลัพธ์ของการกระจายอ านาจ โดย Pranab Bardhan และ Dilip Mookherjee  พบว่า
การประเมินผลลัพธ์ของการกระจายอ านาจยังต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบแนวทางหรือ
กระบวนการกระจายอ านาจอีกด้วย โดยการประเมินดังกล่ าวต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ  
ได้แก่ รัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ว่ามีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องและเอ้ือให้เกิดการกระจายอ านาจมาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งกระบวนการเลือกตั้งที่ต้องพิจารณาว่าประเทศนั้น ๆ ก าหนดให้มีกระบวนการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร 
ตลอดจนยังต้องพิจารณาถึงการถ่ายโอนภารกิจและอ านาจทางการคลังที่ครอบคลุมไปถึงการถ่ายโอน
งบประมาณและอ านาจในการจัดการงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 
ไปจนถึงพิจารณาว่าบุคลากรในท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
จริงหรือไม่ รวมไปถึงมีระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลการกระจายอ านาจที่
ประชาชนภายในท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถรับรู้และรับทราบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Bardhan & Mookherjee, 2006, p. 10-14 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ 
ชัชวาลย์, 2555, น. 17-18) 

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) ที่มุ่ง
ถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายใน
ท้องถิ่นได้มีความเป็นอิสระสามารถตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมในการตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วน
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ภูมิภาคไม่สามารถเข้ามาควบคุมหรือครอบง าได้โดยตรง จึงนับเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งและ
ถือเป็นรากฐานส าคัญของการส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย : 
การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ เนื่องจาก งานวิจัยนี้ล้วนมีความพยายามส าคัญในสนับสนุนการผลักดันให้เกิด  
การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณจากราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือให้การปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นหาใช่เป็น
เพียงการปกครอง เพ่ือประชาชนเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องเป็นการปกครองของประชาชนและ
โดยประชาชน (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552, น. 5) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นโดย
ประชาชน (Local Self Government)”  
 
2.2 แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 

 
แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นนับเป็นอีกหนึ่งกรอบแนวคิดที่มีการกล่าวถึงกันเป็น 

จ านวนมากในแวดวงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ (Political Science) นับตั้งแต่มีการการปฏิรูปสถาบัน
ทางการเมืองผ่านการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  
อันเนื่องมาจากแนวคิดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแนวคิดส าคัญของการออกแบบโครงสร้าง ภารกิจ และ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ของการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น 
ขณะเดียวกัน การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย: การศึกษาเพ่ือ
เตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ยังถือเอากรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือให้การเสนอแนะเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่ เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุย  
ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะในมิติต่าง ๆ ของอ าเภอเกาะสมุยและสามารถตอบสนองได้ตรงตามเจตนามรณ์ 
ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย  อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันการอธิบายถึงแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และการปกครอง
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังคงมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป ด้วยเหตุนี้ 
ทางคณะผู้วิจัยจะขออธิบายถึงแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น ดังนี้ 
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2.2.1 ความหมายของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมีการอธิบายถึง

ความหมายของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) ที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่โดย
หลักการแล้วแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นถือเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างในเชิงองค์กร
และในเชิงอ านาจการตัดสินใจที่มุ่งให้ความส าคัญกับหน่วยย่อยที่สุดที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  
ซึ่งคือ “ท้องถิ่น” เป็นพื้นฐานของการจัดโครงสร้างเชิงองค์กรและอ านาจการตัดสินใจ 

โดยแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นหรือ “Subsidiarity” นั้นเป็นค าที่มาจากภาษา
ละตินคือค าว่า Subsidiarius ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากค าสอนในคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก (Catholic 
Social Teaching) ที่เล็งเห็นว่ารัฐควรมีหน้าที่ในการให้บริหารกิจการที่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ 
ในรัฐไม่มีศักยภาพในการด าเนินการเท่านั้นบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความเป็น
อิสระและมีศักดิ์ศรีเป็นของตนเอง ขณะเดียวกัน ยังเล็งเห็นว่าสถาบันใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือตัว
บุคคลไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน องค์กร รัฐ และองค์การระหว่างประเทศล้วนเป็นสถาบันที่จัดตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อผลประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนที่เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น องค์กรขนาดเล็กที่อยู่
ใกล้ชิดกับมนุษย์ ได้แก่ ครอบครัว วัด/โบสถ์ ชุมชน โรงเรียน สมาคม องค์กรอาสาสมัคร ฯลฯ ซึ่งท า
หน้าที่ในการเชื่อมโยงมนุษย์แต่ละคนเข้ากับองค์กรต่าง ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย ์

จากหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นซึ่งให้ความส าคัญกับคุณค่า
ของมนุษย์และองค์กรขนาดเล็กที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงมนุษย์แต่ละคนเข้ากับองค์กรต่าง ๆ ได้ท าให้
แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นพัฒนาก้าวไปสู่การเป็น “Positive Subsidiarity” หรือ “แนวคิดเรื่อง
เริ่มต้นที่ท้องถิ่นเชิงบวก” เพ่ือเป็นมาตรฐานทางศีลธรรม (Ethical Imperative) ให้กับชุมชน  
สถาบัน หรือรัฐบาล ที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางสังคมที่จ าเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ อาทิ การให้มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะท างาน การให้มนุษย์มีบ้านเรือนที่ดี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ฯลฯ (Wikipedia, 2020 อ้างถึงใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553, น. 241-242) 

ดังนั้น แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นจึงมีความพยายามที่ส าคัญในการชี้ให้เห็นใน
เรื่องการแบ่งสรรอ านาจหน้าที่ที่ถูกต้องในสังคม โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการจ ากัดอ านาจหน้าที่ไว้ 
ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือระดับใดระดับหนึ่ง โดยไม่ยอมพิจารณาความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ ลักษณะ และ
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในแต่ละระดับหรือแต่ละฝุายที่แบกรับอ านาจหน้าที่ดังกล่าวไว้เพียงผู้เดียว จนต้อง
ประสบกับสภาพปัญหาต่าง ๆ หลากหลายประการ ขณะที่ฝุายที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ใด ๆ กลับต้องแบก
รับสภาพปัญหาอีกอย่างหนึ่ง จนอาจส่งผลให้เกิดขาดความสมดุลในการพัฒนาที่จะน าไปสู่ปัญหา  
ต่าง ๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ความสมดุลในการแบ่งสรรอ านาจและหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น  
(ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553, น. 242-243) 
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ด้วยเหตุนี้  แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นจึ งมีความหมายถึงหลักการที่ว่ า 
การตดัสินใจต่าง ๆ ควรจะอยู่ในระดับต่ าสุดเท่าที่เป็นไปได้หรือระดับที่ใกล้เคียงกับกับประชาชนที่จะ
ได้รับผลกระทบต่าง ๆ ในท้องถิ่นมากกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  (Cambridge 
University Press, 2020) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือรับประกันความเป็นอิสระของผู้มีอ านาจในระดับต่ า
กว่าหรือในระดับท้องถิ่นกับผู้มีอ านาจในระดับสูงหรือรัฐบาลแห่งชาติเพ่ือปูองกันการแทรกแซงและ
สามารถจัดการกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (European Parliament, 2020) 

 
2.2.2 วิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 

ส าหรับวิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) จากการ
ทบทวนพบว่าแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นในสมัยใหม่ได้ถูกน าไปใช้ครั้งแรกเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการที่ส าคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1791 (พ.ศ. 2334)   
โดยมีเปูาหมายเพ่ือจัดดุลความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมลรัฐกับรัฐบาลกลาง กล่าวคือ ก ารจัด 
ดุลความสัมพันธ์ดังกล่าวมีเปูาหมายเพ่ือปูองกันมิให้แต่ละมลรัฐต้องสูญเสียความเป็นอิสระของตนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ ปูองกันมิให้รัฐบาลกลางมีอ านาจมากเกินไปจนอาจเกิดการ  
ฉ้อฉลอ านาจ เฉกเช่นเดียวกับ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของระบอบกษัตริย์ในยุ โรปจนส่งผลให้
ประชาชนชาวยุโรปจ านวนมากหมดทางเลือกและต้องหลบหนีระบอบอ านาจนิยมเหล่านั้นมาแสวงหา
โอกาสใหม่ในดินแดนโลกใหม่ (Ollman & Birnbaum, 1990, p. 1-9. อ้างถึงใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, 
2553, น. 245-246) ด่ังที่มีการบัญญัติไว้ว่า 

“อ านาจใดรัฐธรรมนูญมิได้มอบให้รัฐบาลกลาง มิได้หวงห้ามการมอบอ านาจนั้น
ให้แก่มลรัฐต่าง ๆ อ านาจนั้นจะได้รับการรักษาไว้ให้มลรัฐทั้งหลายหรือมอบให้แก่
ประชาชน” (Burns, Peltason, & Cronin, 1987, p. 21-24 อ้างถึงใน ธเนศวร์ 
เจริญเมือง, 2553, น. 244-245) 
ขณะเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวยังถูกน าไปใช้เป็นหลักการส าคัญของสนธิสัญญา

จัดตั้งประชาคมยุโรป (Treaty establishing the European Community : TEC) ว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่น (European Charter of Local Self-Government) ที่สภายุโรป (Council of 
Europe) ได้มีการระบุหลักการนี้ลงไปในกฎบัตรยุโรปเพ่ือสร้างหลักประกันในการปูองกันมิให้อ านาจ
กระจุกตัวอยู่ในองค์กรใดเพียงองค์กรหนึ่ง หากแต่มีความพยายามส าคัญที่จะกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจให้มีหลายระดับเพ่ือส่งเสริมบทบาทขององค์กรระดับล่างได้เข้ามามีโอกาสแก้ไขประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ให้สนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่
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จะเป็นไปได้ อันเป็นหลักการหนึ่งในมาตรการของการต่อต้านการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางไม่ว่า
จะหมายถึงประเทศใดก็ตาม 

ด้วยความพยายามของสภายุโรป (Council of Europe) ในการบัญญัติแนวคิด
เรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักประกันมิให้อ านาจกระจุกตัวอยู่แต่ในระดับบนตามที่ได้กล่าวไว้  
ณ ข้างต้น ส่งผลให้แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นได้กลายเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ปรากฏอยู่ใน
สัญญามาสทริตท์ (Treaty of Maastricht) เพ่ือให้เป็นหลักการพ้ืนฐานในการออกกฎหมายต่าง ๆ
ของสหภาพยุโรปและการด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศภาคีสมาชิก  
(European Parliament, 2020) นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาฉบับใหม่
ที่จะร่างรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรปขึ้นมา ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ว่า 

“ตามหลักการว่าด้วยเริ่มต้นที่ท้องถิ่น สหภาพจะลงมือท าการใดก็ต่อเมื่อเห็นว่า
ประเทศสมาชิกไม่อาจด าเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ หรือภาค หรือท้องถิ่น 
และเม่ือพิจารณาจากขนาดของงานและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน มีแต่สหภาพเท่านั้น
ที่จะสามารถท าได้ดีกว่า” (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553, น. 246-247 อ้างถึงใน  
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2559, น. 54-55) 
ด้วยความหมาย วิวัฒนาการและหลักการของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น 

(Subsidiarity) ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น ถือเป็นแนวคิดที่
เล็งเห็นว่ารัฐหรือหน่วยงานส่วนกลางควรปล่อยให้หน่วยงานที่เล็กที่สุดหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการในกิจการต่าง ๆ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสิทธิของท้องถิ่นในการปกครองตนเอง (local self-
government) และในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางควรท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนหน่วยงานในระดับท้องถิ่นมากกว่าการท่ีหน่วยงานส่วนกลางจะเข้าไปด าเนินการเองทุกเรือง 
โดยหน่วยงานส่วนกลางนั้นควรจะด าเนินการเฉพาะงานที่ใหญ่ๆ ที่เกินศักยภาพของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นหรือท้องถิ่นไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.3.3 หลักการประเมินขีดความสามารถขององค์กรในระดับท้องถิ่นในการแบกรับ

ภารกิจ 
ส าหรับในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึงหลักการประเมินขีดความสามารถของ

องค์กรในระดับท้องถิ่นในการแบกรับภารกิจเพ่ือใช้ในการประเมินว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแบกรับภารกิจด้านการพัฒนาและ 
ส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด โดยการประเมินขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นในการแบกรับภารกิจ
ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ สามารถประเมินได้ 2 มิติส าคัญ ดังนี้ 
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หนึ่ง การเคารพท้องถิ่นและการให้ความส าคัญแก่การพัฒนาทรัพยากร : นับเป็น
มิติที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาก่อนการก าหนดให้หน่วยงานที่เล็กที่สุดหรือหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 
เนื่องจากหากหน่วยงานในระดับท้องถิ่นต้องเป็นผู้แบกรับในการด าเนินภารกิจดังกล่าวแล้วนั้น  
ทุกฝุายจ าต้องเคารพต่อหลักการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะมีฝุายที่เห็นว่าท้องถิ่นมี  
สภาวะด้อยความสามารถและ/หรือด้อยประสิทธิภาพเกิดขึ้นในการด าเนินภาร กิจดังกล่าว  
หากแต่ ทุกฝุายยังคงต้องให้ความส าคัญกับหลักการของการเริ่มต้นที่ท้องถิ่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
ด้วยเหตุนี้ทุกฝุายจึงต้องเคารพการตัดสินใจของท้องถิ่นเป็นส าคัญ และ 

สุดท้าย การมีทัศนะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของรัฐบาลกลาง นับถือ
เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาก่อนการก าหนดให้หน่วยงานที่เล็กที่สุดหรือ
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ เนื่องจากหากรัฐบาลกลางมีทัศนะเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองมากและมีทัศนะที่ไม่เชื่อมั่นในขีดความสามารถของท้องถิ่นหรือ 
อาจมีผลประโยชน์ของรัฐบาลกลางเกี่ยวพันมากเกินไป จนไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะสามารถแยกทัศนะ
ของความเชื่อมั่นในตนเองกับความไม่เชื่อมั่นในท้องถิ่นได้ และความคิดที่จะแสวงหาประโยชน์
ระหว่างส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างไร (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553, น. 246-247) จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการก าหนดให้หน่วยงานที่เล็กที่สุดหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการใน
ภารกิจต่าง ๆ ตามหลักการพื้นฐานของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นท่ีท้องถิ่น 

ฉะนั้น การก าหนดให้หน่วยงานที่ เล็กที่สุดหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการในภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ควรมีการประเมินขีด
ความสามารถขององค์กรในระดับท้องถิ่นในการแบกรับภารกิจทั้ง 2 มิติ คือ หนึ่ง การเคารพท้องถิ่น
และการให้ความส าคัญแก่การพัฒนาทรัพยากร เพราะ เมื่อทุกฝุายให้ความส าคัญกับหลักการของการ
เริ่มต้นที่ท้องถิ่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ทุกฝุายจึงต้องเคารพการตัดสินใจของท้องถิ่นนั้น และสอง 
การมีทัศนะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของรัฐบาลกลาง เนื่องจากหากรัฐบาลกลางมีทัศนะ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมากและมีทัศนะที่ไม่เชื่อมั่นในขีดความสามารถของท้องถิ่น ย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดให้หน่วยงานที่เล็กที่สุดหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2559, น. 55-56) 

 
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) จึงนับว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานที่

ส าคัญในการออกแบบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการ
จัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเต็มพ้ืนที่ อันเนื่องมาจาก การปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
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ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะนั้นรัฐจะต้องปล่อยให้หน่วยงานท้องถิ่นหรืออยู่ในระดับต่ าสุดที่มี
ความสามารถเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิของท้องถิ่นในการปกครองตนเองให้มากที่สุด  
โดยที่หน่วยงานส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางควรท าหน้าที่สนับสนุนมิใช่ลงมือท าเองไปเสียทุกเรื่อง 
หากแต่หน่วยงานส่วนกลางจะด าเนินการเฉพาะงานใหญ่ ๆ ที่หน่วยระดับท้องถิ่นไม่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ ดังนั้น  หน่วยงานส่วนกลางจึงต้องเคารพหลักการของแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นและ 
ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
 
2.3 แนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (Special Local Government) 

 

สุดท้ายในส่วนของกรอบแนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

(Special Local Government) ถือเป็นอีกหนึ่งกรอบแนวคิดที่มีการกล่าวถึงกันเป็นจ านวนมากใน

แวดวงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ (Political Science) ของประเทศไทย นับตั้งแต่การปฏิรูปสถาบัน

ทางการเมืองผ่านการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  

อันเนื่องมาจาก ความพยายามของภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดันท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะหรือ 

มีลักษณะพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้มีการปกครองในรูปแบบพิเศษที่

เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษจึงมีความส าคัญต่อเปูาหมายของการวิจัยนี้ที่มุ่งเสนอแนะเสนอแนะอ านาจหน้าที่และ

สัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันถึงแนวคิดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทางคณะผู้วิจัยจะขอน าเสนอ ดังนี้ 

 

2.3.1 ความแตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ส าหรับการออกแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภายในประเทศต่าง ๆ มักมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปตามรูปแบบการปกครอง

ของประเทศนั้น ๆ หรือเป็นไปตามแต่ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นภายในประเทศ  

นั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดทั่วไปจะพบว่ารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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ประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ส าคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป : หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการจัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดียวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

ดังกล่าว โดยมีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ภารกิจ การคลัง และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกันทั่วประเทศท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นท่ัวประเทศ ซึ่งรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ปรากฏใน

ประเทศต่าง ๆ นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหากแต่มีรายละเอียดในบางประการที่แตกต่าง ๆ  

กันออกไป อาทิ ประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไประดับบน (Upper Tier) ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วน

ต าบล ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไประดับบน (Upper Tier) ได้แก่ 

จังหวัด และระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เทศบาล ถัดมาส่วนของประเทศฝรั่งเศส องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไประดับบน (Upper Tier) ได้แก่ ภาค และจังหวัด และระดับล่าง (Lower 

Tier) ได้แก่ เทศบาล และสุดท้ายประเทศเกาหลี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไประดับบน 

(Upper Tier) ได้แก่ จังหวัด และมหานคร ส่วนระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เมือง และ Kun 

(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2546, น. 42-41, 107 – 110, 192-193, 228-229;   

สมคิด เลิศไพฑูรย์, วุฒิสาร ตันไชย, และ อรทัย ก๊กผล, 2547, น. 2-38 – 2-39) และ 

 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ :  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการจัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ โดยมีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ภารกิจ การคลัง 

และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางประการที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมีเปูาหมายเพ่ือ

ตอบสนองต่อลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญ

ทางเศรษฐกิจในระดับสูง มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองหลวงของ

ประเทศ เป็นท้องถิ่นที่มีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะ เป็นท้องถิ่นที่มีความพิเศษทาง

การเมืองและการปกครองของประเทศ ฯลฯ โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปไม่มี
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ศักยภาพและขีดความสามารถเพียงพอที่จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะเพ่ือสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชน

ภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ปรากฏ

ในประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ 

นครปารีส (เทศบาลนครปารีส จังหวัดปารีส และเขต (Arrondissement) จ านวน 20 เขต) และเมือง

ใหญ่ (Lyon และ Marseille) ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เขตพิเศษ สหภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เขตทรัพย์สิน และบรรษัทพัฒนาท้องถิ่น และประเทศเกาหลี ได้แก่ กรุงโซล เป็นต้น (นครินทร์  

เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2546, น. 51-56, 110 – 113, 193-195, 229; สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 

2547, น. 2-39) 

 

2.3.2 รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ถัดมาในส่วนที่สองเป็นการพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงรูปแบบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ทางคณะผู้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วน

งบประมาณท่ีเหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จะต้องพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ จะมีรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะใด 

ทั้งนี้ โดยทั่วไปการพิจารณารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวสามารถ

พิจารณาได้จากขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเป็นส าคัญ 

ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบส าคัญ คือ 

 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีเขตพื้นที่เท่ากับจังหวัด : โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งเมือง

หลวงของประเทศนั้น ๆ และมีความเจริญมากกว่าท้องถิ่นอ่ืน ๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร นครปารีส 

โตเกียว กรุงโซล ฯลฯ จนประสบกับสภาพความเป็นเมืองสูงที่น ามาสู่ปัญหาต่าง ๆ หลากหลาย

ประการ อาทิ ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษ 

ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาด้านความปลอดภัย ฯลฯ อันส่งผลให้ประชาชนภายในท้องถิ่นที่มีลักษณะ
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พิเศษเหล่านั้นมีความต้องการและความคาดหวังขั้นพ้ืนฐานที่แตกต่างออกไปจากพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  

(สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2547, น. 2-39)  

ด้วยเหตุนี้  ท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงมีความ

ต้องการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีศักยภาพและขีดความสามารถเฉพาะ รวมถึงมี

ขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดเข้ามาท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่น

และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของ

ประชาชนในท้องถิ่นพิเศษนั้น ๆ และ 

 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีเขตพื้นที่เล็กกว่าจังหวัด : 

นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษภายในเขตจังหวัดนั้น ๆ อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการ

ออกแบบและจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่

โดยทั่ วไปภายในจังหวัดนั้น ๆ โดยพ้ืนที่ดั งกล่าวอาจมีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ  

เมืองชายแดน พื้นที่เกาะ ฯลฯ โดยอาจมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภายในจังหวัด วิถีชีวิต

ของประชาชนภายในพ้ืนที่นั้น ๆ แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน หรือมีความส าคัญในเชิง

เศรษฐกิจต่อประเทศนั้น ๆ ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าวได้น ามาสู่ปัญหาต่าง ๆ ภายในท้ องถิ่นใน

หลากหลายประการที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภายในจังหวัดนั้น ๆ อาทิ ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหา

น้ าเสีย ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษ ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ฯลฯ   

ฉะนั้น ท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงมีความต้องการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่พิเศษ

ดังกล่าวเข้ามาท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ภายในท้องถิ่นเพ่ือสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชน

ภายในท้องถิ่นนั้น ๆ 

 

2.3.3 ลักษณะของท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ส าหรับในส่วนที่สามเป็นการพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงลักษณะพิเศษหรือ

ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่น  

นั้น ๆ จนเกิดความเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเข้ามาด าเนินการ

ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะดังกล่าวแทน ทั้งนี้  จากการส ารวจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศต่าง ๆ ทางคณะผู้วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีการจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ ดังนี้ 

 

(1) เขตท้องถิ่นที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ  : ด้วยลักษณะทั่วไปของการ

ปกครองในเขตท้องถิ่นที่เป็นเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ นั้นจะมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างออกไป

จากการปกครองในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากบริบทท้องถิ่นที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ

ดังกล่าวจะมีความเจริญเติบโตในมิติต่าง ๆ ในระดับสูงทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติด้าน

ประชากร มิติด้านวัฒนธรรม ฯลฯ จนน ามาซึ่งสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปจนส่งผลให้โครงสร้างการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังดังกล่าว

ได้ ด้วยเหตุนี้ เขตท้องถิ่นที่เป็นเมืองหลวงของประเทศจึงต้องมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะในมิติต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมือง

หลวงของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ใน

การขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานครที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและมีสภากรุงเทพมหานครและสภาเขตทั้ง  

50 เขต ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ เข้ามาท าหน้าที่ในทางการ

บริหารจัดการท้องถิ่นและทางนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้กรุงเทพมหานคร

สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สอดคล้อง

กับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกันกับในประเทศฝรั่งเศส (นครปารีส) 

ประเทศญี่ปุุน (กรุงโตเกียว) และประเทศเกาหลีใต้ (กรุงโซล) 
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(2) เขตท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ชายแดน : นับเป็นเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษอีกหนึ่งเขต

ที่จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเนื่องมาจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ประสบกับ

สภาพปัญหาความไม่สงบหรือปัญหาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือเป็นพ้ืนที่ที่เป็นเขตการค้า

ชายแดนที่ส าคัญระหว่างประเทศ อาทิ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เทศบาลนคร  

แม่สอด ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เขตท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ชายแดนจะต้องมีการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่ที่มีความละเอียดอ่อนต่อการบริหาร

จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที 

 

(3) เขตท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว : ถือเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มักมีการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริการจัดการ

ท้องถิ่น โดยเขตท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นมักจะมีการกระจุกตัวของประชากรอยู่เป็นจ านวน

มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ รวมถึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จนส่งผล

ให้การด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ มีความแตกต่างและหลากหลายมากกว่าใน

พ้ืนที่ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ เขตท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนา

และส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่

หลากหลายให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ควบคู่ไปกับ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่ดังกล่าว และ 

 

(4) เขตท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เกาะหรือชนบท  : นับเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก เขตท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เกาะหรือ

ชนบทที่มีลักษณะห่างไกลความเจริญนั้น มักจะเป็นพ้ืนที่ห่างไกลจากหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางหรือหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค จนส่งผลให้การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ของรัฐ

เกิดความล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายใน

ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นใน
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เขตท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เกาะหรือชนบท จึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งเพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจด้าน

การพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่

หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นดังกล่าว (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2547, น. 2-40 –  

2-43; ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และคณะ, 2561, น. 41-42) 

 

2.3.4 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ส าหรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนับเป็นหนึ่งใน

องค์ประกอบส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีความแตกต่างไปจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นจะกระท าโดยการตราขึ้นเป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวมีลักษณะพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อาทิ ด้านโครงสร้าง ด้านอ านาจหน้าที่ ด้านรายได้ และด้านความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางคณะผู้วิจัยจะขอน าเสนอ ดังนี้ 

 

(1) โครงสร้างภายในที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป : 

กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ หากแต่ โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษนั้นอาจมีการออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสมาชิก

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมต่อการท าหน้าที่ในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นนั้น ๆ อาทิ ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2518 (เดิม) ได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งผู้ ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครไว้โดยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งต่างกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ณ ขณะนั้นที่มาจากการแต่งตั้ง หรือในกรณีผู้บริหารของเมืองพัทยา

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช 2542 (เดิม) ที่ก าหนดที่มาของ
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ผู้บริหารเมืองพัทยาให้มีท่ีมาจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความช านาญเข้ามาเป็นผู้บริหาร 

เป็นต้น 

 

(2) อ านาจหน้าที่ที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป : 

กล่าวคือ เจตนารมณ์ส าคัญของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นนั้นเพ่ือรองรับ

กับลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจ

หน้าที่ที่มีความพิเศษต่างจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยมี

เปูาหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นพิเศษในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ 

 

(3) รายได้ที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป : กล่าวคือ 

โดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จะต้องมีรายได้เป็นของตนเองเพ่ือน ารายได้

ดังกล่าวมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการท้องถิ่น ดังนั้น โดยพ้ืนฐานแล้วองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นมักมีการก าหนดให้มีรายได้มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป

ตัวอย่างเช่น นครโตเกียวของประเทศญี่ปุุนจะมีรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า 

“เขตพิเศษ” (KU) โดยเขตพิเศษนี้มีอ านาจในการเก็บภาษีมากกว่าเทศบาลอื่น ๆ เป็นต้น และ 

 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง : นับเป็น

อีกหนึ่งลักษณะพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะถูกกฎหมายเฉพาะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับรัฐบาล

กลางในฐานะผู้มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะที่แตกต่างไปจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เช่น ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปนั้นจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง

บริหารงานของรัฐและกิจการภายใน (MOGAHA) เป็นต้น (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2547,  

น. 2-43 – 2-45) 
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บทที่ 3 

ภารกิจและหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ  

ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

“พื้นที่อ าเภอเกาะสมุย” นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นมาก

พ้ืนที่หนึ่งของประเทศไทย จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ส าคัญที่ดึงดูดให้ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้ง 

ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นจ านวนมากกว่า  

3,000 คนต่อวัน (เทศบาลนครเกาะสมุย, 2563) จนส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยได้ปีละไม่ต่ ากว่า 12,000 – 18,000 ล้านบาท หรืออยู่ในล าดับที่ 6 ของรายได้จาก 

แหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศ (บุญใจ แก้วน้อย, 2558) ประกอบกับ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมากถึง 

65,109 คน และมีประชากรแฝงในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมากกว่าถึง 3 เท่า บนพ้ืนที่ทั้งหมด  

227 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,031 ไร่ (เทศบาลนครเกาะสมุย, 2563) 

ด้วยบริบทความส าคัญเชิงพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ ของอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ านวนมากต้องเข้ามาด าเนินภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาและจัดท า

บริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย หากแต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันกับ 

หน่วยการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่หรือเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนภายในท้องถิ่น จนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนภายในพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นจ านวน

มาก (ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และคณะ, 2561, น. 86-87) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตอบสนองต่อความ

ต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่นต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยอันสืบเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น 
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ทั้งนี้ จากการส ารวจภารกิจและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาด าเนินการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย พบว่า  

ในปัจจุบันพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยหรือเทศบาลนครเกาะสมุยมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้ามาด าเนินการขับเคลื่อนการ

พัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ มากถึง 71 หน่วยงาน ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ในการ

ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยจากการส ารวจถึงภารกิจของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถจ าแนกให้เห็นถึงภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม

โครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินได้ ดังนี้ 

 

3.1 ราชการบริหารส่วนกลางที่เข้ามาด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

ตามหลักการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) ที่ลงไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ภายใต้กรอบ 

หรือนโยบายที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการในส่วนกลางของตนโดยมิผ่าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนายอ าเภอเกาะสมุยเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในมิติต่าง ๆ ให้กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย 

ประกอบด้วยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ที่มีภารกิจและและหน้าที่แตกต่างหลากหลาย

กันออกไปตั้งแต่ภารกิจด้านการคมนาคม การสาธารณสุข การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย ไปจนถึงภารกิจด้านความมั่นคง จากการที่ คณะผู้วิจัยได้

ด าเนินการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้น 

พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน สามารถจ าแนกตามหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต้นสังกัด

ในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้ ดังนี้  
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3.1.1 ส านักนายกรัฐมนตรี 

จากการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีที่

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้ามาท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยประกอบด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว คือ 

 

(1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถือ

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ส านักนายกรัฐมนตรี  ที่ เข้ามาด าเนินภารกิจด้าน 

การสื่อสารมวลชนของรัฐ ตั้งแต่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบริการสาธารณะต่าง ๆ 

ที่มีส่วนส าคัญต่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ควบคู่ไปกับ  

ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ และองค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชน

ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2540 ตามนโยบายด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา

จวบจนถึงปัจจุบัน (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563) 

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จะพบว่าภารกิจส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการดังกล่าว 

กลับไม่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของเทศบาลนครเกาะสมุยตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อีกทั้ง ยังนับเป็นภารกิจที่เกินกว่าศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจาก

การด าเนินภารกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนเป็น  

การเฉพาะและจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการส่งมอบบริการสาธารณะด้านสื่อสารมวลชน

ดังกล่าว 

 

3.1.2 กระทรวงกลาโหม 

ต่อมาในการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ที่เข้ามาท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ราชอาณาจักรภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ทางคณะผู้วิจัยพบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ที่ประจ า ณ อ าเภอเกาะสมุย ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
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(1) กองบังคับการสถานีเรือสมุย 

กองบังคับการสถานีเรือสมุยถือเป็นส่วนราชการด้านความมั่นคงในสังกัด 

ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกองทัพเรือ 

กระทรวงกลาโหม โดยกองบังคับการสถานีเรือสมุยมีภารกิจหน้าที่ด้านความมั่นคงทางทะเลในเรื่อง

การฐานทัพ การปูองกันพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความ

ปลอดภัยในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย การควบคุมเรือพาณิชย์ ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือกับ

ประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย (พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของ 

ส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม, 2552, มาตรา 20) 

 

(2) สถานีรายงานสมุย  

ถัดมาในส่วนของสถานีรายงานสมุย นับเป็นส่วนราชการด้านความมั่นคงอีก

แห่งหนึ่งที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถานีรายงานสมุยถือเป็น

ส่วนราชการด้านความมั่นคงในสังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่งมีภารกิจ

หน้าที่ความมั่นคงทางอากาศเกี่ยวกับระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ  

การล าเลียงทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตการจราจรทางอากาศ และการข่าวอากาศ  รวมถึงยังมี

ภารกิจหน้าที่ในการจัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการ

ลาดตระเวน การค้นหาและช่วยชีวิต การบังคับการบิน การควบคุมอากาศยานการแจ้งเตือน 

อากาศยาน ไปจนถึงการอุตุนิยมวิทยา (พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วน

ราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม, 2552, มาตรา 20) 

 

(3) สัสดีอ าเภอเกาะสมุย 

ส าหรับสัสดีอ าเภอเกาะสมุยนับเป็นส่วนราชการด้านความมั่นคงในสังกัด

กระทรวงกลาโหมอีกแห่งหนึ่ งที่ประจ าอยู่ ใน พ้ืนที่อ า เภอเกาะสมุย จั งหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยสัสดีอ าเภอเกาะสมุยมีภารกิจหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกก าลังพล การตรวจเลือก 

การเตรียมพล และการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหาร  รวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียน  

การย้ายภูมิล าเนา การหนีทหาร การปลด และการจ าหน่ายของก าลังพลส ารอง ไปจนถึง รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานธุรการก าลังพล และการส่งก าลังบ ารุง (ที่ท าการสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี, 2563) 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจของหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางทั้ง 3 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจะพบว่าภารกิจของหน่วยงานทั้งหมด

ล้วนเป็นภารกิจด้านความมั่นคงทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งโดยหลักการแล้วควรเป็น

ภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐส่วนกลางจ าเป็นจะต้องกระท าเพ่ือพิทักษ์อธิปไตยของชาติ ตลอดจน

ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนมิใช่เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

รูปแบบพึงกระท า 

 

3.1.3 กระทรวงการคลัง 

ถัดมาในส่วนของการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด

กระทรวงการคลังที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่องบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลไทย  

ทางคณะผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงการคลังที่เข้ามาท าหน้าที่

ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการคลังและภาษีของประเทศไทยในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้น 

ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

(1) ส านักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 

ในส่วนของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี 2 ถือเป็นหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ที่ดูแลด้านการสรรพากร 

โดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังในพ้ืนที่ 

อ าเภอเกาะสมุย โดยส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี 2 มีภารกิจจัดท าบริการสาธารณะด้าน

การสรรพากร ตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไป

ตามนโยบาย แผนงาน และเปูาหมายของกรม และส านักงานสรรพากรภาค 11 รวมถึงก ากับดูแล 

การเสียภาษีของผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษี

อากรค้าง ด าเนินคดีแก่ผู้ เสียภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร ตอบข้อหารือทางภาษีอากร และ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากร ควบคู่ไปกับท าหน้าที่ ก ากับ ติดตาม และ

ควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเกาะพะงันและส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

สาขาเกาะสมุย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560, ข้อ 23) 
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(2) ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเกาะสมุยนับเป็นหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในระดับปฏิบัติงานด้านการสรรพากรที่ประจ าอยู่ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย  

โดยส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเกาะสมุยอยู่ภายใต้การควบคุมของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

สุราษฎร์ธานี 2 สังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีภารกิจจัดท าบริการสาธารณะด้าน 

การสรรพากร ตั้งแต่การรับช าระภาษีอากร เร่งรัดภาษีอากรค้าง การคืนเงินภาษีอากร การตรวจสอบ

ธุรกิจหรือผู้ประกอบการการค้าขนาดเล็ก ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร รวมทั้ง 

ท าหน้าที่ในการส ารวจและติดตามแหล่งภาษีอากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรเพ่ือให้มีการเสียภาษี

อากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับ ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

อากร (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560, ข้อ 24) 

 

(3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

ต่อมาในส่วนของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับปฏิบัติงานด้านการสรรพสามิตที่ประจ าอยู่

ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย มีขอบเขตความรับผิดชอบในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยและอ าเภอเกาะพะงัน 

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในจัดท าบริการสาธารณะด้านการสรรพสามิต ตั้งแต่ด าเนินการจัดเก็บ

ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วย

สุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิต

จัดเก็บ ควบคู่ไปกับ ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่

การสรรพสามิตจัดเก็บ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง , 2560,  

ข้อ 23) 

 

(4) ด่านศุลกากรเกาะสมุย 

สุดท้ายในส่วนของด่านศุลกากรเกาะสมุยนับเป็นด่านศุลกากรทางทะเลที่

ส าคัญฝั่งอ่าวไทยและเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับปฏิบัติงานทางด้านศุลกากร 

สังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ด่านศุลกากรเกาะสมุยนับเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
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ในการจัดหารายได้ให้กับรัฐไทยจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยด่านศุลกากรเกาะสมุย

จัดตั้งขึ้นเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 

พ.ศ. 2481 เป็นต้นมาจวบจนในปัจจุบัน มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในจัดท าบริการสาธารณะ

ด้านศุลกากร ตั้งแต่ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยของติดตัวผู้โดยสาร ณ สนามบินสมุย 

ควบคุมการเติมน้ ามันอากาศยาน รวมถึงควบคุม ก ากับ และตรวจสอบร้านค้าปลอดอากรในห้อง

ผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก ณ สนามบินสมุย ด าเนินการตรวจและปล่อยใบขนสินค้าขาออกและ 

ใบขนสินค้าถ่ายล า จัดเก็บภาษีอากร ตรวจปล่อยพัสดุไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศ ปฏิบัติพิธีการตรวจ

รับ ตรวจปล่อยเรือท่องเที่ยวที่เข้า-ออกในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ปฏิบัติพิธีการตรวจเรือส าราญ 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่น าเข้าชั่วคราว ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับเรือค้าชายฝั่ง (ด่านศุลกากร

เกาะสมุย, 2563) 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยทั้ง 4 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง จะพบว่าภารกิจ

ของหน่วยงานทั้งหมดล้วนเป็นภารกิจการเงินและการคลังของประเทศที่หากมีการจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้วนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสามารถจัดท าบริการ

สาธารณะดังกล่าวแทนหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางได้ ในบางประเด็น อาทิ ภารกิจของ

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเกาะสมุย ภารกิจของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฏร์ธานี  

สาขาเกาะสมุย เป็นต้น หากแต่ภารกิจด้านศุลกากรยังคงเป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความ

มั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยภาพรวมที่หน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางพึงกระท ามากกว่าเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

 

3.1.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส าหรับการให้บริการสาธารณะเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา

ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้น ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่ออนาคตของการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยของประเทศ โดยปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมได้มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเข้ามาประจ าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย
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เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

ระดับอุดมศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุย โดยจากส ารวจพบว่าหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เข้ามาประจ า  

ณ พื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย มีเพียง 1 หน่วยงาน คือ 

 

(1) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ส าหรับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นับเป็นหนึ่งในหน่วยราชการบริหารส่วนกลางภายใต้การก ากับดูและของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ามาจัดท าภารกิจให้บริการสาธารณะด้านบูรณาการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรม

การบริการและการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่การ

แข่งขันระดับชาติและระดับภูมิภาค ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

รวมทั้งพัฒนาเนื้อหาวิชาการ แนวทางในการปรับหลักสูตร งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม

ทฤษฎีใหม่ๆ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาวิชาการ (วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2563) 

 

3.1.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ถัดมาในส่วนของการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อภารกิจด้านการเกษตร การประมง 

และปศุสัตว์ของรัฐบาลไทย ทางคณะผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ามาท าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย

นั้น มีเพียง 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

(1) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย 

ส าหรับด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยถือเป็นหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน ส านักควบคุม ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์  
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กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

- ซากสัตว์ผ่านจุดตรวจสัตว์ ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่เกาะสมุย รวมทั้งก ากับ ดูแลบังคับใช้ 

ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  พระราชบัญญัติโรคระบาด

สัตว์ พุทธศักราช 2558 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พุทธศักราช 2533 พระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร

สัตว์ พุทธศักราช 2558 พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พุทธศักราช 2545 พระราชบัญญัติปูองกัน

การทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 ฯลฯ ควบคู่ไปกับ ท าหน้าที่รับผิดชอบงาน

ด่านกักสัตว์ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ 

ตลอดจนสถานกักกันสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์/สถานที่พักซากสัตว์ (กองสารวัตรและกักกัน, 2561) 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของด่านกักกันสัตว์ท่า

อากาศยานนานาชาติสมุยจะพบว่าภารกิจของด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยถือเป็น

ภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการควบคุม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ตลอดจน 

ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่เกาะสมุย อันเป็นภารกิจที่หากมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษแล้วนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสามารถจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าว

แทนหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางได้ 

 

3.1.6 กระทรวงคมนาคม 

การส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ในประเทศไทย  

ทางคณะผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้ามาท าหน้าที่

ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านคมนาคมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

(1) หมวดการทางเกาะสมุย  

หมวดการทางเกาะสมุยถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่มีหน้าที่

ในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยโดยตรงเฉกเช่นเดียวกับ 

เทศบาบลนครสมุย โดยหมวดการทางเกาะสมุยอยู่ภายใต้ในการควบคุมของแขวงทางหลวง 
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สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยหมวดการทางเกาะสมุยมี

ภารกิจจัดท าบริการสาธารณะด้านคมนาคม ตั้งแต่ การวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับงาน

บ ารุงรักษาทางหลวง งานอ านวยความปลอดภัยทางหลวง งานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก งานส ารวจ 

ตรวจสอบ และจัดท าแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น  

ตลอดจนงานด าเนินการเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และ

บ ารุงรักษาทางหลวง งานด้านการตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับ

มอบหมาย รวมทั้งงานด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับ

มอบหมาย งานด าเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2558, ข้อ 12) 

 

(2) ส านักงานขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีที่ 4 สาขาเกาะสมุย 

ถัดมาในส่วนของส านักงานขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีที่ 4 สาขาเกาะสมุย 

นับเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางอีกหนึ่งหน่วยที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้าน

การเดินเรือในน่านน้ าไทย อยู่ในสังกัดของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานขนส่งทางน้ า

และพาณิชยนาวีที่ 4 สาขาเกาะสมุยมีภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการคมนาคมตาม

กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการปูองกันเรือ

โดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือใน

น่านน้ าไทย ขณะเดียวกัน ยังมีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ท าการขุดลอกร่องน้ า การอนุญาตให้

กระท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ า การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อ

ใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจ าเรือ การชี้แนวเขต  

การออกประกาศนียบัตรฝุายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝุายเดินเรือ เป็นต้น  (กรมเจ้าท่า 

กระทรวงคมนาคม, 2563b) 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยทั้ง 2 หน่วยงาน กลับพบว่า

ภารกิจจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางดังกล่าวเป็นภารกิจที่ให้บริการ

สาธารณะโดยตรงกับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ทั้งยังเป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่
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เทศบาลนครเกาะสมุยจะต้องด าเนินการอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ได้อ านาจไว้ หากแต่การ

ด าเนินภารกิจดังกล่าวกับขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมวดการทางเกาะสมุย กับเทศบาลนครเกาะสมุย จนน ามาสู่ปัญหาด้านการ

ให้บริการสาธารณะด้านคมนาคมเป็นจ านวนมาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย  

 

3.1.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ถัดมาในส่วนของการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ทางคณะผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เข้ามาท าหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

(1) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

ส าหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ถือเป็นหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะสมุย โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

อยู่ภายใต้การควบคุมของส านักอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะด้านอุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาติให้คงอยู่เช่นเดิม

และบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดสูงสุดต่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน รวมถึงเพ่ือ

การศึกษาค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์แก่รัฐและประชาชนเป็นส าคัญ (พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณ

ที่ดินหมู่เกาะอ่างทอง ในท้องที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยาน

แห่งชาติ, 2523, หมายเหตุ) 

 

(2) หน่วยจัดการต้นน้ าเกาะสมุย 

ถัดมาในส่วนของหน่วยจัดการต้นน้ าเกาะสมุย ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
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อ าเภอเกาะสมุย ซึ่งล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของ

อ าเภอเกาะสมุย โดยหน่วยจัดการต้นน้ าเกาะสมุย อยู่ภายใต้การควบคุมของส านักบริหารพ้ืนที่

อนุรักษ์ที่  4 (สุราษฎร์ธานี ) ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์ พืช  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 

ต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่ การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นลุ่ม

น้ า การก าหนดขอบเขตลุ่มน้ า การพัฒนาลุ่มน้ าชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ การจัดท าฐานข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง  ทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือใช้

ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และการจัดการให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนการปรับทัศนคติในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ า ไปจนถึงการ

ด าเนินการก าหนดแผนแม่บทของหน่วย (ลุ่มน้ าที่รับผิดชอบ) ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

และภาคส่วนต่าง ๆ (ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 10, 2563) 

 

(3) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกาะสมุย 

สุดท้ายในส่วนของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เกาะสมุยนับเป็นอีกหนึ่ง

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เกาะสมุย

เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่เข้ามาจัดท าภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการปูองกันและพัฒนาปุาไม้เกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่การปูองกัน ปราบปราม การจัดการที่ดินปุาไม้ และงานอนุญาตต่าง ๆ ควบคู่ไป

กับการส่งเสริมปุาชุมชน การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และไม้เศรษฐกิจ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2563) 

 

โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาจัดท าบริการสาธารณะ 

ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยทั้ง 3 หน่วยงาน พบว่าภารกิจจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานราชการ

บริหารส่ วนกลางทั้ ง  3  หน่ วยงาน เป็นภารกิจที่ เ กี่ ยวข้อง โดยตรงต่อความมั่ นคงด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว การพัฒนา 
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เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ที่โดยพ้ืนฐานแล้วภารกิจดังกล่าว

ยังคงเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางพึงกระท า โดยควรร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจบริการสาธารณะดังกล่าวสามารถ

ตอบสนองได้ต่อความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ ความต้องการ

และความคาดหวังของประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

 

3.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

การส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเข้ามาท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นประกอบด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว คือ 

 

(1) สถานีตรวจอากาศเกาะสมุย 

ส าหรับสถานีตรวจอากาศเกาะสมุยนับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยและวิถีชีวิตโดยภาพรวมของประชาชน

ภายในประเทศ โดยสถานีตรวจอากาศเกาะสมุย อยู่ภายใต้สังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อภารกิจให้บริการสาธารณะด้านอุตุนิยมวิทยา 

ตั้งแต่การตรวจอากาศผิวพ้ืน การตรวจอากาศชั้นบน การตรวจอากาศการบิน การตรวจอากาศด้วย

เรดาร์ การตรวจวัดแผ่นดินไหว การรับ-ส่งข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การตรวจสอบและ

ถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ 

วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ ควบคู่ไปกับ ออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ประชาชน (สถานีตรวจอากาศสุโขทัย, 2563) 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจของสถานีตรวจอากาศเกาะสมุย 

จะพบว่าภารกิจส่วนใหญ่ของสถานีตรวจอากาศเกาะสมุยเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อวิถีชีวิตโดย

ภาพรวมของประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยและประชาชนทั่วประเทศ ที่โดยพ้ืนฐานแล้ว

ภารกิจเช่นนี้จะกระท าโดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเป็นหลัก เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกินกว่า
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ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งยังจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และเทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการส่งมอบบริการสาธารณะดังกล่าว 

 

3.1.9 กระทรวงศึกษาธิการ 

การให้บริการสาธารณะเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย

นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเข้ามาประจ าในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุย โดยจากส ารวจพบว่าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการที่เข้ามาประจ า ณ พื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย มีจ านวน 23 หน่วยงาน คือ 

 

(1) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย นับเป็นหนึ่งในหน่วยราชการ

บริหารส่วนกลางภายใต้การควบคุมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้ามาจัดท าภารกิจบริการสาธารณะด้านส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ

ประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยมีเปูาหมายเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ 

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ทางด้านทฤษฎี ความเป็นสากล และภูมิปัญญาไทย

มาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ จนก่อเกิดสมรรถนะที่สามารถน าไปประกอบ

อาชีพได้ในตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้ (วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

และการท่องเที่ยวสมุย, 2563)  

 

(2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเกาะสมุย 

ส าหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเกาะสมุย

นับเป็นหนึ่งในหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง ภายใต้การควบคุมของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ามาจัดท าภารกิจบริการ

สาธารณะด้านศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ตั้ งแต่ 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้  และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ  

การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับ พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปจนถึงด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การก าหนดอ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 

(3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอเกาะสมุย 

ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยที่ท า

หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาภายในพ้ืนที่นั้นประกอบสถานศึกษาจ านวน  

2 แห่ง คือ โรงเรียนเกาะสมุยและโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของส านักงาน

เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีภารกิจหน้าที่ให้บริการ

สาธารณะด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนภายในอ า เภอเกาะสมุย ตั้ งแต่  

การจัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  

การปลูกฝังค่านิยมไทย การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และการส่งเสริมการ

บริหารการจัดการตามมาตรฐานสากล (โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา, 2563) และ 

 

(4) โรงเรียนระดับประถมศึกษาในอ าเภอเกาะสมุย 

สุดท้ายในส่วนของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุยท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาภายในพ้ืนที่นั้นประกอบ

สถานศึกษาจ านวน 19 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย โรงเรียนบ้านดอนธูป โรงเรียนบ้านบ่อผุด 

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ โรงเรียนบ้านปลายแหลม โรงเรียนบ้านหน้าค่าย โรงเรียนบ้านหาดงาม 

โรงเรียนบ้านแหลมหอย โรงเรียนบ้านอ่างทอง โรงเรียนวัดคีรีวงการาม โรงเรียนวัดคุณาราม โรงเรียน
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วัดแจ้ง โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข โรงเรียนวัดบุณฑริการาม โรงเรียนวัดประเดิม โรงเรียนวัดภูเขาทอง 

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสันติวราราม และโรงเรียนวัดกลาง โดยโรงเรียนทั้ง 19 แห่ง อยู่

ภายใต้การควบคุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 1, 2563) โดยสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาทั้ง 19 แห่ง มีภารกิจหน้าที่

ให้บริการสาธารณะด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาให้กับเยาวชนภายในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริม

สุขภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียน การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ

ท างาน ไปจนถึงการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

(โรงเรียนบ้านบ่อผุด, 2563) 

 

อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจของหน่วยงานราชการ

บริการส่วนกลางในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 23 หน่วยงาน ทางคณะผู้วิจัยพบว่าภารกิจ

ให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางดังกล่าวเป็นภารกิจที่มี

ความทับซ้อนและเป็นอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลนครเกาะสมุยสามารถด าเนินการได้ตามบทบัญญัติใน 

มาตรา 50 (6) และมาตรา 54 (8) ของพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 (พระราชบัญญัติ

เทศบาล, 2496, มาตรา 50 (6)) และตามมาตรา 16 (9) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 (พระราชบัญญัติก าหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, มาตรา 16 (9)) หากแต่การ

ด าเนินภารกิจดังกล่าวหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเป็น

ผู้ด าเนินการจัดท าด้วยตนเองและขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างระหว่างหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในพ้ืนที่กับเทศบาลนครเกาะสมุย ดังนั้น หากจัดตั้งเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่แล้วนั้นภารกิจด้านการศึกษาดังกล่าวควรเป็นหนึ่งในภารกิจที่ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นผู้ด าเนินการ โดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางคอยท า

หน้าที่ในการสนับสนุนและวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
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3.1.10 กระทรวงสาธารณสุข 

การส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้า

มาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือท าหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุข

กับประ ชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้น โดยจากการส ารวจทางคณะผู้วิจัยพบว่า มีหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียวที่เข้ามาท าหน้าที่ให้บริการ

สาธารณะกับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย คือ 

 

(1) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสมุย 

ส าหรับการส ารวจภารกิจของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสมุย  

ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมโรคติดต่อมิให้เกิด

การแพร่ระบาดโรคติดต่อจากภายนอกประเทศมายังภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศสมุยอยู่ภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจด้านการ

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่การเฝูาระวังโรคในผู้เดินทางที่ผ่านเข้าออกช่องทาง ฯ  เข้า

ออกแประเทศทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ควบคู่ไปกับ เฝูาระวังด้านสุขาภิบาลยานพาหนะ 

ตรวจสอบความสะอาด ร่องรอยพาหะน าโรคระบาด การจัดการน้ า อาหาร ขยะ น้ าเสีย ห้องส้วม 

ฯลฯ (กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

เดินทางและประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เฉกเช่นกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 (COVID-19)  

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศสมุย จะพบว่าภารกิจส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางดังกล่าวยังคง

เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการสาธารณสุขและการควบคุมโรคติดต่อมิให้มีการแพร่เข้ามายัง

ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศสมุยยังคงมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของเทศบาลนครเกาะสมุยด้านการปูองกันและระงับ

โรคติดต่อตามมาตรา 50 (4) ของพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 (พระราชบัญญัติ

เทศบาล, 2496, มาตรา 50) ดังนั้น หากมีการผลักดันให้เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็ม
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รูปแบบนั้นภารกิจดังกล่าว หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขควรมีการถ่าย

โอนภารกิจการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดย

ที่หน่วยงานบริหารส่วนกลางเป็นผู้ให้การสนับสนุนในมิติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ บูรณาการร่วมกันอย่าง

ใกล้ชิดในการขับเคลื่อนภารกิจควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมากกว่าที่หน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางจะเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง และ 

 

3.1.11 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางเข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือท าหน้าที่ในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรให้กับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยจากการ

ส ารวจทางคณะผู้วิจัยพบว่า มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติที่

เข้ามาประจ าในพ้ืนที่อ า เภอเกาะสมุยท าหน้าที่ ให้บริการสาธารณะกับประ ชาชนภายใน 

อ าเภอเกาะสมุยมากถึง 5 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) 

ส าหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ภายใต้การควบคุม

ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นับเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจจัดท าบริการ

สาธารณะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเดินทางเข้า- ออกประเทศผ่านทางน้ าและทางอากาศ 

ตั้งแต่ในส่วนของท าหน้าที่ในการตรวจและอนุญาตให้บุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ การให้บริการ

และควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่อยู่ภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย รวมทั้งติดตามดูแลคนต่างด้าว

ที่มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือเข้ามาประกอบอาชญากรรมภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือ 

สรรค์สร้างให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยและประเทศไทย (ตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563) 
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(2) สถานีต ารวจท่องเที่ยวที่ 5 

สืบเนื่องจากเกาะสมุยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยที่ส าคัญของ

ประเทศไทยมาอย่างยาวนานและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้ง สถานีต ารวจ

ท่องเที่ยวที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางภายใต้การควบคุมของกองก ากับการ 2  

กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 3 ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โดยสถานีต ารวจท่องเที่ยวที่ 5 ที่ประจ าการในอ าเภอเกาะสมุยนั้นมีภารกิจหน้าที่ในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่ในส่วนของการ 

สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว การสร้างความพึงพอใจใน

การบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ

และคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้แหล่ง

ท่องเที่ยว เสื่อมโทรม และเสียหาย ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว (Thailand e-Government, 2563) 

 

(3) สถานีต ารวจน้ าที่ 3 

ด้วยบริบทพ้ืนที่เกาะสมุยที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้การ

รักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเลและชายฝั่งจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้เกิดการจัดตั้งสถานีต ารวจน้ า 

ที่ 3 ขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของกองก ากับการ 6  

ในสังกัดกองบังคับการต ารวจน้ า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยสถานีต ารวจน้ าที่ 3 มีภารกิจจัดท า

บริการสาธารณะด้านความสงบเรียบร้อยทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยตั้งแต่  

การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางน้ า

และทางทะเล การอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม ไปจนถึงการให้บริการและ

ให้ช่วยเหลือต่าง ๆ กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย (กองบังคับการต ารวจน้ า, 2563) และ 
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(4) สถานีต ารวจภูธรเกาะสมุยและสถานีต ารวจภูธรบ่อผุด 

นอกจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ท าหน้าที่ในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยว การควบคุมคนเข้า-ออกประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ทางทะเลและชายฝั่งตามท่ีทางคณะผู้วิจัยได้กล่าวแล้ว ณ ข้างต้น หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง

ในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติอีกหนึ่งหน่วยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสงบ

เรียบร้อยให้กับประชาชนชาวสมุยและประชาชนที่เข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นยังคงมีหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางที่ส าคัญซึ่งประจ าอยู่ ณ อ าเภอเกาะสมุย คือ สถานีต ารวจภูธรเกาะสมุยและ

สถานีต ารวจภูธรบ่อผุด ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดต ารวจภูธรภาค 8 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยสถานีต ารวจภูธรเกาะสมุยและสถานี

ต ารวจภูธรบ่อผุดมีภารกิจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะส

มุย ตั้งแตร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน 

ๆ ที่อยู่ภายในอ านาจการรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับ ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ด้านความมั่นคงภายใน ด้านบริการทางสังคม ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสา

ธารณภัย ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และงานด้านการปูองกันและปราบปราม (ระเบียบส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2552,  

ข้อ (ค)) เพ่ือสรรค์สร้างให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

 

โดยหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดภารกิจของหน่วยงานราชการบริหารราชการ

ส่วนกลางในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นจะพบว่า ภารกิจ

ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติบางประการยังคง 

มีความใกล้เคียงกับภารกิจของเทศบาลนครเกาะสมุยตามมาตรา 50 (1) ของพระราชบัญญัติเทศบาล 

พุทธศักราช 2496 (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496, มาตรา 50) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษา

ความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการรักษา

ความสงบเรียบร้อย การปูองกันและปราบปรามผู้กระท าความผิด ฯลฯ ส่วนใหญ่ของหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติยังคงเป็นภารกิจที่รัฐไทยยังคงสงวนไว้เป็น

ภารกิจที่รัฐหรือหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของไทยจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือ

ด ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
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และประชาชนส่วนรวมมากกว่าจะกระจายอ านาจดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

ต่าง ๆ เป็นผู้ด าเนินการ 

 

3.2 ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะประจ าอยู่ในพื้นที่อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ถัดมาในส่วนของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประจ าอยู่ ในพ้ืนที่อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหลักการการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) ในการตัดสินใจของ

ส่วนราชการส่ วนกลางลงสู่หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐ ในระดับ พ้ืนที่ อ า เภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Prefectoral System) เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในมิติต่าง ๆ หน้าที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปตั้งแต่ภารกิจ

ด้านการศึกษา การคมนาคม การสาธารณสุข ฯลฯ ให้กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุยภายใต้

กรอบและนโยบายของราชการบริหารส่วนกลางที่ได้มีการก าหนดไว้นั้น โดยจากการส ารวจหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่เข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน

ภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นนั้นมีจ านวน

ทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน โดยสามารถจ าแนกหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางต้นสังกัดได้ ดังนี้ 

 

3.2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับเป็นหนึ่งในกระทรวงส าคัญที่มีหน่วยงานราชการ

ในสังกัดประจ าอยู่ ณ ภูมิภาค (อ าเภอเกาะสมุย) เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตร การประมง และปศุสัตว์กับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ซึ่งจากการส ารวจ

ทางคณะผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่

ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอมีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวน

ทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
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(1) ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะสมุย 

ส านักงานเกษตรอ า เภอเกาะสมุย  สั งกัดกรมส่ ง เสริมการ เกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอ าเภอเกาะสมุยที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย เนื่องจากประชาชนในอ าเภอ

เกาะสมุยใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรมากถึง 102,745 ไร่ คิดเป็นร้อยละ72.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดใน 

เกาะสมุย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ไปกับการท าสวนมะพร้าวมากถึง 84,310 ไร่ และท าสวน

ทุเรียน 11,037 ไร่ (ที่ว่าการอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563) โดยจากการส ารวจพบว่า

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะสมุยมีภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการเกษตรภายในอ าเภอเกาะสมุย

ตั้งแต่ การศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับ ท าหน้าที่ส่งเสริมและประสานงาน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้กับ

เกษตรกรในอ าเภอเกาะสมุย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ,์ 2557, ข้อ 20) 

 

(2) ส านักงานประมงอ าเภอเกาะสมุย 

นอกจาก ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะสมุยจะมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตและ

การประกอบอาชีพของประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุยแล้วนั้น ส านักงานประมงอ าเภอเกาะสมุย 

สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังนับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนภายในอ าเภอ 

เกาะสมุยไม่แพ้กัน เนื่องจาก ประชาชนในอ าเภอเกาะสมุยมีการประกอบอาชีพการท าประมงชายฝั่ง

ขนาดเล็กและการเลี้ยงปลา ด้วยเหตุนี้ ส านักงานประมงอ าเภอเกาะสมุยจึงเป็นหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคส าคัญที่เข้ามาจัดท าภารกิจบริการสาธารณะด้านการประมงต่าง ๆ  เพ่ือสนองต่อ

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในอ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบอาชีพการประมง

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการประมงตามที่กฎหมายก าหนด การจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง รวมถึง ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
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ประมงและการผลิต ควบคู่ไปกับ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้การสนับสนุนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563, ข้อ 31) และ 

 

 (3) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกาะสมุย 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกาะสมุยนับเป็นอีกหนึ่งหน่วยราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค ในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริมของประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย 

โดยจากการส ารวจพบว่าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกาะสมุยได้เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่มี

ภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการปศุสัตว์กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่การให้

ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์  การด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ

สัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ไปจนถึงการด าเนินการตามกฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557, 

ข้อ 31) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อส ารวจลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจของหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จะพบว่า

ภารกิจส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับภารกิจของ เทศบาลนครเกาะสมุยตามมาตรา 16 (6) ของ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุทธศักราช 2542 ที่เทศบาลนครเกาะสมุยมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม การฝึก และการ

ประกอบอาชีพ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น, 2542, มาตรา 16 (6)) ด้วยเหตุนี้ หากมีการผลักดันให้เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเต็มรูปแบบ ภารกิจของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณท์ี่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรด าเนินการถ่าย

โอนภารกิจและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้การส่งมอบบริการสาธารณะดังกล่าวตรงตาม

เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร



55 
 

เกาะสมุย โดยที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เป็นต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนในมิติต่าง ๆ 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมากกว่าเป็นผู้ด าเนินการเองเฉกเช่นในปัจจุบัน 

 

3.2.2 กระทรวงคมนาคม 

ถัดมาในส่วนของกระทรวงคมนาคมถือหน่วยงานในระดับกระทรวงที่สองที่มี

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือให้จัดท าบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ให้กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย จากการส ารวจลงไปในรายละเอียดทางคณะผู้วิจัย

พบว่าในอ าเภอเกาะสมุยมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพียง

หน่วยงานเดียวประจ าอยู่ในพื้นท่ี คือ  

 

(1) ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

ในส่วนของส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นับเป็น

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังบัญชาของส านักงานขนส่งจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ที่เข้ามาจัดท าภารกิจให้บริการ

สาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการขนส่งภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยตั้งแต่ในส่วนของ  

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ  

การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่า

ด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ควบคู่ไปกับ ก ากับดูแลสถานประกอบการของเอกชนในเขต

พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นไปตามกฎหมาย (ส านักงานขนส่งจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี, 2563) 

 

โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจหน้าที่ของส านักงานขนส่งจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จะพบว่า ภารกิจส่วนใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการออก

ใบอนุญาตต่าง ๆ การบังคับใช้และก ากับดูแลสถานประกอบการของเอกชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

เกาะสมุยให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่มีความเชื่อมโยงกับอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามมาตรา 16 (26) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ที่ให้อ านาจกับเทศบาลนคร
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เกาะสมุยในการจัดการขนส่งและวิศวกรรมจราจร ฉะนั้น การผลักดันให้เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบจึงสมควรที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จะถ่ายโอนภารกิจ

ดังกล่าวของส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยที่ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรมการ

ขนส่งทางบกควรท าหน้าที่ในการให้การสนับสนุนและถ่ายถอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 

3.2.3 กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เป็นผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นผู้น าใน

ทางการปกครองและการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคภายในจังหวัดและอ าเภอนั้น ๆ 

เฉกเช่นเดียวกับ ในอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ

นายอ าเภอเกาะสมุยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประจ าอยู่ใน

อ าเภอนั้น ๆ โดยการส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่เกาะสมุย: การศึกษาเพ่ือ

เตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ในครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยพบว่า มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง มหาดไทยเข้า

จัดท าภารกิจให้บริการสาธารณะต่าง ๆ กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย จ านวน 4 หน่ วยงาน 

ดังนี้ 

 

(1) ที่ท าการปกครองอ าเภอเกาะสมุย 

ส าหรับที่ท าการปกครองอ าเภอเกาะสมุยถือเป็นหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคในอ าเภอเกาะสมุย สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยที่ว่าการอ าเภอ  

เกาะสมุยนั้นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครองและหน่วยงาน

ราชการอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2559, ข้อ 18) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

ในอ าเภอเกาะสมุย โดยจากการส ารวจลงไปในรายละเอียด พบว่าภารกิจจัดท าบริการสาธารณะของที่

ท าการปกครองอ าเภอเกาะสมุยครอบคลุม ตั้งแต่ภารกิจด้านการบริหารงานปกครองท้องที่ การจัด
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ระเบียบสังคม การดูแลรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาท้องที่ การสนับสนุนการเลือกตั้ง งานทะเบียน

ราษฎร การอ านวยความเป็นธรรม การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การปูองกันและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุย รวมถึงท าหน้าที่ด้านความมั่นคงต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ไปจนถึงการส่งเสริมการ

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย และการด าเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2563) 

 

 (2) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเกาะสมุย 

ต่อมาในส่วนของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเกาะสมุย ถือเป็นหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเพ่ือเข้ามา

ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

ตั้งแต่ในส่วนของด าเนินการและประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ (กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552, ข้อ 16) ควบคู่ไปกับ พัฒนาระบบ

และกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหาร

จัดการชุมชน รวมทั้งระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563) 

 

(3) ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

อีกหนึ่งหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการที่ดินภายในอ าเภอเกาะสมุย คือ ส านักงานที่ดินจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย มีหน้าที่

หลักในการขับเคลื่อนภารกิจให้บริการสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่ใน

ส่วนของการออกใบจอง การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดพิสูจน์สอบสวน  

การท าประโยชน์หรือตรวจสอบเนื้อท่ี การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลง
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เข้าเป็นแปลงเดียวกัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ

ด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2557, ข้อ 25) และ 

 

(4)  ส านักงานป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยจั งห วัดสุราษฎร์ ธานี  

สาขาเกาะสมุย 

ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานสุดท้ายที่ เข้ามาขับเคลื่อนภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้น คือ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาส านักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

โดยจากการส ารวจภารกิจของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา

เกาะสมุย ทางคณะผู้วิจัยพบว่า ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา

เกาะสมุยมีภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่อ าเภอ 

เกาะสมุยตั้งแต่การด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในอ าเภอ

เกาะสมุย ควบคู่ไปกับ ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ไปจนถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวง 

มหาดไทย, 2557, ข้อ 25) 

 

โดยหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจการจัดท าบริการสาธารณะของ

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย

ทั้ง 4 หน่วยงาน นั้นจะพบว่าภารกิจการให้บริการสาธารณะส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคประจ าอ าเภอเกาะสมุยนั้นล้วนเป็นภารกิจที่ทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พุทธศักราช 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 จนน ามาสู่ปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในอ าเภอเกาะสมุยในมิติต่าง ๆ ดังนั้น 
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เมื่อด าเนินการออกแบบและจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

กระทรวงมหาดไทยควรด าเนินการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคใน

สั งกัด ให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ จะจัดตั้ งขึ้ น  

โดยที่กระทรวงมหาดไทยควรท าหน้าที่เพียงการก ากับดูแลและให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการจัดท าภารกิจให้บริการสาธารณะเหล่านั้นมากกว่า เป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองเช่นใน

ปัจจุบัน 

 

3.2.4 กระทรวงยุติธรรม 

ส าหรับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมถือเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านการยุติธรรม

ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยจากการที่คณะผู้วิจัยได้ส ารวจหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เข้ามาประจ าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นมีจ านวน  

3 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

(1) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

ส าหรับในส่วนของส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

นั้นถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของส านักงาน

บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ท าภารกิจหน้าที่ให้บริการ

สาธารณะด้านการบังคับคดีภายในอ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่การด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง

และการวางทรัพย์ในอ าเภอเกาะสมุยและการด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน 

ชั้นบังคับคด ี(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 2561, ข้อ 15) 

 

(2) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคถัดมาของกระทรวงยุติธรรมที่เข้ามา

ประจ าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นคือ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  

ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของส านักงานคุมประพฤติจั งหวัดสุราษฎร์ธานี ในสังกัด 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เข้ามา
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ประจ าในอ าเภอเกาะสมุยเพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการสาธารณะด้านการคุม

ประพฤต ิตั้งแต่ในส่วนของการท าหน้าที่ด าเนินการสืบเสาะ พินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไข ฟ้ืนฟู และ

สงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชั้นก่อนพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษา รวมทั้ง

ด าเนินการด าเนินการตรวจพิสูจน์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ ด าเนินการติดตามดูแลเพ่ือ

ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท าผิดภายหลังพ้นโทษตามค าพิพากษา ด าเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยว

การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติ และด าเนินการประสานความร่วมมือ

กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติ (กฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2561, ข้อ 15) และ 

 

(3) เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย  

สุดท้ายในส่วนของเรือนจ าเกาะสมุยนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่เข้ามาจัดตั้งเพ่ือเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องหา

ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยจากการส ารวจภารกิจของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยทางคณะผู้วิจัยพบว่า 

เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยมีอ านาจหน้าที่ด้านการยุติธรรม ตั้งแต่การควบคุมผู้ต้องขัง การด าเนินการ

ทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง  การด าเนินการเกี่ยวกับการท างานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง  

ควบคู่ไปกับจัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง รวมถึงจัด

สวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขังตามหลักสุขาภิบาล (กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2561, ข้อ 23) 

 

โดยเมื่อทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณาลงในรายละเอียดถึงภารกิจของหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมที่เข้ามาท าหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ

ด้านงานยุติธรรมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยแล้วนั้น พบว่าภารกิจทั้งหมดของหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อกระบวนการยุติธรรมและ

การจัดการผู้กระท าความผิดในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย อันเป็นภารกิจที่ เกี่ยวข้องโดยตรงต่อ 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยและทั่วประเทศที่หน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางหรือหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคจ าเป็นจะต้องกระท าเพ่ือความสงบ
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เรียบร้อยและผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนหาใช่เป็นภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

 

   3.2.5 กระทรวงแรงงาน 

ต่อมาในส่วนของกระทรวงแรงงานถือเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้าน

การจ้างงานแบบครบวงจร ซึ่งจากการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง

แรงงานที่เข้ามาประจ าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยทางคณะผู้วิจัยพบว่ามีเพียงหน่วยงานเดียว คือ 

 

(1) ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

ส าหรับส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ถือเป็น

หนึ่งในหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของส านักงาน

ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยส านักงาน

ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้ามาท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการ

สาธารณะด้านการประกันสังคม ตั้งแต่การด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง 

ผู้ประกันตน และประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุยเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันที่มั่นคงและให้ความ

คุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนทั้งในระบบและนอกระบบ ที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ทุพพลภาพ 

หรือตาย อันเนื่องจากการท างานให้นายจ้างตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับ ท าหน้าที่ใน

การรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ต่อ

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน, 2559, ข้อ 21) 

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของถึงภารกิจของส านักงานประกันสังคม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ทางคณะผู้วิจัยพบว่า ภารกิจของส านักงานประกันสังคมส่วน

ใหญ่เป็นภารกิจที่มุ่งให้ความคุ้มครองการจ้างงานกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนภายใต้กฎหมาย

ที่เหมาะเฉพาะมากกว่าเป็นภารกิจให้บริการสาธารณะทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษพึงกระท า  
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3.2.6 กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรมนับเป็นในกระทรวงที่มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคเข้ามาท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยจากการ

ส ารวจของคณะผู้วิจัยพบว่ามีหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเพียง

หน่วยงานเดียวที่เข้ามาท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย คือ 

 

(1) วัฒนธรรมอ าเภอเกาะสมุย 

ส าหรับวัฒนธรรมอ าเภอเกาะสมุยนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค ที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ที่เข้ามาประจ าอยู่ในอ าเภอเกาะสมุยท าหน้าที่

ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ตั้งแต่การด าเนินการประสานและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการ

ด าเนินการงานของสภาวัฒนธรรมอ าเภอเกาะสมุยและสภาวัฒนธรรมต าบล รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา 

องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย และ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่  (กฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม, 2562, ข้อ 15) 

 

โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจหน้าที่ของวัฒนธรรมอ าเภอ

เกาะสมุยแล้วนั้น จะพบว่าภารกิจทั้งหมดของวัฒนธรรมอ าเภอเกาะสมุยเป็นภารกิจด้านวัฒนธรรมที่มี

ความทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามมาตรา 16 (11) ของพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, 

มาตรา 16 (11)) ที่เทศบาลนครเกาะสมุยมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยหากมีการออกแบบภารกิจและจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยนั้นวัฒนธรรมอ าเภอเกาะสมุยควรถ่ายโอนภารกิจ
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ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นผู้จัดท าภารกิจเพ่ือสนอง

ต่อวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย และ 

 

3.2.7 กระทรวงสาธารณสุข 

สุดท้ายในส่วนของการส ารวจหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือท าหน้าที่ใน

การให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ทางคณะผู้วิจัยพบว่าปัจจุบันมี

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาประจ าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุยจ านวน 11 หน่วยงาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เดียวกันในการให้บริการสาธารณสุขในอ าเภอ 

เกาะสมุย คือ 

 

(1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุยถือเป็นหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ที่ขึ้นตรงต่อนายอ าเภอ

เกาะสมุย โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุยมีสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุยเป็นผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของข้าราชการสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร ส่งเสริม สนับสนุน 

ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานี

อนามัยในอ าเภอเกาะสมุยทั้ง 9 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย, 2563) 

 

(2) โรงพยาบาลเกาะสมุย 

ในส่วนของโรงพยาบาลเกาะสมุยถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเข้ามาประจ าอยู่ในอ าเภอเกาะสมุย

ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บริการสาธารณสุขและการสาธารณสุขต่าง ๆ เพ่ือสนองต่อคุณภา

ชีวิตที่ดีของประชาชนในอ าเภอเกาะสมุย โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดถึงภารกิจของ

โรงพยาบาลเกาะสมุยแล้วนั้น จะพบว่าโรงพยาบาลเกาะสมุยมีภารกิจในการขับเคลื่อนการสาธารณสุข 

ตั้งแต่ การให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขต

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย การก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ า เภอ

เกาะสมุย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข , 2560,  

ข้อ 21) โดยมีเปูาหมายสูงสุดเพื่อให้กับประชาชนในอ าเภอเกาะสมุยมีสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ด ี

 

(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัย 

สุดท้ายในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัยใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยทั้ง 9 แห่ง ถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนภายในท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุย โดยปัจจุบันอ าเภอเกาะสมุยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล  จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง (2) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลลิปะน้อย (3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลิ่งงาม (4) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเกาะแตน (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหน้าเมือง (6) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมะเร็ต (7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด (8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่น้ า และ (9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะพลวย โดยโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณสุขในลักษณะองค์รวม ผสมผสาน เพ่ือบริการชุมชน

และประชาชนอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย, 2563) 

 

เมื่อพิจารณารายละเอียดภารกิจของโรงพยาบาลเกาะสมุย ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเกาะสมุย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัย จะพบว่าภารกิจของ

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 11 แห่ง ยังคงเป็นภารกิจที่

จ าต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการสาธารณสุขกับประชาชน

ภายในอ าเภอเกาะสมุย ขณะเดียวกัน ภารกิจดังกล่าวยังเป็นภารกิจให้บริการสาธารณะของเทศบาล

นครเกาะสมุยตามบทบัญญัติในมาตรา 54 (5) และ (7) ของพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 

2496 (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, มาตรา 54) และตามมาตรา 16 (19) ของพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542 
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(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, 

มาตรา 16 (19)) ดังนั้น เมื่อมีการออกแบบภารกิจและจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยแล้วนั้นควรก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 11 แห่ง เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเฉก

เช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้นมาเพ่ือ

ให้บริการสาธารณะด้านการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน 

 

3.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะประจ าอยู่ในพื้นที่อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

สุดท้ายในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นถือเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ประจ า

อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ตอบสนองต่อ

เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย  

โดยจากการส ารวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ประจ าอยู่ ณ อ าเภอเกาะสมุย นั้นทางคณะผู้วิจัยพบว่ามี

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ส าคัญ 2 รัฐวิสาหกิจ ที่ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ กับประชาชน

ภายในอ าเภอเกาะสมุย ดังนี้ 

 

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 

ส าหรับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ถือเป็นสาขาหนึ่งในการควบคุม

บังคับบัญชาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอ านาจหน้าที่ในการ

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟูาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (การไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2563) และ 
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(2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 

สุดท้ายในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ถือเป็นหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง รวมถึงท าการส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และ

จ าหน่ายน้ าประปา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจการประปา (การประปาส่วนภูมิภาค, 2563b) โดยปัจจุบัน

อ าเภอเกาะสมุยให้บริการประปากับประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุยจ านวน 17,784 ราย ปริมาณน้ า

ผลิต 833,658 ลบ.ม./เดือน (การประปาส่วนภูมิภาค, 2563a) 
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บทที่ 4 

สัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรร 

ลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ด้วยบริบทความส าคัญของ “อ าเภอเกาะสมุย” ในฐานะพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญทางการ

ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ 

ความหลากหลายวัฒนธรรม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางส าคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่จ านวนมากในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยที่

สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากกว่าปีละ 12,000 – 18,000 ล้านบาท (บุญใจ แก้วน้อย, 

2558) ลักษณะส าคัญเช่นนี้ส่งผลให้หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งที่มสี านักงานและไม่มีส านักงานประจ าอยู่ ณ อ าเภอเกาะสมุยต่างด าเนินการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อ

เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุยและ

เพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรองรับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ภารกิจจ านวนมากที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณลงด าเนินการดังกล่าวกลับเป็นภารกิจที่รัฐ ไทย 

โดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนด

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติ

การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

อาทิ ภารกิจด้านสถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ) ภารกิจด้านงานลาดยางทางหลวง ภารกิจด้านงาน

บ ารุงรักษาทางหลวง ภารกิจด้านทางหลวงชนบท ภารกิจด้านสวนสาธารณะ เป็นต้น ให้กับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ

เทศบาลนครเกาะสมุยที่มีขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะ  

ต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ท้ังอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ทั้งนี้ จากการส ารวจสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ได้จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและ 

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมากถึงปีงบประมาณละ 455 – 901 ล้านบาท 

โดยมีทั้งภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง

ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 2 ฉบับ และภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางต่าง ๆ  

อีกท้ังจากการส ารวจยังพบอีกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วย

การปกครองท้องถิ่นที่มีขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้มีการจัดสรรงบประมาณ

ในแต่ละปีงบประมาณลงมาพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ 

ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยตลอด

ระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและ

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมากถึงปีงบประมาณละ  9 – 74 ล้านบาท 

ขณะที่เทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ครอบคลุมทั้งอ าเภอเกาะสมุยนั้นยังมีรายได้ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมามากถึง  

560 – 930 ล้านบาท (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในการ

ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ 

ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยและการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย 

โดยจากการส ารวจถึงสัดส่วนงบประมาณตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ ง 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้จัดสรรลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือ
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ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในอ าเภอ

เกาะสมุยและเพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรองรับความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย สามารถจ าแนกให้เห็นถึง

สัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 

4.1 สัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดสรรลงมาด าเนินโครงการในพื้นที่ 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

“งบประมาณ” ที่รัฐได้ด าเนินการจัดสรรให้กับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุยและการส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชนภายในท้องถิ่น

อ าเภอเกาะสมุย โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีหน่วยงานราชการ 

บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคจ านวนมาก อาทิ กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผั งเมือง ในสั งกัด

กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ  

ไปจนถึงหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคเฉกเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างด าเนินการขอ 

จัดสรรงบประมาณประจ าปีลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มากถึงปีงบประมาณละ 455 – 901  ล้านบาท  

ทั้งนี้ ภารกิจและงบประมาณที่รัฐได้ด าเนินการจัดสรรให้หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคลงมาด าเนินการนั้นประกอบไปด้วยภารกิจที่รัฐไทยโดยหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ 

ครอบคลุมถึงเทศบาลนครเกาะสมุยตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กับภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางต่าง ๆ มิได้ด าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจากการที่คณะผู้วิจัยได้
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ด าเนินการส ารวจสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดสรรลงมาด าเนินโครงการในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถจ าแนกสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม

ภารกิจได้ ดังนี้ 

 

4.1.1 สัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่แล้ว 

ส าหรับส่วนแรกจะเป็นการน าเสนอถึงสัดส่วนงบประมาณที่รัฐได้ด าเนินการจัดสรร

ให้กับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เข้ามาด าเนินภารกิจ 

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่ งเป็นภารกิจที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังเป็นภารกิจที่รัฐโดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางได้มีการ 

“ถ่ายโอนภารกิจเป็นที่เรียบร้อย” ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลนครเกาะสมุยซึ่งถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่นั้นได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

รวมทั้งสิ้น 197 ภารกิจ แบ่งเป็นได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 จ านวน 137 ภารกิจ 

(ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,  ม.ป.ป.a) และตาม

แผนปฏิบัติ การก าหนดขั้ นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อีกจ านวน 60 ภารกิจ (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ม.ป.ป.b) ครอบคลุมภารกิจใน 6 ด้านส าคัญ ประกอบด้วย  

(1) ภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ภารกิจด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (4) ภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (5) ภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ (6) ภารกิจด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของรัฐไทยโดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง

ต่าง ๆ ในการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการพัฒนาและส่งมอบ

บริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบอสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่
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หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยได้นั้นกลับปรากฏว่ารัฐไทยมิได้มีการถ่ายโอน

งบประมาณที่เพียงพอซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทน  

หากแต่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ กลับยังด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณจ านวนมาก

ในแต่ละปีงบประมาณลงมาเป็นผู้ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะที่ได้มีการ

ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง โดยสามารถจ าแนกสัดส่วน

งบประมาณ 7 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ตาม

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงได้ ดังนี้ 

 

(1) กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมถือเป็นราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงที่มี 

พันธกิจหลักในการพัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก 

ภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน (กระทรวงคมนาคม, 2563) มีหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมที่สถานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณลง

มาด าเนินโครงการด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นเป็นภารกิจที่หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้นได้มีการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉกเช่นเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนเป็นที่เรียบร้อย

แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

จากการส ารวจพบว่ าตลอดระยะเวลา 7  ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง

คมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะอัน

เป็นภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวนมากผ่าน

หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ านวน 3 กรม/เทียบเท่า โดยสามารถจ าแนกสัดส่วน

งบประมาณตามหน่วยงานในระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ ดังนี้ 

 



72 
 

(1.1) กรมเจ้าท่า 

กรมเจ้าท่าถือเป็นหน่วยงานในระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่

มีภารกิจในการก ากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวีให้มีการ

เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 

ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง (กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม, 2563)  

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะอันเป็นภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวน

มาก  

โดยส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา การก่อสร้าง

และปรับปรุงท่าเทียบในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมเจ้าท่าได้มีการถ่ายโอนภารกิจ

สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ) (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น,  ม.ป.ป.a; ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

, ม.ป.ป.b) ให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมเจ้าท่าได้รับ

การจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากถึง 9 – 79 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดยสามารถจ าแนก

รายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่มีการ

ถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

2564) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย 25,089,100 บาท 

 ค่าศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาด

ใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 ฉบับ 

4,680,000 บาท 

 ค่าปรับปรุงท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยวที่ท่าเรือเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

50,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 79,769,100 บาท 

2563 ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ เกาะสมุย 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

34,594,000 บาท 

 ค่าศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชน ร่วมลงทุนใน

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาด

ใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ อ.เกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 ฉบับ 

3,600,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 38,194,000 บาท 

2562 ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ เกาะสมุย 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

16,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16,000,000 บาท 

2560 ค่าศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบ

เรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัด

กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9,854,200 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9,854,200 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2559 ค่าศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบ

เรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัด

กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

25,937,300 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25,937,300 บาท 

2558 ค่าศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบ

เรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัด

กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 9,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

178,754,600 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3  เล่มที่  5 งบประมาณรายจ่ าย ฉบับปรับปรุ ง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม, 
โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่  5 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2558 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นภารกิจที่กรมเจ้าท่าได้มี

การถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้ว  รวมเป็นจ านวนมากถึง 178 ,754 ,600 บาท  

ฉะนั้น หากเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นรัฐบาล โดยกรมเจ้าท่า 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการถ่ายโอนงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์  

ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุยและการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย 

 

(1.2) กรมทางหลวง   

ต่อมาในส่วนของกรมทางหลวงถือเป็นหน่วยงานในระดับกรมในสังกัด

กระทรวงคมนาคมอีกแห่งหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้

เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่

สมบูรณ์เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 

2563) โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) กรมทางหลวงนับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณลงมา

ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะเกี่ยวกับระบบทางหลวงอันเป็นภารกิจที่มี

การถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นจ านวนมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ   

ซึ่งภารกิจส่วนใหญ่ที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้รับการ

จัดสรรลงมาด าเนินโครงการนั้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และ ฟ้ืนฟูทางหลวงใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมทางหลวงได้มีการถ่ายโอนภารกิจงานลาดยางทางหลวง

แผ่นดิน ภารกิจงานบ ารุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ภารกิจงานปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พัก และพ้ืนที่ริมทาง และ

ภารกิจงานก่อสร้างที่จอดรถประจ าทางและที่พักผู้โดยสาร (ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,  ม.ป.ป.a; ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ม.ป.ป.b) ให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วตามแผนปฏิบัติการ

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545  และ

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2551 โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจดังกล่าวใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 85 – 397 ล้านบาท/ปีงบประมาณ ซึ่งสามารถจ าแนก

รายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่มีการ

ถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

2564) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4169  

ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

50,000,000 บาท 

 กิ จ ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง ห ล ว ง แ ผ่ น ดิ น ส า ย 

ทางรอบ เกาะสมุ ย  ตอน บ .หั วถนน - บ . เฉว ง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15.531  กม. 

347,526,400 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 397,526,400 บาท 

2563 สายทางรอบ เกาะสมุ ย  ตอน  บ . เ ฉว ง  - บ . ใ ต้  

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 10.569 กม 

34,594,000 บาท 

 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง 

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 15.531  กม. 

135,791,800 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 174,387,800 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2562 สายทางรอบ เกาะสมุ ย  ตอน  บ . เ ฉว ง  - บ . ใ ต้  

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 10.569 กม. 

232,700,000 บาท 

 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง 

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 15.531  กม. 

160,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 392,700,000 บาท 

2561 สายทางรอบ เกาะสมุ ย  ตอน  บ . เ ฉว ง  - บ . ใ ต้  

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 9.670 กม. 

92,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 92,000,000 บาท 

2560 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9.963 กม. 

85,131,900 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 85,131,900 บาท 

2559 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9.963 กม. 

153,820,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 153,820,000 บาท 

2558 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

7.500 กม. 

86,477,900 บาท 

 ค่าบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 4169 

ตอน  ทา ง รอบ เกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี  

1.600 กม. 

25,200,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 111,677,900 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับจัดสรร 

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

1,407,244,000 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3  เล่มที่  5 งบประมาณรายจ่ าย ฉบับปรับปรุ ง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม, 
โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
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ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2561, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 
ฉะนั้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นภารกิจที่

กรมทางหลวงได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้ว  รวมเป็นจ านวนมากถึง  

1,407,244,00 บาท ฉะนั้น หากในอนาคตเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เต็มพ้ืนที่นั้นรัฐบาลโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวน

ดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือ

ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่น
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เกาะสมุยด้านการทางหลวง ควบคู่ไปกับ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

(1.3) กรมทางหลวงชนบท   

สุดท้ายในส่วนของกรมทางหลวงชนบทถือเป็นหน่วยงานในระดับกรม

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมอีกแห่งหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวง

ชนบทเพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง 

การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลัด 

(Shortcut) ควบคู่ไปกับ บ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน และส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบ

จัดการทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และบุคลากรมีความรู้ด้านงานทาง สามารถจัดการ

วางแผน ส ารวจออกแบบและซ่อมบ ารุงได้  (กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2563) ซึ่งตลอด

ระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

กรมทางหลวงชนบทนับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณลงมา

ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะเกี่ยวกับระบบทางหลวงชนบท อันเป็น

ภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยภารกิจส่วนใหญ่ที่กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมได้รับ

การจัดสรรลงมาด าเนินโครงการนั้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทางและสะพานนอกเขตความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทได้มีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวง

ชนบท (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ม.ป.ป.b) 

ให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ทางผู้วิจัยพบว่ากรมทางหลวงชนบทได้รับ

การจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจดังกล่าวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเพียงปีงบประมาณเดียว  

คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเข้ามาด าเนินโครงการก่อสร้างทางและสะพานถนนสายเกาะพะลวย 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระยะทาง 6.450 กม.  งบประมาณ  

22,097,000 บาท 
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ฉะนั้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 

เกี่ยวกับทางหลวงชนบท อันเป็นภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนคร

เกาะสมุยแล้วเพียง  22,097,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนงบประมาณที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานราชการส่วนกลางในระดับกรมหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากเทศบาลนคร

เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นรัฐบาลโดย 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อ

เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุย 

 

ด้วยเหตุนี้  ในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม  

อันประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  ต่างได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น

งบประมาณมากถึง 1,608,095,600 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมทิี่ 4.1) ลงมาด าเนินโครงการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ

คาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย รวมทั้ง เพ่ือสนองต่อกา รพัฒนา

เศรษฐกิจในพ้ืนที่เกาะสมุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุยที่มีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้จ านวนมากให้กับประเทศไทยเรื่อยมา 
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงคมนาคมได้รับการ

จัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 
 

(2) กระทรวงมหาดไทย 

ต่อมาในส่วนของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มี

บทบาทโดยตรงในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั่ วประเทศ โดยปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทยถือเป็นราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงที่มีพันธกิจหลักในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความม่ันคงภายใน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ (กระทรวงมหาดไทย, 2563) มีหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในระดับกรมที่สถานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนิน

โครงการด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางเหล่านั้นได้มีการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับ

เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการ

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท) 117,574,900 179,757,300 94,986,100 92,000,000 408,700,000 212,581,800 477,295,500
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จากการส ารวจพบว่ าตลอดระยะเวลา 7  ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยต่างได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะอันเป็นภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นจ านวน

มากผ่านหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 1 กรมและ 1 จังหวัด 

โดยสามารถจ าแนกสัดส่วนงบประมาณตามหน่วยงานในระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยได้ ดังนี้ 

 

(2.1) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ส าหรับกรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเป็นหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ 

ตลอดจน การโยธาธิการ การออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้ง  

มีภารกิจในการด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และ

ชนบท ควบคู่ไปกับ ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการ

ผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ ดี (กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง, 2563)  

ตลอดระยะเวลา 7 ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา (ปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะส

มุยเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/

ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ภารกิจงานสวนสาธารณะ ภารกิจการบ าบัดน้ าเสีย ภารกิจการ

จัดการขยะมูลฝอย และภารกิจงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาเขื่อนปูองกันตลิ่งให้กับเทศบาลนคร 

เกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,  ม.ป.ป.a; ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

ม.ป.ป.b) ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด า เนิ นภารกิ จดั งกล่ า ว ใน พ้ืนที่ อ า เภอ เกาะสมุ ย เป็ นจ านวนมาก ถึ ง  

26 – 59 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

ได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรลงมาด าเนิน

ภารกิจที่ มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพรุเฉวง ต าบลบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

25,384,600 บาท 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมพุเฉวง 

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

26,501,400 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
51,886,000 บาท 

2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพรุเฉวง ต าบลบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

24,000,000 บาท 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพลุเฉวง 

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

35,803,400 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
59,803,400 บาท 

2562 โครงการพัฒนาพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพลุเฉวง 

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

42,865,200 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
42,865,200 บาท 

2561 โครงการพัฒนาพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพลุเฉวง 

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

26,460,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
26,460,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
181,014,600 บาท 

ที่มา: จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่ 8 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงมหาดไทย , 
โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 8 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 : กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2561, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

ดังนั้น ช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การโยธาธิการและผังเมือง อันเป็นภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาล
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นครเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง  181,014,600 บาท โดยในอนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับ

การยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นรัฐบาลโดย กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเอง 

 

(2.2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สุดท้ายในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

(ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพ รวมทั้งการพัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ม.ป.ป., น. 51-69) โดยตลอด

ระยะเวลา 7 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จังหวัด

สุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ อันเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ได้ด าเนินการถ่ายโอนให้กับเทศบาล

นครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ปรากฏว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนิน

ภารกิจต่าง ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งภารกิจด้านการปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

ภารกิจด้านการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และภารกิจด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน  

โดยงบประมาณที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจดังกล่าวในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนถึง 2 – 25 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียด

งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจ

ที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 - 2564) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากร

ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการเกาะสมุยและ 

หมู่เกาะทะเลใต้ 

2,283,200 บาท 

รวมงบประมาณที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2,283,200 บาท 

2560 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 

25,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

25,000,000 บาท 

2558 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างก่อสร้างเส้นทางเดินแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเลพร้อมศาลาที่ พักและจุดชมวิว  

(ผาจันทร์จรัส อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง)  

เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

17,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

17,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรร 

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
44,283,200 บาท 

ที่มา: จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่  13(1) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (1), โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
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ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (4) งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ , โดย  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี;เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 12(1) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : : จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (1), โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

เช่นนี้ ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง  

44,283,200 บาท ฉะนั้น อนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวน

ดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเอง 

 

ด้วยเหตุนี้  ช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึ งปี งบประมาณ พ.ศ.  2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ในสั งกัด

กระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อย

แล้วเป็นงบประมาณมากถึง 225,297,800 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.2) ลงมาด าเนิน

โครงการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และ

ความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย รวมทั้ง เพ่ือสนองต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุย 
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แผนภูมิที่ 4.2 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการ

จัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 
 

(3) กระทรวงศึกษาธิการ 

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีพันธ

กิจหลักในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่สากล ควบคู่ไปกับ เสริมสร้าง

โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และพัฒนาระบบบริหาร

จัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) นับเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มี

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินโครงการด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนในท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุย อันเป็นเป็นภารกิจที่หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้นได้มีการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ

ให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนด

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และตาม

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2551 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท) 17,000,000 0 25,000,000 26,460,000 42,865,200 59,803,400 54,169,200
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การส ารวจพบว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2558 ถึ งปี งบประมาณ พ.ศ.  2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ในสั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่

เรียบร้อยแล้วมีเพียงหน่วยงานเดียว คือ “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งถือเป็น

หน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับ สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อม

ล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งพัฒนาผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ 

และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563)  

ซึ่งในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการขอรับจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา ไปจนถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับเทศบาลนคร

เกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551  เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  (ส านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,  ม.ป.ป.a; ส านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ม.ป.ป.b) อย่างไรก็ตาม การถ่าย

โอนภารกิจที่เกิดขึ้นดังกล่าวปรากฏว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมิได้มีการถ่าย

โอนโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ตลอดจนทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลนครเกาะสมุยที่มีโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบมากถึง 21 แห่ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงไปใน

รายละเอียดงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงมาด าเนินภารกิจดังกล่าวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 4 – 59 ล้านบาท/

ปีงบประมาณ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ

จัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ 

โรงเรียนภูเขาทอง ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

8,125,500 บาท 

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น แบบพิเศษ  

โรงเรียนบ้านปลายแหลม ต าบลบ่อผุด อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

20,961,600 บาท 

 ค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ างอาคารเรียนแบบพิเศษ 

โรงเรียนปราษฏร์พิทยา ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

24,736,000 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ข  ใน

เขตแผ่นดินไหวโรงเรียนเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

5,739,600 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
59,562,700 บาท 

2563 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียน

วั ดภู เ ข า ทอ ง  ต า บลแ ม่ น้ า  อ า เ ภ อ เ ก า ะสมุ ย  

11,626,100 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นแบบพิเศษ 

โรงเรียนบ้านปลายแหลม ต าบลบ่อผุด  อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

5,240,400 บาท 

 ค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ างอาคารเรียนแบบพิเศษ 

โรงเรียนทีปราษฏร์ พิทยา ต าบลแม่น้ า  อ า เภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

6,184,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
23,050,500 บาท 

2562 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียน

วั ดภู เ ข า ทอ ง  ต า บลแ ม่ น้ า  อ า เ ภ อ เ ก า ะสมุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

5,240,400 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5,240,400 บาท 

2561 ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า งอาคาร เรี ยนแบบ 318   

ล./55 – ก. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

จ านวน 1 หลัง 

10,662,100 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
10,662,100 บาท 

2560 ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  อาคารเรียนแบบ 318  

ล./55-ก. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี  เขต 1 

จ านวน 1 หลัง 

 

7,108,200 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
7,108,200 บาท 

2559 ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  อาคารเรียนแบบ 318  

ล./55-ก. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี  เขต 1 

จ านวน 1 หลัง 

4,442,600 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4,442,600 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
110,066,500 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  10 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวง 
ศึกษาธิการ, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 10 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงศึกษาธิการ, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 10(1) 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : กระทรวงศึกษาธิการ  (1) , โดย ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสาร
งบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 8(1) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงศึกษาธิการ (1), โดย  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9(1) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง 
ตามพระร าชบัญญั ติ ง บป ร ะมาณร ายจ่ า ยป ร ะจ า ปี ง บประมาณ  พ . ศ .  2 56 0 : 
กระทรวงศึกษาธิการ (1), โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: 
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9(1) งบประมาณ
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รายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 : กระทรวงศึกษาธิการ (1), โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าเพียงหน่วยงานเดียวในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุย ซึ่งเป็นภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการ

ถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง  110,066,500 บาท (โปรดดูรายละเอียดใน

แผนภูมิที่ 4.3) ดังนั้น อนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรด าเนินการถ่ายโอน

โรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยทั้ง 21 แห่ง ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ตลอดจนทรัพยากร บุคลากรทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อ

เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายด้านการศึกษาของประชาชนภายใน

ท้องถิ่นเกาะสมุย 
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แผนภูมิที่ 4.3 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ

จัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 
 

(4) กระทรวงสาธารณสุข 

สุดท้ายกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีพันธกิจหลัก

ในพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ด้วยการการสร้างเสริมสุขภาพ

อนามัย การปูองกัน ควบคุม รักษาโรคภัย และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่ง

หน่วยงานที่มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล

ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินโครงการด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการสุขภาพและสาธารณสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุย อันเป็นเป็นภารกิจที่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้นได้มีการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามตามแผนปฏิบัติ

การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้  จากการส ารวจพบว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านสุขภาพ

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท) 0 4,442,600 7,108,200 10,662,100 5,240,400 23,050,500 59,562,700
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และการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่

เรียบร้อย คือ “ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่ากรม

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ในด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บ ริโภค 

(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2563) โดยช่วง 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านสุขภาพและการ

สาธารณสุขที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วเพียงปีงบประมาณเดียว คือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเข้ามาด าเนินภารกิจก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

อาคาร คสล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 652 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 หลัง งบประมาณท้ังสิ้น 11,424,700 บาท 

ด้วยเหตุนี้  ช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา  (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย อันเป็นภารกิจที่

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วเพียง  11,424,700 บาท  

ทั้งนี้ อนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าว

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินภารกิจด้านสุขภาพและ

การสาธารณสุขด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่

หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นเกาะสมุย 

 

โดยสรุปผลการศึกษาถึงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามภารกิจและตามหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนา

และส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้นได้มีการถ่ายโอน

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ 

และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย ควบคู่ไปกับ เพ่ือตอบสนองต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสากรรมการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้
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ให้กับประเทศไทยและอ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากนั้น ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา

ได้ว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงจ านวน 4 กระทรวง ประกอบด้วย 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นอ านาจหน้าที่ที่รัฐไทยโดยหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางเหล่านั้นได้มีการถ่ายโอนภารกิจเหล่านั้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากถึง 1,954,884,600 บาท โดยกระทรวงคมนาคมถือ

เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ได้รับการจัดสรรมากท่ีสุดถึง 1,608,095,600 บาท รองลงมา

คือ กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึง 225,297,800 บาท กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับการจัดสรรไปจ านวน 110,066,500 บาท และสุดท้ายกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรไป

จ านวน 11,424,700 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมทิี่ 4.4) ฉะนั้น เมื่ออ าเภอเกาะสมุยได้รับการ

ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ แล้วนั้นกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงสาธารณสุข ควรด าเนินการจัดสรร

งบประมาณในสัดส่วนดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุยเป็น

ผู้ด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลาย

ด้านการศึกษาของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย และเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเกาะสมุยใน

ฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นผู้ด าเนินด้วยความเข้าใจ เข้าถึง จน

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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แผนภูมิที่ 4.4 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่หน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในระดับกระทรวงได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจที่ มีการถ่ายโอนให้กับ 

เทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 
 

4.1.2 สัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามภารกิจที่ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อมาส่วนที่สองจะเป็นการน าเสนอถึงสัดส่วนงบประมาณที่รัฐได้ด าเนินการจัดสรร

ให้กับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เข้ามาด าเนินภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐโดยหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางต่าง ๆ  “มิได้มีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1)  

พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หากแต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางได้รับจัดสรรงบประมาณลงมานั้นมีทั้งภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล

นครเกาะสมุยหรือภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับภารกิจ

ที่มิ ได้ เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ โดย ตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  ปรากฏว่ามี

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กระทรวงคมนาคม 117,574,900 179,757,300 94,986,100 92,000,000 408,700,000 212,581,800 477,295,500

กระทรวงมหาดไทย 17,000,000 0 25,000,000 26,460,000 42,865,200 59,803,400 54,169,200

กระทรวงศึกษาธิการ 0 4,442,600 7,108,200 10,662,100 5,240,400 23,050,500 59,562,700

กระทรวงสาธารณสุข 0 11,424,700 0 0 0 0 0

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

งบ
ปร

ะม
าณ

 (บ
าท

) 



98 
 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมา

ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือสนองต่อ เจตนารมณ์  

ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย และการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมาก โดยสามารถจ าแนก

สัดส่วนงบประมาณ 7 ปี งบประมาณย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) ได้ ดังนี้ 

 

(1) สัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามภารกิจที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับในส่วนแรกนี้จะเป็นการน าเสนอสัดส่วนงบประมาณที่หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นภารกิจที่ “เป็นอ านาจหน้าที่” ของ

เทศบาลนครเกาะสมุยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ หากแต่ภารกิจดังกล่าวนั้น

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ยังมิได้มีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่1)  พ.ศ.  2545 และตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ปรากฏว่าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมี

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจ านวนมากที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยสามารถจ าแนกสัดส่วนงบประมาณ 7 ปีงบประมาณย้อนหลังตามหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงได้ ดังนี้ 

 

(1.1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส าหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม  สนับสนุน  

และก ากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการ
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และการบริหารจัดการ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้มีการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ  และให้ด าเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้ง

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ ควบคู่ไปกับ ส่งเสริม  

สนับสนุน และก ากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม, 2563) นับเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมหรือ

เทียบเท่าที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะ

ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุย ทั้งนี้ ภารกิจการจัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางมิได้มีการถ่ายโอน

ให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการก าหนด

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หากแต่ภารกิจ

ดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัด

การศึกษาให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยตามตามมาตรา 16 (9) ของพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, 

มาตรา 16 (9)) 

ทั้งนี้  จากการส ารวจของทางคณะผู้วิจัยพบว่าในช่วง ระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับ

กรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะเกี่ยวกับการศึกษา ใน

ระดับอุดมศึกษามีเพียงหน่วยงานเดียว คือ “วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ที่มีภารกิจหลักในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

ควบคู่ไปกับ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่การแข่งขันระดับชาติและระดับ

ภูมิภาค (วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2563) 
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โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการขอรับจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงปี 

งบประมาณเดียวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟูาส ารอง  

(Power Generator)  ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 1 เครื่อง เป็นงบประมาณ

จ านวน 2,500,000 บาท และด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด เป็นงบประมาณจ านวน 6,161,600 บาท 

(ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563ข) รวมเป็นงบประมาณจ านวน 8,661,600 บาท 

ดังนั้น มีเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่านั้นที่หน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางเพียงหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมหรือวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่ งมอบบริการสาธารณะด้านการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอันเป็นหนึ่งในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542  

เป็นงบประมาณจ านวน 8,661,600 บาท  

 

(1.2) กระทรวงมหาดไทย 

นอกจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมในสังกัดของ

กระทรวงมหาดไทยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและ 

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือเทศบาลนครเกาะสมุยตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แล้วนั้น การศึกษาในครั้งนี้ทาง

คณะผู้วิจัยยังพบว่าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังนับเป็นอีกหนึ่ง

หน่วยงานในระดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพ่ือลงมาด าเนิน

ภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อเจตน ารมณ์  
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ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย อันเป็นภารกิจ

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุทธศักราช 2542  

ซึ่ ง จ า กกา รส า ร วจของคณะผู้ วิ จั ย พบว่ า ตลอดระยะ เ ว ล า  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มีหน่วยงานระดับ

กรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียวคือ “กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านการ

โยธาธิการและผังเมือง อันเป็นภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย หากแต่มิได้เป็น

ภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตามตามแผนปฏิบัติการ

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับ โดยช่วงระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจ

ดังกล่าวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 4 – 59 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดยสามารถ

จ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้มีการถ่าย

โอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 ควบคุมงานก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนละไม 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

1,302,000 บาท 

 ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ า

ท่วมพ้ืนที่ชุมชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

2,829,600 บาท 

 ควบคุมงานก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนบางรัก 

ระยะที่ 1 อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

2,100,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

 ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วม พ้ืนที่

ชุมชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

74,552,000 บาท 

 ก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนละไม  อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

38,950,000 บาท 

 ก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนบางรัก ระยะที่ 1 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

60,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
179,733,600 บาท 

2563 ควบคุมงานก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนละไม 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

1,330,000 บาท 

 ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ า

ท่วมพ้ืนที่ชุมชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

2,903,300 บาท 

 ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่

ชุมชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

86,333,400 บาท 

 ก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนละไม  อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

38,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
128,566,700 บาท 

2562 ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่

ชุมชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

74,000,000 บาท 

 คุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

พ้ืนที่ชุมชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

2,590,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
76,590,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2560 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนเฉวง อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

60,000,000 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนละไม อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

21,065,200 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

16,926,100 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
97,991,300 บาท 

2559 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนละไม 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 แห่ง 

2,362,500 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนละไม อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

68,934,800 บาท 

 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนแม่น้ า 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

68,934,800 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

55,573,900 บาท 

 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนเฉวง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

5,180,000 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนเฉวง อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

144,034,600 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
277,975,800 บาท 

2558 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนละไม 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 แห่ง 

2,100,000 บาท 

 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนแม่น้ า 1,680,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนเฉวง 

อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

5,827,500 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนเฉวง อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

74,000,000 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนละไม อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 แห่ง 

30,000,000 บาท 

 โครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชนแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

24,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
137,607,500 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร 

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
898,464,900 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3  เล่มที่  8 งบประมาณรายจ่ าย ฉบับปรับปรุ ง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงมหาดไทย
, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 8 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 : กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 6 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2559 : กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 6 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 : กระทรวงมหาดไทย, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

ด้วยเหตุนี้ ช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าเพียงหน่วยงานเดียวใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาเป็น

จ านวนมากถึง 898,464,900 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.5) เพ่ือด าเนินภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านการพัฒนาเมืองและก่อสร้างระบบระบายน้ าในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่

ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542  

ที่เทศบาลจะต้องให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ าภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนคร

เกาะสมุย (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, มาตรา 51; พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, มาตรา 16 (2)) ฉะนั้น อนาคตหากเทศบาล

นครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ แล้ว 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรด าเนินการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ อันเป็น

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อาทิ การให้มีและบ ารุงรักษาทางระบาย

น้ า ฯลฯ ควบคู่ไปกับ จัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเกาะสมุยเป็นผู้น าไปด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และ

ความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย  รวมทั้งเพ่ือตอบสนองต่อการ

ขยายตัวของเมืองสมุยอันสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย 
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แผนภูมิที่ 4.5 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการ

จัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่

ไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 

(1.3) กระทรวงศึกษาธิการ 

ถัดมาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มี

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมหรือเทียบเท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ทางด้าน

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อันเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเหล่านั้นมิได้มีการถ่านโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1)  

พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 หากแต่ภารกิจดังกล่าวถือเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 

จากการศึกษาทางคณะผู้วิจัยพบว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มีหน่วยงานระดับกรมหรือ

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท) 137,607,500 277,975,800 97,991,300 0 76,590,000 128,566,700 179,733,600
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เทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียว คือ “ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา” โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยที่จัดตั้งขึ้นจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2558 โดยความ

ร่วมมือกับเทศบาลนครเกาะสมุย (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย , 2563) ซึ่งวิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่ง

มอบบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน

ภายในท้องถิ่นเกาะสมุย อันเป็นหนึ่งในภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย 

ตามมาตรา 54 (8) ของพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, 

มาตรา 54 (8)) ทีเ่ทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่ในการจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา อย่างไรก็ตาม 

ภารกิจการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษานั้นกลับเป็นภารกิจที่ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามิได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตามตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจ

ดังกล่าวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 1 – 23 ล้านบาท/ปีงบประมาณ สามารถจ าแนก

รายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการจัดสรร

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้มี

การถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 ก่อสร้างระบบปูองกันดินและระบบระบายน้ าวิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ต าบลตลิ่งงาม 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ 

23,200,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
23,200,000 บาท 

2563 ชุ ด ค รุ ภั ณ ฑ์ พ้ื น ฐ า น ส า ข า วิ ช า ก า ร โ ร ง แ ร ม  1,000,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ต าบล

มะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1,000,000 บาท 

2561 ค รุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส่ ว น ห น้ า โ ร ง แ ร ม   

วิทย าลั ยบริ ห าร ธุ รกิ จและการท่ อง เที่ ย ว สมุ ย  

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 

1,800,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1,800,000 บาท 

2560 ค่าก่อสร้างโครงการขยายอาชีพอ าเภอ อาคารเรียน

และปฏิบัติการพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1 ,920 ตารางเมตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วทบ.สมุย) ต าบล

ตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

16,385,300 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
16,385,300 บาท 

2559 ค่าก่อสร้างโครงการขยายอาชีพอ าเภอ อาคารเรียน

และปฏิบัติการพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1 ,920 ตารางเมตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วทบ.สมุย) ต าบล

ตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

2,798,900 บาท 

 ครุภัณฑ์ห้ องคอมพิว เตอร์ เ ฉพาะทางวิทยาลั ย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 1 ชุด 

1,200,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3,998,900 บาท 

2558 ค่าก่อสร้างโครงการขยายอาชีพอ าเภอ อาคารเรียน

และปฏิบัติการพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1 ,920 ตารางเมตร 

7,276,100 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วทบ.สมุย) ต าบล

ตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
7,276,100 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรร

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
53,660,300 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  10 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวง 
ศึกษาธิการ, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 10 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงศึกษาธิการ, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 8 (1) 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงศึกษาธิการ (1) , โดย ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสาร
งบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 (1) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : กระทรวงศึกษาธิการ (1), โดย  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ ที่ 9 (1)  งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : 
กระทรวงศึกษาธิการ (1), โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: 
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  9 (1) 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 :  กระทรวงศึกษาธิการ  (1) , โดย ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 
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ตลอดระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2558 ถึ งปี งบประมาณ พ.ศ.  2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ในสั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย

เป็นจ านวนมากถึง 53,660,300 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.6) ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าว

นับเป็นอีกหนึ่ งในภารกิจด้านการศึกษาที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 ที่เทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่ในการจัดตั้งและบ ารุง

โรงเรียนอาชีวศึกษา (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, มาตรา 54 (8)) ฉะนั้น อนาคตหากเทศบาล

นครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ แล้ว 

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะมีการศึกษา เตรียมความ

พร้อม และถ่ายโอนภารกิจและจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวเพ่ือจัดการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับเทศบาล

นครเกาะสมุยเมื่อ พ.ศ. 2558 ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน

การก ากับดูแลเพ่ือการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังด้านการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย 
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แผนภูมิที ่4.6 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ

จัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่

ไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 

(1.4) กระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากหน่วยงานราชการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการ

แทนแล้วนั้น กระทรวงสาธารณสุขยังมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมหรือเทียบเท่า

ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะด้าน

โรงพยาบาลเกาะสมุยเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับประชาชนภายในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมิได้มี

การถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการแทนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ. 2545 และตามแผนปฏิบัติการ

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หากแต่

เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดภารกิจด้านการโรงพยาบาลนั้นกลับพบว่าเป็นภารกิจที่เป็นอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามบทบัญญัติในมาตรา 54 (5) ของพระราชบัญญัติเทศบาล 

พุทธศักราช 2496 ที่เทศบาลนครเกาะสมุยมีอ านาจหน้าที่ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล (พระราชบัญญัติ

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท) 7,276,100 3,998,900 16,385,300 1,800,000 0 1,000,000 23,200,000
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เทศบาล, 2511, มาตรา 54 (5)) และมาตรา 16 (19) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ที่เทศบาลนครเกาะสมุยมี

อ านาจหน้าที่ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, มาตรา 16 (9)) 

จากการส ารวจของคณะผู้วิจัยพบว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มีหน่วยงานระดับกรมหรือ

เทียบเท่าในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาเพ่ือด าเนินภารกิจ

ให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพและการสาธารณสุขเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และ

ความคาดหวังด้านการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยและนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุยเพียงหน่วยงานเดียวคือ “ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข”  ผ่านหน่วยงานในสังกัดเฉกเช่น โรงพยาบาลเกาะสมุย  โดยช่วงระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านสุขภาพและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็น

จ านวนมากถึง 5 – 75 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรร

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้มี

การถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อนชนิดวีดี

ทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ 

โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 

3,724,000 บาท 

 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม

ก าลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลเกาะสมุย  

4,900,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 เครื่อง 

 คุรุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล 

Mobile ใน Ambulance (EKG, BP, O2, Video- 

HD, Voice,  GPS และแว่น VDO) โรงพยาบาล 

เ ก า ะ ส มุ ย  ต า บ ล อ่ า ง ท อ ง  อ า เ ภ อ เ ก า ะส มุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 

1,000,000 บาท 

 ระบบศูนย์ติดตามสิทธิ์การรักษาทางไกลและติดตาม

รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์(Center (Monitor and 

System)) โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 

1,200,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10,824,000 บาท 

2563 อาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 

โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

9,702,000 บาท 

 อาคารโรงครัว กายภาพบ าบัด โรงอาหาร ซักฟอก  

นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้

สอยประมาณ 4 ,398 ตารางเมตร โรงพยาบาล 

เ ก า ะ ส มุ ย  ต า บ ล อ่ า ง ท อ ง  อ า เ ภ อ เ ก า ะส มุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

26,752,500 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
36,454,500 บาท 

2562 อาคารโรงครัว กายภาพบ าบัด โรงอาหาร ซักฟอก  

นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้

27,921,600 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

สอยประมาณ 4 ,398 ตารางเมตร โรงพยาบาล 

เ ก า ะ ส มุ ย  ต า บ ล อ่ า ง ท อ ง  อ า เ ภ อ เ ก า ะส มุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

 อาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 

โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

9,702,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
37,623,600 บาท 

2561 อาคารโรงครัว กายภาพบ าบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง 

จ่ายกลางและพัสดุเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้

สอย ประมาณ 4 ,398 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง 

20% )  โ ร งพยาบาล เกาะสมุ ย  ต าบล อ่ า งทอง  

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

22,631,400 บาท 

 อาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

39,600,000 บาท 

 ค่ าที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ศู นย์ ส่ ง เ สริ มสุ ขภ าพ
โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

13,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
75,231,400 บาท 

2560 รถพยาบาล (รถตู้ ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2 ,400 ซีซี โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 

2,000,000 บาท 

 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  8 เตียง โรงพยาบาล 

4,200,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

เ ก า ะ ส มุ ย  ต า บ ล อ่ า ง ท อ ง  อ า เ ภ อ เ ก า ะส มุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 

 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 

โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 

1,400,000 บาท 

 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดันพร้อมระบบการจ่ ายอากาศตามสภาพปอด 

โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 

1,000,000 บาท 

 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130 ,000  

ลักซ์หลอดแอลอีดีรัก  โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 

1,443,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
10,043,000 บาท 

2559 เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสัน

ห ลั ง  โ ร ง พ ย า บ า ล เ ก า ะ ส มุ ย ต า บ ล อ่ า ง ท อ ง  

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง 

3,090,000 บาท 

 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดี

ทั ศน์  โ ร งพย าบาล เ ก า ะสมุ ย  ต า บล อ่ า งทอ ง  

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 

2,580,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5,670,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
175,846,500 บาท 
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ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  11 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวง
สาธารณสุข, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงสาธารณสุข, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 : กระทรวงสาธารณสุข, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 
งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงสาธารณสุข, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 10 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : กระทรวงสาธารณสุข, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  
เล่มที่ 10  งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 : กระทรวงสาธารณสุข, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

ดั งนั้น  ช่ ว งระยะเวลาระยะเวลา 7  ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียวหรือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล

เกาะสมุยได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านสุขภาพและการสาธารณสุขในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 175,846,500 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.7)  

อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของเทศบาลนครเกาะสมุยตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 ที่เทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่ในการให้มีและบ ารุง

โรงพยาบาล (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, มาตรา 54 (5)) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ที่เทศบาลนครเกาะส
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มุยมีอ านาจหน้าที่ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542, มาตรา 16 (9)) 

อนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็ม

พ้ืนที่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรจะมีการศึกษา เตรียม

ความพร้อม ถ่ายโอนภารกิจและจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวเพ่ือถ่ายโอนให้โรงพยาบาลเกาะส

มุยเป็นโรงพยาบาลในก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุย เฉก

เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพ่ือการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความ

ต้องการ และความคาดหวังด้านสุขภาพและการสาธารณสุขในพ้ืนที่เกาะสมุย 

 

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับ

การจัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนิน

ภารกิจที่ไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 

(1.5) การประปาส่วนภูมิภาค 

นอกจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคจะได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยแล้วนั้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเฉกเช่นการประปาส่วนภูมิภาค 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท) 0 5,670,000 10,043,000 75,231,400 37,623,600 36,454,500 10,824,000
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ที่มีภารกิจหลักในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมถึง

ท าการส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่าย

น้ าประปา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจการประปา (การประปาส่วนภูมิภาค, 2563b) ถือเป็นอีกหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการประปา

กับประชาชนในท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุย โดยภารกิจด้านการประปาในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นถือเป็น

ภารกิจหนึ่งที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามมาตรา 51 (1) ของพระราชบัญญัติ

เทศบาล พุทธศักราช 2496 ที่เทศบาลนครเกาะสมุยมีอ านาจหน้าที่ในการให้มีน้ าสะอาดหรือการ

ประปา (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, มาตรา 51 (1)) 

โดยผลจากการส ารวจของคณะผู้ วิจัยพบว่าในช่วงระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) การประปาส่วน

ภูมิภาคได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้าน

การประปาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 143 - 463 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดย

สามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่  4.9 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้มีการถ่าย

โอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2560 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจากสุราษฎร์ธานี – อ าเภอ

ดอนสัก) 1 แห่ง 

128,547,100 บาท 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายน้ าบนเกาะสมุย)   

1 แห่ง 

80,312,700 บาท 



119 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อจาก อ าเภอดอนสัก –  

ลอดทะเล – เกาะสมุย) 1 แห่ง 

254,595,000 บาท 

รวมงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
463,454,800 บาท 

2559 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจากสุราษฎร์ธานี – อ าเภอ

ดอนสัก) 1 แห่ง 

174,188,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายน้ าบนเกาะสมุย)   

1 แห่ง 

86,015,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ

ที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อจาก อ าเภอดอนสัก – ลอดทะเล 

– เกาะสมุย) 1 แห่ง 

111,755,000 บาท 

รวมงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 
371,958,000 บาท 

2558 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจากสุราษฎร์ธานี – อ าเภอ

ดอนสัก) 1 แห่ง 

 

50,290,400 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายน้ าบนเกาะสมุย)   

1 แห่ง 

29,044,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูมิภาคสาขา

เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อจาก อ าเภอดอนสัก –  

ลอดทะเล – เกาะสมุย) 1 แห่ง 

64,650,000 บาท 

รวมงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
143,984,400 บาท 

รวมงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
979,397,200 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  12 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รัฐวิสาหกิจ, โดย 
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560 , กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13  งบประมาณรายจ่าย ฉบับ
ปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : 
รัฐวิสาหกิจ, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  13  งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : 
รัฐวิสาหกิจ, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

โดยช่วงระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมา

ด าเนินภารกิจด้านการประปาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนมากถึง 979,397,200 บาท  
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ใน 3 ปีงบประมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โปรดดูรายละเอียดใน

แผนภูมิที่ 4.8) อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการประปาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยแม้ว่าจะเป็นอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  ที่เทศบาลนคร

เกาะสมุยมีอ านาจหน้าที่ในการให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2511, 

มาตรา 51 (1)) ก็ตาม หากแต่ จากการสัมภาษณ์นายพนม วิไลรัตน์ ปลัดเทศบาลนครเกาะสมุยพบว่า

การจัดท าภารกิจด้านการประปานั้นถือเป็นภารกิจที่มีความยุ้งยากและซับซ้อนเกินกว่าศักยภาพของ

เทศบาลนครเกาะสมุยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย เนื่องจากในปัจจุบัน

น้ าประปาที่ใช้อยู่ ณ พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นถือเป็นน้ าประปาที่ส่งมาจากการประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่งมาจากฝั่งบนแผ่นดินผ่านระบบท่อประปาใต้ทะเล) (พนม วิไลรัตน์, สัมภาษณ์

, 16 พฤศจิกายน 2563) ฉะนั้น หากอนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่แล้วภารกิจด้านการประปานั้นยังคงควรให้การ

ประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการสืบไปเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ

คาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย และเพ่ือสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย 
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แผนภูมิที่ 4.8 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับ

การจัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนิน

ภารกิจที่ไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปผลการศึกษาถึงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามภารกิจและ

ตามหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้นยัง

ไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย หากแต่เป็นภารกิจของเทศบาลนครเกาะสมุยหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ว่า ตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  มีหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงจ านวน 4 กระทรวง  กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และการประปาส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นอ านาจหน้าที่ที่รัฐไทยโดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้น

ไม่ได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลนครเกาะสมุย  โดยมี

สัดส่วนงบประมาณรวมตลอด 7 ปีงบประมาณมากถึง 2,116,030,500 บาท โดยการประปาส่วน

2558 2559 2560

งบประมาณ (บาท) 143,984,400 371,958,000 463,454,800
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ภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานราชการที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดถึง 979,397,200 บาท รองลงมาคือ 

กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึง 898,464,900 บาท กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับการจัดสรรไปจ านวน 175,846,500 บาท กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรไปจ านวน 

53,660,300  บาท และสุดท้ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับการ

จัดสรรไปจ านวน 8,661,600 บาท  

ฉะนั้น เมื่อเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเต็มพ้ืนทีแ่ล้วนั้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ควรด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพยากร และ

จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะส

มุยเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่

หลากหลายด้านการศึกษาของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย และเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา

เกาะสมุยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยกเว้นเพียงแต่ภารกิจของ

การประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นภารกิจเกินกว่าศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุย 

 

(2) สัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามภารกิจที่ มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ถัดมาในส่วนที่สองจะเป็นการน าเสนอสัดส่วนงบประมาณที่หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ “ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่” ของเทศบาลนคร

เกาะสมุยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ1 โดยสัดส่วนงบประมาณส่วนนี้ส่วนใหญ่จะ

                                                           
1 ครอบคลุมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ เกาะสมุยตาม 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครสมุย พ.ศ. . . . ที่ได้มีการน าเสนอไว้ในงานวิจัยเ รื่อง 
การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย , โดย ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และ
คณะ, 2561, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ซึ่งเป็นฐานรากของงานวิจัยฉบับนี้ 
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เป็นงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจน การก่อสร้าง

อาคารส านักงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากกว่าเป็นงบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนิน

โครงสร้างพัฒนาและให้บริการสาธารณะกับประชาชนภายในท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุยเช่นเดียวกับใน

กลุ่มแรก โดยในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) ปรากฏว่าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคเป็นจ านวนมากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจที่ไม่ได้เป็น

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งสามารถจ าแนกสัดส่วนงบประมาณ 7 ปีงบประมาณ

ย้อนหลังตามหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวงได้ ดังนี้ 

 

(2.1) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักนายกรัฐมนตรีนับเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่มี

สถานะเทียบเท่ากระทรวงต่าง ๆ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และ

คณะรัฐมนตรี โดยรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบาย และวางแผนการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง รวมทั้งรับผิดชอบราชการเกี่ยวกับงบประมาณ  

ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ ฯลฯ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563) โดยตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  ส านัก

นายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางระดับกรมในสังกัดเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านการ

สื่อสารมวลชน คือ “กรมประชาสัมพันธ์” โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือด าเนินการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ. เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ จ านวน 1 ระบบ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,000 บาท 

(ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561ก) 
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(2.2) กระทรวงการคลัง 

ถัดมาในส่วนของกระทรวงการคลังนับเป็นหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในระดับกระทรวงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่องบประมาณของประเทศ โดยมีภารกิจใน  

การบริหารจัดการรายได้ ทรัพย์สิน รายจ่าย และหนี้สินของประเทศไทย (กระทรวงการคลัง, 2563) 

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) กระทรวงการคลังมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมถึง 2 กรม ที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ใน

อ าเภอเกาะสมุย ประกอบด้วย  “กรมสรรพากร” และ “กรมศุลกากร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

(2.2.1) กรมสรรพากร 

ในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมสรรพากรซึ่งถือหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางใน

ระดับกรมที่มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีสรรพากรในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนั้นได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในอ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,991,000 บาท โดยสามารถจ าแนก

รายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมสรรพากรได้รับการจัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 1 คัน  

1,025,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมสรรพากรได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,025,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2560 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน 

2,428,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมสรรพากรได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2,428,000 บาท 

2558 ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร ส า นั ก ง า น ศู น ย์ ร า ช ก า ร

กระทรวงการคลั ง เกาะสมุยพร้อมอาคารที่ พัก 

(กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง 

25,538,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมสรรพากรได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25,538,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมสรรพากรได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
28,991,000 บาท 

ที่มา: จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่ 2 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงการคลัง, โดย 
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563 , กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 2 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : 
กระทรวงการคลัง, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 2 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 : กระทรวงการคลัง, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

(2.2.2) กรมศุลกากร 

นอกจากกรมสรรพากรแล้วในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมศุลกากรซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มี

บทบาทหลักในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
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ควบคู่ไปกับ ปกปูองสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร และจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ (กรมศุลกากร, 2563) ยังถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในอ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่านั้นเพ่ือด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุก 

(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 คัน เป็นงบประมาณจ านวน 1,025,000 บาท (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563ซ) 

 

ดั งนั้น  ช่ ว งระยะเวลาระยะเวลา 7  ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงการคลังทั้ง 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสรรพากร และกรมศุลกากรได้รับการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็น

จ านวน 30,016,000 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมทิี่ 4.9)  
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แผนภูมิที่ 4.9 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงการคลังได้รับการ

จัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่

ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 

(2.3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานับเป็นอีกหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในระดับกระทรวงที่เข้ามาด าเนินภารกิจการพัฒนาและให้บริการสาธารณะด้านการ

ท่องเที่ยวและกีฬาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย โดยตลอดระยะเวลา  7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมเพียงหน่วยงานเดียว คือ “กรมการท่องเที่ยว” ที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมการทอ่งเที่ยวได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบล 

บ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 แห่ง เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9,534,200 บาท 

(ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2563ฌ) 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กรมสรรพากร 25,538,000 0 0 0 0 0 1,025,000

กรมศุลกากร 0 0 0 0 0 1,025,000 0
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(2.4) กระทรวงคมนาคม 

ส าหรับกระทรวงคมนาคมนอกจากจะได้รับการจัดสรรงบประมาณลง

มาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ อันเป็นอ านาจหน้าที่ที่มีการถ่ายโอน

ภารกิจให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยและยังไม่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้ว

นั้น ในช่วงระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กระทรวงคมนาคมยังมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมถึง 

2 กรม ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ที่มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย  ประกอบด้วย   

“กรมการขนส่งทางบก” และ “กรมเจ้าท่า” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

(2.4.1) กรมการขนส่งทางบก 

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กรมการขนส่งทางบกซึ่งถือหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางในระดับกรมที่มีภารกิจหลักในการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการก ากับ 

ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการ

เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 

ทั่วถึง และปลอดภัย (กรมการขนส่งทางบก, 2563) ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,090,000 บาท โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณใน

แต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่  4.11 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้เป็น

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

อาคารที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 12 หน่วยพร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบส านักงานขนส่งสาขาอ าเภอ 

เกาะสมุย 

10,537,800 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10,537,800 บาท 

2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 12 

หน่วยพร้อมสิ่ง ก่อสร้างประกอบส านักงานขนส่งสาขา

อ าเภอเกาะสมุย ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

9,534,200 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9,534,200 บาท 

2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 12 

หน่วยพร้อมสิ่ง ก่อสร้างประกอบส านักงานขนส่งสาขา

อ าเภอเกาะสมุย ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

5,018,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5,018,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
25,090,000 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3  เล่มที่  5 งบประมาณรายจ่ าย ฉบับปรับปรุ ง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม, 



131 
 

โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

(2.4.2) กรมเจ้าท่า 

กรมเจ้าท่าถือเป็นอีกหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในระดับ

กรมในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและ 

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยช่วงระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนา

และส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

112 ,242 ,400 บาท โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้  

ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2561 เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต 

ส านั ก งาน เจ้ าท่ าภู มิ ภ าคที่  4  สาขา เกาะสมุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

41,987,600 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 41,987,600 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2560 เรือตรวจการณ์ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 1 ล า 

41,161,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 41,161,000 บาท 

2559 เรือตรวจการณ์ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต 

ส านั ก งาน เจ้ าท่ าภู มิ ภ าคที่  4  สาขา เกาะสมุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ล า 

29,093,800 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 29,093,800 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
112,242,400 บาท 

ที่มา:  จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3  เล่มที่  4 งบประมาณรายจ่ าย ฉบับปรับปรุ ง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงคมนาคม, 
โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  4 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : 
กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 : กระทรวงคมนาคม, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, 
กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

ดั งนั้น  ช่ ว งระยะเวลาระยะเวลา 7  ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงคมนาคมทั้ง 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบกและกรมเจ้าท่าได้รับการ

จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอ 

เกาะสมุยเป็นจ านวน 137,332,400 บาท (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมทิี่ 4.10)  
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แผนภูมิที่ 4.10 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่กระทรวงคมนาคมได้รับการ

จัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่

ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 

(2.5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต่อมาในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็น

หน่วยงานราชการที่มีภารกิจหลักในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563) โดยใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยนับเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหลาย

ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มี

ความหลากหลายทางธรรมชาติและมีความสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยช่วงระยะเวลา

ระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรม

จ านวน 2 กรม คือ “ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และ  

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้าน

การพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งมิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยใน

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0 5,018,000 9,534,200 10,537,800

กรมเจ้าท่า 0 29,093,800 41,161,000 41,987,600 0 0 0
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(2.5.1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อมถือเป็นหน่ วยงานราชการบริหารส่ วนกลางในระดับกรมในสั งกัด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ควบคู่ไปกับ ติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่

ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563)  

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้นเพ่ือด าเนินโครงการการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560ช) 

 

(2.5.2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ต่อมาในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  

ซึ่งถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่มอุีทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นพื้นที่ในการดูแล โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 

และพันธุ์ พืชภารกิจส าคัญในการอนุรักษ์  คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  

รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ควบคู่ไปกับ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560ช) ซึ่งตลอดระยะเวลา 

7  ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา  (ปี งบประมาณ พ.ศ .  2558 ถึ งปี งบประมาณ พ .ศ .  2564 )  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอ าเภอเกาะสมุย  
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้นเพ่ือด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง เป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้ น  

2,234,000 บาท (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560น) 

 

ด้วยเหตุนี้  ช่วงระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงมาด าเนินภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็น 

จ านวนเพียง 5,034,000 บาท เท่านั้น 

 

(2.6) กระทรวงยุติธรรม 

ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบการ

ให้บริการประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง พัฒนาระบบงานยุติธรรมและ

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล ควบคู่ไปกับ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความ

ยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบปูองกันอาชญากรรมเพ่ือสร้าง

ความปลอดภัยในสังคม (กระทรวงยุติธรรม, 2563) นั้นนับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางระดับกรมในสังกัดหรือ “กรมราชทัณฑ์” ลงมาภารกิจด้านราชทัณฑ์ในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุย ซึ่งในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านราชทัณฑ์ในพ้ืนที่

อ าเภอเกาะสมุยเป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 112,242,400 บาท สามารถจ าแนกรายละเอียด

งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรตลอด 7 ปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2561 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ า เรือนจ า

อ าเภอเกาะสมุย ต าบลมะเร็ต  อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 

2,500,000 บาท 

 เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานล าเลียง  

(X-Rays) ขนาด 60×40 ซม. เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 

ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 เครื่อง 

2,385,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมราชทัณฑ์ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,885,000 บาท 

2560 ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 

ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 แห่ง 

19,596,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมราชทัณฑ์ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19,596,000 บาท 

รวมงบประมาณที่กรมราชทัณฑ์ได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
24,481,000 บาท 

ที่มา: จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่ 6 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กระทรวงยุติธรรม, โดย 
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : กระทรวงยุติธรรม, 
โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี. 
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ตลอดระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรมเพียงหน่วยงานเดียวหรือกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจ

ราชทัณฑใ์นพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยเป็นงบประมาณจ านวน 24,481,000 บาท 

 

(2.7) กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยนับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญต่อการ

ขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย แม้ว่า

กระทรวงมหาดไทยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบ

บริการสาธารณะ อันเป็นอ านาจหน้าที่ที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยและไม่ได้มี

การถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วนั้น การส ารวจในครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยยังพบว่า

ช่วงระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) กระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรมจ านวน 1 กรมหรือ

กรมการปกครอง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินการจัดซื้อรถตรวจการณ์ปริมาตร 

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือ ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล

แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 คัน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 เป็นงบประมาณจ านวน 1,290,000 บาท (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ,  

2563ฎ) 

 

(2.8) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมีภารกิจส าคัญในการรักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระ

บรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2563) นั้นถือเป็นอีก

หน่วยงานหนึ่งที่ในช่วงระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาในการด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท า

การ สถานีต ารวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปีงบประมาณคือ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 4,486,600 บาท (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560ผ) 

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 17,272,300 บาท (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 

2560ต) 

 

(2.9) ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการสูงสุดที่เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงหรือ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางใด ๆ ส านักงานอัยการสูงสุดมีบทบาทหลักในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมาย รวมตลอดทั้งในการคุ้มครองปูองกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจน ด าเนินการเกี่ยวกับ
การบังคับคดีแพ่งหรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ
และพนักงานอัยการ, 2553, มาตรา 23)โดยในช่วงระยะเวลาระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรร
งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 41,815,400 บาท ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.14 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อด าเนินภารกิจที่ไม่ได้เป็น

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2563 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดสมุย

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต าบลมะเร็ต 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

40,596,000 บาท 

 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการ

จังหวัดสมุยพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

986,500 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
41,582,500 บาท 

2558 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการ  232,900 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

จังหวัดเกาะสมุย  พร้อมบ้านพักและสิ่ งก่อสร้าง

ประกอบ 

รวมงบประมาณที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
232,900 บาท 

รวมงบประมาณที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับจัดสรรตลอด  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
41,815,400 บาท 

ที่มา: จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 15 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของศาล,  
โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2563, กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ; เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 เล่มที่  11 งบประมาณรายจ่าย  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : 
หน่วยงานของศาล, โดย ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560, กรุงเทพฯ:  
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

4.2 สัดส่วนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดสรรลงมาด าเนิน

โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ถัดมาในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึง “สัดส่วนงบประมาณ” ที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (Upper tier) ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีท าหน้าที่ในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นชั้นล่าง  (Lower tier) ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นภารกิจที่รัฐไทยโดยหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลางต่าง ๆ ได้มีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งสองรูปแบบมากถึง
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ปีงบประมาณละ 9 – 74 ล้านบาท/ปีงบประมาณ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณในแต่

ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดสรรลงมา

ด า เ นิ น ภ า ร กิ จ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ใน พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขอ ง เ ท ศ บา ลน ค ร เ ก า ะส มุ ย 

ตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564)  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

2564 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ

การเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนเกาะสมุย) 

475,000 บาท 

 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ

นัก เรียนโรง เรียนบ้ านบ่อผุ ด  อ า เภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อผุด) 

660,000 บาท 

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทยโรงเรียนบ้าน

บ่อผุ ด  อ า เภอ เกาะสมุ ย  จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธ านี  

(อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อผุด) 

199,000 บาท 

 โครงการส่งเสริมการขายงานปรีไอทีบีที่กรุงปรากและ

ไอทีบีเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี (อุดหนุนสมาคม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย) 

4,093,500 บาท 

 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดคีรีวงการาม) อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

478,400 บาท 

 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

(อุดหนุนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม) อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

335,500 บาท 

 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับการ

จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (อุดหนุน

390,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502)) อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน

แหลมหอย) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

473,000 บาท 

 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (อุดหนุนโรงเรียนวัด

คุณาราม) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

612,500 บาท 

 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (อุดหนุนโรงเรียนวัด

นาราเจริญสุข) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

359,000 บาท  

 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียน

บ้านดอนธูป) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

361,800 บาท 

 โครงการจัดซื้อสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคาร 6 

( อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู  2502) )  

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

100,000 บาท 

 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น 

บ้านเกาะพลวย (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะพลวย) 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

116,500 บาท 

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

(อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

468,500 บาท 

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ) 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

471,600 บาท 

 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพ่ือ

การศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา) อ าเภอ

900,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาห้องเรียนสู่การ

จัดการเรียนการสอนทางไกลที่เป็นระบบ (อุดหนุน

โรงเรียนวัดสันติวราราม) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

470,000 บาท 

 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใน

โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางรักษ์)  อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

730,000 บาท 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

(อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าค่าย) อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

800,000 บาท 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

(อุดหนุนโรงเรียนวัดภูเขาทอง) อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

870,000 บาท 

 โครงการพัฒนาวงดุริยางค์ประยุกต์ (อุดหนุนโรงเรียน

วัดสว่างอารมณ์) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

524,660 บาท 

 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจ าห้องเรียน 

(อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดงาม)  อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

431,100 บาท 

 โครงการพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์) อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

618,000 บาท 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT (อุดหนุนโรงเรียน

บ้านหาดงาม) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

355,800 บาท 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สนามเด็กเล่นวัดกลาง 140,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

(อุดหนุนโรงเรียนวัดกลาง) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

 โครงการหนูน้อยรักวัฒนธรรมไทย (อุดหนุนโรงเรียน

วั ดบุณฑริ ก า ร าม )  อ า เ ภ อ เ ก า ะสมุ ย  จั ง ห วั ด 

สุราษฎร์ธานี 

279,400 บาท 

 โครงการห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดกลาง (อุดหนุน

โ ร ง เ รี ยนวั ดกลา ง )  อ า เ ภอ เกาะสมุ ย  จั งหวั ด 

สุราษฎร์ธานี 

440,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16,153,260 บาท 

2563 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยส าหรับ

เป็นค่าขยายเขตประปาส าหรับศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ  

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

38,800 บาท 

 อุดหนุนอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย

ส าหรับเป็นค่าขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาของ

ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ อ า เภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

402,300 บาท 

 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานาว 

(แม่น้ าซอย 3) หมู่ที่ 2 ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5,837,000 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเครื่องเล่นสนามอัจฉริยะพัฒนา

ทักษะจ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัย (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน

บ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

493,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม  อ าเภอเกาะสมุย 

445,490 บาท 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนวัดสมุทราราม) 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุณฑริกา

ราม) 

300,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่นเพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนวัดประเดิม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนวัดประเดิม) 

427,700 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุง

ห้องเรียนคุณภาพ เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนวัดคุณาราม 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( อุดหนุน

โรงเรียนวัดคุณาราม) 

575,020 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์ภาษา (Peer 

Center) เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนวัด

สว่างอารมณ)์ 

491,800 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

สากลและวงโยธวาทิตโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (อุดหนุนโรงเรียนทีปราษฎร์

พิทยา) 

899,600 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวงดนตรี

ไทยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนทีป

ราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(อุดหนุนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา) 

459,300 บาท 



145 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางรักษ์ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางรักษ)์ 

504,810 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT เพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมหอย อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมหอย) 

339,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ทางด้านนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (อุดหนุนโรงเรียนทีปราษฎร์

พิทยา) 

412,380 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนามเด็กเล่น เพ่ืออุดหนุน

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี (อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ)์ 

526,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องศูนย์สื่ออัจฉริยะเสริมสร้าง

พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( อุดหนุน

โรงเรียนบ้านบ่อผุด) 

105,700 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย เพ่ือ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปลายแหลม อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปลาย

แหลม) 

546,000 บาท 

 ค่าใช้ตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้จัดการ

เรียนการสอน พ่ืออุดหนุนโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( อุดหนุน

307,800 บาท 
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โรงเรียนนาราเจริญสุข) 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13,111,700 บาท 

2562 ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเขิน  หมู่ที่ 4 ต าบลตลิ่ง

งาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1,580,000 บาท 

 ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนคีรีวงการาม 

ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,962,000 บาท 

 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม โ ค ร ง ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Samui Festival 

1,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
9,542,000 บาท 

2561 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน Samui Festival 2018 1,500,000 บาท 

 ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยขุดลอกร่องน้ า

เดินเรือคลองลิปะใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

860,000 บาท 

 ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายย่าอ่ิม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่  4 

ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2,846,000 บาท 

 ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีต เสริ ม เหล็กสายซอยหน้ าบ้ านสรพงษ์ 

(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  4 ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1,294,000 บาท 
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 ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายส านัก – ละไม หมู่ที่ 3 ต าบล

บ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
11,500,000 บาท 

2560 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกาะสมุย ส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งกีฬา กรีฑานักเรียน 

นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2560 

300,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน Samui Festival 2017 3,000,000 บาท 

 ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายตรีพรหม หมู่ที่  5 ต าบลลิปะน้อย 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,440,000 บาท 

 ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทุ่งคลี-บริหาร หมู่ที่ 2 ต าบลหน้าเมือง 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4,420,000 บาท 

 ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายพังหว้า – วังเสาธง หมู่ที่ 5 ต าบล

มะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4,420,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
18,580,000 บาท 

2559 ค่าใช้จา่ย ตามโครงการก่อสร้างศูนยส์วัสดิการผู้สูงอายุ 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยด าเนินการ

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 

16.00 เมตรยาว 35.00 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย

15,000,000 บาท 
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กว่า 560.00 ตารางเมตร 

 ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพรุหน้าเมือง อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการปรับปรุง

สนามกีฬาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นสนามกีฬาที่ได้

มาตรฐานระดับจังหวัด โดยด าเนินการก่อสร้างลู่-ลาน

ก รี ฑ า  วั ส ดุ ย า ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ พ้ื น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  

15,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

59,561,000 บาท 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกาะสมุย ส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งกีฬา กรีฑานักเรียน 

นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

300,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
74,861,000 บาท 

2558 อุดหนุน โรง เรี ยนบ้ านบ่อผุ ด  อ า เภอเกาะสมุ ย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับเป็นค่า ใช้จ่ ายตาม

โครงการแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN & 

DANCERCISE THAILAND 

230,000 บาท 

 อุดหนุนโรงเรียนวัดประเดิม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

เรียนรู้ด้วยครูผู้สอน 

100,000 บาท 

 อุดหนุนโรงเรียนวัดคีรีวงการาม อ าเภอเกาะสมุย 

จั งหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับเป็นค่า ใช้จ่ ายตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียนรู้ด้วยครูผู้สอน  

100,000 บาท 
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 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดไท้

องค์ราชัน 87 พรรษา อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

100,000 บาท 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกาะสมุย ส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งกีฬา กรีฑานักเรียน 

นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

300,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ปากซอยโรงเรียนวัดสว่าง

อารมณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  

ทางน้ าเข้า ปากกว้าง 1.20 × 2.30 เมตร 2 ช่องทาง 

ทางน้ าออก ปากกว้าง 1.20 × 5.00 เมตรยาว  

50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร 

พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

5,270,000 บาท 

 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ประชารักษ์ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่น้ าเชื่อม หมู่ที่ 1 ต าบล

มะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท า

การรื้อถอนถนน คสล. เดิม และ เทถนน คสล. ใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.6 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140 ตาราง

เมตรพร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

135,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชูอุทิศ หมู่ที่ 5 

ต าบลมะเร็ต เชื่อม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว  

1,939,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

2,070  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้าง

สะพาน คสล.ขนาดกว้าง 7.00 เมตรยาว 20 เมตร 

จ านวน 1 แห่ง และก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  

6 เมตรยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่

น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

4,528,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าพระลาน

ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่  หมู่ที่  4 ต าบลแม่น้ า  อ า เภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร 

ยาว 245 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

1,470 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงกา 

1,352,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระเกศ-นารา 

หมู่ที่  1 ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด

กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 1 แห่ง 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด 7.00 เมตรยาว 12 เมตร 

จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  

6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร และก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. กว้าง 0.70 เมตร ยาว 400 เมตรลึก 

0.30 เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

6,287,000 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 

 อุดหนุนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ส าหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ณ กรุงเบอร์ลิน (ITB BERLIN) 

7,000,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
27,341,000 บาท 

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดสรรลงมาลงมาตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 

171,088,960 บาท 

ที่มา: จาก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557, สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี; ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี , 2558,  
สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี; ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, 2559, สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ; ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561,  
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2560, สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ; ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2561, สุราษฎร์ธานี: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ; ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, 2562, สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี; ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564,  
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563, สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี. 
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ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดสรร

งบประมาณลงมาด าเนินภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมงบประมาณมากถึง 171,088,960 บาท (โปรดดู

รายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.11) เพ่ือเข้ามาด าเนินภารกิจด้านการก่อสร้างถนน อุดหนุนโรงเรียนและ

ส่วนราชการต่าง ๆ อุดหนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน ด าเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง 

ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะของเทศบาลนครเกาะสมุย

ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อนาคตเมื่อเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่แล้วนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีควรจัดสรร

งบประมาณและภาษีจากรายได้บางประเภทที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุยผู้บริหารจัดการและด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือ

ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายด้านการศึกษาของประชาชน

ภายในท้องถิ่นเกาะสมุย และเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเกาะสมุยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ทางทะเลของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีควรท าหน้าที่ให้การ

สนับสนุนในภารกิจที่เกินกว่าศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเต็มพ้ืนทีเ่กาะสมุยเท่านั้น 
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แผนภูมิที่ 4.11 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามปีงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจบริการสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร

เกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 
 

4.3 งบประมาณรายได้ของเทศบาลนครเกาะสมุย 

 

ภายหลังพิจารณาจากการพิจารณาถึงงบประมาณที่รัฐได้ด าเนินการจัดสรรให้กับ

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในข้างต้นนั้น ในส่วนนี้จะเป็นการส ารวจ

งบประมาณรายรับของเทศบาลนครเกาะสมุยในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีขอบเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบครอบคลุมทั้งอ าเภอเกาะสุมย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยจากการส ารวจงบประมาณรายรับของเทศบาลนครเกาะสมุยตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นทาง

คณะผู้วิจัยพบว่า ในแต่ละปีงบประมาณเทศบาลนครเกาะสมุยมีรายได้มาจาก 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณที่จัดสรรลงมา 27,341,000 74,861,000 18,580,000 11,500,000 9,542,000 9,534,200 16,153,260
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หนึ่ง รายรับที่จัดเก็บเอง : ถือเป็นรายรับตามกฎหมายที่บัญญัติให้เทศบาลนคร 

เกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บจากผู้รับบริการสาธารณะและประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยด้วย

ท้องถิ่นเอง อันประกอบด้วย 

- ภาษีอากร จ านวน 5 ประเภท ได้แก่  (1) ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง  

(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (3) ภาษีบ ารุงท้องที่ (4) ภาษีปูาย และ (5) อากรรัง

นกอีแอ่น 

- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน 20 ประเภท ได้แก่  

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ

ใบอนุญาตการพนั น  (3 )  ค่ า ธ รรม เนี ยม เกี่ ย วกับการควบคุมอาคาร  

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ

สิ่งปฏิกูล (6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารฯ (7) ค่าธรรมเนียมปิดโปรย

ติดตั้งแผ่นประกาศหรือใบปลิว (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (10) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (11) ค่าปรับ

ผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก (12) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและเทศ

บัญญัติ (13) ค่าปรับการผิดสัญญา (14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  

(16) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (17) ค่าใบอนุญาต

จั ดตั้ ง ตล าด เอกชน  (18 )  ค่ า ใบอนุญาต เกี่ ย วกับการควบคุ มอาคาร  

(19)  ค่ า ใบอนุญาตเกี่ ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียง  และ  

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 

- รายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าเช่าที่ดิน (2) ค่าเช่าหรือ

ค่าบริการสถานที่+ท่าเรือบางรักษ์  และ (3) ดอกเบี้ย 

- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2 ประเภท ได้แก่  

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ท่าเทียบเรือ) และ (2) รายได้จาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีขนส่ง) 
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- รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าขายแบบแปลน และ  

(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

- หมวดรายได้จากทุน อาทิ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รายได้จากทุนอื่น ๆ 

สอง รายรับที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย : นับเป็นอีกหนึ่งประเภท

รายรับที่กฎหมายได้บัญญัติ ให้รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการเก็บและจัดสรรให้กับเทศบาลนคร 

เกาะสมุยมาใช้ในการบริการจัดการท้องถิ่นเกาะสมุย โดยรายรับในส่วนนี้ประกอบไปด้วยภาษีจัดสรร

ประเภทต่าง ๆ จ านวน 9 ประเภท ได้แก่ (1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (5) ภาษีสุรา 

(6) ภาษีสรรพสามิต (7) ค่าภาคหลวงแร่ (8) ค่าภาคหลวงปิโตเลียม และ (9) ค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน และ 

สาม รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย : ส าหรับรายรับของเทศบาล

นครเกาะสมุยในส่วนนี้จะเป็นรายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนิน

ภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่รัฐได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

สามารถน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริ การสาธารณะ 

อ่ืน ๆ ได้จนสามารถกล่าวได้ว่ารายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้ถือเป็นรายรับที่ ระบุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายการใช้งบประมาณไว้อย่างชัดเจน 

ซึ่งในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นเทศบาลนครเกาะสมุยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

นั้นมีรายรับในแต่ละปีงบประมาณเป็นจ านวนมากถึง 500 - 900 ล้านบาท/ปีงบประมาณ  

โดยรายรับส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาของเทศบาลนครเกาะสมุยมาจาก

รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บด้วยเอง โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 40 – 46 

ของรายรับทั้งหมดของเทศบาลนครเกาะสมุย ยกเว้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช 2562 

ประกาศบังคับใช้ได้ส่งผลให้งบประมาณรายรับจากภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เทศบาลนครเกาะสมุย

ด าเนินการจัดเก็บภายในท้องถิ่นเกาะสมุยมีสัดส่วนที่ลดลง  จนส่งผลให้ภาพรวมรายรับที่ 

เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บด้วยเองลดลงเหลือเพียงร้อยละ 18 – 30  
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ของงบประมาณรายรับทั้งหมดของเทศบาลนครเกาะสมุย (ประกูล นิลตีบ, สัมภาษณ์, 16 

พฤศจิกายน 2563) โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดงบประมาณรายรับของเทศบาลนครเกาะสมุยใน

แต่ละปีงบประมาณได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงสัดส่วนงบประมาณรายรับของเทศบาลนครเกาะสมุย ตลอด 7 ปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564)  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รายละเอียดรายรับ งบประมาณ (บาท) 

2564 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 222,500,000.00 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 280,500,000.00 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 217,000,000.00 บาท 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 720,000,000.00 บาท 

2563 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 101,510,106.48 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 264,036,880.87 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 199,385,812.00 บาท 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 564,932,799.35 บาท 

2562 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 351,614,607.34 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 329,434,229.08 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 195,169,351.00 บาท 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 876,218,187.42 บาท 

2561 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 439,864,802.32 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 352,028,964.73 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 179,118,803.00 บาท 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 971,012,570.05 บาท 
 

2560 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 387,945,622.95 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 273,385,852.75 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 182,822,341.00 บาท 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. รายละเอียดรายรับ งบประมาณ (บาท) 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 844,153,816.70 บาท 

2559 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 291,109,583.91 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 231,945,096.72 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 115,201,357.00 บาท 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 638,256,037.63 บาท 

2558 รายรับที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเอง 276,690,360.11 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย 275,403,573.13 บาท 

 รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนครเกาะสมุย 113,590,777.00 บาท 

รวมงบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 665,684,710.24 บาท 

รวมงบประมาณของเทศบาลนครเกาะสมุยตลอด 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 
5,280,258,121.35 บาท 

ที่มา: จาก รายได้เทศบาลนครเกาะสมุย : สถิติรายได้ย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563), โดย ส านักงาน
เทศบาลนครเกาะสมุย, 2563, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2563;  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564, โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2563, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย; 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563, โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2562, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย; 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2561, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย; 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561, โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2560, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย;  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560, โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2559, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย; 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559, โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2558, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย; 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย, 2557, สุราษฎร์ธานี: ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย. 
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ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เทศบาลนครเกาะสมุยจึงถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

เทศบาลขนาดใหญ่ที่มีรายรับในแต่ละปีงบประมาณเป็นจ านวนมากจากทั้งจากรายรับที่เทศบาล 

นครเกาะสมุยจัดเก็บเองจากภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต ทรัพย์สิน รายได้ จาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รายได้จากทุน และเบ็ดเตล็ด ตลอดจน รายรับที่รัฐบาลเก็บจากภาษี

ประเภทต่าง ๆ แล้วจัดสรรให้เทศบาลนครเกาะสมุย ไปจนถึงรายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลนคร

เกาะสมุยด าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐบาลได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดยตลอด

ระยะเวลา 7 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา เทศบาลนครเกาะสมุย มีรายรับมากถึง 5,280,258,121.35 บาท 

(โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมทิี่ 4.12) ส าหรับการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนา และการส่งมอบ

บริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่น

เกาะสมุย และเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น   

ทว่าในอนาคตหากเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่แล้วนั้นงบประมาณรายรับในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาลนคร

เกาะสมุยนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 

ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้น ในล าดับถัดไปของงานวิจัยทางคณะผู้วิจัยจึงมีเปูาหมายที่จะวิเคราะห์

และเสนอแนะถึงงบประมาณรายรับประจ าปีที่ เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุยเมื่อได้รับการยก

ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่  ควบคู่ไปกับ เสนอแนะประเภทรายรับ

และรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่ควรจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุย 
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แผนภูมิที่  4.12 แสดงสัดส่วนงบประมาณรายรับของเทศบาลนครเกาะสมุยในช่วง  7 

ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564) 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

รายรับที่รัฐบาลอุดหนุน 113,590,777.0 115,201,357.0 182,822,341.0 179,118,803.0 195,169,351.0 199,385,812.0 217,000,000.0

รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 275,403,573 231,945,097 273,385,853 352,028,965 329,434,229.0 264,036,881 280,500,000.0

รายรับที่จัดเก็บเอง 276,690,360 291,109,584 387,945,623 439,864,802 351,614,607 101,510,106 222,500,000
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บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อ 

การจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพื้นที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่ 

 

ภายหลังจากการที่คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจภารกิจ งบประมาณ และหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เข้ามาด าเนินภารกิจการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่อ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าให้เราได้เห็นว่าพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็น

พ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศในฐานะเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามา

ท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเป็นจ านวนมากในแต่ปี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ปีละ 

ไม่ต่ ากว่า 12,000 – 18,000 ล้านบาท (บุญใจ แก้วน้อย, 2558)  

ด้วยความส าคัญเชิงพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยต่อรายได้จากการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของ

ประเทศไทยดังกล่าว ส่งผลให้มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดสรรงบประมาณเป็น

จ านวนมากเข้ามาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นทั้งภารกิจ

ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยและหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ได้มีการ

ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับเทศบาลนครเกาะสมุยตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการก าหนด

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และภารกิจที่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ มิได้ด าเนินการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเกาะสมุย กับ

ภารกิจที่มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้น เกาะสมุยจึงถือเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ความเหมาะสมที่ควรได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและ

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการตอบสนองต่อ
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เจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในเกาะสมุย รวมทั้ง

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเกาะสมุย อย่างไรก็ตาม หากเกาะสมุย

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ เกาะสมุยดังกล่าวจะต้องมีอ านาจหน้าที่และ

งบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุย ด้วยเหตุนี้ บทนี้จึงเป็นการน าเสนอแนะถึงอ านาจหน้าที่และ

สัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ โดยทางคณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น  

2 ส่วน ดังนี้ 

 

5.1 ข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเม่ือพื้นที่เกาะสมุยได้รับ

การยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 

 

ภายหลังทางคณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจถึงอ านาจหน้าที่และภารกิจด้านการพัฒนาและ

จัดท าบริการสาธารณะที่เหมาะสมเมื่อเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้น ท าให้ทางคณะผู้วิจัยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ดังกล่าวควรมีภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบริการสาธารณะที่แตกต่างและกว้างขวางไปกว่า

ภารกิจของเทศบาลนครเกาะสมุย ทั้งนี้ ภายหลังพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ต่าง ๆ ควรต้องด าเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินภารกิจดังกล่าวแทนอย่างสมบูรณ์เพ่ือ

ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่น

เกาะสมุย รวมทั้งเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคมที่มีการขยายตัว

อย่างรวดเร็วและรอบด้านในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่หน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ควรท าหน้าที่ในการสนับสนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่รูปแบบพิเศษดังกล่าวด าเนินภารกิจมากกว่าลงไปด าเนินภารกิจต่าง ๆ ด้วยตนเองเช่นใน

อดีตที่ผ่านมา 
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โดยหลังการส ารวจถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมหากพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการ

ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นทางคณะผู้วิจัยเล็งมีความเห็นต่อ

ข้อเสนอแนะถึงอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับ 

การยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 

“การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย” (ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และ

คณะ, 2561, น. 107 - 111) ทีท่างนักวิจัยได้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยดังกล่าวที่เห็นควรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ เกาะสมุยไว้แล้วว่านครสมุยควรมีอ านาจและ

ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่กว้างขวางและครอบคลุมบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยว และสังคมในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปผ่าน

การผสานรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุยระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับองค์การมหาชนที่ท าหน้าที่เฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เมืองสมุยเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถ เข้มแข็ง เกิดการ

มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และมีความเป็นมืออาชีพในการท าหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อภารกิจ

ด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยตรง 

โดยอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการ

ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ที่ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย 

ประกอบด้วย 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2. การจัดท าแผนพัฒนานครสมุย 

3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

5. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบบน้ า 

6. การวิศวกรรมจาราจร 

7. การขนส่ง 

8. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
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9. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย รวมถึงการจัดตั้งและดูแลระบบ 

บ าบัดน้ าเสีย 

10. การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

11. การจัดให้มีและก ากับดูแลตลาด ที่จอดรถ ท่าข้าม และท่าเทียบเรือ 

12. การดูแลและรักษาท่ีสาธารณะ 

13. การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินร่วมกับ

นายอ าเภอ 

14.การจัดการ การบ ารุงรักษา การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15. การควบคุมอาคาร 

16. การปรับปรุงแหล่งชุมชนและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

17. จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

18. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม 

อันดีงามของท้องถิ่น 

19. การจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

20. การส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

การแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

21. การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  

และการสาธารณสุข 

22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

23. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

24. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

25. การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขลักษณะและอนามัย  

ในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงแรมและท่ีพัก โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

26. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

27. การผังเมือง และการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ 

28. การจัดการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
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29. การสาธารณูปโภค 

30. การจัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 

31. การจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะหรือสาธารณสถาน 

32. การจัดให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อ 

33. การจัดให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

34. การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  และ

ประชาชนทั่วไป 

35. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนด้อยโอกาส 

36. การส่งเสริมและการฝึกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

37. การจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการปูองกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

38.การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการกิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือสหกรณ์ 

39. จัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

40. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

41. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

42. การสนับสนุนและส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาสม 

43. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนานครสมุย 

44. กิจการอืน่ใดที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ

และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

45. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการ

กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดหรือหน้าที่และอ านาจ

อ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้เปูนของนครสมุย 

46. หน้าที่และอ านาจอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมลตรี นายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายหรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของ 

นครสมุย 
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47. กิจการอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ให้กระท าการแทน (นครสมุยอาจจัดท าบริการสาธารณะเหล่านี้เมื่อมีความพร้อม) 

48. กิจการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด (นครสมุยอาจจัดท าบริการสาธารณะเหล่านี้เมื่อมี

ความพร้อม) 

49. การให้บริการขนส่ง (นครสมุยอาจจัดท าบริการสาธารณะเหล่านี้เมื่อมีความพร้อม) 

50. บริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่ใช้เงินลงทุนสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (นครสมุยอาจจัดท าบริการสาธารณะเหล่านี้เมื่อมี

ความพร้อม) (ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และคณะ, 2561, น. 107 - 111) 

อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางคณะผู้วิจัยพบว่า

ภารกิจให้บริการสาธารณะด้านการจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปานั้นถือเป็นภารกิจที่ทางผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องยังเล็งเห็นว่าเป็นภารกิจที่เกินกว่าศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุย เนื่องจาก ภารกิจด้านการประปานั้นยังคงมีความจ าเป็นที่

จะต้องพ่ึงพิงและอาศัยการจัดหาแหล่งน้ าดิบและทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากจากบนแผ่นดินใหญ่

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งต่อลอดทะเลมายังพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย อันเป็นภารกิจที่เกินกว่าขอบเขต

พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ศักยภาพ และขีดความสามารถของนครเกาะสมุยหากมีการยกฐานะเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ด้วยเหตุนี้ ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเล็งเห็นว่าภารกิจให้บริการ

สาธารณะด้านการประปานั้นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาและด าเนินภารกิจดังกล่าว

สืบไป โดยมิต้องมีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่

เกาะสมุย (พนม วิไลรัตน์, สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2563) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดในข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อ 

การจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่แล้วนั้น จะพบว่าภารกิจอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมในการจัดท าบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวนั้นถือเป็นภารกิจที่ทั้งมีความเกี่ยวข้องและ/

หรือเป็นอ านาจหน้าที่กับไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยทางคณะผู้วิจัยขอ

น าเสนอรายละเอียดข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่และความเกี่ยวกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านการ

น าเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 ข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเม่ือพื้นที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ จ าแนกตามหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว (เรียงตามหน่วยงานในระดับกระทรวง/เทียบเท่า) 

ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

1. ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดหรือหน้าที่และอ านาจอ่ืนใดที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นของนครสมุย 

 

2. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา 

กรมการท่องเที่ยว การจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

(รัฐวิสาหกิจ) 

กรมพลศึกษา การส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและกิจกรรม

ตามประเพณีของท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

3. กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ

ผู้สูงอายุ 

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก 

คนชรา คนด้อยโอกาส 

 

4. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์

กรมปศุสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์  

การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  

5. กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง การวิศวกรรมจราจร  

กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท ,  

กรมเจ้าท่า 

การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง 

ระบายน้ า 

กับกรมโยธาธิการและผัง

เมือง กระทรวงมหาดไทย 

กรมการขนส่งทางบก การขนส่ง  

การให้บริการการขนส่ง  

กรมเจ้าท่า, กรมการขนส่งทางบก การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  

กรมเจ้าท่า การจัดให้มีและก ากับดูแลตลาด ที่จอดรถ ท่าข้าม และท่า

เทียบเรือ 

กั บ ก ร ม อ น า มั ย  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

6. กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

ส านั ก งานคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การสนับสนุนและส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนานครสมุย 

7. กระทรวงทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

กรมปุาไม้ การจัดการ การบ ารุงรักษา การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์

จากปุาไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ กั บ ก รม อุ ตส าหก ร ร ม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

กรมการปกครอง  

การจัดท าแผนพัฒนานครสมุย  

กรมการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

กับกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติ

ของแผ่นดินร่วมกับนายอ าเภอ 
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

8. (ต่อ) กระทรวงมหาดไทย 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการปกครอง (ต่อ) การจัดให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อ  

การจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ

สนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 

หน้าที่และอ านาจอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ เทศบาลนคร 

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง มหาดไทยมอบหมายหรือที่กฎหมายระบุเป็น

หน้าที่ของนครสมุย 

 

กรมการปกครอง, กรมท่ีดิน การดูแลและรักษาท่ีสาธารณะ  

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  กรมการพัฒนาชุมชน 

 

การส่งเสริม และการฝึกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพ  กั บ ก ร ม พั ฒ น า ฝี มื อ

แ ร ง ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง

แรงงาน 
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

8. (ต่อ) กระทรวงมหาดไทย 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง การจัดให้มีและบ ารุ งรักษาทางบก ทางน้ า  และทาง 

ระบายน้ า 

กั บ  ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ,  

กรมทางหลวงชนบท , 

กรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคม 

การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกูล และน้ า เสีย รวมถึง 

การจัดตั้ง และดูแลระบบบ าบัดน้ า 

 

การควบคุมอาคาร  

การปรับปรุงแหล่งชุมชนและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

การผังเมือง และการจัดระเบียบการใช้พื้นที่  

การจัดการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  

การสาธารณูปการ  

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (รัฐวิสาหกิจ) การจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะหรือสาธารณสถาน  
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

9. กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริม และการฝึกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพ กับ กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

10. กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 

กรมศิลปากร จัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  

11. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 

 

12. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  

การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สุขลักษณะ และอนามัย ในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงแรมและ

ที่พัก โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

 

การจัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  

การจัดให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

12. 

(ต่อ) 

กระทรวงสาธารณสุข  

(ต่อ) 

กรมอนามัย (ต่อ) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

กับ  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

การจัดให้มีและก ากับดูแลตลาด ที่จอดรถ ท่าข้าม และท่า

เทียบเรือ 

กับ กรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,  

กรมควบคุมโรค, และกรมอนามัย 

การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การปูองกัน 

และควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุข 

 

13. กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง

แร่ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ กับ กรมควบคุมมลพิษ 

ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(สทก.) 

การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการกิจการไม่ว่าจะ

ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือสหกรณ์ 

 

14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี่ และกฎหมาย

อ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด 
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ล าดับ

ที ่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

15. ไม่เก่ียวข้อง 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 

 

กิจการอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจให้กระท าการแทน 

 

กิจการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  

บริการสาธารณะอ่ืน ที่ใช้เงินลงทุนสูงหรืออาจมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

 

หมายเหตุ* ตารางจ าแนกข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่ว น

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ดังกล่าวมิได้ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ด้านการจัดให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นว่าเป็น

อ านาจหน้าที่ที่เกินกว่าศักยภาพและขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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จากตารางที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่าตามข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท า

บริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เต็มพ้ืนทีไ่ด้มีการน าเสนอไปในข้างต้นนั้นมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกรม/เทียบเท่า

ที่จะต้องด าเนินการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกิจการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยจ านวนทั้งสิ้น 31 กรม/เทียบเท่าภายใต้สังกัด 

13 กระทรวง/เทียบเท่า ประกอบด้วย (1) ส านักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(5) กระทรวงคมนาคม (6) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (7) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (8) กระทรวงมหาดไทย (9) กระทรวงแรงงาน (10) กระทรวงวัฒนธรรม  

(11) กระทรวงศึกษาธิการ  (12) กระทรวงสาธารณสุข และ (13) กระทรวงอุตสาหกรรม  

กับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอ านาจหน้าที่ที่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเหล่านั้นจะต้องมีการถ่ายโอนจ านวน 45 อ านาจหน้าที่ โดย

กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องมากถึง 19 อ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการใด ๆ หรือเป็นภารกิจใหม่ที่มีการออกแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเกาะสมุย จ านวน 5 อ านาจหน้าที่ (โปรดดูแผนภูมทิี่ 5.1 ประกอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงสัดส่วนจ านวนอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเม่ือ

พื้นที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่ ตาม

ข้อเสนอแนะของทางคณะผู้วิจัยจ าแนกตามหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในระดับกระทรวง 

 
หมายเหตุ* อ านาจหน้าที่ 1 อ านาจหน้าที่อาจมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงตาม 

ตารางที่ 5.1 ที่ทางคณะนักวิจัยได้แจกแจงไว้ ณ ข้างต้น 

 

1 

2 

1 

2 

6 

2 

2 

19 

1 

2 

1 

7 

2 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ส านักนายกรัฐมนตรี  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

จ านวนอ านาจหน้าที ่
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5.2 ข้อเสนอแนะสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเม่ือพื้นที่เกาะสมุย

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 

 

เมื่อเห็นภาพรวมของภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ตลอดจน

หน่วยราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะตามข้อเสนอแนะที่ทางคณะผู้วิจัยได้

เสนอไปแล้ว ณ ข้างต้นนั้น ถัดมาในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึงข้อเสนอแนะต่อสัดส่วนงบประมาณที่

เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นภายหลัง พ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นข้อเสนอแนะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

การยกฐานะเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ เนื่องจาก งบประมาณ

ถือเป็นปัจจัยหลักของการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่น

เกาะสมุย รวมทั้งเพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคมในพ้ืนที่อ าเภอ

เกาะสมุย  

ซึ่งการจัดท าข้อเสนอแนะสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมในส่วนนี้จะเป็นการค านวณมา

จากงบประมาณโดยเฉลี่ย 7 ปีงบประมาณที่ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะตามข้อเสนอแนะอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุย

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ ได้รับจัดสรรลงมาด าเนิน

ภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ผนวกกับ

งบประมาณรายรับในช่วงระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครเกาะสมุย 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดที่ส าคัญของการจัดท าข้อเสนอแนะสัดส่วนงบประมาณที่

เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถครอบคลุมถึงรายจ่ายประจ าของหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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สุราษฎร์ธานีที่มีการจัดสรรงบประมาณลงมาใช้ในการบริหารจัดการต่าง ๆ ตลอดจนการจ้างงาน

บุคลากร ฯลฯ  

ฉะนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นถึงรายละเอียดที่ชัดเจนของสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม

ต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นทางคณะผู้วิจัยขอน าเสนอในรูปแบบตารางเพ่ือให้เห็นถึงงบประมาณที่

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะในข้างต้น ได้มีการจัดสรรลงมา

ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในพ้ืนที่เกาะสมุยโดยอ้างอิงจาก

งบประมาณท่ีปรากฏในผลการศึกษาบทท่ี 4 ของงานวิจัยนี้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.2 ข้อเสนอแนะสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเม่ือพื้นที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ จ าแนกตามหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและปีงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก 1 โครงการ 10,537,800 บาท 

กรมเจ้าท่า 3 โครงการ 79,769,100 บาท 

กรมทางหลวง 2 โครงการ 397,526,400 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 โครงการ 487,833,300 บาท 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 8 โครงการ 231,619,600 บาท 

กรมการปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1 โครงการ 2,283,200 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 โครงการ 233,902,800 บาท 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 โครงการ 59,562,700 บาท 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 โครงการ 23,200,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 โครงการ 82,762,700 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 โครงการ 10,824,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 โครงการ 10,824,000 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

1. 

(ต่อ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 โครงการ 16,153,260 บาท 

รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 51 โครงการ 831,476,060 บาท 

งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 720,000,000 บาท 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 1,551,476,060 บาท 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ท่องเที่ยวและ กีฬา 

กรมการท่องเที่ยว 1 โครงการ 17,326,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 โครงการ 17,326,000 บาท 

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก 1 โครงการ 9,534,200 บาท 

กรมเจ้าท่า 2 โครงการ 38,194,000 บาท 

กรมทางหลวง 2 โครงการ 174,387,800 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 โครงการ 222,116,000 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

2. 

(ต่อ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ต่อ) 

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 1 โครงการ 1,290,000 บาท 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 6 โครงการ 188,370,100 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 โครงการ 189,660,100 บาท 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3 โครงการ 23,050,500 บาท 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 โครงการ 1,000,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 โครงการ 24,050,500 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 โครงการ 36,454,500 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 โครงการ 36,454,500 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 โครงการ 13,111,700 บาท 

รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

37 โครงการ 502,718,800 บาท 

งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 564,932,799.35 บาท 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 1,067,651,599.35 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า 1 โครงการ 16,000,000 บาท 

 กรมการขนส่งทางบก 1 โครงการ 5,018,000 บาท 

 กรมทางหลวง 2 โครงการ 392,700,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 โครงการ 413,718,000 บาท 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 โครงการ 119,455,200 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 โครงการ 119,455,200 บาท 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 โครงการ 5,240,400 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 โครงการ 5,240,400 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 โครงการ 37,623,600 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 โครงการ 37,623,600 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 โครงการ 9,542,000 บาท 

รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 โครงการ 585,579,200 บาท 

งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 876,218,187.42 บาท 



182 
 

ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 1,461,797,387.42 บาท 

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า 1 โครงการ 41,987,600 บาท 

กรมทางหลวง 1 โครงการ 92,000,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 โครงการ 133,987,600 บาท 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 โครงการ 26,460,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 โครงการ 26,460,000 บาท 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 โครงการ 10,662,100 บาท 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 โครงการ 12,013,800 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 โครงการ 22,675,900 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ 75,231,400 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 โครงการ 75,231,400 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 โครงการ 11,500,000 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

4. 

(ต่อ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ต่อ) 

รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

14 โครงการ 269,854,900 บาท 

งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 971,012,570.05 บาท 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 1,240,867,470.05 บาท 

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า 2 โครงการ 51,015,200 บาท 

  กรมทางหลวง 1 โครงการ 85,131,900 บาท 

  รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3 โครงการ 136,147,100 บาท 

  กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 โครงการ 97,991,300 บาท 

  กรมการปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1 โครงการ 25,000,000 บาท 

  รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4 โครงการ 122,991,300 บาท 

  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 โครงการ 7,108,200 บาท 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 โครงการ 16,385,300 บาท 

  รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2 โครงการ 23,493,500 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

5. 

(ต่อ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ต่อ) 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 โครงการ 10,043,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 โครงการ 10,043,000 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 โครงการ 18,580,000 บาท 

รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

19 โครงการ 311,254,900 บาท 

งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 844,153,816.70 บาท 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 1,155,408,716.7 บาท 

6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า 2 โครงการ 55,031,100 บาท 

 กรมทางหลวง 1 โครงการ 153,820,000 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3 โครงการ 208,851,100 บาท 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 6 โครงการ 277,975,800 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 6 โครงการ 277,975,800 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

6. 

(ต่อ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(ต่อ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 โครงการ 4,442,600 บาท 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 โครงการ 2,798,900 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 โครงการ 7,241,500 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ 17,094,700 บาท 

รวมงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3 โครงการ 17,094,700 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 โครงการ 74,861,000 บาท 

รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
19 โครงการ 586,024,100 บาท 

งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 638,256,037.63 บาท 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 1,224,280,137.63 บาท 

7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า 1 โครงการ 9,000,000 บาท 

   กรมทางหลวง 2 โครงการ 111,677,900 บาท 

   กรมทางหลวงชนบท 1 โครงการ 22,097,000 บาท 

  รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3 โครงการ 142,774,900 บาท 
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ล าดับ

ที ่ ปีงบประมาณ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
กระทรวง/เทียบเท่า กรม/เทียบเท่า 

  กระทรวงทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 1 โครงการ 2,234,000 บาท 

  รวมงบประมาณกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1 โครงการ 2,234,000 บาท 

  กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 6 โครงการ 137,607,500 บาท 
  กรมการปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1 โครงการ 17,000,000 บาท 

  รวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 โครงการ 154,607,500 บาท 

  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 โครงการ 7,276,100 บาท 
  รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1 โครงการ 7,276,100 บาท 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 โครงการ 27,341,000 บาท 
  รวมงบประมาณที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
21 โครงการ 334,233,500 บาท 

  งบประมาณรายรับเทศบาลนครเกาะสมุยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 665,684,710.24 บาท 

รวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 999,918,210.24 บาท 
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จากตารางในข้างต้นแสดงให้ เห็นว่ าสัดส่ วนงบประมาณที่ เหมาะสมส าหรับ 

การขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการบริหาร

ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภายหลังเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้น  

จึงควรมีงบประมาณรายรับประจ าปีอยู่ระหว่าง 999,918,210 บาท ถึง 1,551,476,060 บาท จึงจะ

ถือเป็นสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องต่ออ านาจหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย หรือสามารถกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เกาะสมุยนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องการงบประมาณรายรับในแต่ละปีงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก

งบประมาณรายรับในปัจจุบันของเทศบาลนครเกาะสมุยประมาณ 269 ,854 ,900 บาท  

ถึง 831,476,060 บาท จึงจะเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ 

เมื่อเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ สัดส่วนงบประมาณรายรับประจ าปีที่เพ่ิมเติมดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยมีความเห็น

สอดคล้องกับข้อเสนอการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของนครสมุยที่ได้มีการเสนอไว้ใน

งานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย โดยเห็นควรว่า

การพ่ึงพิงตนเองของเกาะสมุยเมื่อได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็ม

พ้ืนทีน่ั้นควรมีรายรับมาจากภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรือนและท่ีดิน 

2. ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 

3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล

กฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์  

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี 

4. ภาษีปูายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปูาย 

5. ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

6. อากรการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่วย

เนื้อสัตว์ 

7. อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยรังนกอีแอ่น 
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8. ภาษีสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

9. ภาษีสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

10.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของ

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในพ้ืนที่เกาะสมุย 

12. ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

13. ค่าธรรมเนียมการจอดและอากาศยาน 

14. ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้ประโยชน์จากหรือการสาธารณะที่จัด

ให้มีข้ึน 

15. ภาษีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

16. ภาษีธุรกิจเพราะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในพ้ืนที ่

17. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  

18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

19. ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เกรียกเก็บตาม

ประมวลรัษฎากร 

20. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21. ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต เบี้ยปรับ และค่าปรับ 

22. รายได้จากทรัพย์สิน 

23. รายได้จากสาธารณูปโภค 

24. รายได้จากการพาณิชย์ หรือวิสาหกิจ 

25. ค่าตอบแทนและค่าบริการ 

26. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 

27. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

28. รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่

จัดบริการเพ่ือมุ่งก าไรในเขตเกาะสมุย 
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29. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้มีภูมิล าเนาในอ าเภอเกาะสมุย 

30. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบการในอ าเภอเกาะสมุย 

31. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในนครสมุย ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ท างานของคนต่างด้าว 

32. ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตนครสมุย 

33. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้เดินทางเข้านครสมุย 

34. ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว 

35. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ในนครสมุย 

36. ค่าธรรมเนียมสนามบิน 

37. ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย ปฏิกูลและขยะติดเชื้อ โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บ 

38. ค่าบริการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บเพ่ิมในอัตราไม่เกิน

ร้อยละสิบของประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

39. รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน หรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมาย

ก าหนด 

40. เงินประกันจากสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายขนาด

ใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตนครสมุย 

41. รายได้จากวิสาหกิจที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไรในนครสมุย 

42. รายได้อ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของนครสมุย (ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล และ

คณะ, 2561, น. 111 -114) 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

 

การศึกษาในงานวิจัยเรื่อง “การส ารวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพ้ืนที่

เกาะสมุย: การศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” ทางคณะผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก 

เพ่ือส ารวจถึงภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประการที่สอง  เพ่ือศึกษาถึง

สัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

และประการที่สาม เพ่ือจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อ

การจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ โดยจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาท้ัง 3 ประการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

6.1 ภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่

เข้ามาด าเนินการในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ส าหรับในส่วนของการส ารวจภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหาร

ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและ  

ส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้นทางคณะผู้วิจัยพบว่า 

ปัจจุบันอ าเภอเกาะสมุยมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวนมากถึง 71 หน่วยงาน เข้ามาด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและ 

จัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปตั้ งแต่ภารกิจด้านการคมนาคม 

การศึกษา การสาธารณสุข การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ไปจนถึงภารกิจด้ านความมั่นคง โดยในที่นี้ แบ่ง เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  

ตามหลักการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) ที่ลงไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ภายใต้กรอบ 
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หรือนโยบายที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการในส่วนกลางของตนโดยมิผ่าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนายอ าเภอเกาะสมุยเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้าน 

การพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะในมิติต่าง ๆ ให้กับประชาชนภายในอ าเภอเกาะสมุย  

จ านวน 45 หน่วยงาน กับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประจ าอยู่ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหลักการการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) ในการตัดสินใจของส่วน

ราชการส่วนกลางลงสู่หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐในระดับพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(Prefectoral System) เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบ

บริการสาธารณะในมิติต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อีกจ านวน 2 หน่วยงาน 

 

6.2 สัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร

ส่วนภู มิภาคที่ ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่อ า เภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ถัดมาในส่วนที่สองเป็นการส ารวจถึงสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ง

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรลงมาด าเนินโครงการ  

ต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยทางคณะผู้วิจัยพบว่าตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ได้จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนิน

ภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ  ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมากถึง

ปีงบประมาณละ 455 – 901 ล้านบาท โดยมีทั้งภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน

จากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับ และภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการ

ถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางต่าง ๆ  

อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี

ขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณลง

มาพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ
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คาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในพ้ืนที่อ า เภอ เกาะสมุย  โดยตลอดระยะเวลา  

7 ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการ

สาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุยมากถึงปีงบประมาณละ  9 – 74 ล้านบาท ขณะที่ เทศบาล

นครเกาะสมุย ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง

อ าเภอเกาะสมุยนั้นยังมีรายได้ตลอดระยะเวลา 7 ปีงบประมาณที่ผ่านมามากถึง 560 – 930 ล้านบาท 

(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ

คาดหวังที่หลากหลายของประชาชนภายในท้องถิ่นเกาะสมุยและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย 

 

6.3 ข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการ

สาธารณะเม่ือพื้นที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

เต็มพื้นที่ 

 

สุดท้ายในส่วนของข้อเสนอเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อ

การจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า อนาคตหากพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ดังกล่าวควรมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่

หลากหลายและมีความเป็นมืออาชีพในการท าหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อภารกิจด้านการพัฒนาและ

ส่งมอบบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยตรง โดยตามข้อเสนอดังกล่าวนั้นมีหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางในระดับกรม/เทียบเท่าที่จะต้องด าเนินการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกิจการ

พัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย

จ านวนทั้งสิ้น 31 กรม/เทียบเท่า ใน 13 กระทรวง/เทียบเท่า กับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง

เหล่านั้นจะต้องมีการถ่ายโอนจ านวน 45 อ านาจหน้าที่ โดยกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องมากถึง  
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19 อ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการใด ๆ หรือเป็นภารกิจ

ใหม่ที่มีการออกแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย จ านวน 5 อ านาจ

หน้าที่ 

ขณะที่สัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดท าบริการสาธารณะเมื่อพ้ืนที่เกาะสมุย

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่นั้นทางคณะผู้วิจัยเสนอแนะ

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุยควรมีงบประมาณรายรับประจ าปีอยู่

ระหว่าง 999,918,210 บาท ถึง 1,551,476,060 บาท จึงจะถือเป็นสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม

และสอดคล้องต่ออ านาจหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย หรือ

สามารถกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุยนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้อง

การงบประมาณรายรับในแต่ละปีงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณรายรับในปัจจุบันของเทศบาล

นครเกาะสมุยประมาณ 269,854,900 บาท ถึง 831,476,060 บาท จึงจะเพียงพอต่อการขับเคลื่อน

การพัฒนาและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ เมื่อเกาะสมุยได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม งบประมาณจ านวนดังกล่าวยังไม่ครอบถึงรายจ่าย

ประจ าของทรัพยากรและบุคลากรที่จะได้รับการถ่ายโอนมากจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่เกาะสมุยดังกล่าวนั้นควรมีรายรับที่สามารถพ่ึงพิงตนเอง

ได้มาจากทั้งในส่วนของภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อ่ืน ๆ  
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