บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดการภาครั ฐในปั จจุ บนั ให้ความส าคัญกับแนวคิ ดธรรมาภิ บ าล กล่ าวคื อ หลัก การ
ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ วม การให้ค วามส าคัญกับ ประชาชนและแนวคิ ดเรื่ องของการเป็ น
พลเมือง ชุมชน และประชาสังคม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาชน และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยการให้คุณค่าในศักดิ์ ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ การกระจายอานาจให้แก่
ชุมชน ทาให้บทบาทหน้าที่ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากผูป้ ฏิบตั ิเป็ นผูส้ นับสนุน กากับติดตามผล
ทาให้กระบวนการหลายด้านขององค์กรภาครัฐต้องปรับบทบาทหน้าที่ ทบทวนแนวทางการพัฒนา
คานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบรับการตรวจสอบสาธารณะ เป็ น
สิ่ งสาคัญ (Denhardt, J.V., & Denhardt, R.B., 2003, pp.42-43)
ธรรมาภิบาลจึงทาหน้าที่เป็ นกลไกและแนวทางการดาเนินงานที่เชื่ อมโยงภาคเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมืองโดยเน้นการสร้างความร่ วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิ ปไตยที่แท้จริ ง มีความชอบธรรมของกฎหมายมี
เสถี ย รภาพมี โ ครงสร้ า งและกระบวนการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้อนั จะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (รัชยา ภักดีจิตต์, 2555,หน้า 21) โดยใช้อานาจทาง
การเมือง การบริ หารและเศรษฐกิจในการดาเนิ นภารกิจของประเทศทุกระดับที่อยูบ่ นฐานของหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่ วมและหลักความคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ (หควณ ชูเพ็ญ, 2553)
การเมื องภาคประชาชนในฐานะที่ พลเมื องเป็ นสมาชิ กของสังคม ท่ามกลางการเมื องเชิ ง
สถาบันหรื อการเมืองเชิงตัวแทน เพื่อตัดสิ นใจการจัดการตนเอง ร่ วมกันทากิจกรรมของชุ มชนและ
สาธารณะให้เกิ ดความสุ ขเป็ นสังคมการเมื องที่ดี กระบวนการตัดสิ นใจใช้อานาจของตนเองและ
สัง คม จึ ง มี ก ลไกกระบวนการพื้ นที่ ท างสั ง คมที่ ใ ช้ก ารเคลื่ อนไหวซึ่ ง มี ก ารสร้ า งความสั ม พัน ธ์
ระหว่างพลเมื องและกลุ่ มทางสังคมให้มีพลังที่ อาจจะท้า ทายหรื อตอบโต้กบั อานาจรั ฐ หรื อเป็ น
กระบวนการปฏิ สั มพันธ์ เชิ งอานาจกับระบบการเมื องเชิ ง สถาบันหรื อระบบอานาจรั ฐในระบบ
ตัวแทน หรื อเป็ นกระบวนการทางการเมื องของพลเมื องในสังคมการเมื องทั้งระดับท้องถิ่ นและ
กิจกรรมระดับชาติที่อยูร่ ะดับสู งขึ้นไป (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2552, หน้า 17)
รั ฐบาลมี นโยบายส่ งเสริ มให้การปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ความเข้ม แข็ง และมี การบริ หาร
จัดการที่ดี จึงจัดสรรงบประมาณให้กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดประกวดเพื่อให้รางวัล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มีก ารบริ หารจัดการที่ ดีตามหลักธรรมาภิบาล ทุก ปี เป็ นการสร้ าง
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มาตรการจูงใจ (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น,2546, หน้า 6-7) และกาหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยให้
ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดี
จังหวัดราชบุรีเป็ นจังหวัดที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ได้รับรางวัล เมื่อปี พ.ศ.
2547 และมีเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ได้รับรางวัลอีก 15 แห่ ง รวมเป็ น 16 แห่ ง
(กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น , ออนไลน์ , 2557) ซึ่ ง เป็ นคุ ณสมบัติที่ ก รมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว ว่าเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีการบริ หารจัดการที่ดี
โดยสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ จ ัง หวัด ราชบุ รี เป็ นศู น ย์ ก ลางของกลุ่ ม จัง หวัด ภาคกลางตอนล่ า ง
ประกอบด้วยจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม
และประจวบคีรีขนั ธ์ และโดยการปกครอง จังหวัดราชบุรีมีจานวนประชากร 880,162 คน (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดราชบุรี, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) การปกครองส่ วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็ น
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาลเมือง 3 แห่ ง เทศบาลตาบล 31 แห่ ง และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล 77 แห่ ง สมาชิ ก สภาจังหวัด 30 คน มี สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร 5 คน และเมื่ อศึกษา
ประวัติของพรรคการเมืองที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดราชบุรี สังกัดย้อนหลังไปถึ ง
พ.ศ. 2544 (สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดราชบุรี , ออนไลน์, 2557) พบว่า สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร (ส.ส.) มาจากหลายพรรคการเมื อง ซึ่ ง จากผลการเลื อกตั้ง จะเห็ นว่า ประชาชนผูม้ ี สิ ท ธิ
เลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีไม่ได้ถูกครอบงาจากพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
จากข้อมูลดังกล่าวเป็ นเหตุผลสาคัญที่ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาเกี่ ยวกับหลักธรรมมาภิบาลในมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นกรณี ศึกษาแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทั้งประเทศ ดังนั้นในการบริ หารจัดการชุ มชนท้องถิ่ นและสังคมให้
ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ดี มีบริ บทของสังคมน่ าอยู่ น่ าอาศัยโดยมีธรรมาภิบาลเป็ นภูมิคุม้ กันใน
การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ท้ งั ภาครัฐที่เป็ นกลไกในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการเปิ ดช่ องทางให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ
ตามระบอบประชาธิ ปไตยและหาความเชื่อมโยงระหว่างระบบควบคุม กากับ ตรวจสอบขององค์กร
ภาครั ฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับการตรวจสอบในส่ วนของภาคประชาชน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อีกทั้งยังเป็ นตัวชี้ วดั ของการนานโยบายที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน ซึ่ งจะเป็ นยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์
ได้ ว่ า ประชาชนมองนโยบายภาครั ฐ อย่ า งไร ประชาชนได้ อ ะไร และสุ ด ท้า ยประเทศชาติ
เปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาอย่างไร
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คำถำมในกำรวิจัย
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ได้นามาสู่ ประเด็นคาถามในการวิจยั ดังนี้
1. การดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ตามหลักธรรมาภิบาล
อยูใ่ นระดับใด
2. องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี ที่ มี ป ระเภทและขนาดต่ างกัน มี ระดับ
ธรรมาภิ บาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี ความเหมื อนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร
3. ธรรมาภิ บ าลในการด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี
มีอิทธิ พลต่อการเมืองภาคประชาชนอย่างไร
4. การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ตามหลักธรรมมาภิบาล
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง
5. องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี มี แนวทางการส่ ง เสริ ม การเมื องภาค
ประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งในการร่ วมบริ หารงานท้องถิ่นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึ กษาระดับการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องของประชาชนที่ มีภูมิลาเนาในเขต
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จาแนกตามประเภทและขนาด
4. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
5. เพื่อศึกษามิติความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี กับการเมืองภาคประชาชน
6. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
7. เพื่อหาแนวทางการส่ งเสริ มการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่ วมดาเนิ นงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
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ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ความรู ้ แ ละผลจากการศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ สามารถน าไปเป็ นข้อ มู ล เป็ นแนวทาง
การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี ให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลซึ่ งเป็ นการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาหลัก สู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ รั ฐศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้องกับ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลกาภิวตั น์
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ องธรรมมาภิบาลในมิติความสัมพันธ์ ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับธรรมมาภิ บาล (Good
Governance) ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศแล้ว น าหลัก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 8-9) ซึ่ งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิ ทธิ ผล หลักประสิ ทธิ ภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รั บ ผิ ด ชอบ หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลัก การกระจายอ านาจ หลัก นิ ติ ธ รรม
หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยนาแนวคิดเกี่ ยวกับการเมืองภาคประชาชนกับ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งมี มิ ติ ค วามสั ม พัน ธ์ ใ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการตรวจสอบโดย
ประชาชน ด้วย 3 รู ปแบบคือ โดยกาหนดเป็ นกฎหมายหรื อระเบียบโดยชุ มชนหรื อภาคประชาชน
และโดยการสร้ างความร่ วมมื อ (มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล , 2546,
หน้า 135-154) ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชนได้แก่ การประชามติ การประชาพิจารณ์
การอภิ ป รายสาธารณะ การริ เ ริ่ ม กฎหมายโดยประชาชน การประชาคม และการนัดหยุดงาน/
การชุ มนุ มประท้วง (ณรงค์ บุญสวยขวัญ , 2552, หน้า 56-80) ด้านการเลื อกตั้ง (รัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 หมวด 7) ประกอบด้วย ตรวจบัญชี รายชื่ อว่าตนเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ เลื อกตั้ง ร่ วมรณรงค์เลื อกตั้ง ลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง ร่ วมเป็ นคณะกรรมการประจาหน่ วย
เลือกตั้ง ติดตามผลการเลือกตั้ง และแสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง ถ้าพบว่ามีการกระทาโดย
มิชอบแล้วมากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ดังภาพประกอบที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลสถำนภำพส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา 4. อาชีพ
ข้ อมูลองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ (อปท.)
1. ประเภทของ อปท.
2. ขนาดของ อปท.

หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่
จังหวัดรำชบุรี
1. หลักประสิ ทธิผล
2. หลักประสิ ทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่ งใส
6. หลักการมีส่วนร่ วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

ตัวแปรตำม
กำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมือง
ของภำคประชำชน
1. กำรตรวจสอบ
1) โดยกาหนดเป็ นกฎหมายหรื อระเบียบ
2) โดยชุมชนหรื อภาคประชาชน
3) โดยการสร้างความร่ วมมือ
2. รู ปแบบทำงกำรเมืองภำคประชำชน
1) การประชามติ
2) การประชาพิจารณ์
3) การอภิปรายสาธารณะ
4) การริ เริ่ มกฎหมายโดยประชาชน
5) การประชาคม
6) การนัดหยุดงาน/การชุมนุมประท้วง
3. กำรเลือกตั้ง
1) ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
2) ร่ วมรณรงค์เลือกตั้ง
3) ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
4) ร่ วมเป็ นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
5) ติดตามผลการเลือกตั้ง
6) แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง
ถ้าพบว่ามีการกระทาโดยมิชอบ

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
อยูใ่ นระดับมาก
2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี มีระดับการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางการเมือง อยูใ่ นระดับมาก
3. ประเภทและขนาดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี ที่ต่างกันมีการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานแตกต่างกัน
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4. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
5. ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ต่า งกัน มี ก ารเข้า ร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องของภาคประชาชน
แตกต่างกัน
6. หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี
มีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม ก าหนดขั้นตอนการศึ ก ษา 2 รู ปแบบ คื องานวิจยั
เชิงปริ มาณและบูรณาการเสริ มด้วยงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ
1.1 ด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน 10 อาเภอ ในจังหวัด
ราชบุรี จานวน 850,162 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 26 แห่ ง ใน 10 อาเภอ โดยใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วย
วิธีการของ Yamane ได้จานวน 440 คน
1.2 ด้ ำนตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1.2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ เป็ นข้ อ มู ล องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี
ประกอบด้วย ประเภท และขนาดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี ในองค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิ ทธิ ผล
หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลัก การตอบสนอง หลัก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก การมี
ส่ วนร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
1.2.2 ตัวแปรตำม การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนใน 3 ด้าน
คือ 1) ด้านการตรวจสอบ 2) ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และ 3) ด้านการเลือกตั้ง
1.3 ด้ ำนเนือ้ หำ
ด้า นเนื้ อหา เป็ นการศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อหลัก ธรรมาภิ บาลใน
การดาเนิ นงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี ศึ ก ษาการเข้าร่ วมกิ จกรรมทาง
การเมืองของภาคประชาชน รวมถึงปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
1.4 ด้ ำนพืน้ ที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
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2. กำรวิจัยเชิ งคุณภำพ
2.1 ด้ ำนกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้าราชการการเมือง 1 คน และข้าราชการ 1 คน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวม 2 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 26 แห่ง รวมทั้งสิ้ น 52 คน
2.2 ด้ ำนตัวแปรทีศ่ ึกษำ
2.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ผลที่ได้จากการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ข้อประเด็นที่เป็ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก
2.2.2 ตัวแปรตำม เป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี ประกอบด้วย ด้านการตรวจสอบ
ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และด้านการเลือกตั้ง
3. ระยะเวลำกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง หลัก ธรรมาภิ บ าลในมิ ติ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ งภาค
ประชาชน กับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี ใช้เวลาในการศึกษาระหว่างปี การศึกษา
2557-2558
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ทราบถึ งหลักการ แนวทางการดาเนิ นงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงาน
การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนินงานกับการเมืองภาคประชาชน และแนวทางการส่ งเสริ มการเมืองภาคประชาชนในการมี
ส่ วนร่ วมดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
2. นาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
3. นาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ประชำชน หมายถึง ประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดราชบุรี
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หมายถึง ราชการส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการบริ การสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุข
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ของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่ งในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ หมายถึงเทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
จังหวัดราชบุรี
กำรด ำเนิ น งำน หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ตามแผนงานโครงการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรีโดยใช้ธรรมาภิบาล 10 หลักการ
ธรรมำภิบ ำล หมายถึ ง หลัก ในการปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุ มดู แล
กิจการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองครองธรรม ให้เป็ นการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมี
การดาเนิ นชี วิตที่เป็ นสุ ขอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิ ทธิ ผล
หลักประสิ ทธิ ภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วน
ร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
1. หลักประสิ ทธิผล(Effectiveness)หมายถึง ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมาย ของแผนการปฏิ บตั ิราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนิ นการ โดยการปฏิ บตั ิ
ราชการจะต้องมี ทิ ศ ทาง ยุท ธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ที่ ชัดเจน มี ก ระบวนการปฏิ บตั ิ ง านและ
ระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นระบบ
2. หลักประสิ ทธิภำพ (Efficiency) หมายถึง การบริ หารราชการตามแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่ องมือการบริ หารจัดการ
ที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริ การที่สามารถดาเนินการ
ได้ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด และสร้ า งความเชื่ อ มัน่ ความไว้ว างใจ รวมถึ ง ตอบสนองตาม
ความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การและ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง
4. หลัก ภำระรั บ ผิด ชอบ (Accountability) หมายถึ ง การแสดงความรั บ ผิด ชอบใน
การปฏิ บตั ิหน้าที่ และผลงานต่อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่
สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึ กในการรับผิดชอบต่อปั ญหา
สาธารณะ
5. หลักควำมโปร่ งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้ แจงได้เมื่อมีขอ้ สงสัย และสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร อันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
โดยประชาชนสามารถรู ้ ทุกขั้นตอนในการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
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6. หลักกำรมีส่วนร่ วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชน
และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กกลุ่มมี โอกาสได้เข้าร่ วมในการรั บรู ้ เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ ร่ วมแสดง
ทัศ นะ ร่ วมเสนอปั ญ หา ประเด็ นที่ ส าคัญที่ เ กี่ ย วข้อ ง ร่ วมคิ ดแนวทาง ร่ ว มในการแก้ไ ขปั ญหา
ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ(Decentralization)หมายถึง การถ่ายโอนอานาจการตัดสิ นใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่ วนราชการส่ วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่ น) และภาคประชาชนดาเนิ นการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ การดาเนิ นการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่ วนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึ ง การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ในการบริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิ บตั ิ และคานึ งถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบตั ิและได้รับบริ การอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ชาย หญิง ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา
การศึกษา การฝึ กอบรม และอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้ นฉันทำมติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทัว่ ไปภายใน
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่เกิ ดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็ น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสี ยประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ ง
ต้องไม่มีขอ้ คัดค้านที่ ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ สาคัญโดยฉันทามติ ไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าเป็ น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
กำรเมืองภำคประชำชน หมายถึง อุดมการณ์ กระบวนการ วิธีการ และการกระทาทั้งหลาย
ในวิถีทางหรื อแนวทางประชาธิ ปไตย โดยสันติวิธีซ่ ึ งประชาชนในฐานะที่เป็ นเจ้าของสิ ทธิ อานาจ
สามารถที่จะใช้สิทธิ หรื ออานาจได้ท้ งั โดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในระบบการเมืองการปกครอง
ที่จะทาให้ตน ทั้งในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มชุมชนในระดับต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวของ
ประชาชนเพื่ อปกป้ อง เรี ย กร้ องสิ ท ธิ ข องตนที่ ค วรจะได้รับ รวมทั้ง ติ ดตาม ควบคุ ม /ตรวจสอบ
การทางานของรัฐโดยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
มิ ติ ค วำมสั ม พันธ์ หมายถึ ง ความเกี่ ย วข้อ งกันในเรื่ อ งของหลัก ธรรมาภิ บ าลระหว่า ง
การเมื องภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในจังหวัดราชบุรี ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
การตรวจสอบ ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และด้านการเลือกตั้ง
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1. กำรตรวจสอบ หมายถึ ง มิติความสัมพันธ์ในการตรวจสอบโดยประชาชนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพใน 3 รู ปแบบคือการตรวจสอบโดยกฎหมายหรื อระเบียบ การตรวจสอบโดยชุ มชน
หรื อภาคประชาชน และการตรวจสอบโดยการสร้างความร่ วมมือ
1.1 โดยกำหนดเป็ นกฎหมำยหรื อระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบในลักษณะที่
กาหนดไว้แล้วในกฎหมาย เช่น การมีสิทธิ ได้รับข้อมูล การใช้สิทธิ ร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูล การใช้
สิ ท ธิ เ ข้า ชื่ อ ถอดถอนผูไ้ ด้รั บ เลื อ กตั้ง และการก าหนดให้ ต้องมี ต ัว แทนของประชาชนร่ ว มเป็ น
กรรมการในการประมูลต่างๆ เป็ นต้น
1.2 โดยชุ มชนหรื อภำคประชำชน หมายถึง การแสดงออกของประชาชนเพื่อให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นตอบสนองความต้องการหรื อความคิดเห็นของกลุ่มคน เช่น ภาคประชาชนมี
การรวมตัวกันทากิจกรรมต่างๆ หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องคล้อยตามหรื อต้องรับฟัง
1.3 โดยกำรสร้ ำงควำมร่ วมมือ หมายถึง ทั้งสองฝ่ ายคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กับชุมชนมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของกันและกัน ทาให้การตรวจสอบเกิดขึ้นในกระบวนการทางาน
โดยอัตโนมัติ เช่ น การร่ วมคิด ร่ วมทา หรื อปฏิ บตั ิในโครงการต่างๆ การจัดให้มีการประชุ มทั้งชุ มชน
อย่างน้อยปี ละครั้ง และการจัดเวทีหรื อการประชุมสัญจรเคลื่อนย้ายไปตามชุมชนย่อย
2. รู ปแบบทำงกำรเมืองภำคประชำชน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนที่ปฏิ สัมพันธ์กบั การเมืองเชิ งสถาบัน หรื อรัฐ หรื อราชการ ทั้งเชิ งบวกหรื อปฏิ สัมพันธ์
เชิ งประสานกับรั ฐ หรื อราชการ และเชิ งลบหรื อปฏิ สั มพันธ์ เชิ งปะทะกับรั ฐหรื อราชการ ได้แก่
การประชามติ การประชาพิ จ ารณ์ การอภิ ป รายสาธารณะ การริ เ ริ่ ม กฎหมายโดยประชาชน
การประชาคม และการนัดหยุดงาน/การชุมนุมประท้วง
2.1 กำรประชำมติ หมายถึง การออกเสี ยงประชามติทางการเมืองของประชาชนใน
การตัดสิ นใจทางการเมือง ซึ่ งจะทาให้ประชาชนมีโอกาสใช้สิทธิ ของตนเองเพื่อแสดงเจตจานงทาง
การเมืองแทนการเมืองแบบตัวแทนหรื อผูแ้ ทน
2.2 กำรประชำพิจำรณ์ หมายถึง การดาเนินงานโดยราชการหรื อรัฐที่ให้ประชาชน
มาร่ วม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็ นแตกต่างกัน และหรื อรับประโยชน์
ต่างกันจากโครงการพัฒนาของราชการหรื อรัฐ
2.3 กำรอภิปรำยสำธำรณะ หมายถึ ง การประสานระหว่างประชาชนกับราชการ
หรื อรัฐเพื่อปรึ กษาหารื อประเด็นต่างๆ ของชุ มชนท้องถิ่นหรื อสารธารณะ จนนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
ร่ วมกันที่ราชการหรื อรัฐต้องผูกพันนาไปปฏิบตั ิการ
2.4 กำรริ เ ริ่ ม กฎหมำยโดยประชำชน หมายถึ ง ราชการหรื อ รั ฐ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนหรื อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง สามารถเสนอร่ างกฎหมายที่เห็นสมควรเข้าสู่ กระบวนการพิจารณา
สาธารณะ และการริ เริ่ มกฎหมายโดยประชาชนโดยตรงหรื อโดยอ้อม
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2.5 กำรประชำคม หมายถึ ง การค้นหาปั ญหา และความต้องการร่ วมกันของ
ประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วนาปั ญหาและความต้องการไปกาหนดเป็ นแผนงานระยะยาว
และสุ ดท้ายจะปรับไปสู่ ขอ้ บัญญัติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละปี
2.6 กำรนั ดหยุด งำน/กำรชุ ม นุ ม ประท้ วง หมายถึ ง การที่ ก ลุ่ ม ประชาชนกระท า
หรื อเคลื่ อนไหวที่ไม่เป็ นไปตามที่ราชการหรื อรัฐกาหนดขึ้น จึงทาการกดดันเพื่อผลประโยชน์ของ
กลุ่มด้วยรู ปแบบต่างๆ
3. กำรเลือ กตั้ง หมายถึ ง กิ จ กรรมทางการเมื องที่ แสดงออกถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มทาง
การเมืองของประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของอานาจอธิปไตย ด้วยการไปออกเสี ยงเลือกผูแ้ ทนของตนเพื่อทา
หน้าที่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นกลไกแสดงออกซึ่ งเจตจานงของประชาชนที่เรี ยกร้อง
สนับสนุน ให้มีการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางการเมืองและการตัดสิ นใจ
ในทางนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยร่ วมกิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้ง
ได้แก่ ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ร่ วมรณรงค์เลือกตั้ง ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง ร่ วม
เป็ นคณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อ กตั้ง ติ ดตามผลการเลื อ กตั้ง และแสดงพลัง กลุ่ ม ถอดถอน
นักการเมืองถ้าพบว่ามีการกระทาโดยมิชอบ
3.1 ตรวจบัญชี รำยชื่ อว่ ำตนเป็ นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึ ง ประชาชนตรวจบัญชี
รายชื่อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อไม่
3.2 ร่ ว มรณรงค์ เลือกตั้ง หมายถึ ง ประชาชนร่ วมกิ จกรรมก่ อนการเลื อกตั้งเพื่ อ
เชิญชวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไปใช้สิทธิ ในการเลือกผูแ้ ทนของตน เข้าไปทาหน้าที่ดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยสุ จริ ตยุติธรรม
3.3 ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนใช้สิทธิ ในการเป็ นเจ้าของอานาจ
อธิ ปไตยด้วยการไปออกเสี ยงเลือกผูแ้ ทนของตน เพื่อทาหน้าที่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
3.4 ร่ ว มเป็ นคณะกรรมกำรประจ ำหน่ วยเลือกตั้ง หมายถึ ง ประชาชนร่ วมเป็ น
เจ้าหน้าที่จดั การเลื อกตั้งในระดับต่างๆ เช่ น กรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้ง กรรมการนับคะแนน
และกรรมการการเลือกตั้งประจาร่ วมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3.5 ติดตำมผลกำรเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมหลังการใช้
สิ ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และการติดตามผลการนับคะแนนให้เป็ นไปอย่างบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม
3.6 แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักกำรเมืองถ้ ำพบว่ ำมีกำรกระทำโดยมิชอบ หมายถึง
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและใช้พลังการรวมกลุ่ม เพื่อถอดถอนนักการเมืองเมื่อพบว่า
มีการกระทาโดยมิชอบในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประเภทขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่อยูใ่ นรู ปแบบทัว่ ไปได้แก่ เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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ขนำดขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้ า งส่ วนราชการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กาหนดตามเกณฑ์ตวั ชี้ วดั จากรายได้ มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้
1. เทศบำล
1.1 เทศบาลตาบลขนาดเล็ก มีรายได้นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี
1.2 เทศบาลตาบลขนาดกลาง มีรายได้ 20 ล้านบาทขึ้นไปไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อปี
1.3 เทศบาลตาบล/เมืองขนาดใหญ่ มีรายได้ต้ งั แต่ 150 ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป
2. องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล
2.1 องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดเล็ก มีรายได้นอ้ ยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี
2.2 องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดกลาง มีรายได้ 6 ล้าน ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี
2.3 องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดใหญ่ มีรายได้ต้ งั แต่ 20 ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป

