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แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “หลกัธรรมาภิบาลในมิติความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี” ผูว้ิจยัได้ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
ต ารา ผลงานวจิยัทั้งในประเทศ ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งและไดป้ระมวลรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. แนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 
  2. แนวคิดเก่ียวกบัการเมืองภาคประชาชน 
  3. บริบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  4. ธรรมาภิบาลกบัการเมืองภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  5. แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
  6. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน 
  7. แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
แนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภิบาล 
 
 1. ความหมายของธรรมาภิบาล 
     ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกระท า กระบวนการ
หรืออ านาจในการบริหารการปกครอง ซ่ึงเม่ือใช้กบัรัฐจะมีความหมายใกล้เคียงกบัค าว่า ภาครัฐ 
(State) ทั้งน้ีอาจจะหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบราชการ (Civil Service) นอกจากน้ี 
ค าว่า Governance ยงัอาจจะใช้ไดส้ าหรับองค์กรของภาคเอกชนในความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง
ส าหรับ การบริหาร การปกครองหน่วยงาน เช่นการใช้ร่วมกบัค าว่า Corporate Governance จะ
หมายถึง กลไก ขอบเขตการด าเนินงาน กติกา กฎระเบียบ และวิถีทางท่ีองคก์รใดองคก์รหน่ึงจะใช้
ในการบริหารจดัการภายในของหน่วยงาน สรุปค าวา่ Governance คือกระบวนการโดยการตดัสินใจ 
ซ่ึงวิเคราะห์ไดว้า่ Governance จะให้ความส าคญักบัองคก์รท่ีมีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ 
(Informal) คนท่ีอยูใ่นองคก์รเป็นผูต้ดัสินใจกระท าตามโครงสร้างและแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ส่วน
ค าว่า “ธรรมรัฐ” “ธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารจดัการท่ีดี” มีความหมายท่ีเป็นภาษาองักฤษ
เดียวกนัคือ Good Governance (เสนีย ์ค าสุข, 2544, หนา้ 54-66) มีนกัวิชาการและองคก์รทั้งในและ
ต่างประเทศกล่าวถึงความหมายและค านิยามของ Good Governance หรือธรรมาภิบาลไวใ้นเอกสาร
ต าราและการประชุมสัมมนาทางวชิาการหลายๆ แห่ง ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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 Good Governance น่าจะเป็นการปรับศพัท์ทางเศรษฐกิจ คือ Economic Governance           
มาเป็นศพัทท์างรัฐศาสตร์ จึงถือไดว้า่เป็นศพัทใ์หม่และมีความหมายหลายประการ แต่ถา้มองอยา่ง
ลึกๆแลว้ก็น่าจะหมายถึงกระบวนการปกครองบริหารท่ีอาศยัปรัชญา หลกัการท่ีถูกตอ้งเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของสังคมและน ามาซ่ึง               
ความเจริญในดา้นต่างๆ ตวัอยา่งของหลกัการของธรรมรัฐในสมยัโบราณ เช่น หลกัทศพิธราชธรรม 
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2541, หนา้ 6)  
 ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย ADB (Governance : Sound Development Management, 1995)
กล่าววา่ Good Governance คือ การมุ่งความสนใจไปท่ีองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดการจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด้ผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อให้มี        
ความแน่ใจว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามท่ีสัญญาไวก้ับประชาชนได้ (อมรา พงศาพิชญ ์          
และนิตยา ภทัรลีรดะพนัธ์ุ, 2541, หนา้ 75-95) 
 Good Governance คือ ผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรมซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไป 
ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัไดก้ระท าลงไปในหลายทาง มีลกัษณะเป็นขบวนการท่ี
เกิดข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลายและขดัแยง้กนัได ้(อานนัท ์       
ปันยารชุน, 2542, หนา้ 26)  
 UNDP ใหนิ้ยาม Good Governance หมายถึง การด าเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร 
และเศรษฐกิจท่ีจะจดัการกิจการของประเทศในทุกระดบั ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และ
สถาบนัต่างๆ ท่ีประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออกซ่ึงผลประโยชน์ ปกป้องสิทธิของตนเองตาม
กฎหมาย และแสดงความเห็นท่ีแตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส                    
ความรับผิดชอบ การส่งเสริมหลกันิติธรรม เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัล าดบัความส าคญัทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม และเสียงของคนยากจนและ
ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการพิจารณาในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันา (สุดจิต นิมิตกุล, 
2543, หนา้ 13-22)  
 องคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น JICA (Participatory Development and 
Good Governance Report of the Aid Study Committee, 1995) กล่าววา่ Good Governance                
คือรากฐานของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม โดยก าหนดใหรั้ฐมีหนา้ท่ีท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน พึ่งตนเองได้และมี
ความยติุธรรมทางสังคม (อมรา พงศาพิชญ,์ 2543, หนา้ 68-81) 
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  
พ.ศ. 2542 ไดใ้หห้ลกัการของค านิยาม การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ไวด้งัน้ี การบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและ ภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ
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สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามคัคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพฒันา         
อยา่งย ัง่ยนื และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกนัหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยนัตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม                  
ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วมอนัเป็นคุณลักษณะส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ              
การปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สอดคลอ้งกบัความเป็นไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยคุปัจจุบนั (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) 
 ในส่วนของเอกชนมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ด้วยเช่นกัน เรียกว่า Corporate 
Governance หรือบรรษทัภิบาล ซ่ึงเป็นการด าเนินการไปดว้ยหลกัธรรมท่ีถูกตอ้ง เพื่อเสริมศกัยภาพ
ในการแข่งขนัและเพิ่มประสิทธิภาพ มีการจดัการท่ีดีช่วยให้ระบบถ่วงดุลและระบบตรวจสอบดีข้ึน 
เป็นการใชห้ลกัการอยู่ร่วมกนัอยา่งสมดุลให้ส่ิงท่ีไม่ดีถูกขจดั คงไวแ้ต่ส่ิงท่ีดีตามหลกัธรรมะของ
พระพุทธเจา้คือ “มชัฌิมาปฏิปทา” (ทกัษิณ ชินวตัร, 2545) 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นการบริหารงานของภาครัฐในทุกๆ ด้านโดย           
ชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม          
ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐาน
ประชาธิปไตยท่ีเขม้แข็ง มีความชอบธรรมดา้นกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้(โกวทิย ์พวงงาม, 2553, หนา้ 39) 
 Kofi Annan อดีตเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ กล่าววา่ ธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง 
การบริหารงานของรัฐท่ีเป็นการก่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สร้างเสริม
ประชาธิปไตยมีความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพ (Weiss, 2000) 
 จากความหมายของธรรมาภิบาลท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง           
หลกัในการปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ครองธรรม ให้เป็นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ประชาชนมีการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุขอยา่งย ัง่ยืน
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 10 หลกั ไดแ้ก่ หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง 
หลกัภาระรับผดิชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม 
หลกัความเสมอภาค และหลกัการมุ่งฉนัทามติ 
 2. ความหมายของธรรมาภิบาลภาครัฐ  
     ธรรมาภิบาล เป็นค าท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ การสร้าง
แนวคิดเพื่ออธิบายความหมายหรือนิยามของธรรมาภิบาล มีความหลากหลายและข้ึนอยูก่บัมุมมอง
ซ่ึงเป็นรากฐานของหลกัเหตุผลหรือตรรกะ  (Logic) รวมถึงความแตกต่างท่ีตอ้งการอธิบาย                   
ธรรมาภิบาลในกรอบคิดแคบแบบง่ายๆ หรืออธิบายในกรอบกวา้งท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ       
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้นแต่โดยพื้นฐานทัว่ไป ไม่วา่จะเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ธรรมาภิบาลคือการใช้อ านาจ  (Authority) การใช้อ านาจน้ีเช่ือมโยงถึงระบบตรวจสอบ               
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ความรับผิดชอบและการควบคุม (Accountability and Control) ทั้งในการจดัตั้งระดบัสากลและ
ทอ้งถ่ิน ในโครงสร้างบรรทดัฐานและการปฏิบติัท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการใช้
อ านาจนั้นจะเน้นระบบการควบคุมโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้ งใจ (Williamson, 1996) เม่ือน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นภาคธุรกิจเอกชน ธรรมาภิบาลจึงเนน้การออกแบบสถาบนั (Institutions) ท่ีหล่อหลอม
หรือบงัคบัให้ฝ่ายจดัการซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นกลไกการใชอ้ านาจ  (Agents) อยา่งมีสติและซึมซบัการให้
ความส าคญัเก่ียวกบัผลประโยชน์หรือสวสัดิการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ซ่ึงเป็นเสมือน
เจา้นาย (Principles) ในการด าเนินธุรกิจของบริษทับนหลกัการดงักล่าว พื้นฐานธรรมาภิบาลในภาค
ธุรกิจเอกชนจึงเน้นในด้านการก าหนดทิศทางและการก ากบัดูแล (Steering Function) โดย
คณะกรรมการบริษทัและโดยผา่นโครงสร้างสิทธ์ิสินทรัพย ์(Property Rights Structures) ท่ีก าหนด
ตามกรอบความรับผดิชอบรวมถึงโดยการท าสัญญาจา้ง ฝ่ายจดัการท่ีสามารถตรวจสอบและทบทวน
ได ้ส่วนการประยุกต์ใช้แนวคิดและหลกัการของธรรมาภิบาลส าหรับภาครัฐ มีทั้งส่วนคลา้ยคลึง
และแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคเอกชน ส่วนคลา้ยคลึงคือการครอบคลุมสถาบนัท่ีหล่อหลอมให้
ผูบ้ริหารสาธารณะ (Public Mangers) ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ในฐานะเป็นเจา้นายและ                 
การใชง้บประมาณและทรัพยากรสาธารณะอยา่งคุม้ค่า อยา่งไรก็ตามนกัคิดในสาขาการบริหารรัฐกิจ
มีความเห็นพ้องกันส่วนใหญ่ว่า ธรรมาภิบาลภาครัฐมีความแตกต่างกับภาคเอกชนหลายด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic Governance)  
 ประการแรก ธรรมาภิบาลภาครัฐตั้งอยู่บนฐานของนิติธรรมหรือหลกัการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) องคก์รสาธารณะต่างๆ เกิดข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารการน ากฎหมาย         
สู่การปฏิบติั ดงันั้นองคป์ระกอบต่างๆ ขององคก์รไม่วา่จะเป็นจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง อตัราก าลงัคน 
และงบประมาณ มีผลมาจากอ านาจทางกฎมายธรรมาภิบาลภาครัฐ จึงผูกพนักับกฎหมายและ
กระบวนการก าหนดกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายสูงสุดของสังคมคือรัฐธรรมนูญ ซ่ึงก าหนดกรอบ
พื้นฐานของสถาบนั (Institutional Frameworks) ท่ีเก่ียวโยงกบันโยบายสาธารณะและการน า
นโยบายไปปฏิบติั Lynn, Jr., Heirich, and Hill (2001, p.30) จึงเสนอขอ้โตแ้ยง้วา่ตรรกะท่ีเป็นหวัใจ
ส าคญัของธรรมาภิบาลภาครัฐมีตวัแบบเก่ียวขอ้งกบัการเลือกของฝ่ายนิติบญัญติั การประเมินผลทาง
การเมืองและธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลจึงเป็นตัวเช่ือมโยงสถาบันต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญกับ                 
การก าหนดนโยบายและการบริหารนโยบายสาธารณะ หรืออีกนยัหน่ึงกฎหมายสูงสุดของสังคมคือ
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงก าหนดกรอบพื้นฐานของสถาบนั (Institutional Frameworks) ท่ีเก่ียวโยงกบั
นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบติั Lynn, Jr., Heirich, and Hill (2001, p.30) นัน่เอง 

 ประการท่ีสอง ธรรมาภิบาลภาครัฐยงัเก่ียวขอ้งกบัการกระท าร่วม (Collective Actions) 
ระหว่างหน่วยงานองค์กรและสถาบันทุกภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องมีการประสานงานการเป็น
พนัธมิตรการสร้างแนวร่วมรวมถึงบูรณาการบริการดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนัมากกว่าเน้นการแข่งขนั
แบบตลาด 
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 ประการท่ีสาม ธรรมาภิบาลภาครัฐมีรูปแบบความสัมพนัธ์ลกัษณะแนวราบ และระหวา่ง
สถาบนั (Interinstitutional Relations) ในการบริหารและอยูภ่ายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงของรัฐ          
ในทิศทางท่ีมีการลดอ านาจอธิปไตย การลดความส าคญัของเขตอ านาจทางศาล และการกระจายตวั
ของสถาบันท่ีเคยสังกัดอยู่ภายใต้โครงสร้างอ านาจรวมศูนย์ ดังนั้ นระบบธรรมาภิบาลจึงเน้น
ความส าคญัของการประสานงานและความร่วมมือ ระหวา่งสถาบนัมากกวา่การท าสัญญาอยา่งเป็น
ทางการ การจดัสรรเก่ียวกบัสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและการมุ่งผลทางเศรษฐกิจในธรรมาภิบาลภาคเอกชน 

 ดงันั้น ความหมาย ของธรรมาภิบาลภาครัฐจึงสามารถให้ค  านิยามไดห้ลายลกัษณะซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัจุดเนน้และฐานตรรกะท่ีใช ้อาทิ ธรรมาภิบาลคือ จารีต สถาบนั กระบวนการท่ีเป็นพื้นฐาน
และหลักการว่าจะใช้อ านาจอย่างไร พลเมืองมีสิทธ์ิมีเสียงแค่ไหน รวมถึงวิธีการการตดัสินใจ
เก่ียวกบัสาธารณะ (The Institute of Governance, อา้งถึงใน Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, p.5) 
 3. องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
     การอธิบายองค์ประกอบของธรรมาภิบาลเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษา
สาระส าคัญและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นข้อเสนอขององค์การระหว่างประเทศ 
นกัวิชาการต่างประเทศ องค์การภายในประเทศ นกัวิชาการไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาธรรมาภิบาล ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะอธิบายในล าดบัต่อไป 
     องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทอย่างส าคัญ ต่อการก าหนดองค์ประกอบของ           
ธรรมาภิบาล ซ่ึงภายหลงัไดรั้บการถ่ายทอดผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรพฒันาเอกชน ในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศอย่างแพร่หลาย             
ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ใกลเ้คียงและแตกต่างกนัของแต่ละองคก์าร บรรดาองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมี
บทบาทอย่างส าคญัต่อการก าหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาล ประกอบด้วยธนาคารโลก (World 
Bank) โครงการในการพฒันาของสหประชาชาติ (United and Development Programme : UNDP) 
ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank : ADB) กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 
(International Monetary Fund : IMF) ประเทศในกลุ่มเครือจกัรภพองักฤษ องคก์ารเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) 
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Economic and Social Commissino for Asia and Pacific : UN-ESCAP) 
     ส าหรับธนาคารโลก (World Bank) ไดน้ าแนวคิดธรรมาภิบาลน้ีไปใช้คร้ังแรกเม่ือ
ประมาณปี ค.ศ. 1989 ได้ให้ความส าคญักบัธรรมาภิบาลว่าเป็นลกัษณะและแนวทางของการใช้
อ านาจทางการเมือง เพื่อบริหารจดัการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจดัการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพฒันาเพื่อช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้
ความส าคญักบัองคป์ระกอบธรรมาภิบาลท่ีส าคญัในดา้นประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มศกัยภาพ
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ของรัฐบาลใหส้ามารถใหบ้ริการ มีระบบท่ียติุธรรม มีกระบวนการทางกฎหมายท่ีอิสระรวมทั้งการมี
ระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ นอกจากน้ีธนาคารโลกยงัได้
ก าหนดใหเ้ร่ืองการคอร์รัปชัน่เป็นหลกัการส าคญั ในระเบียบวาระท่ีเก่ียวกบัการจดัการปกครองและ
การบริหารนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่ทรัพยากรถูกน าไปใชต้ามครรลองท่ี
ถูกตอ้ง (ไชยวฒัน์ ค ้าชูและคณะ, 2545, หน้า 31-35) ในปี ค.ศ. 1992 ธนาคารโลก(World Bank, 
1992) อธิบายถึงการบริหารกิจการบา้นเมือง (Governance) ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัลกัษณะของการใช้
อ านาจในการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพฒันา ซ่ึงครอบคลุม
ประเด็จในเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจดัการภาครัฐ ภาระความรับผิดชอบ 
กรอบตวับทกฎหมายเก่ียวกบัการพฒันา ความโปร่งใสและขอ้มูลข่าวสาร  
 สถาบนัแห่งธนาคารโลก ไดว้างระเบียบวิธีในการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบเพื่อวดัระดบั
คุณภาพ ของการบริหารกิจการบา้นเมืองของบรรดาประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงครอบคลุมประเด็น 6 
มิติ ดงัน้ี 
 1. การมีสิทธ์ิมีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability)          
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประชาชน สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุมและ
สมาคม 
 2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and 
Absence of Violence) ซ่ึงเป็นเร่ืองของโอกาสความเป็นไปไดท่ี้รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูก         
โค่นลม้โดยอาศยัวิธีการต่างๆ ท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เช่น การใชค้วามรุนแรง
ทางการเมืองและการก่อการร้าย 
 3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซ่ึงให้ความส าคญัในเร่ืองของ
คุณภาพการให้บริการความสามารถของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และระดบัความเป็นอิสระ
จากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไป
ปฏิบติั ความมุ่งมัน่จริงจงัของรัฐบาลท่ีมีต่อนโยบายดงักล่าว 
 4. คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซ่ึงเป็นเร่ืองขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการก าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบงัคบัใชน้โยบายและมาตรการ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสามารถพฒันาได ้
 5. นิติธรรม (Role of Law) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระดบัของการท่ีบุคคลฝ่ายต่างๆ มีความมัน่ใจ
และยอมรับปฏิบติัตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกนัของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบงัคบัให้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญา การตรวจและการอ านวยความยติุธรรมรวมถึงโอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะ
เกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 
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 6. การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
การใช้อ านาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตวั ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อย
หรือขนานใหญ่ รวมถึงการเขา้ครอบครองรัฐโดยชนชั้นน าทางการเมืองและนกัธุรกิจเอกชนท่ีมุ่งเขา้
มาแสวงหาผลประโยชน์ 
 UN-ESCAP (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2552, หน้า 14-16) อธิบายว่าการบริหารกิจการ
บา้นเมืองเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของสถาบนัทาง
การเมือง ซ่ึงครอบคลุมทั้งในส่วนของสถาบนัทางการเมืองท่ีมีลกัษณะอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรเพื่อบริหารกิจการของบา้นเมืองและแกไ้ขปัญหาของสังคม 
ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ และการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติัภายใตก้รอบและกระบวนการทางกฎหมาย
อนัชอบธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้มัน่ใจว่าขอ้เรียกร้องของความตอ้งการของทุกฝ่ายใน
สังคม จะได้รับการรับฟังและน าเขา้มาพิจารณาไตร่ตรองในการตดัสินใจและก าหนดนโยบาย
สาธารณะ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งท าให้ปัญหา
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงในทา้ยท่ีสุด  
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 UNDP ไดท้บทวนและให้นิยามใหม่วา่เป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจและการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อจดัการกิจการของประเทศชาติบา้นเมือง 
รวมทั้งยงัไดก้ าหนดคุณลกัษณะของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ซ่ึงไดน้ าเร่ือง
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันามนุษยเ์ขา้มารวมไวด้ว้ย รวม 9 ประการ ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธ์ิมีเสียงในการตดัสินใจทั้ง
โดยทางตรง หรือผ่านสถาบนัตวัแทนอนัชอบธรรมของตน ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมท่ีเปิดกวา้งนั้นตอ้ง
ตั้งอิงอยูบ่นพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค ์
 2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตวับทกฎหมายตอ้งมีความเป็นธรรม และไม่มีการเลือก
ปฏิบติัโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของสิทธิมนุษยชน 
 3. ความโปร่งใส (Transparency) ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการไหลเวียนอยา่งเสรีของขอ้มูล
ข่าวสาร บุคคลท่ีมีความสนใจเก่ียวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการและข้อมูล
ข่าวสารไดโ้ดยตรง ทั้งน้ีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวตอ้งมีความเพียงพอต่อการท าความเขา้ใจ
และการติดตามประเมินสถานการณ์ 
 4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบนัและกระบวนการด าเนินงานตอ้งพยายาม
ดูแลเอาใจใส่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
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 5.การมุ่ง เน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)  มีการประสานความแตกต่างในผล 
ประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อหาขอ้ยุติร่วมกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนโยบาย 
กระบวนการขั้นตอนใดๆ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) ชายหญิงทุกคนต้องมีโอกาสปรับปรุง
สถานะและรักษาระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องตน 
 7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและ
กระบวนการตอ้งสร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีตรงต่อความตอ้งการ และขณะเดียวกนัก็ตอ้งใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 8. ภาระรับผดิชอบ (Accountability) ผูมี้อ  านาจตดัสินใจไม่วา่จะอยูใ่นภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือองคก์รภาคประชาสังคมก็ตาม ตอ้งมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทัว่ไปและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในสถาบนัของตน 
 9. วสิัยทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Vision) ผูน้ าและบรรดาสาธารณชนตอ้งมีมุมมองท่ี
เปิดกวา้งและเล็งการณ์ไกล เก่ียวกับการบริหารกิจการบา้นเมืองและการพฒันามนุษย์ (สังคม) 
รวมถึงมีจิตส านึกวา่อะไรคือความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาดงักล่าว ตลอดจนมีความเขา้ใจใน
ความสลบัซับซ้อนของบริบททางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ในแต่ละ
ประเด็นนั้น 
 ทั้งน้ี องค์ประกอบของธรรมาภิบาลท่ีน าเสนอโดยธนาคารโลก มีความคล้ายคลึงกับ
องค์ประกอบธรรมาภิบาลของโครงการในการพฒันาของสหประชาชาติ  ท่ีให้ความส าคญักับ            
ธรรมาภิบาลในองค์ประกอบดา้นความโปร่งใส ความส านึกรับผิดชอบ การส่งเสริมหลกันิติธรรม
โดยโครงการในการพฒันาของสหประชาชาติ จะเน้นท่ีการมีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อ
การพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของความเห็นพอ้งตอ้งกนัทางสังคม
ของประชาชนและกลุ่มต่างๆ รวมถึงคนยากจนและผู ้ด้อยโอกาสท่ีสามารถแสดงออกซ่ึง
ผลประโยชน์และปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และสามารถแสดงความเห็นท่ีแตกต่างกนัได ้
(สุดจิต นิมิตกุล, 2543, หน้า 13-24) ขณะท่ีธนาคารพฒันาแห่งเอเชียกล่าวถึงองค์ประกอบของ           
ธรรมาภิบาลท่ีสอดคลอ้งกบัธนาคารโลกและโครงการในการพฒันาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ และการร่วมประสานงานในขั้น
การก าหนดนโยบายและการปฏิบัติ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การยึด                
หลกักฎหมายในการปฏิบติังานรวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย 
 นอกจากน้ี ตอ้งให้ความส าคญักบัการควบคุมการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ
ของธนาคารโลก โดยพิจารณาความพยายามของรัฐท่ีจะควบคุมการคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดกลไก
และกระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจนอีกด้วย ส าหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทอย่างส าคญัในภาคการเงิน และมีโครงการให้เงินกูแ้ก่ประเทศสมาชิก
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โดยใหถื้อวา่ หลกัธรรมาภิบาลท่ีกองทุนก าหนดเป็นเง่ือนไข ในการช่วยเหลือและการให้ค  าปรึกษา
และน าแก่ประเทศสมาชิกน าไปปฏิบติั ซ่ึงองค์ประกอบธรรมาภิบาลท่ีกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ก าหนดสอดคลอ้งกบัองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ หลายประการ เช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตลอดจนการเพิ่มโอกาสให้คนจนหรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน       
การร้องเรียนหรือตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน การสร้างระบบความรับผิดชอบท่ีชัดเจน      
มีความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกับการเงิน กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้
ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน โดยระบบการคลงัและงบประมาณจะตอ้งมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้มีระบบบญัชี ระบบการตรวจสอบและรายงานผลท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
สากล มีการขจดัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัธนาคารโลกและธนาคาร
พฒันาแห่งเอเชีย (สมบูรณ์ ศิริประชยั, 2542, หนา้ 9-10) ในท่ีสุดกระแสการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดีหรือธรรมาภิบาลก็ไดถู้กผลกัดนัใหเ้ขา้มาสู่ประเทศไทย (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2552, หนา้ 16) 
 โดยสรุป องค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้อธิบายองค์ประกอบของธรรมาภิบาล          
ในแง่มุมของการบริหารราชการในภาพกวา้ง แต่มีบางหน่วยงานท่ีกล่าวถึงองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
และภาคเอกชนดว้ย เช่น คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิกของ
องค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ตามขอ้เสนอองค์ประกอบธรรมาภิบาลอาจแตกต่างกนัไปบา้ง
แลว้แต่จุดเน้นและการน าไปใช้ของแต่ละองค์การ แต่สาระส าคญัขององค์ประกอบจากการศึกษา
พบว่า มีองค์ประกอบหลายประการซ่ึงองค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคญัร่วมกัน ประกอบด้วย
องค์ประกอบธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความส านึกรับผิด หลักนิติธรรม 
ประสิทธิภาพ การขจดัและการควบคุมการคอร์รัปชั่น ในขณะท่ีมีองค์ประกอบธรรมาภิบาลท่ี
แตกต่างหลากหลายบา้ง ส าหรับองคป์ระกอบธรรมาภิบาลบางประการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์
การให้ความส าคัญและการน าไปใช้ อาทิ ธนาคารโลกได้ให้ความาส าคญักับระบบท่ียุติธรรม 
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติ         
ให้ความส าคัญกับความสามารถในการตอบสนองการตัดสินใจร่วมกัน ความเสมอภาคและ                
ความทัว่ถึง 
 นักวชิาการต่างประเทศอธิบายองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 Santiso (2001, pp.14-18) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบธรรมาภิบาลท่ีสอดคลอ้งกบั 
Healy and Robinson และ Romeo ซ่ึงกล่าววา่ ธรรมาภิบาลตอ้งประกอบดว้ยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความสามคัคี ความร่วมมือใน
การสนับสนุนนโยบาย ซ่ึงภาคประชาสังคมถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากต่อการสร้างทุนทางสังคม                
อีกทั้งตอ้งมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความยติุธรรม การสร้างและส่งเสริมความเขม้แข็งใน
การตรวจสอบ การสร้างความโปร่งใสในการก าหนดนโยบาย และการส่งเสริมการปกครองโดย          
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ยึดหลักของกฎหมาย ซ่ึงระบบกฎหมายท่ีใช้ต้องสามารถบังคับใช้ได้จริง โดยบุคลากรต้องมี                     
ความเป็นอิสระในการบงัคบัใช้กฎหมายดว้ย ทั้งน้ี Santiso เห็นวา่ การต่อสู้กบัการคอร์รัปชัน่หรือ
การลดโอกาสในการคอร์รัปชัน่ยงัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานภาครัฐท่ีสามารถแกปั้ญหาการคอร์รัปชัน่ได ้ส่วน Smith (2007, p.6) มีความเห็นต่อ
องคป์ระกอบธรรมาภิบาลท่ีคลา้ยคลึงกบั Healy and Robinson, Romeo และ Santiso ซ่ึงเห็นวา่ควร
ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดใ้นการบริหาร
ราชการ และตรวจสอบผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยภาคประชาชน การยึดมัน่ต่อระบบกฎหมาย
ตามหลกันิติธรรม การบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ การขจดัการคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ี
ยงัให้ความส าคญักบัการปฏิรูปเศรษฐกิจและการบรรเทาความยากจน (Economic Reform and 
Poverty Alleviation) และสิทธิมนุษยชนอีกดว้ย แต่ทั้งน้ี Smith ยงัให้ความส าคญัการกระจายอ านาจ
ทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนดว้ยเพราะถือวา่
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการถ่วงดุลอ านาจในการบริหารราชการ  
 องค์ประกอบของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาทั้งหมดยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอองค์ประกอบ     
ธรรมาภิบาลของ Hoen (2001, pp.59-61) ท่ีกล่าวถึงการบริหารงานภาครัฐควรอยูบ่นพื้นฐานของ
หลกัการส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ความส านึกรับผิดชอบโดยเฉพาะในดา้นการตรวจสอบทางบญัชี
การเงินในการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการก าหนดนโยบายซ่ึงภาครัฐ
ควรมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอก โดยมีคณะกรรมการท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน มีความโปร่งใสโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งช้ีแจงเพื่อให้ประชาชน
และผูเ้ก่ียวข้องเขา้ใจปัญหาด้านขอ้จ ากดัของเงินงบประมาณของรัฐ ตลอดจนความโปร่งใสใน               
การให้ความดีความชอบ การให้ค่าตอบแทนท่ีส่งเสริมการแข่งขนัและจูงใจขา้ราชการ และภาครัฐ
ควรมีความสามารถในการท านายไดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอเพิ่มเติมว่าหน่วยงานภาครัฐ
ตอ้งมีกลไกในการรับปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการ และมีการป้องกนัปัญหาการคอรัปชัน่ของขา้ราชการอีกดว้ย  
 นอกจากน้ี Worthington (2003, pp.1-3) ยงัไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคญัท่ีท าให้ประเทศ
สิงคโปร์ เป็นประเทศหน่ึงในเอเชียท่ีได้รับการจดัให้เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คัง่ และประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงด้านทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ระบบกฎหมาย (Legal 
System) สะอาดโปร่งใส (Clean) ปลอดการคอร์รัปชั่น (Free of Corruption) ประสิทธิภาพ 
(Efficient) ความรับผิดชอบ (Responsive) ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุน
องคป์ระกอบธรรมาภิบาลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นอกจากน้ียงัเห็นว่าควรให้ความส าคญักบัการบริหาร
ด้วยระบบคุณธรรม (Meritocratic) หลักเสถียรภาพ (Stable) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ความถูกตอ้งและยุติธรรม (Fair and Impartial) ขณะท่ี Ahrens (2006) เป็นนกัวิชาการอีกท่านหน่ึง          
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ท่ีเห็นวา่องคป์ระกอบธรรมาภิบาลควรประกอบดว้ย หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัการมี
ส่วนร่วม (Partivipation) และหลักความส านึกรับผิดชอบ (Accountability) ซ่ึงมีความเห็นต่อ
องค์ประกอบธรรมาภิบาลไม่แตกต่างจากนักวิชาการท่ีกล่าวมาแล้วมากนัก ส่วนองค์ประกอบ              
ดา้นหลกัการคาดคะเนได ้(Predictability) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ Hoen (2001) 
 Kaufman and Kraay (2007) เป็นนกัวิจยัในโครงการดชันีธรรมาภิบาลโลก (World Wide 
Governance Indicators Project) ภายใต้การก ากับของธนาคารโลกได้จดัท างานวิจยัเก่ียวกับ             
ธรรมาภิบาลในการสร้างและปรับปรุงชุดดชันีช้ีวดัธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมมากท่ีสุดส าหรับทุก
ประเทศ เห็นว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ เสียงของ
ประชาชนและความรับผิดชอบในผลงาน หลกักฎหมาย การควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน่ คุณภาพ
ของรัฐในการก ากบัดูแลเสถียรภาพทางการเมืองและสันติภาพภายในประเทศ และประสิทธิผลใน
การท างานของรัฐบาล ส่วน Huther and Shah (1998, pp.11-17) มีความเห็นต่อองค์ประกอบ           
ธรรมาภิบาลในท านองเดียวกนักบันกัวิชาการท่านอ่ืนรวมถึง Kaufman and Kraay (2007) แต่มิได้
กล่าวถึงการเมืองมากนัก ทั้งน้ีมุ่งให้ความส าคญักบัการประยุกต์การวดัธรรมาภิบาลในการคลัง        
ส่วนท้องถ่ิน โดยสรุปว่าในเร่ืองคุณภาพของการบริหารควรประกอบด้วย หลักการท่ีควรให้
ความส าคญัประกอบดว้ยประการแรก การมีส่วนร่วมของพลเมือง ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะเก่ียวขอ้งกบั
เสรีภาพทางการเมืองของประชาชนในการแสดงออก และยงัมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองอีกดว้ย 
ประการท่ีสอง การให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงประสิทธิภาพในการใชดุ้ลยพินิจและการตดัสิน ประการท่ีสาม การปลอดการคอร์รัปชัน่และ
ประการท่ีส่ี เก่ียวข้องกับการพฒันาสังคมซ่ึงเก่ียวข้องกับตัวช้ีวดัการพฒันาทรัพยาการมนุษย ์              
การกระจายรายไดแ้ละความสามารถในการจดัการดา้นเศรษฐกิจของหน่วยงาน 
 โดยสรุป นกัวิชาการต่างประเทศส่วนใหญ่ไดอ้ธิบายองค์ประกอบของธรรมาภิบาลใน
การบริหารราชการไวว้่า ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญัคือการมีส่วนร่วม ความโปร่างใส           
ความส านึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม ประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาและขจัดการคอร์รัปชั่น                
แต่อย่างไรก็ตามนกัวิชาการหลายท่านยงัไดน้ าเสนอองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างหลากหลายและ
คลา้ยคลึงกนับา้งบางส่วน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการให้ความส าคญัและการน าไปใชป้ระโยชน์ อาทิ Santiso
และ Worthington ท่ีให้ความส าคญักบัองค์ประกอบด้านความถูกตอ้งและยุติธรรมเช่นเดียวกนั 
ขณะท่ี Hoen เห็นว่าควรมีองค์ประกอบด้านหลกัการคาดคะเนได้ (Predictability) อีกทั้ง Smith 
ยงัใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการแกปั้ญหาความยากจน 
นอกจากน้ีมีองคป์ระกอบของธรรมาภิบาล ท่ีนกัวชิาการต่างประเทศน าเสนอไวน่้าสนใจหลากหลาย
ประการ เช่น ความสามารถของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การติดตามผลการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ระบบคุณธรรม หลกัเสถียรภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของรัฐในการก ากบั
ดูแล เสถียรภาพทางการเมืองและสันติภาพภายในประเทศ เป็นตน้ แต่องคป์ระกอบดงักล่าวน้ีมิได้
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เป็นองคป์ระกอบธรรมาภิบาลท่ีมีลกัษณะร่วมหรือมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัของนกัวชิาการส าหรับใช้
ในการประเมินธรรมาภิบาลในหน่วยราชการทัว่ไป ดงันั้น องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัในบางส่วน
อาจน าไปใช้ในการประเมินธรรมาภิบาลได้เหมาะสมส าหรับบางองค์กรหรือบางประเทศอย่าง
ไดผ้ล ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 
 นักวชิาการและหน่วยงานในประเทศไทยอธิบายองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 อรพิน สพโชคชยั (2541) ไดส้ังเคราะห์ถึงองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลไวอ้ยา่งกระชบั 
ชดัเจนซ่ึงประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) เป็นกลไกกระบวนการท่ี
ประชาชน (ชายและหญิง) มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสในการเขา้ร่วมในทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกลุ่มผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยชอบธรรม การเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีน้ี รวมถึงการให้
เสรีภาพแก่ส่ือมวลชนและเสรีภาพแก่สาธารณชน ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์
คุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงท่ีสาธารณชนมีส่วนร่วมคือ การมีรูปแบบการปกครองและบริหารท่ี
กระจายอ านาจ 
 2. ความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส (Honesty and Transparency) เป็นกลไกท่ีมีความสุจริตและ
โปร่งใส ซ่ึงรวมถึงการมีระบบกติกาและการด าเนินงานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรมถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการท่ีมี
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดไม่วา่จะเป็นหน่วยงานก ากบัดูแล ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได ้
 3. พนัธะความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Accountability)เป็นกลไกท่ีมีความรับผิดชอบ
ในบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีมีต่อสาธารณะชน โดยมีการจดัองค์กรหรือการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเน้น          
การด าเนินงานเพื่อสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอยา่งเป็นธรรมในความหมายน้ี
รวมถึงการท่ีมี Bureaucracy Accountability และ Political Accountability ซ่ึงมีความหมายท่ีมากกวา่
การมีความรับผิดชอบเฉพาะต่อผูบ้ ังคบับญัชาหรือกลุ่มผูเ้ป็นฐานเสียงท่ีให้การสนับสนุนทาง
การเมือง แต่ครอบคลุมถึงพนัธะความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นน้ีองคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งพร้อม
และสามารถท่ีจะถูกตรวจสอบและวดัผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และการใช้ทรัพยากรสาธารณะ ดงันั้น คุณลกัษณะของความโปร่งใสของระบบในล าดบัท่ีสองจึง
เป็นหวัใจส าคญัในการสร้าง Accountability 
 4. กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) เป็นกลไกท่ีมีองคป์ระกอบของผูท่ี้
เป็นรัฐบาลหรือผูท่ี้เข้าร่วมบริหารประเทศ ท่ีมีความชอบธรรมเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม
โดยรวม ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้ งหรือเลือกตั้ ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลท่ีได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนวา่มีความสุจริต มีความเท่ียงธรรม และมีความสามารถท่ีจะบริหารประเทศได ้
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 5. กฎเกณฑ์ท่ียุติธรรมและชดัเจน (Fair Legal Framework and Predictability) มีกรอบ
ของกฎหมายท่ียุติธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซ่ึงกฎเกณฑ์มีการบงัคบัใช้
และสามารถใช้บงัคบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนซ่ึงคนในสังคมทุกส่วนเขา้ใจ 
สามารถคาดหวงัและรู้วา่จะเกิดผลอยา่งไรหรือไม่ เม่ือด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของสังคม ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นการประกนัความมัน่คง ศรัทธาและความเช่ือมนัของประชาชน 
 6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล(Efficiency and Effectiveness) เป็นกลไกส าคญัท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัดองค์กร               
การจดัสรรบุคลากรมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุม้ค่าเหมาะสมมีการด าเนินการและ    
การให้บริการสาธารณะท่ีให้ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ และกระตุน้การพฒันาของสังคมในทุกด้าน             
ทั้งดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2553 : 247) นักวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ไทยได้เสนอหลกัการของวิธีการ
ปกครองท่ีดีไวเ้ช่นกนั ประกอบดว้ย 
  1. ความชอบธรรม (Legitimacy) 
  2. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
  3. ความโปร่งใส (Transparency) 
  4. การตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน (Accountability) 
  5. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 
  6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในทัศนะของ อรพินท์ สพโชคชัย 
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบธรรมาภิบาลของ ถวิลวดี บุรีกุล (2549, หนา้ 9) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบ
ส าหรับวดัธรรมาภิบาลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความส านึก
รับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและหลกัการกระจาย
อ านาจ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความเห็นแตกต่างและยงัสอดคล้องกับองค์ประกอบธรรมาภิบาล            
ของ ไชยวฒัน์ ค  ้ าชู และคณะ (2545, หน้า 44) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง          
ธรรมาภิบาลซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบร่วมประกอบด้วย ความส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส             
การจดัวธีิการปกครองแบบมีส่วนร่วม และการสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ี
เขม้แข็ง นอกจากน้ี ไชยวฒัน์ ค ้าชู และคณะ ยงัให้ความส าคญักบัการปราบปรามการทุจริตและ          
การประพฤติมิชอบในการบริหารราชการ ซ่ึงเป็นความเห็นท่ีแตกต่างจาก อรพินท ์สพโชคชยั และ
ถวิลวดี บุรีกุล แต่ส าหรับ บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ (2542, หน้า 37) ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างให้เกิดมี         
ธรรมาภิบาลประกอบดว้ย การมีความโปร่งใส ความส านึกรับผิดชอบถูกตรวจสอบได ้และการมี
ส่วนร่วมเป็นส าคญั ซ่ึงมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอองค์ประกอบธรรมาภิบาลของ อมรา 
พงศาพิชญ ์และ นิตยา ภทัรลีรดะพนัธ์ุ (2541) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบธรรมาภิบาลวา่ประกอบดว้ย 
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การมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส (Transparency) ความส านึกรับผิดชอบ (Accoulability) 
ขณะท่ีองคป์ระกอบดา้นความสามารถคาดการณ์ได ้(Predictability) เป็นองคป์ระกอบท่ีแตกต่างจาก
นกัวชิาการท่านอ่ืน ส่วน เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2548, หนา้ 33-38) กล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญั
ของธรรมาภิบาล 9 ประการ ซ่ึงสอดคล้องกบันักวิชาการท่านอ่ืน ไดแ้ก่ การมีฉันทานุมติัร่วมใน
สังคม (Consensus Orientation) กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) ความเสมอภาค 
(Equity) และการมีวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ (Strategic Vision) 
 นอกจากน้ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไวป้ระกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม                   
หลกัความส านึกรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานราชการหลายแห่งได้น า
หลกัการดงักล่าวน้ีไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เช่น ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(ก.พ.) เป็นตน้ ในภายหลงัมีพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงยงัใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบธรรมาภิบาลเดิมทั้ง 6 ประการเช่นเดิม แต่ทั้งน้ีได้
ก าหนดเป้าหมายของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาลท่ีมุ่งให้มีการบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ             
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน               
การปฏิบติังาน การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน (สถาบนัพระปกเกลา้, 2547, หน้า 15-19) อย่างไรก็ตามเม่ือสถาบนั
พระปกเกลา้ (2548, หนา้ 1-10) ไดจ้ดัท าโครงการวิจยัขยายผลเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล ซ่ึงได้
มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
โดยก าหนดองคป์ระกอบธรรมาภิบาลไว ้10 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. หลกันิติธรรม เป็นหลกัท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน              
จากการใช้อ านาจของรัฐ โดยมีหลกัการส าคญัประกอบด้วย หลกัการแบ่งแยกอ านาจ หลกัการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง           
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายในทางเน้ือหา หลกัไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย และ
หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 2. หลักคุณธรรม เป็นหลักท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมตนเองด้วยความสมัครใจใน               
การปฏิบติังานด้วยมโนธรรม ส านึกในความผิดชอบชั่วดี โดยมีหลักการท่ีส าคญัประกอบด้วย 
ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการท าผิดวินยั ปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ 
และความเป็นกลางของผูบ้ริหาร 
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 3. หลักความโปร่งใส เป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะท่ีมี
พฤติกรรมท่ี รู้ เ ห็นได้อย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้า ท่ีของรัฐอาศัยอ านาจหน้า ท่ีกระท าการใดๆ                   
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีหลกัการท่ีส าคญัในดา้นโครงสร้าง ด้านการให้โทษ ดา้นการให้คุณ 
และดา้นการเปิดเผยมีส่วนร่วม 
 4. หลกัการมีส่วนร่วม เป็นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหาร เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้
ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผนร่วมปฏิบติั รวมตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน หลกัการท่ีส าคญัประกอบดว้ย การรับฟังความคิดเห็น การให้ขอ้มูล การร่วม
ตดัสินใจ และการพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม 
 5. หลกัส านึกรับผิดชอบ เป็นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในการตรวจสอบทาง         
การบริหาร ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน ซ่ึงประกอบดว้ย การบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน การมีการสร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั การมีระบบ
การติดตามประเมินผล การจดัการกบัผูไ้ม่มีผลงานและการมีแผนส ารอง 
 6. หลกัความคุม้ค่า เป็นหลกัการท่ีมุ่งเนน้การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้
มีประสิทธิภาพ มีความประหยดัและสามารถแข่งขนักบัประเทศต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 7. หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นหลักการท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นทุนมนุษยโ์ดย
ประสานความสามารถของคนในองค์การ  และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคนในองค์กร โดยมีหลักการท่ีส าคัญประกอบด้วยการจัดการอย่างบูรณาการ               
การติดต่อส่ือสารในองคก์ร บริหารปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่าสร้างสรรคแ์ละสร้างเสริม มีการเช่ือมโยง
ในการท างาน มีการพฒันาความรู้ความสามารถ มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีระบบคดัเลือกและ
เลิกจา้งท่ีเป็นธรรม สร้างความไวว้างใจในองคก์รและมีความผกูพนัองคก์ร 
 8. หลกัการบริหารจดัการ เก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการตดัสินใจ และกระบวนการท่ี
มีการน าผลของการตดัสินใจไปปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทั้ งน้ี เปิดโอกาสให้ทั้ งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานตอ้งร่วมมือกนัท างานให้บรรลุผล เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนมี            
การปรับเปล่ียนตนเองใหเ้กิดการพฒันา และสามารถเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้
 9. หลกัองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นระบบหรือกระบวนการต่างๆ ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือใน                   
การถ่ายทอดความรู้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ขององคก์รหรือกลุ่มเครือข่าย เป็นความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบติั การประยุกตใ์ช ้ตลอดจน
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความเช่ือมัน่และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความรู้หรือ             
การน าความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนโดยมีหลักการท่ีส าคัญประกอบด้วยการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม                 
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การพฒันาการเรียนรู้ การใช้ผลของการเรียนรู้ การเสริมสร้างความสามารถ การจดัการความรู้                 
การมีเคร่ืองมือและเทคโนโลย ีและการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 10. หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นความสามารถใน                
การบริหารจดัการในการเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลย ีท่ีรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารท่ีมีความเร็วสูงโดยน าขอ้มูลเสียงและ            
วีดิทศัน์มาเช่ือมโยงกนัให้ได้สารสนเทศท่ีตอ้งการเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถน าไปใช้ได้ง่ายข้ึน โดยมี
หลกัการท่ีส าคญั ประกอบดว้ยการท่ีองคก์รมีการจดัชุดขอ้มูล องคก์รมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไปใช้จริง องค์กรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งภายในและระหวา่งองคก์รอ่ืนๆ ดว้ยกนั 
 ในกรณีของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดองค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีของกระทรวงมหาดไทยมี 11 องค์ประกอบคือ การมีส่วนร่วม          
ความย ัง่ยนื ส่ิงท่ีชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ความรู้และทกัษะของ
เจา้หนา้ท่ี ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลกันิติธรรม ความรับผิดชอบ และการเป็น
ผูก้  ากบัดูแล (จุมพล หนิมพาณิช, 2550, หนา้ 452-454) จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบของธรรมมาภิบาล
ท่ีเสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นไปทางดา้นบริหาร การปกครอง การพฒันา และการกระจาย
อ านาจ ซ่ึงเป็นสายงานท่ีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง (สุดจิต นิมิตกุล 2543, หนา้ 13-24) 
มีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2550, หนา้ 20-21) ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจา้หนา้ท่ีรัฐใน
การบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิมและพลงัการท างานท่ีสอดประสานกนั เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการใหบ้ริการประชาชน 
 2. ความย ัง่ยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยู่บนหลกัการของความสมดุลทั้งใน
เมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ 
(Acceptance) การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ประชาชนพร้อมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่ีตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 
 4. มีความโปร่งใส (Transparency) ขอ้มูลต่างๆ ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงของการด าเนินการ
และสามารถตรวจสอบได ้มีการด าเนินการท่ีเปิดเผยชดัเจนและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
 5. ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) ความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพฒันา
อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนัไม่มีการเลือกปฏิบติั และมีระบบการรับเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ชดัเจน 
 6. มีความสามารถท่ีจะพฒันาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
เจา้หนา้ท่ีของทุกหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะ เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้
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กบัการท างานได ้และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็น
แนวปฏิบติัร่วมกนั 
 7. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้ง  
ในเมืองและชนบทเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทศันะท่ีหลากหลาย 
(Diverse Perspectives) รวมทั้งตอ้งยติุขอ้ขดัแยง้ดว้ยเหตุผลหาจุดร่วมท่ีทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนัได ้
 9. การด าเนินการตามหลกันิติธรรม (Operating by Rule of Law) พฒันาปรับปรุงแกไ้ข
และเพิ่มเติมกฎหมายใหมี้ความทนัสมยัและเป็นธรรม 
 10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจา้หน้าท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบติังานจะเป็นตวัช้ีวดัส าคญัในการประเมินความส าเร็จของ
หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี 
 11. การเป็นผูก้  ากบัดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กร
ทอ้งถ่ินซ่ึงใกลชิ้ดกบัประชาชนท่ีสุด หรืองานบางอยา่งก็ตอ้งแปรรูปใหเ้อกชนด าเนินการแทน 
 ในการประชุม อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คร้ังท่ี 
7/2554 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพฒันา         
ธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างย ัง่ยืน และให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ไดมี้มติเห็นชอบ
กบัขอ้เสนอแผนการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยท่ีหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี (GG Framework) เป็นส่วนหน่ึงในข้อเสนอแผนการส่งเสริมฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ               
เห็นชอบแล้ว (ออนไลน์, 2558) ส าหรับความหมายของหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี (GG Framework) ทั้ง 4 หลกัการส าคญั และ 10 หลกัการยอ่ย มีดงัน้ี 
 1. การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) การตอบสนอง (Responsiveness)  
 2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดว้ย ภาระรับผิดชอบสามารถ
ตรวจสอบได ้(Accountability) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลกันิติธรรม (Rule of Law)           
ความเสมอภาค (Equity)  
 3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหา
ฉนัทามติ (Participation/Consensus Oriented) การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
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 4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบราชการไทย 8 
ประการ (I AM READY) ไดแ้ก่ 
  I   -  Integrity   ซ่ือสัตยแ์ละกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  A  - Activeness   ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
  M - Morality   มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
  R - Responsiveness  ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
  E - Efficiency   มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ 
  A - Accountability  ตรวจสอบได ้
  D - Democracy   ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย 
  Y - Yield   มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552, หน้า 8-9) ไดก้ าหนดความหมาย
และความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีไว ้เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั
ทั้งหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนโดยมีองค์ประกอบ 10 หลกั ในการปกครอง การบริหาร       
การจดัการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม ประกอบดว้ย หลกัประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมี       
ส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และหลกัการมุ่งฉนัทามติ          

องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 
10 องคป์ระกอบมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบติังานใน
ระดบัชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบติัราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดี 
ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านตน้ทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ                 
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
 3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและสร้างความเช่ือมัน่ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงั          
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หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย และ                      
มีความแตกต่าง 
 4. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อ      
ความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมาช้ีแจง
ได้เม่ือมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี           
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ             
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
 7. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด า เนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง                 
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
 8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัใน
การบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 9. หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติัไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยไม่มีการแบ่งแยก เพศชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา          
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้อง             
ไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ  าเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
 จากการศึกษาองค์ประกอบธรรมาภิบาล ของนกัวิชาการและหน่วยงานในประเทศไทย 
รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
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ด้านการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความส านึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม ความคุ้มค่าหรือหลัก
ประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง หลกัคุณธรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปลอดจาก                      
การทุจริต ปลอดจากการท าผิดวินัย ปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ และ                 
ความเป็นกลางของผูบ้ริหาร การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบในการบริหาร
ราชการ นอกจากน้ีมีองคป์ระกอบธรรมาภิบาลท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ซ่ึงมีความหลากหลายแต่
อาจเป็นองคป์ระกอบเฉพาะท่ีพฒันาข้ึนมาส าหรับบางองคก์รซ่ึงอาจมิไดมี้ความเห็นพอ้งตอ้งกนักบั
นักวิชาการท่านอ่ืน ซ่ึงอาจน าไปใช้ในการประเมินธรรมาภิบาลได้อย่างเหมาะสม ส าหรับ           
บางหน่วยงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละผูน้ าไปใช ้อาทิ องคป์ระกอบดา้นกลไกทางการเมือง
ท่ีชอบธรรม การกระจายอ านาจ ความสามารถคาดการณ์ได้ การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคม                
ความเสมอภาค การมีวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การบริหารจดัการองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ไดน้ าองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด
หลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  โดยยึดหลักปฏิบัติ 10 ประการคือ หลักประสิทธิผล             
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมี               
ส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และหลกัการมุ่งฉันทามติ                 
ซ่ึง เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบสังคมทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน                       
โดยก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของการบริหารกิจการ
บา้นเมือง อนัจะน าไปสู่ความยติุธรรมทางสังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 4. รูปแบบและระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ 
     รูปแบบธรรมาภิบาลภาครัฐ 
     พื้นฐานและกรอบตรรกะ (Logical Framework) มีความส าคญัในสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัองคก์รและโครงสร้างของธรรมภิบาล ไม่วา่จะเป็นธรรมาภิบาลภาคเอกชน
หรือภาครัฐ ตรรกะธรรมาภิบาลขององค์กรภาคเอกชนตั้งอยู่บนฐานของความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์กรและตลาดบริษทัต่างๆ ถูกจดัตั้ งองค์กรข้ึนมาและบริหารเพื่อตอบสนองหรือปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัแรงจูงใจภายนอก (External Incentives) ท่ีก าหนดโดยโครงสร้างอุตสาหกรรม                 
และตลาด ผู ้น าองค์กรและยุทธ์ศาสตร์การจัดการจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดกรอบ                 
ธรรมาภิบาลแต่ส าหรับภาครัฐจุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีฐานนิติธรรม หรือการปกครองโดยกฎหมายองค์กร
สาธารณะต่างๆ เกิดข้ึนเพื่อบริหารกฎหมายธรรมาภิบาลและการจดัการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ
กฎหมายและกระบวนการกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การสร้างกฎหมายการแปลความกฎหมาย
เป็นนโยบายท่ีตอบสนองต่อประชาชนหรือสาธารณะ ตลอดจนการตดัสินใจของผูเ้ป็นตวัแทนและ
ผูบ้ริหารท่ีทรงอ านาจกฎหมาย (Authoritative Decision Makers) และตดัสินใจในนามของ
ประชาชนตัวแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง และผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐจึงใช้อ านาจชอบธรรม 
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(Legitimate Authority) กระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณะในภาพรวมธรรมาภิบาล
ภาครัฐจึงอยูใ่นกรอบคิดสถาบนันิยม (Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, pp.27-30) 
 ระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ  
 1. ธรรมาภิบาลระดับสถาบัน (Institutional Governance) ความคิดและความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสถาบนัมีความเช่ือมโยงกบั 2 ประเด็นส าคญั ประเด็นแรก คืออะไรคือกฎ (Rules) ท่ีก าหนด
หรือสร้างรูปแบบลกัษณะหรือคุณสมบติั และวิธีปฏิบติัการ(Operationalization) ของสถาบนักฎ                      
ในท่ีน้ีอาจครอบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ส่วนประเด็นท่ีสอง คือ ท าไมสถาบันหรือ
ความสัมพนัธ์ทางการปกครอง (Governing Relations) ดงักล่าวถูกสร้างข้ึนมาและมีพลวตัร 
(Dynamics) อย่างไรในการอนุรักษ์และพฒันาการของสถาบนัในอนาคต สถาบนัท่ีเป็นพื้นฐาน
ความสัมพนัธ์ทางการปกครอง อาจมีหลายรูปแบบอย่างไรก็ตามรากฐานท่ีเก่ียวโยงกบัการจดัตั้ง
สถาบนัธรรมาภิบาลประกอบด้วย 3 รูปแบบคือกฎหมายการบริหาร (Administrative law) 
เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) และแนวคิดสถาบนันิยมใหม่ (New Institutionalism) 
(Sable, 1993) 
 2. ธรรมาภิบาลระดับองค์กร (Organizational Governance) ธรรมาภิบาลระดบัสถาบนั          
ท่ีกล่าวในตอนต้นเป็นรากฐานของการสร้างธรรมาภิบาลระดับองค์กร ความสัมพนัธ์ทางการ
ปกครองในระดบัน้ีอยู่ในรูปของโครงสร้างฝ่ายบริหาร (Executive Structures) ของรัฐบาลซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นองค์รวมของหน่วยองค์กรและหน่วยย่อยขององค์กรท่ีมีทั้งความสัมพนัธ์บนฐานของ
ล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานครอบคลุมตั้งแต่กระทรวงทบวงกรม 
คณะกรรมการส านักงานกลางส านักงานพื้นท่ี ท้องถ่ินและอ่ืนๆ หน่วยงานและองค์กรเหล่าน้ี           
มีกฎระเบียบและทรัพยากรท่ีอาจเป็นปัจจยัสนบัสนุนขีดความสามารถการท างาน หรือบ่อยคร้ังอาจ
เป็นปัจจยัข้อจ ากัดในการด าเนินงานของตนเองการสร้างแนวร่วมธรรมาภิบาล (Governance 
Coalition) ในระดบัสถาบนัมีผลกระทบต่อทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงานของธรรมาภิบาล
ระดบัองคก์รถา้มีความขดัแยง้เกิดข้ึนในแนวร่วมมากข้ึนเท่าใดโอกาสท่ีจะผลกัดนัให้การปฏิบติังาน
ของหน่วยงานเป็นไปตามหลักการเหตุผลและบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ของทางเลือกทาง                  
นิติบญัญติัยอ่มมีนอ้ย 
 ธรรมาภิบาลระดบัองคก์ร ประกอบดว้ย แนวทางหรือกระบวนทศัน์การจดัการสาธารณะ 
(Public Management) สองแนวคือ แนวทางแรกเนน้หลกัการจดัการท่ีให้ความส าคญักบัผลงานหรือ
ผลการปฏิบติังาน (Performance) ท่ีเกิดจากระบบอ านาจท่ีไดรั้บมอบ (Mandates) และอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขข้อจ ากัดเท่าท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมองหลกัการจดัการสาธารณะในระยะสั้ น 
(Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, p.59) หลกัการจดัการจึงให้น ้ าหนกักบังานประจ าภายใน
องค์กร และใช้ระเบียบวิธีการท่ีมาจากพื้นฐานด้านจิตวิทยาจิตวิทยาองค์การยุทธศาสตร์                      
และการเมืองเป็นเคร่ืองมือของกระบวนการจดัการส่วนแนวทางท่ีสอง เนน้ความส าคญัของบทบาท
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ผูจ้ดัการสาธารณะ (Public Managers) ในฐานะผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจ ดงันั้นในกระบวนทศัน์น้ี
ผูจ้ดัการสาธารณะจึงเป็นส่วนหน่ึงในการเมืองแนวร่วม (Coalition Politics) และเป็นตวัแทนผูมี้
อ านาจทางการเมืองหรือหน่วยงานพื้นท่ี ในการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของสังคมการจัดการสาธารณะในแนวคิดน้ีจึงเป็นการมองระยะยาว                 
และช้ีให้เห็นว่าสถาบันหรือระบบราชการ มีศักยภาพเป็นทั้ งปัจจัยส่งเสริมและขัดขวาง
ความสัมพนัธ์ทางการปกครองหรือธรรมาภิบาลในสังคมภายในกรอบความคิดน้ี เน้ือหาของ              
ธรรมาภิบาลมีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีกวา้ง โดยเน้นทั้งดา้นการก ากบัและควบคุมการใช้อ านาจ 
และกระบวนการบริหารขององคก์รราชการเศรษฐศาสตร์ การจดัการสาธารณะ การสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบนัในสังคมภาวะผูน้ านโยบายสาธารณะ วฒันธรรม
องค์กรของระบบราชการ และสมรรถนะการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้ น               
ธรรมาภิบาลระดับองค์กรจึงเก่ียวข้องกับการอธิบายให้เห็นความสัมพนัธ์ ระหว่างโครงสร้าง             
ธรรมาภิบาลและผลลพัธ์ ผลกระทบและผลงานของรัฐบาลนัน่เอง 
       3. ธรรมาภิบาลระดับเทคนิค (Technical Governance) ธรรมาภิบาลภาครัฐระดบั
เทคนิคอาจอยูใ่นรูปแนวความคิดท่ีหลากหลาย อาทิเทคนิคแกนหลกั (Technical Core) สมรรถนะ
หลกั (Core Competencies) หรืองานพื้นฐาน (Primary Work) ของหน่วยงานและองคก์รสาธารณะ
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการผูซ่ึ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและใช้ดุลพินิจเพื่อ
ขบัเคล่ือนกระบวนการส่งมอบบริการให้ไดผ้ลลพัธ์หรือผลงานท่ีประชาชนและสาธารณะตอ้งการ 
รวมถึงดา้นการก ากบัดูแลจากผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพื่อให้งานบริการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ระบบงานพื้นฐานจึงมีความส าคญัทั้งในดา้นท่ีเป็นแหล่งตน้ของความชอบธรรม
ตามกฎหมายดา้นการแบ่งงานออกเป็นงานยอ่ย (Tasks) ต่างๆ และดา้นการสร้างความรู้สึกผกูพนัใน
การท างานของเจา้หน้าท่ีระดบัล่าง ท่ีมีการติดต่อและความสัมพนัธ์โดยตรงกบัประชาชน ไม่วา่จะ
เป็นครูอาจารยใ์นโรงเรียน หมอและพยาบาลในโรงพยาบาล ต ารวจในสถานีต ารวจ และเจา้หนา้ท่ี
จดัเก็บภาษีในกรมสรรพากร เป็นตน้ ส่ิงท่ีเป็นประเด็นธรรมาภิบาลในระดบังานพื้นฐานขององคก์ร
สาธารณะ ครอบคลุมตั้งแต่อิทธิพลของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัตามนโยบาย การกระจายอ านาจลงสู่
ระดบัสายงาน (Front-Line) การเมืองในกระบวนการท างานการให้บริการพฤติกรรมการบริหาร          
การรับรู้และทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการ  การพัฒนาองค์กรและกระบวนการท างาน 
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและเทคโนโลยีปฏิบติังานการบริหาร และต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
และอ่ืนๆ ผลงานทางวิชาการหลายด้านและหลายสาขา ได้ท าการศึกษาวิจยัเพื่ออธิบายให้เห็น
สถานภาพธรรมาภิบาลในระดับปฏิบัติการน้ีตัวอย่าง เช่น ผลงานของ  Lynn (1987), 
Kaufman(1981), Moe (1984), Mechanic (1962), Lipsky (1980), และ Dunleavey (1991) เป็นตน้ 
 5. การส ารวจการใช้แนวความคิดธรรมาภิบาลในบริบทสังคมไทย 
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     โดยหลกัการสังคมศาสตร์มกัท าหนา้ท่ีบรรยายอธิบายและเป็นกระจกสะทอ้นเก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เพื่อพฒันาความรู้และความเข้าใจในความเป็นจริงของส่ิงนั้น         
ซ่ึงครอบคลุมทั้ งในส่วนท่ีเป็นเหตุการณ์ในภาพรวมและรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง 
จุดมุ่งหมายของศาสตร์จึงมุ่งเน้นทั้งในด้านการส ารวจ การบรรยายลักษณะ การอธิบายเหตุผล           
การท านายเหตุการณ์อนาคตหรือการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง             
และพฒันาเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ ความรู้เก่ียวกบัธรรมาภิบาลจึงมีคุณค่าครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างรากฐานความรู้ (Epistemological Foundation)            
และรากฐานบรรทดัฐาน (Normative Foundation) ในระดบันโยบายสังคมสถาบนัวิชาการ และ
หน่วยงานระดบันโยบายมกัมีบทบาทในการก าหนดความรู้และความหมายเก่ียวกบัแนวความคิด
และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 
  5.1 บทบาทของรัฐบาลในกรอบธรรมาภิบาล 
    ระบอบธรรมมาภิบาล มีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางออ้มต่อบทบาทรัฐบาล            
รูปแบบเดิม โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงสร้างอ านาจรวมศูนยข์องรัฐบาลรูปแบบเดิม ในการก าหนดและ
ควบคุมนโยบายสังคมถูกเคล่ือนยา้ยไปสู่ระดบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และประชาสังคมมากข้ึน 
ในการตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะ การผูกขาดอ านาจเปล่ียนเป็นการมีส่วนร่วมใน                 
การตดัสินใจจากภาคส่วนต่างๆ จึงท าให้เกิดค าถามว่ารัฐบาลควรมีบทบาทหน้าท่ีหลกัอะไรใน
ระบอบธรรมาภิบาล (Denhardt J.V. and Denhardt R.B., 2003) จึงเสนอแนะวา่รัฐบาลภายใต ้     
ธรรมาภิบาลยงัคงท าหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ  
   1. บทบาททัว่ไป ในการจดัตั้งกฎหมายและกฎ กติกาทางการเมืองท่ีเก้ือกูลต่อการ
ท างานของเครือข่ายในกรอบคิดน้ี รัฐบาลปฏิบติังานในระดบัสูงเนน้การผลกัดนักฎหมายท่ีมาจาก
การตดัสินใจของเครือข่ายนโยบายต่างๆ (Policy Networks) รวมถึงการก าหนดกรอบหลกัการ
ลกัษณะกวา้งของธรรมาภิบาล 
  2. รัฐบาลท าหนา้ท่ีช่วยเหลือในการแกปั้ญหา ประเด็นการกระจายและการพึ่งพา
ทรัพยากรภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย รวมทั้ งการเข้าไปช่วยเหลือในการปกป้อง
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสาขาและเครือข่ายนโยบายท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งในรูปของ
การสร้างดุลยภาพการต่อรองและการใหค้วามสะดวก 
  3. รัฐบาลท าหน้าท่ี ติดตามการท างานและความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อ
รับประกนั และรักษาหลกัการประชาธิปไตยความยุติธรรมทางสังคมและผลประโยชน์สาธารณะ 
นอกจากบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าว Kettl (2005) ยงัเพิ่มเติมวา่ 
  4. รัฐบาลควรบริหารหน้าท่ีพื้นฐาน ท่ีก าหนดความเป็นชาติ อาทิ การป้องกัน
ประเทศและการต่างประเทศเป็นตน้ 
  5. การเก็บข่าวสารขอ้มูลและส่งเสริมการสร้างฐานเช่ือมโยง 
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  6. การคิดกรอบยทุธศาสตร์ ท่ีครอบคลุมนโยบายทุกดา้นของสังคม 
  5.2 ความทา้ทายดา้นความชอบธรรม 
   บทบาทรัฐบาลทางอ้อมในกรอบของธรรมาภิบาล ท าให้เกิดค าถามเก่ียวกับ
ความชอบธรรมทางการเมือง การตดัสินก าหนดนโยบายของนกัการเมืองท่ีผ่านการเลือกตั้ง และ 
การบริหารนโยบายและแผนงานสาธารณะของขา้ราชการในรูปแบบเดิม อาศยักลไกและขั้นตอนท่ี
ตนเองสามารถควบคุมโดยตรงและตรวจสอบไดว้า่ เป็นไปตามพนัธะสัญญาท่ีให้ไวก้บัประชาชน
และผูท้  าหน้าท่ีก ากบันโยบายเบ้ืองบนหรือไม่อย่างไร แต่ในสถานการณ์ธรรมาภิบาล กลไกและ
ขั้นตอนไม่สามารถควบคุมไดเ้น่ืองจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนสังคมอ่ืนๆ ทั้งในการก าหนด
ทิศทางนโยบายและการน านโยบายสู่ การปฏิบติัรวมทั้งนกัการเมืองและขา้ราชการอาจ ไม่มีทกัษะ
เพียงพอท่ีจะเผชิญหนา้กบัแนวคิดและขอ้เสนอท่ีมาจากมุมมองแตกต่างกนั ดงันั้นผลงานสาธารณะ
ท่ีเป็นผลลพัธ์ออกมาอาจผิดความคาดหมายท่ีประชาชนตอ้งการ และอาจเป็นสาเหตุส าคญัของ   
การตรวจสอบในดา้นความชอบธรรม 
  5.3 ความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ 
   มิติส าคญัประการหน่ึงของธรรมาภิบาลคือ ขอบเขตท่ีกวา้งและครอบคลุมส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีความหลากหลายและอยู่นอกเขตแดนของรัฐบาลในรูปแบบเดิม เช่นเครือข่ายระหว่างองค์กร
และสถาบนัพนัธมิตรระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนนโยบาย (Policy Communities) ท่ีขยาย
เขตอ านาจเป็นทางการ เป็นตน้ ภายในกรอบความสัมพนัธ์เช่นน้ี ขีดความสามารถของการก าหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อขบัเคล่ือนสังคมทั้งในดา้นสังคมและเศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่ีสามารถโตต้อบกบัแรงกดดนั และการเปล่ียนแปลงในระดบัโลก
และภูมิภาค มุมมองธรรมาภิบาลจึงเนน้บทบาทของรัฐบาลและสถาบนัต่างๆ ท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็น
พื้นฐานหลกัส าหรับการพฒันาความสามารถ เชิงนโยบาย (Painter and Pierre, 2005) อยา่งไรก็ดี 
รัฐบาลในกรอบธรรมาภิบาลมกัพบปัญหาขอ้จ ากดัเน่ืองจากกระบวนการนโยบายหลายส่วนอยู่
นอกเหนืออ านาจ การริเร่ิมและควบคุมของรัฐบาล การระดมความสามารถในหลายๆ ดา้นท่ีรับใช้
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Collective Interests) จึงเป็นเป้าหมายและวธีิการท่ีท าใหบ้รรลุผลส าเร็จไดย้าก 
Jayasuriya (2005) จึงมีขอ้โตแ้ยง้การเพิ่มขีดความสามารถเชิงนโยบายในรูปของตวัแบบสหสัมพนัธ์ 
(Relational Model) ท่ีใชส้ าหรับธรรมาภิบาลใหม่โดยมีส่วนประกอบหลกัๆ คือ 
  1. ลม้เลิกกรอบคิดการแบ่งส่วนสังคมออกเป็นสองขั้ว คือ ภาครัฐและ ภาคเอกชน
และสร้าง พื้นฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแทนรัฐและตวัแทนตลาด (Market Actors) ลกัษณะ
ยืดหยุน่มีการพึ่งพาต่อกนัแบบซบัซ้อน ในรูปของภาคเอกชนในธรรมาภิบาลสาธารณะ (Private in 
Public Governance) และมีสถาบนัรูปแบบผสม 
  2. สร้างกลไกและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการให้อ านาจ  (Enabling) และ
ใชอ้ านาจในรูปธรรมาภิบาล 
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  3. สร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ และประชาสังคมใหม ่เนน้การมีส่วนร่วม 
(Participation) ของประชาสังคม (Civil Society) ในแผนงานทางสังคมของรัฐบาล 
  4. การพฒันาความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Capacity) ของตวัแทนจาก
ทุกฝ่าย 
  5.4 การจดับริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ 
   รัฐบาลในระบอบธรรมาภิบาลนั้ น นับวนัจะต้องพึ่ งพาภาคเอกชนและภาค  
ประชาสังคมในฐานะของพนัธมิตรมากข้ึนในการจดับริการและส่งมอบบริการให้แก่สาธารณะ    
ในขณะเดียวกนัรัฐบาลเองจะกลายเป็นแหล่งรายไดข้องพนัธมิตร เหล่าน้ีซ่ึงท าให้เกิดความสัมพนัธ์
แบบพึ่งพาต่อกนัการจดัหาและการผลิตบริการสาธารณะ จึงมีความซับซ้อนมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น
บริการประเภทบริการโครงสร้างพื้นฐานบริการสังคมบริการวิชาชีพและอ่ืนๆ นอกจากน้ีประชาชน
ผูรั้บริการเข้ามาเก่ียวข้องกับบริการสาธารณะในฐานะพลเมืองซ่ึงมีความคาดหวงัและต้องการ
บริการท่ีถูกตอ้งตามหลกันิติธรรมบริการสาธารณะในกรอบธรรมาภิบาล จึงเนน้คุณภาพสินคา้และ
บริการมากข้ึนบริการสาธารณะเนน้คุณภาพอาจครอบคลุมมิติต่างๆ ไดแ้ก่ความสะดวกความมัน่คง
ความไวใ้จไดค้วามเอาใจใส่ส่วนบุคคลความสามารถแกปั้ญหาความยุติธรรม ความคุม้ค่า และนยัยะ
อิทธิพลของความเป็นพลเมือง (Carlson and Schwarz, 1995, p.29) 
 
  5.5 การกระจายอ านาจรัฐบาลกลางมากข้ึน 
   ในกรอบธรรมาภิบาล ภาครัฐการผลกัดนัให้ระดบัล่างของรัฐบาลมีอ านาจและ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานสูงข้ึน เป็นประเด็นท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงหลายประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จในกระบวนการพฒันาสถาบนัธรรมภิบาลมานาน ต่างเห็นพอ้งกันในจุดน้ี 
สวีเดนไดก้ระจายอ านาจด้านแผนงานสาธารณะสุข เกือบทั้งหมดให้กบัรัฐบาลทอ้งถ่ินองักฤษก็
ด าเนินการในทิศทางเดียวกนัในดา้นสุขภาพและการศึกษา (Kettl, 2005) แมใ้นประเทศท่ีมีรัฐบาล
ลกัษณะราชการรวมศูนยอ์ยา่งเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น ก็มีการกระจายอ านาจดา้นหนา้ท่ีต่างๆ ให้ทอ้งถ่ิน
ด าเนินการมากข้ึน การกระจายอ านาจ การก าหนดนโยบาย และความรับผิดชอบในการบริหาร
นโยบายและแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากรัฐบาลกลางไปยงัรัฐบาลระดบัทอ้งถ่ินรวมถึงภาคเอกชน
ทั้งท่ีแสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร จึงเป็นประเด็นทา้ทายในการพฒันาธรรมาภิบาลของแต่ละ
ประเทศในยคุน้ี 
  5.6 การเพิ่มภาระหนา้ท่ีดา้นการประสานงานบริการ 
   ในกรอบตรรกะของความเป็นเครือข่ายและความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรทั้ งในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในกระบวนการก าหนดนโยบายและ          
การบริหาร ภาระการประสานงานของรัฐบาลจะเพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นบริการท่ีเน้น
การระดมและบูรณาการในจุดเดียว การพฒันาทกัษะและความสามารถการประสานงานจึงกลายเป็น
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ส่ิงส าคญัเพื่อหลีกเล่ียงการส่งมอบบริการแบบเบ้ียหัวแตกท่ีท าให้เกิดความสูญเสียและค่าใช้จ่าย
ซ ้ าซอ้นโดยไม่จ  าเป็นประสบการณ์จากหลายประเทศมกัพบวา่ หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติั มกัมี
แรงจูงใจท่ีเขม้แข็ง เม่ือท างานในขอบเขตพื้นท่ีท่ีตวัเองรับผิดชอบโดยตรง แต่กลบัมีแรงจูงใจท่ี
อ่อนแอเม่ือท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนแมว้่างานนั้นเป็นการตอบสนองหรือรับใช้ประชาชนกลุ่ม
เดียวกนั ธรรมาภิบาลภาครัฐในยุคน้ีจึงตอ้งการรูปแบบการท างานขา้มหน่วยงาน (Cross-Unit) และ
ขา้มรัฐบาล (Cross-Government) 
  5.7 ความทา้ทายดา้นการจดัการ 
   การบริหารและการจัดการสาธารณะท่ีตั้ งอยู่ รากฐานของการกระจายอ านาจ
เครือข่ายความร่วมมือและพันธกิจความรับผิดชอบร่วม มีความต้องการด้านความสามารถ           
การจดัการท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบและหลกัการจดัการแบบเดิม หน่วยงานอิสระและก่ึงอิสระท่ี  
เขา้มาร่วมมือกบัภาครัฐในการก าหนดนโยบายและจดับริการสาธารณะ ย่อมมีมุมมองจุดยืนทาง
ความคิดและวิธีการท างานท่ีเป็นตวัของตวัเองมากกวา่การคลอ้ยตาม กฎระเบียบท่ีเคร่งครัดตายตวั
และบ่อยคร้ังตอ้งการความชัดเจนในวตัถุประสงค์ และการตรวจสอบความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงวิธีการท างานในหน่วยงานภาครัฐมกัจะละเลย ดังนั้นการเพิ่มขีด
ความสามารถดา้นการบริหารท่ีจะท างานร่วมกบัหน่วยงานในภาคส่วนอ่ืนๆ ได ้จึงเป็นเร่ืองส าคญั
นอกจากทกัษะการบริหารทัว่ไปทกัษะการบริหารสาธารณะในธรรมาภิบาล ยงัตอ้งการความรู้พิเศษ
เก่ียวกับวิธีปฏิบติัการเฉพาะในหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นท่ีและสาขา วิธีการบริหารเครือข่าย
ลกัษณะซับซ้อน การบริหารกระบวนการต่อรองกับหน่วยงานอิสระหรือก่ึงอิสระ วิธีการสร้าง
โครงสร้างแรงจูงใจท่ีไม่ใช่ระบบราชการและการสร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบร่วมกนั Kettl 
(2005) เรียกความรู้และทกัษะน้ีวา่ ชุดทกัษะรัฐบาลทางออ้ม (Indirect Government Skill Set) ซ่ึงมกั
อยู่นอกกรอบการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการบริหารภาครัฐในรูปแบบเดิม (โกวิทย ์กงัสนันท์, 
2553, หนา้ 5-13) 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการเมืองภาคประชาชน 

 
 แนวคิดเก่ียวกบัการเมืองภาคประชาชนแพร่หลายอยา่งรวดเร็วในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2540 
หลังจากรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมีผลใช้บงัคบั แนวคิดดังกล่าวน้ีก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นท่ีถูก
น าไปใช้ในบริบทต่างๆ ทั้งในแง่ท่ีเป็นอุดมการณ์ เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคล่ือนไหว
ในทางการเมือง จึงเป็นการสมควรท่ีจะกล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยวา่ ดว้ยกระแสของแนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง
การเมืองภาคประชาชน ท าใหเ้กิดกลไกต่างๆ ท่ีภาคประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมและเปิดเวที
สาธารณะ รวมถึงเวทีทางการเมืองในระดับต่างๆ อย่างมากมาย ทั้ งน้ีเฉพาะในแง่ของการมี
บทบญัญติักฎหมายหรือท่ีเรียกกนัวา่เป็นกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ส าหรับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนและการจดัโครงสร้างองคก์รในทางกฎหมายท่ีอยู่ในภาครัฐ เพื่อให้เอ้ือต่อการเมืองภาค
ประชาชน (มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546, หน้า 11) ต่อมาเม่ือมี        
การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดน้ าหลกัการของรัฐนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 มาบญัญติัไวเ้ช่นเดิม แต่ไดข้ยายสิทธิทางการเมืองในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่ม
มากข้ึน (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2554, หนา้ 9-10) 
 1. ความหมายของการเมืองภาคประชาชน 
     มีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายการเมืองภาคประชาชน ดงัน้ี 
     ประเวศ วะสี ให้ความหมาย การเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง 
หมายถึง พลเมืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การวางแผนและขับเคล่ือน                
การพฒันา และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดบั (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 
2554, หนา้ 11) 
     บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ (2542) อธิบายการเมืองภาคประชาชน ว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
แนวคิดอุดมการณ์การปกครองแบบประชาธิปไตย การอธิบายบนแนวทางน้ีพยายามท่ีจะช้ีและ
อธิบายให้เห็นในเชิงยุทธวิธีวา่ ประชาชนสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิเสรีภาพไดใ้นทางตรงหรือท่ีเรียกว่า
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เช่น การท่ีประชาชนใชสิ้ทธิในการเสนอกฎหมายหรือ
การใช้สิทธิในการถอดถอนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารระดับสูง ก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเมืองภาคประชาชน ท่ีเข้าไปเคล่ือนไหวใน
โครงสร้างทางการเมืองในภาคท่ีเป็นทางการทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ดงัท่ีปรากฏไวใ้น
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงเกิดข้ึนโดยกระบวนการในการจดัท ารัฐธรรมนูญท่ี
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าในปัจจุบัน ก็ยงัเป็นอุปสรรคทั้ งน้ีเน่ืองจากถึงท่ีสุดแล้ว
กระบวนการในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยก็ยงัอยู่ท่ีการเมืองในระบบ ซ่ึงก็คือพรรคการเมืองและ
นกัการเมืองในทางยุทธศาสตร์ การเขา้ไปเสริมสร้างให้ประชาชนทั้งในฐานะท่ีเป็นปัจเจกและใน
ฐานะกลุ่มต่างๆ เข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางออ้ม หรือท่ีเรียกกนัว่าการเพิ่มบทบาททาง
การเมืองให้กบัประชาชนมากกวา่การท าหนา้ท่ีในการเลือกตั้ง ก็น่าจะช่วยท าให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองได ้ 
 สุจิต บุญบงการ (2531) อธิบายการเมืองภาคประชาชนวา่ การท่ีประชาชนเขา้ร่วมหรือเขา้
ไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมืองท่ีเป็นทางการหรือกล่าวได้ว่าการเมืองภาคประชาชนคือ 
ประชาธิปไตยโดยผู ้แทน (Representative Democracy) การท่ีประชาชนเข้าเป็นสมาชิก                        
พรรคการเมือง การให้การสนบัสนุนพรรคหรือผูส้มคัร การไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการสมคัรรับ
เลือกตั้งซ่ึงเป็นโครงสร้างของระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางการอธิบาย
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ระบบการปกครองของประเทศอุตสาหกรรมตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลทางความคิดทั้งในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมเป็นบทบาทของประชาชนท่ีพึงมีในระบบการเมือง 
 ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2535, หนา้ 61) การเมืองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบของรัฐและการจดั
ระเบียบความสัมพนัธ์ภายในรัฐระหว่างผูป้กครองและผูถู้กปกครอง โดยเม่ือสังคมมนุษย์ยงัมี         
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีรัฐบาล คนเราจึงตอ้งแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีบงัคบักบั    
ผูถู้กบงัคบัเสมอ  
 ประชาชนหรือพลเมือง ค าศพัท์ภาษาอังกฤษมีหลายค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน                 
แยกได ้ดงัน้ี (วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม, 2537, หนา้ 140-141, 592)  
  Citizen  หมายถึง พลเมือง ชาวเมือง ประชากร ประชาชน พลเรือน 
  Civil  หมายถึง เกียวกบัพลเรือน พลเมือง ประชากร อย่างพลเมืองท่ีดี เก่ียวกบั
หนา้ท่ีพลเมืองท่ีดี เก่ียวกบัคดีแพง่ มีอารยธรรม มีมารยาท ไม่เก่ียวกบัศาสนา 
  People  หมายถึง คนคนเราบุคคล มนุษย ์ประชาชนประชากรพสกนิกรพลเมือง
ราษฎรอาณาประชาราษฎร์ ครอบครัว วงศญ์าติ วงศต์ระกลู ชุมชน  
 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) อธิบายการเมืองภาคประชาชนดว้ยการให้ความหมาย
ของการแสดงออกในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในบริบทสังคมไทยหรือเรียกกนัในเวทีวิชาการปัจจุบนั
วา่ ขบวนการเคล่ือนไหวใหม่ในทางสังคม (New Social Movements, NSM) และการปรากฏตวัของ
การเคล่ือนไหวใหม่ในทางสังคม เป็นส่ิงท่ีมีปรากฏในระดบัโลกโดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา 
การเคล่ือนไหวดงักล่าว ไม่ไดมี้สถานะท่ีเป็นแนวคิด แต่เป็นความเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากแรงกดดนั
ในดา้นต่างๆ และเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิต 
โดยพยายามท่ีจะพฒันาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ประจวบเหมาะกบัการขยายตวั
ภายในของกลุ่มการเคล่ือนไหวเหล่าน้ี กบัขอ้จ ากดัของโครงสร้างระบบราชการและระบบการเมือง
ท่ีไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาต่างๆ ได ้อย่างไรก็ตามการเคล่ือนไหวในแนวทางน้ีมีนยัท่ีส าคญัในแง่
ของการสร้างส านึกในทางการเมืองอย่างชดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากกลไกทางการเมืองในระบบเดิมทั้ง
ในทางความเป็นจริง และในทางการอธิบายทางวิชาการพยายามท่ีจะสร้างทศันะและส านึกใหม่
ในทางการเมืองใหก้บัประชาชนเพื่อให้เขา้ใจและเห็นคลอ้ยไป กบัระบบการเมืองการปกครองตาม
แนวคิดกระแสหลัก ตามระบบการเมืองประเทศต้นแบบ แต่ในขณะท่ีการเคล่ือนไหวใหม่ท่ี
ประชาชนออกมาเคล่ือนไหวเองในปัญหาท่ีตนเองประสบไดเ้ปล่ียนทศันะ เปล่ียนความคิดต่อระบบ
การเมืองเดิม และท่าทีของตนเองทั้งต่อตนเองและต่อคนอ่ืนท่ีอยูใ่นสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่ม
ประชาชนท่ีประสบปัญหาต่างๆ ร่วมกนั (Serinidri Shigetomi, 2002) 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2551, หน้า 252) ให้ความหมายของการเมืองภาคพลเมือง
หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองในเร่ืองต่อไปน้ี  
 1. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนในสังคม  
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 2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลในเร่ืองเก่ียวกบัสาธารณชนและชุมชน 
 3. การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้โดยสันติวธีิและมีความรับผดิชอบ 
 4. การปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นในสถานท่ีท างานดว้ยความยุติธรรมทั้งในฐานะนายจา้ง ลูกจา้ง 
และเพื่อนร่วมงาน  
 วนัชยั วฒันศพัท ์(2552) ไดก้ล่าวถึงการเมืองภาคพลเมืองไวใ้นหนงัสือแปลการเมืองภาค
พลเมืองของเดวดิ แมทธิวส์ ในส่วนของค าน ามี ดงัน้ี 
 “ช่ือหนงัสือแปลจาก Politics for People ออกมาเป็นการเมืองภาคพลเมืองท่ีใช ้People      
ไม่ใช ้Citizen ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่เพราะค าวา่ People มีตวั P น าหนา้กลมกลืนกบัค าวา่ Politics จริงๆ 
อยากหมายถึง Citizen แปลวา่ พลเมือง ซ่ึงค าน้ีมีความหมายผกูพนัในบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
มากกว่า ค  าว่าประชาชน ซ่ึงมีความหมายกวา้งๆ จึงใช้ค  าว่าการเมืองภาคพลเมือง เป็นการเมืองท่ี
พลเมืองท่ีมีความเป็นพลเมือง จะตอ้งให้ความสนใจต่อการเมืองท่ีแมเ้ราจะเลือกผูแ้ทนไปท าหนา้ท่ี
แทนเราแล้ว เราก็ยงัคงต้องสนใจติดตาม ประชาชนหรือ People เป็นค ากล่าวทัว่ไปยงัมีค าว่า
พลเมือง หรือ Citizens หมายถึง ประชาชนท่ีมีความสัมพนัธ์และมีบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งกนัและกบั
รัฐหรือกบัองคก์รต่างๆ ท่ีอาจจะมีขอ้ก าหนดตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม”  
 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2553) ได้ให้นิยามค าว่าการเมืองภาคประชาชน หมายถึง                 
การเคล่ือนไหวอย่างมีจิตส านึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพื่อลดฐานการครอบง าของรัฐ 
รวมทั้งเพื่อโอนอ านาจบางส่วนมาใหป้ระชาชนเพื่อใชดู้แลชีวติของตนเองโดยตรง 
 สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย ์(2545) กล่าวไวใ้นเอกสารประกอบการประชุมของ สถาบนั
พระปกเกลา้ วา่การเมืองภาคประชาชน หมายความถึง การเมืองท่ีภาคประชาชนส่วนต่างๆ มีส่วน
ร่วมในทุกระดบั ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เป็นการเมืองท่ีประชาชนนอก
สภาฯ มีบทบาทและเข้าใจถึงอ านาจโดยตรงในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะต่างๆ และ               
การเขา้ถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยไม่ตอ้งผ่านการเมืองประชาธิปไตยแบบ
ตวัแทนทั้งจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ซ่ึงหมายถึงตอ้งสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตยทางตรงให้เกิดข้ึน เพื่อก ากับและก าหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของประชาชน 
มากกว่าฝากความหวงัและพึ่ งพาระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพียงอย่างเดียว (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2554, หนา้ 12) 
 นฤมล ทบัจุมพล อธิบายวา่ การเมืองภาคประชาชน คือการท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถ 
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในระดบัต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั      
(อา้งถึงใน ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2554, หนา้ 12) 
 การเมืองภาคพลเมือง (Civil Politics) เป็นการเมืองหรือสถานการณ์ท่ีประชาชนไดรั้บ
สิทธิและเสรีภาพ ในการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจให้
ประชาชนสามารถก าหนดวถีิชีวติของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นภายใตก้รอบของกฎหมาย 
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โดยกิจกรรมใดทางนโยบายท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ตั้ งแต่ เ ร่ิมแรก และประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองได้ด้วยตนเอง                         
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และต่อเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้เจตนารมณ์ส าคญัในการเปล่ียนการเมืองของนกัการเมือง
เป็นการเมืองของพลเมือง โดยส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประชาชน มีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครองเป็นการเมืองภาคพลเมือง ท่ีควบคู่ไปกบัการเมืองของนกัการเมือง (Politicians 
Politics) โดยการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้มีประสิทธิผล ตอ้งมีการสนบัสนุนการติดตาม
และตรวจสอบกระบวนการปฏิรูปการเมือง การเกิดองค์กรประชาชนการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้
ประชาธิปไตยของประชาชน การสร้างส านึกของพลเมืองเพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ           
ทั้ งน้ีต้องมีการสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง  เพื่อให้ประชาชนสามารถท ากิจกรรม
การเมืองภาคพลเมืองได้อย่างเต็มท่ี เขม้แข็งต่อเน่ืองอิสระมีตน้ทุนต ่าและไม่เป็นภาระแก่ตนเอง  
มากเกินจ าเป็น (ถวลิวดี บุรีกุล, 2556, หนา้ 2) 
 จากขอ้มูลดงักล่าว สรุปความหมายและน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยก าหนดความหมาย
ของการเมืองภาคประชาชน หมายถึง อุดมการณ์ กระบวนการ วิธีการ และการกระท าทั้งหลายใน
วิถีทางหรือแนวทางประชาธิปไตย โดยสันติวิธี ซ่ึงประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจา้ของสิทธิ อ านาจ
สามารถท่ีจะใชสิ้ทธิหรืออ านาจได ้ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม ในระบบการเมืองการปกครอง
ท่ีจะท าใหต้น ทั้งในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มชุมชนในระดบัต่างๆ เช่น การเคล่ือนไหวของ
ประชาชนเพื่อปกป้อง เรียกร้องสิทธิของตน ท่ีควรจะไดรั้บรวมทั้งติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ
การท างานของรัฐ โดยท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองใน
ระดบัต่างๆ ไดอ้ยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 2. ความส าคัญของการเมืองภาคประชาชน 
     การเกิดข้ึนและขยายตัวของการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศ และพบเห็นได้โดยทัว่โลกทั้งในประเทศท่ีพฒันาแล้วและ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา ถึงแมว้่าการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนจะปรากฏข้ึนในระบบ
การเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันอย่างมากมาย รวมทั้ งมีประเด็นใน                 
การเคล่ือนไหวเรียกร้องท่ีแตกต่างกันออกไปเป็นอย่างมากก็ตาม แต่ภายใต้ความแตกต่างและ          
ความหลากหลายเหล่าน้ีกลบัพบว่ามีลกัษณะร่วมกนัท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การเคล่ือนไหวทาง
การเมืองเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นการเคล่ือนไหวเรียกร้องของประชาชนคนธรรมดาท่ีต้องการ
เรียกร้องสิทธิของตนในฐานะท่ีเป็นประชาชนต่อสังคมการเมือง และส่ิงท่ีการเคล่ือนไหวเรียกร้อง
ของประชาชนเหล่าน้ีท่ีพึงกระท าก็คือ การแสดงให้เห็นถึงการขยายขอบข่ายทางการเมืองของ     
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ภาคประชาชนให้กวา้งไกลออกไปมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงจะน าไปสู่การยกระดับบทบาทการมี      
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีเขม้แขง็ (Strong Participation) และในทางทฤษฎีบทบาทของ
การเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนเป็นส่วนหน่ึงของประชาสังคม (Civil Society) เป็นพลงั
อิสระท่ีอยู่นอกระบบราชการท่ีปลอดจากการครอบง า โดยภาครัฐซ่ึงจะสามารถท าหน้าท่ีถ่วงดุล
ก ากบัหรือตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐให้เกิดความชอบธรรมได้ รวมทั้งเกิดการส่งเสริม
บทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมพฒันาประเทศ เพื่อการด ารงชีวิตท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน (สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม, 2553, หนา้ 46) 
 3. ลกัษณะการเมืองภาคประชาชน 
     การเมืองภาคประชาชนมีลกัษณะ ดงัน้ี 
     1. เพิ่มตวัละครทางการเมือง (Political Actor) โดยตวัละครใหม่น้ี คือประชาชนเขา้ไป
ในกระบวนการทางการเมืองดงัท่ี นฤมล ทบัจุมพล (2543, หน้า 86) อธิบายวา่ การท่ีประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในระดบัต่างๆ อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
     2. เปล่ียนบทบาทของการตดัสินใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Decision Making 
in Political Participation) จากเดิมท่ีเป็นบทบาทของตวัแทนหรือของสมาชิกรัฐสภา มาเป็น
ประชาชนหรือกลุ่มทางสังคมมากข้ึน หรือเป็นการคล่ีคลายของการเมืองในระบบตวัแทนของ
ประชาชนหรือเป็นดังท่ี สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ (2545) สร้างภาษาท่ีสละสลวยว่า “ตวัเราเป็น
ตวัแทนใหก้บัตวัเรา” 
 3. ภายใตก้ระบวนการทางการเมืองใหม่น้ี บทบาทของประชาชนหรือประชาสังคมมี          
มากข้ึน แต่ก็ยงัมีสถาบนัทางการเมือง (Political Institution) ท่ีมีบทบาทในกระบวนการทาง
การเมืองด้วยเช่นเดียวกัน ลักษณะเช่นน้ีคือการให้ความส าคัญกับสถาบันทางการเมือง ท่ีเคย
สถาปนาความเป็นตวัแทนซ่ึงมีบทบาทตลอดมา แต่ก็ให้ความส าคญักบักระบวนการทางสังคมใน
การเขา้มีบทบาททางการเมืองและอ านาจรัฐดว้ย 
 4. ทิศทางการเคล่ือนไหวของการเมืองภาคประชาชนตามทัศนะของ เสกสรรค ์              
ประเสริฐกุล (2553, หนา้ 169) มี 4 รูปแบบ คือ 1) การเคล่ือนไหวร้องทุกขห์รือเรียกร้องให้รัฐเขา้มา
แกไ้ขในปัญหาท่ีไม่ไดรั้บการเหลียวแล 2) การเคล่ือนไหวเพื่อมุ่งตรวจสอบกระบวนการใชอ้ านาจ
รัฐ 3) การประทว้งอ านาจรัฐและเรียกร้องให้มีการถ่ายโอนอ านาจรัฐท่ีเคยมีไปเป็นของประชาชน 
และ 4) ร่วมมือเชิงวิพากษ ์(Critical Cooperation) กบัรัฐและผกูพนัในทางสร้างสรรค ์(Constructive 
Engagement) เพื่อเบียดแยง่พื้นท่ีในกระบวนการใชอ้ านาจของประชาสังคม 
 จากกระบวนการทางการเมืองท่ีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนทุกกลุ่มสามารถมีส่วนร่วม
มากข้ึน หรือในความหมายของภาคประชาสังคม ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีมีการเคล่ือนไหว
เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง ของส่วนรวมและพร้อมตรวจสอบกระบวนการท างานของรัฐ 
  4. แนวคิดประชาสังคมร่วมสมัย 
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      แนวคิดประชาสังคมร่วมสมยัไดค้่อยๆ ก่อตวัข้ึนเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ภายใน
ไม่เกินหน่ึงทศวรรษท่ีผา่นมา (ชูชยั ศุภวงศ,์ 2540, หนา้ 7) ดงัต่อไปน้ี 
      ประเวศ วะสี ไดเ้สนอวิธีการท างานในลกัษณะ “เบญจภาคี” (พ.ศ. 2535) โดย
เสนอแนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา เม่ือเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2536 รวมทั้ง
แนวคิด “ความเป็นชุมชน” ในหลายปีท่ีผ่านมา ตลอดจนการเสนอให้มี “ประชาคมจังหวดั”      
(พ.ศ. 2538) ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8  
      ชยัอนนัต ์สมุทวณิช ไดเ้สนอให้มี “สมชัชาจงัหวดั”(พ.ศ. 2538) ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 ซ่ึงเน้ือหาสาระของสมชัชาจงัหวดัมีท่ีมาจากแนวคิดประชาสังคมร่วมสมยันัน่เอง 
      ธีรยทุธ บุญมี ไดเ้สนอแนวคิดสังคมเขม้แขง็ เม่ือเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2536 
      อเนก เหล่าธรรมทศัน์ ไดเ้สนอให้มีการกระจายอ านาจให้องคก์รบริหารทอ้งถ่ิน 
(Local Administration) ควบไปกบัการพฒันาประชาสังคมทอ้งถ่ิน (Local Civil Society) ในปี   
พ.ศ. 2538 
      จากแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าว ลว้นน าเสนอแนวความคิดไปสู่การปฏิบติั
เพื่อให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัภาคประชาสังคม (หรือภาคประชาชน)ซ่ึงเป็น
เส้นทางของการพฒันาและสร้างสรรคส์ังคมชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 
 
 5. ประชาสังคมในบริบทสังคมไทย 
     การเคล่ือนไหวของประชาสังคมในบริบทของไทย สภาพปัญหาของสังคมในประเทศ 
เกิดจากผลกระทบจากนโยบายการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมข้ึนในชุมชนเมืองและชนบท การให้ความหมายจึงสะท้อนให้เห็นความร่วมมือกันของ               
ภาคส่วนในการแกปั้ญหา เช่น 
     ธีรยทุธ บุญมี (2536, หนา้ 7-8) ใหค้วามหมายของประชาสังคมวา่มีความหมายเดียวกนั
กบัค าว่าสังคมเข้มแข็ง ท่ีประชาชนมีจิตส านึกทางสังคมและแสดงออก ซ่ึงจิตส านึกในรูปแบบ                  
การเคล่ือนไหวของภาคประชาชน องคก์รเอกชน และองคก์รวิชาชีพอิสระ สังคมเขม้แข็งเป็นสังคม
ท่ีดึงพลังทางสังคมท่ีกระจัดกระจายอยู่ทุกส่วน ทุกอาชีพ ทุกรายได้และทุกระดับมาร่วมกัน
เคล่ือนไหวเพื่อผลกัดนัสังคมแกไ้ขปัญหาพื้นฐานต่างๆ ของสังคม พลงัทางสังคมน้ีคือพลงัท่ีสาม 
     ชูชยั ศุภวงศ ์(2540, หนา้ 3) ใหค้วามหมายและแนวคิดของประชาสังคมร่วมสมยัไวว้า่ 
หมายถึงการท่ีผูค้นในสังคมเห็นวิกฤตการณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคมท่ีสลบัซับซ้อนท่ียากแก่               
การแก้ไข มีวตัถุประสงค์ร่วมกนัซ่ึงน าไปสู่การก่อจิตส านึก (Civic Consciousness) ร่วมกนัมา
รวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือองคก์ร (Civic Group/Organization) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลกัษณะท่ีเป็นหุ้นส่วนกนั (Partnership) เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา หรือ
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กระท าการบางอยา่งใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีดว้ยความรัก ความสมานฉนัท ์ความเอ้ืออาทรต่อกนั 
ภายใตร้ะบบการจดัการโดยมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย (Civic Network)  
     ประเวศ วะสี (2541, หนา้ 12) ให้ความหมายสั้นๆ ไวว้า่ “ประชาสังคม คือสังคมท่ีเต็ม
ไปดว้ยความเป็นชุมชน” ความเป็นชุมชนในน้ีหมายถึง การท่ีประชาชนจ านวนหน่ึง มีวตัถุประสงค์
อุดมคติหรือความเช่ือร่วมกนัในบางเร่ืองมีการติดต่อส่ือสารกนัหรือรวมกลุ่มกนั มีความเอ้ืออาทร
กนัดว้ยความรักและมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท าและมีการจดัการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
     เอนก เหล่าธรรมทศัน์ (2545, หนา้ 1) ให้ความหมาย ประชาสังคม (Civil Society) ไว้
ว่า  หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมี                       
การเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่งรัฐ (State) กบัปัจเจกชน (Individuals) โดยจุดเนน้ของประชาสังคม ไดแ้ก่  
     1. ไม่ชอบและไม่ยอมใหรั้ฐครอบง าหรือบงการ แมว้า่จะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐ 
และมีความร่วมมือกบัรัฐได ้แต่ก็สามารถช้ีน าก ากบัและคดัคา้นรัฐไดพ้อสมควร 
     2. ไม่ชอบลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดขั้ ว ซ่ึงส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัว ต่างคนต่างอยู ่
แก่งแยง่แข่งขนักนัจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หากแต่สนบัสนุนให้ปัจเจกชนรวมกลุ่มรวมหมู่
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยไม่ปฏิเสธการแสวงหาหรือปกป้องผลประโยชน์เฉพาะส่วน
เฉพาะกลุ่ม  
     ทศพล สมพงษ์ (2556, หน้า 121) กล่าวถึง การเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมว่า 
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไปแย่งชิงอ านาจรัฐ แต่ภายใต้ว ัฒนธรรมแบบเอ้ืออาทรของสังคมไทย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาคประชาสังคมกบัภาครัฐ เป็นไปในลกัษณะของความร่วมมือกนัมากกว่า 
เน่ืองจากผลจากนโยบายการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั และความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่อชุมชนทั้งเมืองและชนบท มีความอ่อนแอลงเป็นปัญหาท่ีไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น
เจา้ของ ตอ้งร่วมกนั 
 สรุป ความหมายของภาคประชาสังคม หมายถึง สั งคมท่ีประชาชนมีบทบาทใน                   
การจดัการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตโดยตรงซ่ึงก่อให้เกิดจิตส านึกมารวมกนัเป็นกลุ่มหรือ
องคก์ร เพื่อเป็นกลไก กระบวนการและกิจกรรมท่ีประชาชนจดัข้ึนอยา่งหลากหลาย ซ่ึงอาจจะอยูใ่น
รูป องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม ท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อผลักดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม                
ซ่ึงเป็นสังคมของประชาชน 
 ภาคประชาสังคมเป็นกุญแจส าคญัส าหรับระบอบประชาธิปไตย (สมบติั เบญจศิริมงคล, 
2550, หนา้ 88) มีเหตุผลสนบัสนุนท่ีมีคุณค่าเท่าๆ กนั 4 ประการคือ 
 1. ในพฤติกรรมของประชาสังคมบรรลุฐานคติของประชาธิปไตยทางการเมือง ท่ีจะเป็น
การควบคุมกนัเองของภาคประชาสังคมโดยผา่นประชาชนท่ีเท่าเทียมกนั 
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 2. โดยผ่านการแทรกแซงของภาคประชาสังคมเขา้ไปในกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็น
ประชาธิปไตยของสังคม สามารถท าให้ผลประโยชน์ของประชาชนไดรั้บการยอมรับและมีอิทธิพล
ต่อวธีิการน าเสนออยา่งเป็นประชาธิปไตย 
 3. ด้วยการเขา้ไปมีส่วนในการจดัตั้งของประชาชน ท าให้ประชาชนสามารถเรียนรู้วิธี
ปฏิบติัการต่างๆ และเขา้ใจในบทบาทความเป็นประชาชนเจา้ของประเทศ 
 4. กิจกรรมของภาคประชาสังคมท าให้สามารถท่ีจะจดัตั้งหน่วยส าหรับบริการช่วยเหลือ
ส าหรับบุคคลท่ีสามดว้ยตวัเองได ้บ่อยคร้ังท่ีทั้งปริมาณและคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่า
จะเป็นดา้นวตัถุ หรือทางสวสัดิการไดดี้กวา่ตรงเป้าหมายกวา่ความช่วยเหลือจากรัฐ  
 6. องค์กรภาคประชาสังคมของไทย 
     องค์กรภาคประชาสังคมของไทยก่อตวัข้ึนในหลายรูปแบบดว้ยกนั มีแนวคิดปรัชญา
และอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนั กฤษฎา บุญชยั (2543, หนา้ 99) จ  าแนกไวด้งัน้ี 
     1. ประชาสังคมแบบรัฐนิยม ถูกใช้มากในรัฐประเทศโลกท่ีสาม โดยอนัท่ีจริงเป็น       
การขดักบัหลกัประชาสังคม แต่เป็นยุทธวิธีการช่วงชิงวาทกรรมของรัฐเพื่อท่ีจะคงรักษาสถานภาพ
ทางอ านาจเดิมไว้ โดยการกระจายอ านาจเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับหน่ึง                
(แต่ศูนยก์ลางตดัสินใจคือรัฐ) หรือการไปจดัตั้ง “ประชาสังคม” โดยรัฐ ดงัเช่น แนวคิดประชารัฐ           
ซ่ึงเป้าหมายก็คือการเพิ่มศกัยภาพของรัฐชาติในการจดัการ และรักษาสถานภาพรัฐไวใ้นท่ามกลาง
ความอ่อนแอของรัฐในกระแสโลกาภิวตัน์ 
     2. ประชาสังคมแบบทุนนิยม อันเป็นกระแสท่ีต้องการลดบทบาทของรัฐในทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น บทบาทด้านสวสัดิการสังคม หรือการแทรกแซงตลาดเพื่อความมัน่คง   
การแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้กลไกตลาดและทุนท างานอย่างอิสระ
เตม็ท่ีประชาสังคมแบบน้ีมุ่งการแข่งขนัและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกตลาดเป็นประชาสังคมของ
ชนชั้นกลาง และนายทุนท่ีต้องการให้กลไกตลาดปลอดจากการควบคุม และให้พลงัของตลาด
ควบคุมรัฐได ้เช่น หอการคา้ สมาคมการคา้ และสภาอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
     3. ประชาสังคมแบบเสรีนิยม หรือแบบกลุ่มอาสาสมคัร เน้นความเป็น “พลเมือง”                 
ท่ีมีจิตส านึกทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยมากกวา่จะเป็นพลเมืองท่ีดีของรัฐ (หรือลูกท่ีดีของ
พ่อ) โดยให้ความส าคญักับพลังของชนชั้นกลาง กิจกรรมอาสาสมคัร กลุ่ม สมาคมอิสระ (Free 
Association) ท่ีหลากหลายในวฒันธรรมแบบเมือง มุ่งเนน้ให้รัฐลดบทบาทต่อกิจกรรมสาธารณะลง 
แต่ก็มองรัฐในฐานะเป็นคนกลางคอยตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
     4. ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม อนัเป็นการพฒันาจากแนวคิด “ชุมชนเขม้แข็ง” และ
ขยายความเป็นชุมชนออกไปในวงกวา้ง ประชาสังคมในทศันะแบบชุมชนนิยม คือสังคมท่ีเต็มไป
ดว้ยชุมชนในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย เนน้ความร่วมมือเอ้ืออาทรและช่วยเหลือกนัอนัจะน าไปสู่
พลังท่ีเข้มแข็งของภาคประชาชน ซ่ึงประชาสังคมแบบชุมชนนิยมมิได้ปฏิเสธรัฐโดยตรง                 
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ประชาสังคมแบบน้ีเป็นการก่อตวัของชุมชนโดยตรง โดยละลายกบัโครงสร้างของรัฐหรืออีกนัย
หน่ึงก็ยงัมองรัฐวา่ คือกรรมการกลางท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนได ้
     5. ประชาสังคมแบบขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social 
Movement) เป็นเร่ืองของการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีการเมืองสาธารณะ ด้วยขบวนการประชาชน           
เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กฎ กติกา อุดมการณ์ของสังคม ดังเช่น การต่อต้าน           
ลทัธิทุนนิยม กลไกตลาด การคดัคา้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบต่อ
ประชาชน การแสดงสิทธิไม่เช่ือฟังรัฐ (Civic Disobedience) เป้าหมายการต่อสู้มิได้เป็นการยึด
อ านาจรัฐหรือเขา้ไปต่อสู้กบัสังคมการเมือง (Political Society) ของกลไกรัฐ เช่น รัฐบาล รัฐสภา 
พรรคการเมือง ศาล กฎหมาย ราชการ ดงัเช่นขบวนการเคล่ือนไหวในยคุเก่า แต่สนใจพื้นท่ีการเมือง
สาธารณะเพื่อการเปล่ียนแปลง และเพื่อให้วาทกรรมของประชาชนได้มีพื้นท่ีทางความคิด และ
วฒันธรรมของสังคม อนัจะน าไปสู่การปรับสัมพนัธภาพทางอ านาจระหวา่งรัฐ ทุน และประชาชน
เสียใหม่ 
 ปัจจุบันแนวคิดประชาสังคมท่ีนักคิดทางสังคมไทยและขบวนการประชาชนให้           
ความสนใจคือ ประชาสังคมแบบเสรีนิยม แบบชุมชนนิยม และแบบขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่ ส่วนแบบรัฐนิยมและแบบทุนนิยมในทศันะของนกัเคล่ือนไหวแนวขบวนการ
สังคมใหม่ ไม่นบัวา่เป็นประชาสังคมเพราะไม่ไดก่้อก าเนิดข้ึนจากขบวนการภาคประชาชนโดยตรง 
กลุ่มน้ีมีความเห็นว่าแบบรัฐนิยมนั้นเป็นการจดัตั้งโดยรัฐ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการของรัฐและ
มองในอีกแง่มุมหน่ึงคือ เป็นการช่วงชิงวาทกรรมประชาสังคมของรัฐเพื่อดึงประชาชนให้มาอยูใ่น
ก ากบัของรัฐ ส่วนแบบทุนนิยมเป็นฐานคิดมาจากกลุ่มทุนท่ีเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ทางการคา้และธุรกิจของกลุ่มตน ขอ้พึงระวงัคือประชาสังคมท่ีจดัตั้งโดยรัฐหรือน าภาคประชาชน
ไปผูกพนักบัรัฐ มีอ านาจเหนือหรือมีอ านาจในการช้ีน าจะเป็นภาคประชาสังคมท่ีไม่มีความย ัง่ยืน 
เพราะไม่ไดเ้กิดจากส านึกของความเป็นพลเมืองดว้ยตวัของตวัเอง แต่เป็นการยอมตนเพื่อมอบให้แก่
รัฐ ซ่ึงขดักบัหลกัการและแนวคิดของประชาสังคมสมยัใหม่ (ทศพล สมพงษ,์ 2556, หนา้ 128-129) 
 การพฒันา หรือปฏิรูปองค์กรบริหารทอ้งถ่ิน โดยการกระจายอ านาจส่วนกลาง หรือ   
ส่วนภูมิภาคในช่วงหน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา เป็นเร่ืองของการสร้างองค์กรบริหารท้องถ่ิน (Local 
Administration) เท่านั้น ยงัมีการพูดถึงการสร้างประชาสังคมทอ้งถ่ิน (Local Civil Society) นอ้ย
มากทั้งๆ ท่ีประชาสังคมทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัช้ีขาดความส าเร็จของการปกครองประชาธิปไตย เพราะ
เป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสังคมในการปกครองตนเอง มากกวา่การเลือกผูแ้ทนไป
เป็นผูป้กครอง จึงขอท าความเขา้ใจในเร่ืองขององค์กรบริหารทอ้งถ่ินและประชาสังคมท้องถ่ิน 
โดยสังเขป ดงัน้ี 
 1. มีความเขา้ใจผิดและมีความสับสนอยู่เสมอว่า องค์กรบริหารทอ้งถ่ินเป็นส่ิงเดียวกบั
องค์กรชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งสององค์กรมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมต่อกนัจริงแต่มิใช่ส่ิงเดียวกนั องค์กร
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บริหารทอ้งถ่ินอยู่ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจรัฐ (State) ส่วนองค์กรชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนท่ีอยู่นอก
โครงสร้างอ านาจรัฐ หากดูพฒันาการของชุมชนทอ้งถ่ินไทยแลว้ จะพบวา่มีการพฒันามาชา้นานซ่ึง
มีการพฒันาการเร่ือยมาเป็นเอกเทศก่อนการเกิดรัฐไทย จึงไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัอ านาจรัฐ ส่วนการเกิด
องค์กรบริหารท้องถ่ินนั้น เป็นความพยายามของรัฐไทยท่ีเอารูปแบบการปกครองของรัฐแบบ
ตะวนัตก มาสวมลงในพื้นท่ีหรือท้องถ่ิน (แต่ต่างจากแบบตะวนัตกตรงท่ียงัมีอ านาจรัฐในส่วน
ภูมิภาค คอยควบคุมส่วนทอ้งถ่ินอยู่อย่างแน่นหนา) โดยให้ชุมชนทอ้งถ่ินได้มีกลไกในการเลือก
ผูแ้ทนเขา้ไปบริหารในองค์กรบริหารท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการเน้นท่ีการสร้างรัฐเท่านั้น ท าให้คนใน
ภูมิภาคถูกปกครองโดยขา้ราชการส่วนภูมิภาคและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งสร้างประชาสังคมทอ้งถ่ิน (Local Civil Society) ควบคู่กนัไป เพื่อให้ประชาสังคมน้ีท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลและท างานร่วมกบัขา้ราชการส่วนภูมิภาค และนกัการเมืองทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและ
อย่างมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาทุกชนิดในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญรุ่งเรือง
ในทุกๆ ดา้น 
 2. ข้อเสนอในการกระจายอ านาจรัฐไปยงัองค์กรบริหารท้องถ่ิน เป็นความพยามท่ี
ปรารถนาดีในการสร้างรัฐท้องถ่ินโดยเน้นประเด็นการเมือง กฎหมายเท่านั้ น แต่ในกรอบ
แนวความคิดใหม่ในเร่ืองประชาสังคมนั้นเป็นการเอา “ชุมชนทอ้งถ่ิน” เป็นตวัตั้ง เน้นการยอมรับ
สิทธิของชุมชน ชุมชนมีสิทธิในการดูแลสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของตนเอง มีสิทธิในการดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการระงบัขอ้พิพาทกนัเองตามประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีไดป้ฏิบติักนัมาชา้นาน เป็นตน้ (ชูชยั ศุภวงศ,์ 2540, หนา้ 15-16) 
 ขบวนการเคล่ือนไหวประชาสังคมเป็นกา้วยา่งท่ีกลมกลืน เป็นเน้ือเดียวกนักบัขบวนการ
เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ท่ีนอกเหนือไปจากสิทธิการมีชีวิตอยู ่และมีการตีความใหม่ของ
สิทธิทางการเมืองซ่ึงมิไดเ้นน้เฉพาะสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น สิทธิท่ีวา่น้ีไดแ้ก่ สิทธิสตรี 
สิทธิของคนรักเพศเดียวกนั สิทธิของคนพื้นเมืองดั้ งเดิม สิทธิของชนกลุ่มน้อย สิทธิของผูล้ี้ภยั            
สิทธิเด็ก สิทธิของชุมชน สิทธิคนจน สิทธิของผูติ้ดเช้ือเอดส์ สิทธิของคนกินมงัสวรัิติ สิทธิการด ารง
อยู่ของธรรมชาติท่ีต้องมาก่อนการด ารงอยู่ของมนุษย์ สิทธิผูบ้ริโภคและสิทธิแรงงานข้ามชาติ           
เป็นตน้ นบัเป็นจุดหกัเหของการพฒันาประชาธิปไตยไปในอีกเส้นทางหน่ึงท่ีเคารพรับฟังเสียงของ
คนเล็กๆ ให้ความส าคญัต่อเร่ืองท่ีดูเล็ก ซ่ึงแต่เดิมไร้พลงัอ านาจหรือไร้ผูส้นใจให้มีความเขม้แข็ง  
คนตระหนกัรู้มากข้ึน จึงถูกเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่เป็น “การเมืองภาคประชาชน” (อนุชาติ พวงส าลี 
และกฤตยา อาชวนิจกุล, 2542, หนา้ 6) 
 7. การเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย 
     ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎร ซ่ึงไดแ้ก่ทหาร พลเรือน 
ไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มการเมืองอ่ืนๆ เขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท าให้การเมืองในระยะแรกๆ เป็นเร่ืองของคนกลุ่มนอ้ยหรือเร่ืองของคนชั้นน า ประชาชนไม่ไดเ้ขา้
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ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นเกิดการปฏิวติัรัฐประหารบ่อยคร้ัง 
และยงัไม่เป็นประชาธิปไตย หากแต่เป็นการปกครองของบุคคลกลุ่มหน่ึง ต่อมาวนัท่ี 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 เกิดการต่อสู้เรียกร้องของประชาชน มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นผูน้ าการสร้างกระแส                
การชุมนุมต่อตา้น ส่งผลใหข้บวนการนิสิตนกัศึกษามีบทบาททางการเมืองอยา่งเห็นไดช้ดั อาจกล่าว
ไดว้า่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นจุดส าคญัหรือเป็นหลกัส าคญัของการเมืองภาคประชาชน 
     ต่อมาประชาชนในระดับล่างทั้ งกรรมกร ชาวนาคนยากจน รวมทั้งชนชั้นกลางมี     
การลุกข้ึนต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย หลายเหตุการณ์ในระยะต่อมา
ได้มีความพยายามท่ีจะลม้ลา้งระบอบประชาธิปไตยท าให้เกิดการปฏิวติัสังคม มีการปราบปราม
นิสิตนักศึกษาอย่างรุนแรง ท าให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาหันไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย แต่ก็ยงัมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองมาอย่างต่อเน่ือง แต่เป็นการเคล่ือนไหวเฉพาะ
เหตุการณ์ส าคญัๆ จากความแตกแยกภายในประเทศทั้งจากขบวนการคอมมิวนิสต์สากลและจาก
ภายในประเทศ ท าให้ภาครัฐเร่ิมด าเนินนโยบายฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยเนน้เร่ืองความสามคัคีของ
คนในประเทศส่งผลใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโต ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมาก
ข้ึนส่งผลให้ประชาชนเร่ิมเคล่ือนไหวต่อสู้ทางการเมืองลดลง การต่อสู้เรียกร้องมีข้ึนเฉพาะ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในด้านการพฒันาเศรษฐกิจสังคม การไม่ได้รับ           
ความเป็นธรรมจากอ านาจรัฐ ความไม่ยุติธรรมทางกฎหมาย การได้รับผลกระทบในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม 
 หลังจากนั้นเกิดการรวมกันลุกข้ึนต่อสู้ของประชาชนผูรั้กความเป็นประชาธิปไตย 
คดัคา้นร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจเผด็จการ อนัเป็นผลมาจากการรัฐประหารของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ การคัดค้านการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของผูน้ าคณะรักษา           
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) รวมทั้งเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเม่ือปี พ.ศ. 2535 โครงสร้าง               
การชุมนุมเคล่ือนไหวได้เปล่ียนจากนักศึกษาและประชาชนระดับอ่ืนๆ มาเป็นโครงสร้างท่ี
ประกอบด้วย ชนชั้นกลาง นักธุรกิจเป็นหลัก เกิดการจัดตั้ งกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน (Non-
Govermental Organization : NGOs) ท่ีเขา้มามีบทบาททางการเมืองเพื่อผลกัดนัให้มีการพฒันา
ประชาธิปไตยจนกระทัง่ปัจจุบนัมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนท่ีรวมตวักนั เช่น 
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)                 
การรวมตวัของประชาชนในการจดัตั้งเป็นองคก์ร สมาคม สหพนัธ์ สมชัชา พรรคการเมือง แนวร่วม
พนัธมิตร ในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นพลงัประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลกัษณะการเมือง
ภาคประชาชน  
 การเมืองภาคประชาชนมีรูปแบบและพฒันาการเคล่ือนไหวเป็นระบบดีข้ึน ประกอบกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีการก าหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ทั้งเร่ืองการก าหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การตดัสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม 
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รวมทั้ งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะปฏิรูปการเมืองให้เป็น
การเมืองของประชาชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนทั้งในระดับชาติ ท้องถ่ิน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดย
ประชาชน เพื่อใหเ้กิดความสุจริตและโปร่งใสในระบอบการเมือง และสุดทา้ย ท าให้ระบบการเมือง
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2554, หนา้ 15-19) 
 การเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย ปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับและมีฐานะชอบธรรม
ทางการเมือง สามารถถ่วงดุลต่อรองกบัการเมืองในระบบรัฐสภาได้มากข้ึน เพราะลกัษณะของ    
การเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนมิใช่แค่เพียงท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน แต่ยงัรวมถึงการมีจุดมุ่งหมายในการเขา้ถึงอ านาจรัฐ ในหลายคร้ังพบว่าการริเร่ิมหรือ                  
การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัทางการเมืองจะถูกก าหนดโดยประชาชน เช่น การร่างรัฐธรรมนูญฉบบั 
พ.ศ. 2550 การปฏิรูปการเมือง ทั้งน้ีการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆ                 
จึงเป็นการช้ีให้ภาครัฐเห็นถึงความต้องการของประชาชน รวมทั้ งข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการพฒันาตามแนวทางท่ีภาครัฐก าหนด 
 8. กฎหมายต่างๆ ทีส่่งเสริมการเมืองภาคประชาชน 
     นอกจากรัฐธรรมนูญแลว้ยงัมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการสร้างการเมืองภาคประชาชน
อาทิ พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเมือง พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
และพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นตน้ 
       1. พระราชบัญญตัิสภาพฒันาการเมือง พ.ศ. 2551  
           กฎหมายน้ีจดัให้มีสภาพฒันาการเมืองท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ความเขม้แข็งในทางการเมืองทั้งน้ีโดยมีการส่งเสริมภาคประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง 
ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม ให้สามารถใช้สิทธิ
ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ทั้งในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมใน            
การก าหนดนโยบาย การวางแผนดา้นต่างๆ ทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน การตดัสินใจทางการเมือง 
การจดัท าบริการสาธารณะ และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และร่วมมือกบัสภาองค์กรชุมชน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาองคก์รชุมชนเพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
           โดยท่ีองค์กรภาคประชาสังคม หมายความถึงชุมชนชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชน
ทอ้งถ่ินดั้งเดิม ซ่ึงรวมกนัเป็นสภาองค์กรชุมชนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนและ
องค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการเมืองภาคประชาชนจึงมีการจดัตั้ ง
กองทุนพฒันาการเมืองภาคประชาชนข้ึน เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ ง
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชน ท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
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แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี จึงเป็นกฎหมายท่ีมุ่งเสริมสร้าง
กระบวนการการเมืองภาคประชาชนฉบบัหน่ึง 
       2. พระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
           กฎหมายน้ีส่งเสริมการขบัเคล่ือนภาคประชาสังคมในชุมชนโดยเรียกวา่สภาองคก์ร
ชุมชนต าบล โดยท่ีองค์กรชุมชนคือองค์กรท่ีเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชน
ทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีจดแจง้ตามกฎหมายน้ี 
           ทั้งน้ีชุมชนคือกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัโดยมีผลประโยชน์วตัถุประสงคร่์วมกนั
เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกนัหรือท ากิจกรรมอนัชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกนัหรือ
ด าเนินการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีระบบ
บริหารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้
           ภารกิจของสภาองคก์รชุมชนท่ีส าคญัคือ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สมาชิกองคก์ร
ชุมชนอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินศิลปะหรือวฒันธรรมอันดีของชุมชน    
และของชาติ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานของรัฐใน
การจดัการและบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยืน จดัให้มีเวทีการปรึกษาหารือกนัของประชาชนเพื่อส่งเริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีมีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ
สุขอนามยัคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้ งน้ีต้องมีการน าความเห็นของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณา 
       3. พระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
           พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติฉบบัน้ีประกาศใชเ้ป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายท่ีมีการเตรียมการมายาวนานกวา่ 7 ปี พ.ร.บ. ฉบบัน้ีเกิดข้ึนเพื่อประชาชน 
มาจากประชาชนและเป็นของประชาชน ผูค้นนบัลา้นไดมี้ส่วนร่วมในทุกจงัหวดัทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่ 
ตั้งแต่หมู่บา้นถึงสมชัชาสุขภาพแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองสุขภาพ 
ระบบโครงสร้าง แนวทางการส่งเสริมดูแลรักษา 
           พ.ร.บ. สุขภาพน้ีมุ่งหมายท าให้เกิดส านึกใหม่วา่ สุขภาพเป็นของประชาชน แต่ละ
คนสามารถสร้างได้ ชุมชนประชาคมร่วมกนั ท่ีส าคญัคือในมาตรา 5 ท่ีระบุว่าบุคคลมีสิทธิใน       
การด ารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ทั้ งน้ีบุคคลมีหน้าท่ีร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการให้เกิดส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม ตามวรรคแรกของมาตรา 
5 และในมาตรา 13 ท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ตลอดจนมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลค า
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ช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการอนุญาต หรือการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือต่อชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเร่ืองดงักล่าว 
           ทั้ งน้ีสมัชชาสุขภาพคือกระบวนการท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ท่ี
เก่ียวข้องได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความมีสุขภาพของประชาชน โดยจดัให้มีการประชุมอย่าง
เป็นระบบและอยา่งมีส่วนร่วม 
           กฎหมายสุขภาพฉบบัน้ี ไม่ไดเ้นน้การบงัคบัและการลงโทษ เนน้การส่งเสริมทั้งมี 
“ธรรมนูญสุขภาพ” เพื่อสร้างกระบวนทศัน์ใหม่แบบท่ีคนพึ่งพาตนเอง ดูแลสุขภาพตวัเองไดม้าก
ยิ่งข้ึนดงัระบุในมาตรา 41 ท่ีให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจดัท าธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพ 
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการด าเนินการดา้นสุขภาพ
ของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
       4. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  
           กฎหมายน้ีเป็นกฎหมายใหม่ท่ีออกมาเพื่อให้หน่วยงานราชการให้ความส าคญั    
กบัการบริหารจดัการท่ีดี ท่ีค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีความโปร่งใสในการท างาน
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง                
ความตอ้งการของประชาชน และมีการประเมินผลการท างาน มีการลดขั้นตอนการท างานเพื่อให ้
เกิดความคล่องตวั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 
 9. กระบวนการของการเมืองภาคประชาชน 
     กระบวนการการเมืองภาคประชาชน ตามลักษณะแนวคิดการจดัการทางสังคมท่ี
สังเคราะห์ข้ึนประกอบดว้ยองคก์ร (Organizing) ความไวว้างใจ (Trust) ผูน้ า (Elite) การเช่ือมโยง
เครือข่าย (Networks) การเกณฑ์หรือการระดม (Mobilizing) การส่ือสาร (Communication) และ         
การท าให้เป็นข่าวหรือเป็นประเด็นสาธารณะ (Public Issue) ซ่ึง ณรงค์ บุญสวยขวญั (2552) ได้
น าเสนอแนวคิดตามภาพประกอบท่ี 3 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ร ผูน้ า 

ความไวว้างใจ การเกณฑ์ 

ส่ือสาร/ท าใหเ้ป็นข่าว เครือข่าย 
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ภาพประกอบที ่3 กรอบคิดเชิงทฤษฎีการจดัการทางสงัคมเพ่ือการอธิบายการพฒันาการเมืองภาคประชาชน 
ที่มา : ณรงค ์บุญสวยขวญั (2552, หนา้ 131) 
 

       9.1 องค์กร (Organizing) 
   องค์กรในภาคการเมืองภาคประชาชนนั้ นเป็นองค์กรท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
เป้าหมายวิธีการต่างๆ เง่ือนไขแนวโน้มบริบทหรือนิเวศวิทยา องค์กรจะส่งผลต่อรูปแบบหรือ
ลกัษณะ องค์กรสัมพนัธ์กบัธรรมชาติขององค์กร ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีนกัวิชาการอย่าง Morgan 
(1986) อุปมา อุปมยั (Metaphor) ลกัษณะธรรมชาติขององคก์รไวจ้  านวน 8 ประการ คือ 
             1. องคก์รในฐานะกลไก   หรือ Organization as Machines 
             2. องคก์รในฐานะองคอิ์นทรีย ์ หรือ Organization as Organisms 
             3. องคก์รในฐานะสมอง  หรือ Organization as Brains 
             4. องคก์รในฐานะวฒันธรรม  หรือ Organization as Cultures 
             5. องคก์รในฐานะระบบการเมือง หรือ Organization as Political System 
             6. องคก์รในฐานะนกัโทษทางจิต หรือ Organization as Physic Prisons 
             7.องคก์รในฐานะการเปล่ียนแปลงหรือOrganization as Flux and Transformation 
 
      8. องคก์รในฐานะเคร่ืองมือของการครอบง า หรือ Organization as Instrument of 
Domination 
 ในท่ีน้ีจะน าเสนอการจดักลุ่มองคก์รการเมืองภาคพลเมืองผา่นองคก์รในฐานะวฒันธรรม 
(Organization as Culture) ตามความเป็นจริงท่ีวา่ วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ ประเพณี 
ความเช่ือ ประวติัศาสตร์ ค่านิยม ซ่ึงเป็นบรรทดัฐานทางสังคม หรือวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของคน
หรือคนท างาน ท าใหมี้ความสัมพนัธ์กบัการบริหารดว้ย เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 
 เพราะฉะนั้น รูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิผลหรือความส าเร็จขององค์กรจึงมาจากปัจจยั
เร่ืองค่านิยม ความรู้สึก ความเช่ือของทุกคน และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัของสมาชิกในองคก์ร 
เม่ือเป็นเช่นนั้น บริบททางสังคมวฒันธรรมจึงมีความส าคญัต่อรูปแบบการจดัการองคก์ร ท าให้ตอ้ง
มีการท าความเขา้ใจและหาวธีิการดึงเอาพลงัจากวฒันธรรมเขา้มาใชส้ร้างผลความส าเร็จ 
 ดงันั้น ลกัษณะของกลุ่มหรือองคก์รท่ีมีนยัต่อการพฒันาการเมืองภาคพลเมืองจึงสมควร
พินิจพิจารณาจากองค์ประกอบ 8 ประการของกลุ่มองค์กร ขบวนการ ได้แก่ 1) การก่อเกิด                        
2) เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และลกัษณะเฉพาะ 3) ลกัษณะการจดัโครงสร้างองคก์ร  4) เง่ือนไขของ
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การเกาะเก่ียวร่วมกันภายใน 5) ทิศทางการเคล่ือนไหว 6) ผูน้ า 7) การมีกิจกรรมต่อเน่ือง และ         
8) เนน้ศกัยภาพภายใน 
  9.1.1 การก่อเกดิ  
            การเกิดกลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสังคม มีหลากหลายมิติ หลายแนวคิด
ทฤษฎี และหลายระดบั (มนตรี เจนวิทยก์าร, 2528, หนา้ 523-524) ท่ีส าคญัและมีอิทธิพลมีอยู่สอง
ทฤษฎี คือ  
            1. ทฤษฎีการกระท าร่วมกนั (Collective Action Theory) ของ Olson เสนอวา่ 
ปกติแลว้คนจะไม่รวมกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่ เพราะค่าใชจ่้ายของการเป็นสมาชิกและการเขา้
ร่วมไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ทวา่คนจะเขา้ร่วมใน“กิจกรรมร่วมกนั” ก็ต่อเม่ือไดรั้บผลประโยชน์
พิเศษ หรือในกรณีการเป็นสมาชิกมาจากการบงัคบั เม่ือกลุ่มมีขนาดเล็กพอท่ีผูเ้ขา้ร่วมมองเห็นวา่เขา
มีความส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่ม 
            2. ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) ของ Salisbury ไดอ้ธิบายผา่น
แนวคิดการแลกเปล่ียนไวว้่า กลุ่มเกิดข้ึนมาเพราะผูน้ าหรือผูก่้อตั้ งชักชวนคนให้เข้ามาร่วมโดย        
มีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจ ตวัอย่าง เช่น 1) ผลประโยชน์ทางวตัถุ เช่น เงิน งาน การซ้ือของถูก     
2) การให้ความรู้สึกทางอารมณ์ร่วมกนั (Solidarity) เช่น ไดใ้กลชิ้ด ไดพ้บปะเพื่อน 3) จุดมุ่งหมาย 
(Purposive) ดา้นอุดมการณ์ ทั้งน้ี Salisbury เช่ือวา่กลุ่มการเมืองจะเนน้เร่ืองแรงจูงใจดา้นอุดมการณ์
หรือจุดมุ่งหมาย 
            อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มมีเพียงอุดมการณ์อย่างเดียวก็จะท าให้องค์กรไม่
มัน่คงถาวร เพราะไม่มีผลประโยชน์ทางวตัถุดึงดูดผูค้นให้มารวมกลุ่ม ตรงกนัขา้มกบักลุ่มท่ีเน้น
ผลประโยชน์ทางวตัถุ แมจ้ะเสียค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งสูงแต่เม่ือจดัตั้งเสร็จแล้วมกัจะด ารงอยู่ได้
ค่อนขา้งถาวร ดงันั้นการก่อเกิดกลุ่ม องคก์ร ขบวนการทางสังคมในมิติการปฏิบติัการประชาสังคม 
จึงพบวา่อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นส่ิงส าคญั เม่ือเป็นเช่นนั้น การเกิดกลุ่มองคก์รประชาสังคมจึง
สัมพนัธ์กบักระบวนการการสร้างความเป็นประชาธิปไตยการจรรโลงประชาธิปไตย และประโยชน์
ทางวตัถุหรือเศรษฐกิจดว้ยพร้อมกนั  
  9.1.2 เป้าหมาย วตัถุประสงค์ และลกัษณะเฉพาะ 
    กลุ่ม องคก์ร ขบวนการทางสังคม มีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะอย่างชดัเจน และมีการด าเนินงานอย่างอิสระ ลกัษณะเฉพาะทั้งสองประเด็นน้ีท าให้
การเคล่ือนไหวของการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบการเมือง 
หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจในนโยบายของระบบการเมือง  เป้าหมายใน                
การเคล่ือนไหวของการเมืองภาคพลเมืองต้องเป็นเป้าหมายท่ีมีความอิสระจากราชการ แต่ทว่า           
ความอิสระจากรัฐก็ยงัมีความแตกต่างกนัได ้
  9.1.3 ลกัษณะการจัดโครงสร้างองค์กร 
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           ลกัษณะการจดัโครงสร้างกลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสังคม ของการเมือง
ภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนนั้น มีประเด็นถกเถียงทางแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้าง
องคก์รเป็น 2 แนวทาง คือ 
           แนวทางหน่ึง ยอมรับวา่ กลุ่ม องคก์ร ขบวนการทางสังคม หรือประชาสังคม
ตอ้งมีการจดัโครงสร้างระบบท่ีชัดเจน ในท านองเดียวกบัการจดัโครงสร้างองค์กรแบบทางการ 
(Formal Organization) อีกแนวทางหน่ึงยอมรับวา่เป็นกลุ่มองคก์รแบบหลวมๆ หรือเป็นกลุ่มองคก์ร
แบบชาวบา้นท่ีมาจากส านึก ลกัษณะการจดัโครงสร้างของกลุ่มสะทอ้นถึงความเป็นกลุ่มองค์กร
แบบปฐมภูมิท่ีค่อนขา้งมีอิสระจากรัฐ หรือไม่จ  าเป็นตอ้งเคร่งครัดกบักฎระเบียบของรัฐหรือรัฐเขา้
มาเก่ียวขอ้งควบคุมไดน้้อย (Almond & Verba, 1965, p.245) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์แบบราบไม่มี   
ความซบัซอ้นและก าหนดการแบ่งงานกนัไม่ชดัเจน 
           สองทัศนะท่ีแตกต่างกันดังกล่าว สัมพันธ์กับการสรุปมุมมองการจัด
โครงสร้างองคก์รตามท่ี Thomson (อา้งถึงใน Denhardt, 2004, p.82) จ  าแนกกลุ่มออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือองคก์รในระบบปิด (Close System) กบั องคก์รในระบบเปิด (Open System)  
           และเม่ือกล่าวถึงกลุ่มองคก์รตอ้งเขา้ใจวา่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดลอยๆ โดดๆ แต่จะมี
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ หรือบริบทต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลก าหนดสาระส าคัญของรูปแบบกลุ่มองค์กร 
(Denhardt, 2004, p.82) หรือมีการยอมรับว่าให้มีการปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมกบับริบท
หรือส่ิงแวดล้อมต่างๆ บ้างก็มีการผสมผสานระหว่างสองแนวทางดังกล่าวข้างต้นเข้าด้วยกัน 
เพียงแต่กลุ่มองคก์รตอ้งมีความหลากหลายและปรับตวัอยูต่ลอดเวลา อาจจะมีเง่ือนไขทางประเพณี
วฒันธรรมหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างกลุ่มองคก์รเสมอๆ  
 ประภาส ป่ินตบแต่ง (2551, หน้า 96-102) ไดศึ้กษาขบวนการ “สมชัชาคนจน” พบว่ามี
การจดัโครงสร้างเป็นแบบเครือข่ายสร้างกลไกตดัสินใจแบบเสมอหน้ากนั หรือเป็นการตดัสินใจ
แนวราบ ประกอบดว้ย 
 1. สมชัชาพ่อครัวใหญ่ เป็นท่ีประชุมในการก าหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ เป็นหัวใจของ
การตดัสินใจร่วมกนัของผูน้ ารวมหมู่ซ่ึงมาจากตวัแทนของกรณีปัญหา 125 กรณีปัญหาหรือรวมเป็น 
6 กลุ่มปัญหา รวมทั้งส้ิน 268 คน 
 2. ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยเอ็นจีโอ (Non-Government Organizers-NGOs) ประมาณ           
40-50 คน  
 3. กองเลขานุการประกอบดว้ย เอ็นจีโอประมาณ 4-5 คน คดัเลือกมาจากความสมคัรใจ 
ท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่อสมชัชาพ่อครัวใหญ่ รวมทั้งตอบโต้
ประเด็นต่างๆ  
  9.1.4 เงื่อนไขของการเกาะเกีย่วร่วมกนัภายใน 
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            แรงเกาะเก่ียวหรือเง่ือนไขของการเกาะเก่ียวร่วมกันในกลุ่มองค์กรมี 3 
ประการ คือ  
            ประการแรก กฎระเบียบของกลุ่มองค์กรแบบทางการ หรือองค์กรแบบ
วิชาชีพ มกัจะอธิบายว่าเคร่ืองมือหรือสายใยสัมพนัธ์ท่ีท าให้กลุ่มองค์กรด าเนินการอยู่ไดด้้วยกฎ 
กติกา ระเบียบ หรืออาจจะเป็นบรรทดัฐาน ค่านิยมก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะองคก์รวา่เป็นองคก์ร
แบบชาวบา้นหรือองคก์รแบบทางการ 
            อย่างไรก็ดี กฎระเบียบขององค์กรอาจจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพียงแต่มา
จากสมาชิกช่วยกนัสร้างข้ึนมาเอง มากกว่าท่ีจะให้รัฐหรือสถาบนัจากภายนอกสร้างข้ึน ส าหรับ
เน้ือหาสาระของกฎระเบียบ อาจจะใช้เน้ือหารสาระการจดัการแบบใหม่หรืออาจจะประยุกต์เอา
บรรทดัฐาน ค่านิยม ประเพณีวฒันธรรม มาเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือแนวปฏิบติั เช่นเดียวกับ
กฎระเบียบสามารถปรับเปล่ียนได้ง่าย เพื่อรองรับการปฏิบัติและการด ารงอยู่ร่วมกัน มิใช่
กฎระเบียบกลายเป็นพนัธนาการ 
            ประการท่ีสอง แรงเกาะเก่ียวหรือยึดโยงให้ปัจเจกบุคคลมาเป็นสมาชิกกลุ่ม
องคก์รในการจดัการกบักลุ่มองคก์รชาวบา้นหรือองคก์รแบบปฐมภูมิ วา่มาจากบรรทดัฐาน ค่านิยม 
ประเพณีวฒันธรรม เช่น ในสังคมการเมืองของไทย พบว่าจะมีความเหนียวแน่นหรือการเกาะเก่ียว
ภายในของกลุ่มองค์กรทางสังคม อนัประกอบข้ึนมาจาก “แรงเกาะเก่ียวภายใน หรือความมีน ้ าใจ
และเสรีภาพ หรือมีความโอบออ้มอารี ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การด ารงอยูร่่วมกนัผา่น
ความเป็นญาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี” ความเป็นเครือญาติหรือเง่ือนไขท่ีมาจากพื้นถ่ินเดียวกนั 
            ประการท่ีสาม มาจากเง่ือนไขทางอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ ตลอดจน
ทศันคติต่างๆ เป็นปัจจยัร้อยรัดความเป็นกลุ่มองค์กรร่วมกนั นัน่คือการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรมี
ทศันคติทางการเมืองท่ีมีความคิดความเช่ือท่ีวา่ การเป็นสมาชิกกลุ่มองคก์รสามารถเป็นช่องทางท่ีจะ
มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองแบบตัวแทนได้ หรือการรวมกลุ่มสามารถท าให้ระบบการเมือง
ตอบสนองใหต้ามความตอ้งการได ้
  9.1.5 ทศิทางการเคลือ่นไหว 
            ทิศทางนโยบายของกลุ่มองค์กรมาจากสมาชิกซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนได้เสีย 
สมาชิกจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการก าหนดทิศทางนโยบายของกลุ่มองค์กร ลักษณะเช่นน้ีคือ
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน กลุ่ม
องคก์รจึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมาชิกหรือบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนมีโอกาสเขา้ถึงอย่างมีศกัด์ิศรีและมีโอกาสท่ี
จะร่วมกนัสร้างนโยบาย โครงการ กิจกรรม เช่นน้ีกิจกรรม กระบวนการจะเป็น “แหล่งปฏิสัมพนัธ์” 
ทางความคิด พดูคุยถกเถียงและหารือระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง และสามารถเขา้ถึงแหล่งปฏิสัมพนัธ์
ไดง่้าย งานของ ณรงค ์บุญสวยขวญั (2549, หนา้ 238-240) พบวา่ การประชุม เป็นรูปแบบท่ีแสดงถึง
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
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  9.1.6 การมีกจิกรรมต่อเน่ือง 
            การมี “กิจกรรมต่อเน่ือง” มีความส าคญั เพราะว่ากิจกรรมคือเคร่ืองมือหรือ
ส่ือท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ในด้านหน่ึงกิจกรรมในการเคล่ือนไหว
เปรียบเสมือนชีพจรวดัการด ารงอยูข่องกลุ่ม องคก์ร ขบวนการ ส่วนอีกทศันะหน่ึงกล่าววา่ กิจกรรม 
คือพื้นท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกสามารถเขา้ถึงได้หรือกิจกรรมเป็นแหล่งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก 
(Charney, 1998) 
  9.1.7 เน้นศักยภาพภายใน 
            ศกัยภาพภายใน ความเขม้แข็งของกลุ่ม องคก์ร ขบวนการของการเมืองภาค
พลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน เกิดจากการจดัการดว้ยทรัพยากรภายใน เป็นตน้ว่าก าลงัทุน 
สติปัญญา วสัดุส่ิงของ ฯลฯ หรือ อาจจะมาจากการช่วยเหลือสนบัสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น 
องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรวิชาการ หรือองค์กรอ่ืนๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
งบประมาณเบ้ืองตน้ 
       9.2 ผู้น า (Elite) 
   การเมืองภาคประชาชนในกระบวนการกลุ่ม องค์กร ขบวนการตอ้งมีผูน้ า เสมอ
ในทางวิชาการมีการยอมรับถึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั คือผูน้ าตอ้งมีความเขม้แข็ง
และตอ้งมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ (ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง, 2532, หนา้ 165-169) 
   สรุป ประเด็นผูน้ าได้อย่างน้อย 2 ทศันะ คือทัศนะแรก กลุ่มองค์กรต้องมีผูน้ า 
เพียงแต่ตอ้งไม่ผูกขาด ผูน้ าตอ้งมีหลากหลายและตอ้งมีการแยง่ชิงการน าระหว่างสมาชิก จึงสร้าง
ผูน้ าและองค์กรให้เขม้แข็งได ้(Gerlarch, 1999, pp.8-89) ส่วนในองคก์รแบบใหม่ วิจารณ์ พานิช 
(2548) เสนอไวว้า่ผูน้  าองคก์รแบบใหม่ตอ้งมีบุคลิกท่ีเป็นผูมี้นิสัยแหกคอก ทศันะท่ีสองมีขอ้โตแ้ยง้
วา่ ขบวนการพลเมืองไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูน้ า ตวัอยา่งเช่น ทศันะของนกัปฏิบติัการ อานนัท์ ปันยารชุน 
(2545) และ Mathews (1999) เพราะเช่ือมัน่วา่ผูน้  าไม่มีความจ าเป็นเท่ากบัพลงัของกลุ่มสมาชิกหรือ
พลงัของพลเมือง 
 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2553) สรุปว่า การเคล่ือนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน            
ยงัไม่อาจจะถ่วงดุลอ านาจรัฐและก าหนดขอบเขตอ านาจทุนไดผู้น้  าจึงคงเป็นผูน้ าท่ีมีแนวทางการน า
ในระดบักลุ่ม องคก์ร ขบวนการของตวัเอง แต่อยา่งไรก็ตาม บทบาทของผูน้ าก็ยงัมีความส าคญัใน
กลุ่มองค์กรและการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีเพราะผู ้น าเป็นผู ้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจปัญหาและรู้          
แนวทางการเคล่ือนไหวไดดี้กวา่สมาชิก 
 สรุป คุณลกัษณะผูน้ ากลุ่มองคก์รในการเมืองภาคพลเมืองควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. เป็นตัวเช่ือมโยงและเป็นผูน้ าหรือเร่ิมต้นในการเปล่ียนแปลง จึงเป็นผูริ้เร่ิมหรือ              
ผูจุ้ดประกาย หรือกระตุน้ใหส้มาชิกในการด าเนินงาน 
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 2. บทบาทของผูน้ า เป็นผูป้ระสานงาน ผูอ้  านวยการ (Facilitators) ท่ีปราศจากอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมาย (Authority) แต่คอยช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา 
 3. มีความสามารถพิเศษเฉพาะตวัในการวเิคราะห์ปัญหา โดยใชค้วามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการด าเนินการขณะท่ีสมาชิกผูอ่ื้นปฏิบติัไม่ได ้หรือเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปหรือ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ หรือมีความรู้ในการท าอาชีพ มีความฉลาด มีไหวพริบ 
เป็นคนช่างคิด ขยนัขนัแขง็ รู้จกัแบ่งงานให้ผูอ่ื้นไดป้ฏิบติังาน มีบุคลิกภาพหรือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
ซ่ึงประกอบดว้ย  
       -  สนใจใฝ่รู้ดว้ยตนเองเสมอ  
       -  กลา้ทดลองท าในส่ิงใหม่ๆ เรียนรู้ลองผิดลองถูก เป็นคนช่างคิด ช่างท า ช่างจดจ า 
ช่างสังเกต สามารถสรุปบทเรียนไดร้วดเร็วและแยกแยะขอ้มูลไดดี้ 
       -  มีความเป็นตวัของตวัเอง 
       -  มีความสามารถในการประสานกบัองคก์รและสถาบนัต่างๆ ไดดี้ 
       -  มีความเขา้ใจชุมชนตนเองและสังคมภายนอก จึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหา
สาเหตุของปัญหาได ้
       -  มีความมุ่งมัน่จริงใจและท างานด้วยความเสียสละ อาจจะท างานเป็นตวัอย่างให้
สมาชิกเห็นอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยจนเป็นท่ียอมรับ หรือใหค้วามส าคญักบังาน 
       -  การเป็นผูน้ าตอ้งคบคนมาก ตอ้งพบคนแปลกหนา้ 
       -  ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของผูอ่ื้น หรือตอ้งเอาใจเขา้มาใส่ใจเรา 
       -  เป็นผูท่ี้มีลกัษณะการเจรจาดี มีวาทศิลป์ สามารถชกัจูงโน้มนา้ว 
 4. ผูน้  าเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของกลุ่มหรือองค์กร ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์และเป็นเครือข่ายท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลภายนอก องคก์ร และสถาบนัต่างๆ ทั้งจากราชการและเอกชน (ไพฑูรย ์
โพธิสวา่ง, 2532, หนา้ 165) 
       9.3 ความไว้วางใจระหว่างกนั (Trust) 
   ความไวว้างใจ (Trust) ระหวา่งกนั เป็นนามธรรมของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในองคก์ารต่างๆ และหน่วยทางสังคมทั้งหลาย มีการอธิบายถึงความไวว้างใจ 
(Trust) ท่ีเป็นความเช่ือ (Trust) และเป็นความน่าเช่ือถือท่ีเป็นความเช่ือ (Trust is the Belief) 
   โดยธรรมชาติของความเช่ือและความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกนั กล่าวคือ 
ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตและวดัได้จากพฤติกรรมทางลบและพฤติกรรมทางบวก 
(Offe, 1999, pp.46-47 อา้งถึงใน Warren, 1999, pp.56) ดงันั้น จึงมีผลต่อความลม้เหลวและ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
       9.4 การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network) 
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   Starkey (1997, p.14) กล่าววา่ การเช่ือโยงเครือข่ายเป็นการรวมกลุ่มของปัจเจก
บุคคลหรือองค์กรท่ีมีลักษณะพื้นฐานท่ีส าคัญ คือ “ความสมัครใจ” หรือความเป็นอิสระใน                  
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือสารสนเทศและกิจกรรมร่วมกนั (Exchange of Information, Joint 
Action) ส่วน Gerlarch (1999, pp.89-90) บอกว่า การเช่ือมโยงเครือข่ายจะตอ้งมาจากสมาชิกท่ีมี
ทศันคติ ค่านิยม หรือมีความรู้ความเขา้ใจร่วมกนั หรือมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั 
   อยา่งไรก็ตาม เครือข่ายหาไดม้ัน่คงตายตวั หากแต่มีลกัษณะท่ีจะตอ้งมีการแตกตวั
ออกไปเป็นข่ายย่อยๆ เม่ือเป้าหมายหรือกลยุทธ์เปล่ียนแปลงไป (ณรงค์ บุญสวยขวญั, 2552, หน้า 
171-172) เพื่อประชาธิปไตยในคราวการเคล่ือนไหวกดดนัรัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช ในหลายๆ 
ประเด็น และกดดนัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในประเด็นไม่ให้แกไ้ขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ท่ีเร่ิม
ชุมนุมเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวคร้ังท่ี 2 แต่สมาชิกในเครือข่ายได้
เปล่ียนแปลงไป เครือข่ายท่ีร่วมกนัในคราวแรกอาจจะเปล่ียนแปลงไปบา้ง พร้อมกบัเง่ือนไขและ
กระบวนการเคล่ือนไหวบนทอ้งถนนก็อาจเปล่ียนแปลงไปดว้ย เช่น มีการจดัตั้งเครือข่ายสมานฉนัท์
ท่ีเรียกร้องให้สมานฉนัท์โดยใชกุ้หลาบสีขาวเป็นสัญลกัษณ์ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั สมาชิกท่ีเขา้
มาร่วมก็มีกลุ่มองค์กรใหม่มากข้ึนก็ได้และท่ีส าคัญ คือเป็นการรวมกันแบบหลวมๆ บนฐาน          
ความสมคัรใจและใชก้ลุ่มองคก์รมาร่วมเพื่อใหไ้ดภ้าพของพลงัเท่าทวคูีณ 
        9.5 การเกณฑ์หรือการระดม (Mobilizing) 
    การเกณฑห์รือการระดม เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจและความตั้งใจ
ของผูน้ าท่ีเป็นผูโ้นม้นา้ว (Persuaders) ท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชนจ านวนมากๆ จน
สามารถน าให้มีผูเ้ขา้ร่วมขบวนการหรือเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการในการด าเนินกิจกรรมได ้หรือ
ท่ีเรียกว่า “ระดม” หรือ “เกณฑ์” ดงันั้น การเกณฑ์หรือการระดมจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นัน่คือ 
ไม่สามารถใช้เป็นศิลป์ของผูน้ าเพียงประการเดียว แต่ตอ้งมีทกัษะและ/หรือสร้างสรรค์โน้มน้าว 
ผา่นการมีประเด็นร่วมกนัหรือปัญหาร่วมกนัหรือความตอ้งการร่วมกนั 
 อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงสังคมไทยมีการจดัการเกณฑ์หรือระดมในกิจกรรมต่างๆ 
ของสังคมการเมืองมาตลอด อาจจะมีความแตกต่างกนับา้งตามเป้าหมายของการกระท า ดงัเช่นท่ี 
สุรชยั แซ่ด่าน (2545) ไดอ้รรถาธิบายไวว้า่ “การเกณฑ์” เป็นรูปแบบท่ีทางราชการใช้ในการดึงเอา
พลังของราษฎรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในขณะท่ีค าว่า “การระดม” เป็นลักษณะรูปแบบของ
ประชาชนหรือพลเมืองใชเ้คล่ือนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อไปกระท าต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ใหส้ าเร็จ การเกณฑห์รือการระดมคนเป็นการจดัการหรือกระท าการใน 3 ลกัษณะ คือ 1) การเกณฑ์
หรือการระดมคน 2) การเกณฑห์รือการระดมความคิด และ 3) การระดมเงินหรือทรัพยสิ์น 
       9.6 การส่ือสาร (Communication) และการท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ 
   ในสถานการณ์สังคมการเมืองปัจจุบนั ส่ือคือเคร่ืองมือท่ีส าคญัการช่วงชิงหรือ 
การมีส่วนร่วมหรือการครอบครองส่ือนับว่าเป็นหัวใจในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจองค์กร
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ราชการรวมกระทัง่การเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนก็นับว่าเป็นหัวใจส าคญัใน    
การเคล่ือนไหว ดงันั้นการเคล่ือนไหวทางราชการ ทางธุรกิจ และการเคล่ือนไหวทางสังคมการเมือง 
จึงมีความปรารถนาเหมือนกนั นัน่คือ ความตอ้งการมีส่ือในครอบครอง ซ่ึงหมายถึงมีเคร่ืองมือหรือ
มีช่องทางในการสร้างความรู้ความเขา้ใจการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาชวนเช่ือกบัสาธารณชน 
   บทบาทของส่ือมีสูงมาก จึงไดมี้การพฒันารูปแบบของส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือ
นอกกระแสของรัฐ เป็นตน้วา่ “ส่ือเพื่อชุมชน” หรือ “ส่ือภาคประชาชน” หรือ “ส่ือทางเลือกอ่ืนๆ” 
ตลอดจนส่ือกระแสหลกัทั้งหนงัสือพิมพ ์วิทยุโทรทศัน์ท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐ ไดถู้กหยิบยกข้ึนมา
กล่าวถึง (อาภรณ์ จนัทร์สมวงศ์, 2543, หนา้ 152-153) ในขณะท่ี “ส่ือชาวบา้น” เช่น การใช ้“วาจา
บอกกล่าว” ก็เป็นส่ือท่ีมีความส าคญัไม่แพก้นั เป็นตน้วา่ ข่าวลือ ข่าวปล่อย ข่าวปากต่อปาก ซ่ึงเป็น
ส่ือของขบวนการทางสังคมท่ีมีประสิทธิผลเช่นเดียวกับมีการใช้ปฏิบัติการชนิดน้ีต่อปัญหา        
ความรุนแรงในชายแดนภาคใตข้องไทยอยา่งไดผ้ลตลอดในระยะปลายทศวรรษ 2540 เป็นตน้มา 
  สรุป การเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน เป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนท่ามกลางสังคมเปิด กลุ่มทางสังคมน้ีจะอาจเรียกขานนามว่า “ภาคพลเมือง” หรือ “ภาค
ประชาชน” หรือ “ภาคประชาสังคม” จะเป็น “ตวักระท าทางการเมือง” (Political Actors) ท่ีเพิ่มเขา้
มาจากอดีตท่ีมี สถาบนัพระมหากษตัริย ์ขุนนาง ขา้ราชการ และนายทุนหรือนกัธุรกิจ ซ่ึงพฒันาการ
มาตามล าดบัเวลาในทศวรรษกว่าท่ีผา่นมาน้ี ตวักระท าทางการเมืองใหม่น้ีเพิ่มบทบาทอยา่งสูงมาก
ในระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้นจึงสมควรจะเร่ิมตน้คิดวา่ การเพิ่มตวักระท าทางการเมืองใหม่น้ีในบริบท
การเมืองแบบตวัแทนท่ีเหมาะสมนั้นควรมีคุณลกัษณะอย่างไรเราไม่อาจจะปฏิเสธไดว้า่ การเมือง
ภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนตอ้งพฒันาในบริบทการเมืองแบบตวัแทน เพราะการเมือง
ในระบบตวัแทนมีขอ้จ ากดัมีปัญหาทางความชอบธรรม มีขอ้จ ากดัในทางคุณภาพประสิทธิภาพหรือ                
การตอบสนองประชาชน เม่ือเป็นเช่นนั้นทางแก้ไขของการเมืองในระบบตวัแทนหรือการเมือง          
เชิงสถาบันจึงต้องกระท าหลายๆ วิธี  และหน่ึงวิธีนั้ นก็คือ การเมืองภาคพลเมืองท่ีเข้มแข็ง                 
ไม่แยง่ต าแหน่ง ไม่แสวงหาประโยชน์ ไม่ไต่เตา้ แต่เป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองจากภาคพลเมือง 
หรือภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม การเมืองตอ้งพฒันาไปสู่ความชอบธรรมจากประชาชน
พลเมืองโดยรวม มิใช่จ ากดัจ าเพาะในหมู่พวก 
 การพฒันาภาคประชาชน ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ การพฒันาทางด้านองค์กร          
ด้านความไว้วางใจ ด้านผูน้ า ด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย ด้านการเกณฑ์หรือการระดม ด้าน                   
การส่ือสาร และดา้นการท าให้เป็นข่าวหรือเป็นประเด็นสาธารณะ ควรจะยกระดบัความชอบธรรม 
ความไวว้างใจ การเคล่ือนไหวจากภาคประชาชน ให้เกิดเป็นภาพรวมของประเทศ และสามารถ
สร้างใหเ้กิดในระดบัชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะการเมืองภาคประชาชนมีหลายระดบัหลาย
มิติ ซ่ึงสามารถสร้างคุณค่าให้กับการเมืองไทยต่อไป ดังนั้ น การเกิดประชาสังคมสัมพนัธ์กับ
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กระบวนการการสร้างความเป็นประชาธิปไตยการจรรโลงประชาธิปไตย และประโยชน์ทางวตัถุ
หรือเศรษฐกิจดว้ย (Baker, 1999, p.131; Lo Gerfo, 1997, p.64; Haynes, 1997, p.96)  
 10. การเมืองภาคประชาชนกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในยุคปัจจุบนัท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีก้าวข้ามอ านาจ
ความเป็นรัฐและพรมแดนของรัฐไปสู่ความผูกพนัในขอบเขตทัว่โลก โลกาภิวตัน์ไม่ไดมี้เพียงมิติ
ทางเศรษฐกิจอยา่งเดียว แต่แทรกซึมไปในทุกมิติ เม่ือกล่าวถึงค าวา่ โลกาภิวตัน์นั้นก็ตอ้งไม่ลืมค าวา่ 
ทอ้งถ่ิน หรือ ทอ้งถ่ินนิยม เป็นกระแสของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีรากฐานทางทรัพยากรพหุวฒันธรรม 
ภูมิปัญญา พฒันาการของประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิต ขณะเดียวกนัก็เป็นทอ้งถ่ินท่ีไม่หยุดน่ิงตายตวั 
เป็นท้องถ่ินท่ีเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายสลับซับซ้อน และเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันเอง            
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวฒันธรรมและภูมินิเวศน์ รวมทั้งเก่ียวข้องสัมพนัธ์กบัภูมิภาค 
นานาชาติ ในหมู่บา้นโลก (Global Village) 
       กระบวนการท้องถ่ินนิยมท่ีเกิดข้ึนและก าลังเคล่ือนไหวในปัจจุบัน ทั้ งทางด้าน             
การจดัการทรัพยากรในชุมชน การเคล่ือนไหวของกลุ่มองคก์รชุมชน และภาคประชาสังคมของคน
ในทอ้งถ่ินต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยมองผา่นปรากฏการณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย
ในปัจจุบนั และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น องค์กรภาค
ประชาชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรพฒันาเอกชนและขบวนการประชาสังคมท่ีเคล่ือนไหวของภาค
ประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เม่ือกล่าวถึงค าว่า “ทอ้งถ่ิน” มกัจะให้ความส าคญักบัรูปแบบองค์กรหรือในเชิงโครงสร้างเป็น         
ส่วนใหญ่ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีสภาพัฒนาการเมือง ท่ีเป็นองค์กรขับเคล่ือนในการเสริมสร้าง          
ความเขม้แข็งให้กบัองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรทอ้งถ่ิน แต่ว่านโยบายรัฐบาลก็ไม่ค่อยไดใ้ห้
ความส าคญักบัความรู้สึกเป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน การเสริมสร้างการเมืองภาคประชาชนให้เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินเป็น
ส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ท าอยา่งไรจะให้ทั้งระดบันโยบายและระดบัองคก์รท่ีขบัเคล่ือนต่างๆ ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการเมืองภาคประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 กระบวนการสร้างการเมืองภาคประชาชนนั้น เร่ิมจากระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลาย
ของกลุ่มภาคประชาชนในกลุ่มสาขา อาชีพต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถ่ินเป็นพลังขับเคล่ือน
การเมืองภาคประชาชนและยกระดบัการพฒันาประชาธิปไตยต่อไป 
 11. การเสริมสร้างการเมืองภาคประชาชน โดยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ
จังหวดั 
       ภายหลังจากท่ีประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ได้เกิดมีความเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
หน่วยงานภาครัฐรัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย (พ.ศ. 2546-2550) มี
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นแกนน าในการพฒันาระบบราชการไทย
ทั้งส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคโดยมุ่งเน้นในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
การลดขั้นตอนการปฏิบติังานรวมไปถึงการพยายามผลกัดนัให้เกิดการบริหารราชการ ในระบบเปิด
ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศกบัภาคราชการ 
ทั้งน้ี โดยไดมี้พระราชกฤษฎีกาวา่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อนัมี
เป้าหมายส าคญัในการให้ความส าคญักบัประชาชนและจดัเป็นกฎหมายท่ีเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ใหเ้กิดข้ึนในภาคราชการโดยรวมดงักล่าวมาขา้งตน้ 
       ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มีหลกัส าคญัเพื่อส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหเ้ป็นท่ีประจกัษช์ดัเจนยิง่ข้ึนสนบัสนุนให้ประชาชน
มีบทบาทมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐอยา่งเป็นรูปธรรมมีการเนน้ย  ้า
คุณค่า และความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอนัเป็นหลกัจรรโลงชาติ 
       ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือการก าหนดส่วน 
ท่ี 3 วา่ดว้ยแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดินในมาตรา 78 ท่ีก าหนดให้รัฐตอ้งด าเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงระบุชดัเจนถึงการก าหนดให้มีการจดัระบบ 
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ให้มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ                 
ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศ และสนับสนุนให้จงัหวดัมีแผนและ
งบประมาณในการพฒันาจงัหวดั เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีให้มีการพฒันาระบบงาน
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม ของเจา้หน้าท่ีของรัฐควบคู่ไปกับ                    
การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัราชการ นอกจากน้ียงัให้มีการจดัระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพื่อให ้                  
การจดัท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยอาศยัเคร่ืองมือคือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเกิดข้ึนตามเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกา 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองของ              
การบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาลร่วมกับการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ท่ีมุ่งให้
ประชาชนเป็นปัจจยัส าคญัเป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่น้ี เพราะประชาชนมีฐานะของ
การเป็นพลเมืองและการเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงส าคัญ การให้บริการกับ
ประชาชนจึงตอ้งเป็นไปเพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจและมีความสุขเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัให้
ความส าคญักบัการพฒันาระบบราชการสอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวตัน์ ท่ียกกิจกรรมของสังคม
ออกจากการมีความรู้อยู่แค่ทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่น าไปสู่เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งสู่สถานการณ์และโลก
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ภายนอกมีระบบขอ้มูลท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารไดเ้ขา้มามีผลต่อวฒันธรรมของ
มนุษย ์มีการเปล่ียนแปลงจากวฒันธรรมแบบดั้งเดิม เป็นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการเรียนรู้จากภายนอกและภายในองคก์รชุมชนและประเทศมากข้ึน จนเป็นการจดัการความรู้
และท าองคก์รของตนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 ประกอบกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) โดยเฉพาะ
ในยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไปสู่การจดัท ายุทธศาสตร์
การสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงไดน้ ามาสู่แนวคิดเร่ืองการพฒันาระบบราชการใน
ท่ีสุดโดยมุ่งเน้นในเร่ือง 1) การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ 2) การปรับปรุงการให้บริการประชาชน                
3) การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ค่านิยมและวฒันธรรมของขา้ราชการ 4) การยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการท างานของภาครัฐ และการสร้างระบบราชการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen-Centered) โดยใชห้ลกัการต่างๆ อาทิพฒันาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนท่ีดีข้ึน (Better Service Quality) ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มี           
ความเหมาะสม (Rightsizing) ยกระดบัขีดความสามารถของขา้ราชการและมาตรฐานการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล (High Performance) 
ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปิดระบบราชการสู่กระบวนการ            
ความเป็นประชาธิปไตย 
 การพฒันาระบบราชการไทยในระยะต่อไปอีก 6 ปีข้างหน้า จะรองรับยุทธศาสตร์
ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 และขยายผลแผนการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการ            
เพื่อการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีอย่างย ัง่ยืน มีการท างานแบบบูรณาการดว้ยการใช้ยุทธศาสตร์
ประเทศเป็นตวัน า มีภูมิคุ ้มกนัท่ีดีสามารถปรับตวัเขา้กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก            
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ์ โดยมีเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์
ในการ “สร้างความเช่ือถือไวว้างใจ พฒันาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความย ัง่ยืน” และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไวเ้ป็น 3 หัวขอ้ รวม 7 ประเด็น (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2556) ดงัน้ี 
 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลศิ 
    1. การสร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการประชาชน 
    2. การพฒันาองคก์ารใหมี้ขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
    3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยข์องภาครัฐใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
    4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 พฒันาอย่างยัง่ยนื 
    5. การส่งเสริมระบบบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนั ระหวา่งภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชน 
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    6. การยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ ศรัทธาในการบริหารราชการ
แผน่ดิน 
 ก้าวสู่สากล 
    7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
        ในการจดัอนัดับดัชนีการพฒันามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกของส านักงาน
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ไดจ้ดักลุ่ม
ประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มพฒันาอยู่ในระดบัสูงมาก กลุ่มพฒันาอยูใ่นระดบัสูง 
กลุ่มพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง และกลุ่มพฒันาอยูใ่นระดบัต ่า พบวา่ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม
พฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีดชันีการพฒันามนุษย  ์ (HDI) ท่ี 0.682 เป็นอนัดบัท่ี 103 จากจ านวน 
187 ประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556, หนา้ 8) 
        สรุป แมว้า่ผลการพฒันาระบบราชการจะส่งผลในระดบัท่ีดีข้ึน แต่การพฒันาระบบ
ราชการยงัจะตอ้งด าเนินงานต่อไปภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลง วกิฤตการณ์ และความผนัผวน
ท่ีเปล่ียนไปจากอดีตอย่างมาก การท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศให้มีความกา้วหน้า และพฒันาไปอย่าง
มัน่คง ระบบราชการไทยตอ้งเป็นระบบท่ีมีความเขม้แข็ง มีความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ สภาพ
ปัญหาของระบบราชการท่ีสั่งสมมานานจะตอ้งน ามาวิเคราะห์และน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์  
ท่ีสามารถแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างระบบราชการให้มีขีดสมรรถนะสูง  สามารถรองรับ            
การเปล่ียนแปลงในบริบทดา้นต่างๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และปัญหา
ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยอาจแบ่งหวัขอ้ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาในระยะต่อไปออกเป็น 4 ประเด็นหลกั 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556, หนา้ 22-23) ดงัน้ี 
 1. คุณภาพการให้บริการประชาชน : แมว้่าการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐในช่วงท่ีผา่นมาจะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน และไดรั้บ
รางวลัยกย่องชมเชยในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ดี ยงัพบว่าหน่วยงานท่ีเสนอผลงานเพื่อขอรับ
รางวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนยงัจ ากดัอยูใ่นวงแคบ อีกทั้งยงัไม่มีการน าผลงานดงักล่าวไป
ขยายผลหรือต่อยอดเท่าท่ีควร ท าให้การพฒันาคุณภาพการให้บริการของภาคราชการไม่ขยายตวั
และกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัความตอ้งการของประชาชนมีความเป็นพลวตัแปรผนัตาม
กาลเวลา และมีแนวโนม้ความตอ้งการเฉพาะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลเพิ่มมากข้ึน ท าให้ภาครัฐตอ้งเน้น
การจดับริการในเชิงรุก ตลอดจนพฒันาไปสู่การให้บริการในรูปแบบการให้บริการทางเลือกท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
 2. ขีดสมรรถนะขององคก์าร : การพฒันาระบบราชการจ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ให้ความส าคญั
ในเร่ืองของการปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้มีขีดสมรรถนะสูง  และมีความทนัสมยัต้องเร่งน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานให้มากข้ึน เพื่อปรับตัวให้ทันต่อ                     
การเปล่ียนแปลงและสามารถให้บริการประชาชนไดอ้ย่างต่อเน่ืองในทุกสถานการณ์ รวมทั้งยงัมี            
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ความจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพของก าลงัคนภาครัฐใหเ้หมาะสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ในการปฏิบติังาน สร้างนวตักรรม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3. การบูรณาการการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานและการด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนอ่ืน 
: บทเรียนจากการบริหารจดัการมหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 ช้ีให้เห็นว่าภารกิจของภาครัฐ
ในพลวตัของการเปล่ียนแปลงไม่สามารถบรรลุผลไดด้ว้ยบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึง แต่จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในสังคม 
นอกจากน้ี ยงัตอ้งปรับระบบการท างานในลกัษณะแบบร่วมมือกนักบัภาคส่วนอ่ืน เช่น ธุรกิจเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสังคม/ประชาชนมากข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัภาคส่วนอ่ืน         
มีความเข้มแข็งมาก ข้ึนในขณะท่ีภาครัฐเองย ังคงประสบกับปัญหาในการปรับตัวตาม                      
การเปล่ียนแปลงของโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
 4. ความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ : แนวโน้มปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ของประเทศ
ไทยในช่วงเวลาท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นว่าปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาส าคญัในระดบัประเทศท่ีสั่งสม
มาเป็นเวลานาน แมว้า่จะไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และระดมสรรพ
ก าลงัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่ก็จะตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
การลดทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งในดา้นการให้บริการประชาชน
และการด าเนินงานภายใน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารสินทรัพยข์องภาครัฐ เป็นตน้ เพื่อลด
ความสูญเสียของภาครัฐในระยะยาวและสร้างความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนประเด็นต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นส่ิงทา้ทายท่ีส าคญัในการก าหนดกรอบทิศทางการพฒันาระบบราชการในช่วง 6 ปี
ขา้งหน้าโดยเฉพาะการพฒันากลไกราชการให้สามารถขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปสู่                
การปฏิบติัการเสริมสร้างขีดสมรรถนะให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทดา้นต่างๆ            
การสร้างสมดุล ลดความเหล่ือมล ้าการปรับระบบบริหารจดัการภายในภาครัฐและการบริหารงาน
แบบบูรณาการเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกนั 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจดัเป็นการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ เป็นการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสาร
สองทางซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ กระบวนการด าเนินงาน และการร่วมรับผลประโยชน์
โดยวตัถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณะชน และให้
สาธารณะชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการและการตดัสินใจต่างๆ ของรัฐบาลซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดรั้บรู้แสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมตดัสินใจ ติดตามตรวจสอบและรับผล
ดว้ยการคาดหวงัวา่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จะช่วยเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมืองและ
การเมืองภาคพลเมืองเองน่าจะเอ้ือต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล 
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บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 การก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถ่ินในประเทศไทยโดยท่ีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดินไทยใชห้ลกัการรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง (Centralization) ขณะเดียวกนัก็มีการแบ่ง
อ านาจ (Deconcentration) ให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในการบริหารราชการในฐานะผูแ้ทน
ของส่วนกลาง และมีการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินด้วย                
(มนัส สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546, หน้า 19-35) ความสัมพนัธ์ของ
รัฐบาลกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในประเทศไทย จะเป็นไปในลกัษณะควบคุมและก ากบัดูแลเป็น
หลกัดงัจะไดก้ล่าวในรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การควบคุมก ากบัดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
     หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการปกครองทอ้งถ่ินคือกระทรวงมหาดไทย ภายใตก้าร
บริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “รัฐบาล” ในกรณีของความสัมพนัธ์ต่อองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั จะหมายรวมถึงผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะขา้ราชการส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนของรัฐบาลในจงัหวดันั้นๆ ด้วยการควบคุม ก ากบั ดูแล องค์การบริหารส่วนจงัหวดัของ
รัฐบาลเป็นไปในหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
       1.1 การออกกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือหนงัสือ สั่งการให้องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัปฏิบติั โดยในส่วนท่ีเป็นพระราชบญัญติันั้นเป็นการด าเนินการโดยรัฐบาลและรัฐสภา 
ส่วนกฎหมายรองลงมาเป็นการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซ่ึงบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมรัฐสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540    
เป็นต้น นอกจากน้ียงัอาศัยอ านาจท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ีอีกดว้ย 
       1.2 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในปัจจุบนั นอกจากจะ
เป็นไปตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัแล้วยงัมีพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 ท่ีก าหนดใหมี้องคก์รก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั เรียกวา่ “คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” ซ่ึงประกอบดว้ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณอธิบดีกรมบญัชีกลางและอธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและ
ยงัประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมี
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ความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงานทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ 
ดา้นการบริหารและการจดัการ หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ร่วมเป็นกรรมการดว้ย โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 มาตรา 17 
 (1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกผูแ้ทนราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
และผูท้รงคุณวฒิุ 
 (2) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามเบ้ืองตน้ส าหรับ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 (3) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
 (4) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน 
 (5) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้ง การยา้ย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 (6) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิยั 
 (7) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการใหอ้อกจากราชการ 
 (8) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์การร้องทุกข ์
 (9) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและ
การปฏิบติังานของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 (10) ให้ขอ้คิดเห็น หรือให้ค  าปรึกษา ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 (11) ก ากบัดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
 (12) ปฏิบติัการอ่ืน ตามท่ีพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 ทั้งน้ีการก าหนดมาตรฐานทัว่ไปดงักล่าว คณะกรรมการกลางขา้ราชการ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ี “คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน” (ก.ถ.) ก าหนดคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) น้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูด้  าเนินการจดัให้มีการคดัเลือก
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด และเม่ือได้ รายช่ือบุคคลซ่ึงได้รับการคัดเลือกแล้ว รัฐมนตรีว่าการ



 
68 

กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูป้ระกาศแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐาน            
การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นอกจากมีคณะกรรมการกลาง
ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแลว้ยงัมี “คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั” ในแต่ละองค์การบริหารส่วนจงัหวดัประกอบด้วย ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดั ผู ้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวดั และผูท้รงคุณวุฒิเป็น
กรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัในเร่ืองเก่ียวกบัการก าหนดคุณสมบติัและลักษณะตอ้งห้าม ท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงินเดือน
และวธีิการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการคดัเลือก
การบรรจุแต่งตั้งการยา้ย การโอนการรับโอนการเล่ือนระดบัการเล่ือนขั้นเงินเดือนการสอบสวน 
การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ก าหนดระเบียบเก่ียวกบั
การบริหารงาน และการปฏิบติังานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบ แนะน า ช้ีแจงส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั้งน้ี
การด าเนินการดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัในการบริหารงานบุคคลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ ในส่วนของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
มีอ านาจก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
และระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ 
       1.3 การยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ี
ควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารโดยตั้งกระทูถ้ามนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในเร่ือง
ใดๆ อันเก่ียวกับการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวดัได้ แต่ถ้าหากรัฐเห็นว่า           
สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติังานไม่เป็นไปเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็อาจใช้อ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้ แต่ในค าสั่งดังกล่าว
จะตอ้งแสดงเหตุผลของการยุบสภาด้วย และจะตอ้งก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัข้ึนใหม่ภายใน 45 วนั 
       1.4 การจดัท ากิจการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัโดยรัฐ กิจการใดเป็น กิจการท่ี
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพึงจดัท าตามอ านาจหน้าท่ี ถ้าองค์การบริหารส่วนจงัหวดัไม่จดัท า 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยอาจมีค าสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจดัท า
กิจการนั้นไดโ้ดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 47) 



 
69 

       1.5 การให้เอกชนกระท ากิจการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหาร            
ส่วนจงัหวดัอาจมอบใหเ้อกชนกระท ากิจการ ซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งแทน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ได ้ในกรณีน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและผูว้า่ราชการจงัหวดั
เสียก่อน 
       1.6 การควบคุม ก ากบั ดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้่าราชการจงัหวดัมี
อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัตามมาตรา 57 (7) แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 โดยมีความสัมพนัธ์กบัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั ดงัน้ี 
  1.6.1 การก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ ในการน้ี ผูว้่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดช้ีแจงแสดง           
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้เม่ือเห็นวา่นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัการในทางท่ีอาจน ามาซ่ึง           
ความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของทางราชการ 
 ในกรณีน้ีผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยบัย ั้งการปฏิบติัการดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราวได ้
แลว้รายงานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วนั และรัฐมนตรีฯ จะตอ้งวินิจฉยัสั่งการ
ในเร่ืองดงักล่าว ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานจากผูว้า่ราชการจงัหวดั (ดูมาตรา 77) 
  1.6.2 การสั่งใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกจากต าแหน่ง อ านาจใน
การสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัออกจากต าแหน่งน้ีจะมีผลเฉพาะบุคคล ต่างจาก
การใชอ้  านาจยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะมีผล
ทั้งองคก์าร ทั้งน้ีตามมาตรา 11 (4), (5) แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 
ได้ก าหนดไวว้่า สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัย่อมส้ินสุดลงเม่ือผูว้่าราชการ
จงัหวดัไดส้อบสวนแลว้สั่งให้ออกเม่ือปรากฏต่อมาว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหอ้อก เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งสอบสวนแลว้ปรากฏวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาสัมปทานท่ีท ากบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
  1.6.3 การอนุมติัขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ขอ้บญัญติัองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเป็นกฎหมายท้องถ่ินซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวดัตราข้ึนตามบทบัญญัติของ
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พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนบญัญติัไวใ้ห้องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือให้มีอ านาจตราขอ้บญัญติัข้ึนเม่ือ
สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้พิจารณา และเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบญัญติัใดให้ประธาน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติันั้น ไปยงันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อลงนาม
แล้วส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติั และประกาศร่างข้อบญัญติัภายใน 15 วนัถือว่า             
ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติั การใชอ้  านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการอนุมติั
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน้ี เป็นการใชอ้  านาจก ากบัดูแลของรัฐซ่ึงจะตรวจสอบการออก
กฎหมายของทอ้งถ่ินเสียก่อน จึงจะอนุมติัใหป้ระกาศใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินได ้
  1.6.4 การเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดัมี
อ านาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมิใช่ขอ้บญัญติั เม่ือเห็นวา่มตินั้นฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการหรือเป็นมติท่ีนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั โดยแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้นในค าสั่งเพิกถอน ถ้าสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัยนืยนัดว้ยมติเดิม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัรายงานการยืนยนัมติดงักล่าว 
และเหตุผลของการเพิกถอนมติของผูว้่าราชการจงัหวดัต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย           
เพื่อพิจารณาวนิิจฉยัสั่งการ  
 2. การควบคุมก ากบัดูแลเทศบาล 
     ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกบัเทศบาลอยู่ในรูปของการใช้อ านาจนิติบญัญติัออก
กฎหมายใช้บงัคบัในรูปของการก ากับดูแลทางบริหารของเทศบาล ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะคือ ก ากบัดูแลการกระท าของเทศบาล และก ากบัดูแลองคก์รและบุคคล (พรชยั รัศมีแพทย,์ 
2541, หนา้ 73-79) 
 1) การก ากบัดูแลการกระท าของเทศบาล เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศบาลกบัรัฐบาลใน
การบริหารงานของเทศบาลโดยมีนายอ าเภอ ผูว้า่ราชการจงัหวดั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
และองคก์รส่วนกลางอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูก้  ากบัดูแลตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดใหอ้งคก์รส่วนกลางใชม้าตรการก ากบัดูแลเทศบาลใน 3 ลกัษณะดว้ยกนั 
คือ การใชม้าตรการทัว่ไป การใชม้าตรการดา้นกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศ และการใช้
มาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพยสิ์น 
       1.1) มาตรการทัว่ไป ไดแ้ก่ 
  1.1.1) การอนุมติั คือ การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของโครงการ หรือเร่ือง
ท่ีเทศบาลตดัสินใจจะกระท าการ เพื่อป้องกนัมิให้เทศบาลกระท าผิดกฎหมาย แต่การตรวจสอบนั้น
จะดูวา่โครงการหรือเร่ืองท่ีเสนอไปนั้น ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั
หรือไม่ หากถูกตอ้งก็อนุมติัใหก้ระท าได ้เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลตอ้งขออนุมติัส่วนกลาง
จึงจะกระท าการได ้ไดแ้ก่ 
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        (1) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ 
   -  การกูเ้งินจากกระทรวง ทบวง กรม องคก์ารหรือนิติบุคคลต่างๆ 
   - การร่วมกบับุคคลอ่ืนก่อตั้งบริษทั หรือถือหุ้นในบริษทัหรือเปล่ียนแปลง
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
   - การกระท ากิจการนอกเขตปกครอง 
 กิจการนอกเขตปกครองคือ กิจการท่ี เทศบาลจ า เป็นต้องท าและเป็นกิจการท่ี มี                 
ความต่อเน่ืองกบักิจกรรมตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกระท าอยูใ่นเขตของตนทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอม
ของสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
        (2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดแ้ก่ 
   - การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
   - การจ่ายเงินอุดหนุน 
   - การตราเทศบญัญติัข้ึนใช้ชัว่คราวกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถเรียกประชุม
สภาเทศบาลไดท้นัท่วงที 
   - ร่างเทศบญัญติัท่ีจะใหมี้ผลใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั 
  1.1.2) การเพิกถอนหรือระงบัการกระท า คือการสั่งยกเลิกการกระท าท่ีเทศบาล
กระท าไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงก่อนเพิกถอนนายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณี 
ตอ้งช้ีแจงแนะน าหรือตกัเตือนก่อนแต่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีไม่ปฏิบติัตาม กรณีท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหน้ายอ าเภอเพิกถอนการกระท าของเทศบาลต าบล ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพิกถอนการกระท า
ของเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ได้แก่ กรณีท่ีคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีกระท าการของ
เทศบาลไปในทางท่ีอาจเสียหายแก่เทศบาลหรือแก่ขา้ราชการ 
  1.1.3) การช้ีแจง แนะน า หรือตกัเตือน เป็นมาตรการก่อนใชม้าตรการเพิกถอนหรือ
ระงบัการกระท าของเทศบาล กล่าวคือ ในกรณีท่ีนายอ าเภอหรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี 
พบวา่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีกระท าการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเสียหายแก่เทศบาล หรือ
แก่ราชการ นายอ าเภอ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งใชม้าตรการก ากบัดูแลท่ีเบาก่อนดว้ยการช้ีแจง 
แนะน าหรือตกัเตือนใหท้ราบถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากการกระท านั้น 
       1.2) มาตรการดา้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ มีจุดมุ่งหมายให้มีการปฏิบติั
ให้สอดคลอ้งประสานกบัทุกเทศบาลเพื่อให้ราษฎรทัว่ไปทราบและให้สอดคลอ้งกบัการใชอ้  านาจ
ตามท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนดไวม้าตรการน้ีแมจ้ะลดความเป็นอิสระของเทศบาลลงไปมาก แต่กฎหมาย
ก าหนดใหใ้ชใ้นกรณีท่ีจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวเป็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 
  1.2.1) มาตรการดา้นกฤษฎีกา เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหส่้วนกลาง (คณะรัฐมนตรี) 
จะตอ้งด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามีดงัน้ี 
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        (1) การยกฐานะทอ้งถ่ินเป็นเทศบาลต าบล ยกฐานะ เทศบาลต าบลเป็น เทศบาล
เมือง หรือยกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร 
        (2) การเปล่ียนแปลงช่ือ หรือเขตเทศบาล 
        (3) การเปล่ียนแปลงฐานะหรือยบุเลิกเทศบาล 
        (4) การออกระเบียบพนกังานเทศบาล และระเบียบการจ่ายเงินค่าป่วยการนายก 
เทศมนตรีหรือเทศมนตรี 
        (5) การตั้งและการยบุเลิกสหการ 
        (6) กรณีท่ีมีความจ าเป็น ให้เทศบาลใด อยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวง 
มหาดไทยโดยตรง 
  1.2.2) มาตรการด้าน ระเบียบ ข้อบังคับ เร่ืองน้ีกฎหมายก าหนดให้ส่วนกลาง
(กระทรวงมหาดไทย) ออกระเบียบขอ้บงัคบั ไดแ้ก่ 
        (1) ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์น ทั้งน้ี เพื่อก ากบัดูแลการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การจดัท า งบประมาณ การรักษาทรัพยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
การซ้ือ การจา้งของเทศบาล 
        (2) ออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบั การจ่ายค่าป่วยการ ประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งข้ึน โดยก าหนด
ตามฐานะของเทศบาล 
        (3) ออกระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
  1.2.3) มาตรการดา้นประกาศ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหส่้วนกลาง (รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ประกาศให้นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล
รองปลดัเทศบาลหรือหวัหนา้แขวงในเขตเทศบาลมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติั 
       1.3) มาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพยสิ์น การก ากบัดูแลการเงินและทรัพยสิ์น
ของเทศบาลนั้น นอกจากกฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกระเบียบเก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสิ์นเพื่อใหเ้ทศบาลปฏิบติัตามแลว้ ยงัก าหนดให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยเขา้ไป
ตรวจสอบการคลงั การบญัชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละคร้ังดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้เทศบาลปฏิบติั
ตามระเบียบท่ีวางไวอ้ย่างถูกต้องอย่างไรก็ดี การใช้มาตรการก ากับดูแลดังกล่าว ส่วนกลางมี          
ความจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาใช้มาตรการนั้นด้วย แต่นายอ าเภอ             
ผูว้า่ราชการจงัหวดัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาบุคลากรของเทศบาล 
จึงไม่มีอ านาจสั่งสอบสวน สั่งให้เทศบาลช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ไปตรวจสอบกิจการโดย
ให้เทศบาลน ารายงาน เอกสาร หรือสถิติมาตรวจสอบ ดงันั้นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496           
จึงก าหนดให้ผู ้มีหน้าท่ีก ากับดูแลเทศบาลมีอ านาจดังกล่าว ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีจ าเป็นต้องใช้
ประกอบการใชม้าตรการก ากบัดูแลดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหม้าตรการนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย 
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 2) การก ากบัดูแลองค์กรและบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่าง คณะ 
รัฐมนตรีกบัสภาเทศบาล ก ากบัดูแลความประพฤติและคุณสมบติัของบุคคลท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
คณะเทศมนตรีหรือสภาเทศบาลความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกบัส่วนกลาง ซ่ึงพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้  าหนดมาตรการไว ้มีดงัต่อไปน้ี 
       2.1) ยุบสภาเทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาล         
เพื่อระงบัความขดัแยง้ระหว่างคณะเทศมนตรีและสภาเทศบาล โดยให้ราษฎรเลือกตั้งหรือให้มี               
การแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ ซ่ึงการสั่งยุบสภาเทศบาลนั้นจะตอ้งก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน 90 วนั 
       2.2) ให้สมาชิกสภาเทศบาลออกจากต าแหน่ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมี
อ านาจสั่งใหส้มาชิกสภาเทศบาลออกจากต าแหน่งไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  2.2.1) สอบสวนแลว้เห็นวา่ ไม่มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาล 
  2.2.2) มีความประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง 
หรือเส่ือมเสียแก่เทศบาล หรือราชการ หรือฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวสัดิภาพของ
ประชาชน 
  2.2.3) ไม่มาประชุมสภาเทศบาล 3 คร้ังติดๆ กนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
       2.3) ให้คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีออกจากต าแหน่ง มีวตัถุประสงค์ เพื่อระงบั
ความขัดแยง้ระหว่างคณะเทศมนตรีกับสภาเทศบาล เพื่อก ากับดูแลความประพฤติของคณะ
เทศมนตรีและเทศมนตรี ซ่ึงถือว่าเป็นมาตรการทางวินยัลกัษณะหน่ึงท่ีใช้กบัคณะเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรี และเพื่อก ากบัดูแลความถูกตอ้งตามกฎหมายของคุณสมบติัของเทศมนตรี ซ่ึงจะมีผลท า
ให้คณะเทศมนตรีและเทศมนตรีกระท าการตามอ านาจหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ และมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายจึงก าหนดให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย สั่งให้คณะเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีออกจากต าแหน่ง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  2.3.1) ผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นว่า คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีความประพฤติ
ในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิต าแหน่งหรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ และไดท้  า
ความเห็นพร้อมดว้ยหลกัฐานเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
  2.3.2) สอบสวนแลว้เห็นวา่ เทศมนตรีมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบัเทศบาล หรือ
ในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาล ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  2.3.3) มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต ่าว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกท่ีอยู่ในต าแหน่ง
เห็นวา่ คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี มีความประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่เกียรติยศ
ต าแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ และได้ท าค าร้องเสนอต่อนายอ าเภอหรือผูว้่าราชการ
จงัหวดั แลว้แต่กรณีและไดป้ระชุมสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เพื่อพิจารณาแลว้มติให้
ส่งค าร้องไปยงักระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไม่สั่งยกค าร้อง 
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       2.4) การบริหารงานบุคคลระดบัพนกังานเทศบาลเป็นไปตามบทบญัญติัในพระราช
กฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 มีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.) เป็นผูก้  ากบั
ดูแลในการบรรจุแต่งตั้ง (พนกังานเทศบาล ระดบั 5 ข้ึนไป) โอนโยกยา้ย การเล่ือนระดบั และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
 3. การควบคุมก ากบัดูแลสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
     การก ากบัดูแลสภาต าบลของรัฐบาล ผูกพนัอยู่กบัการมอบอ านาจจากส่วนกลาง ใน
ส่วนของการก ากบัดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ผูกพนัอยู่กบัระบบการกระจายอ านาจ  
การบริหารงานของสภาต าบลท่ีมีฐานะนิติบุคคลนั้น เป็นการบริหารงานในระดบัต าบลซ่ึงถือกนัวา่
เป็นหน่วยการปกครองหน่วยยอ่ยของราชการบริหารส่วนภูมิภาค อ านาจของสภาต าบลท่ีเกิดข้ึนจึง
เป็นอ านาจท่ีไดจ้ากรัฐบาลกลางท่ีมอบให้กบัราชการส่วนภูมิภาค คือ จงัหวดั อ าเภอ และลงสู่ต าบล
อีกต่อหน่ึง การบริหารและผลท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานของสภาต าบลจึงตอ้งข้ึนต่อหน่วยบงัคบั
บญัชาของตนโดยจะข้ึนต่อนายอ าเภอ ผูว้่าราชการจงัหวดั และกระทรวงมหาดไทย ตามล าดับ           
ซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบต่อการบริหารงานของสภาต าบลในฐานะผูบ้งัคบับญัชาตามระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินไทย ส่วนบทบาทของนายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดัต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นการก ากบัดูแลใหบ้ริหารส่วนต าบลปฏิบติัตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 1) สภาต าบล 
     พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดก้  าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของนายอ าเภอและผู ้ว่าราชการจังหวดัให้เก่ียวข้องกับสภาต าบลไว้ทั้ งด้านตัวบุคคล                 
ดา้นงบประมาณและการคลงัและดา้นการบริหารงาน 
       ก. ดา้นตวับุคคล 
  (1) นายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชา ผูใ้หญ่บา้น 
ก านนั และแพทยป์ระจ าต าบล ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งและมีอ านาจต่อบุคคลดงักล่าว
ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
  (2) นายอ าเภอเป็นผูจ้ดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก          
สภาต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ได้ก าหนดให้น าบทบญัญติัแห่ง
ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเลือกผูใ้หญ่บา้นมาใช้กบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล           
ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งโดยอนุโลม 
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  (3) นายอ าเภอมีหน้าท่ีรับใบลาออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาต าบล ซ่ึงไดรั้บ
เลือกตั้ง ทั้ งน้ีเม่ือใบลาออกนั้นถึงมือนายอ าเภอแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกสภาต าบล ผูน้ั้ นพ้นจาก
ต าแหน่งนบัแต่วนัลาออก 
  (4) นายอ าเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งรองประธานสภาต าบลและเลขานุการสภาต าบล โดย
นายอ าเภอจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลต าแหน่งดงักล่าวตามมติของสภาต าบล เวน้แต่การด าเนินงานนั้นจะ
ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เช่น ผูท่ี้ไดรั้บเลือกในต าแหน่งดงักล่าว มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งก็อาจ
ทกัทว้งใหส้ภาต าบลด าเนินการเลือกตั้งใหม่ได ้
       ข. ดา้นงบประมาณและการคลงั 
   นายอ าเภอเป็นผูอ้นุมติับงัคบังบประมาณรายจ่ายของสภาต าบล ทั้งน้ีขอ้บงัคบั
งบประมาณรายจ่ายน้ีเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะแสดงถึงทิศทางการพฒันาต าบล และแสดงถึง
กิจกรรมและงบประมาณของสภาต าบลวา่ สภาต าบลจะท าส่ิงใดและใชง้บประมาณเท่าใด 
       ค. ดา้นการบริหารงาน 
  (1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบใหส้ภาต าบล จดัท ากิจกรรมนอกเขต
สภาต าบล หรือเห็นชอบให้สภาต าบลด าเนินกิจการร่วมกบัสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนได้ เม่ือกิจการท่ีสภาต าบลด าเนินนั้ น
จ าเป็นตอ้งท าและอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตน 
  (2) นอกจากน้ี ยงัมีระเบียบข้อบังคับ รวมทั้ งการสั่งการต่างๆ ซ่ึงกระทรวง 
มหาดไทยและส่วนราชการอ่ืนก าหนดข้ึนมาใหส้ภาต าบลปฏิบติั และอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั
จะมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบและขอ้บงัคบันั้นๆ ดว้ยส าหรับมาตรการในการก ากบั
ดูแลสภาต าบลนั้น หากสภาต าบล หรือสมาชิกสภาต าบลมีการด าเนินการท่ีนายอ าเภอ หรือ                   
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจ ดงัน้ี 
  (1) นายอ าเภอมีอ านาจสั่งให้สมาชิกสภาต าบล ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งพน้จากต าแหน่ง
เม่ือ เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามมาตรา 9 หรือมิได้อยู่ในหมู่บา้นของตนเองเกิน หกเดือน หรือขาด
ประชุมสภาต าบลติดต่อกนัสามคร้ัง 
  (2) ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจสั่งให้สมาชิกสภาต าบล ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งพน้จาก
ต าแหน่ง เม่ือเห็นวา่บกพร่องในทางความประพฤติ 
  (3) ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจสั่งให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล ออก
จากต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บ้านหรือแพทยป์ระจ าต าบลได้ เม่ือบุคคลผูน้ั้นมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญากบัสภาต าบลหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่สภาต าบล 
  (4) หากสภาต าบลด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อ หรือ อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของทางราชการ นายอ าเภอมีอ านาจยบัย ั้ง
การด าเนินการดงักล่าวไวเ้ป็นการชั่วคราว แล้วให้นายอ าเภอรายงานผูว้่าราชการจงัหวดัภายใน          
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สิบห้าวนั นบัแต่วนัยบัย ั้งเพื่อให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัวินิจฉัย เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บเร่ืองจาก
นายอ าเภอแลว้ จะวินิจฉยัเป็น 2 นยั กล่าวคือ หากผูว้า่ราชการจงัหวดั เห็นวา่ นายอ าเภอด าเนินการ
ถูกแล้ว ก็สั่งให้สภาต าบลระงับการด าเนินการดังกล่าวได้ แต่หากผูว้่าราชการจงัหวดั เห็นว่า        
การด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบแลว้ ก็สั่งให้เพิกถอนการยบัย ั้งของนายอ าเภอและ 
สภาต าบลสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้
 กรณีการยบัย ั้ งของนายอ าเภอและผูว้่าราชการจังหวดัน้ี หากนายอ าเภอไม่รายงาน                 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัยบัย ั้ง หรือหากวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่วินิจฉยัภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับเร่ืองแล้ว ให้อ านาจการยบัย ั้งของนายอ าเภอและอ านาจสั่งการของ          
ผูว้า่ราชการจงัหวดัส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนด และสภาต าบลสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้
  (5) หากสภาต าบล กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ สวสัดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ี นายอ าเภออาจเสนอแนะผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ใชอ้  านาจยบุสภาต าบลได ้และหากเหตุแห่งการยบุสภาต าบลดงักล่าวเน่ืองมาจากการกระท า
ของก านัน ผูใ้หญ่บา้น หรือแพทยป์ระจ าต าบลแลว้ ก็ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัสั่งให้บุคคลดงักล่าว 
ออกจากต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือแพทยป์ระจ าต าบลโดยให้ถือวา่เป็นการออกตามกฎหมาย
ว่าด้วย ลักษณะปกครองท้องถ่ิน ท่ีด้วยเหตุบกพร่องทางความประพฤติ หรือความสามารถ               
ไม่เหมาะสมดว้ย 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบล 
       ก. ดา้นตวับุคคล 
  (1) นายอ าเภอเป็นผูจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงไดรั้บ
เลือกตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีนายอ าเภอจะตอ้งดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบและเกิดความบริสุทธ์ิยติุธรรม 
  (2)  นายอ าเภอเป็นผูรั้บใบลาออกของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงได ้
รับเลือกตั้ง 
  (3) นายอ าเภอเป็นผูแ้ต่งตั้ง ประธาน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยนายอ าเภอจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  (4) นายอ าเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะประชุมและมีมติแต่งตั้งจากก านัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นไม่เกินสองคน และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงได้รับ             
การเลือกตั้งไม่เกินส่ีคน โดยนายอ าเภอจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวตามมติของสภา องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 
  (5) นายอ าเภอเป็นผูรั้บหนงัสือลาออกจากต าแหน่งของประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และของกรรมการบริหาร 
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  (6) นายอ าเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน
กรรมการบริหารชัว่คราวได ้หากประธานกรรมการบริหารวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ
และไม่อาจเลือกประธานกรรมการบริหารข้ึนใหม่ได ้
  (7) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้นุญาตตามค าร้องขอ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ให้ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งซ่ึงอยู่ในอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดัไปด ารงต าแหน่ง หรือ
ปฏิบติักิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราวได ้โดยไม่ขาดจากตน้สังกดัเดิม แต่หาก
บุคคลผูน้ั้นเป็นข้าราชการท่ีมิได้อยู่ในอ านาจของผูว้่าราชการจังหวดั ให้กระทรวงมหาดไทย               
ท  าความตกลงกบัตน้สังกดัของขา้ราชการผูน้ั้นก่อนแต่งตั้ง 
       ข. ดา้นงบประมาณและการคลงั 
  (1) นายอ าเภอเป็นผูอ้นุมติัใหข้อ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลใชต่้อไปกรณีท่ีนายอ าเภอไม่อนุมติัร่างขอบงัคบังบประมาณ
รายจ่าย ใหน้ายอ าเภอส่งคืนร่างขอ้บงัคบันั้นใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบทวนใหม่ และหาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแลว้ทบทวนยืนยนัตามร่างขอ้บงัคบังบประมาณเดิมด้วย
เสียงขา้งมาก ให้นายอ าเภอส่งร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายนั้นไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแจง้มติยนืยนันั้น 
  (2) ผูว้่าราชการจังหวดัเป็นผู ้พิจารณาวินิจฉัยกรณีเกิดความเห็นแย้งระหว่าง
นายอ าเภอกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเร่ืองขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่าย ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลให ้               
ผูว้า่ราชการจงัหวดัส่งให้นายอ าเภอลงช่ืออนุมติั แต่ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาแลว้ไม่เห็นชอบ
กบัร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายนั้น ใหร่้างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นอนัตกไป 
       ค. ดา้นการบริหารงาน 
  (1) นายอ าเภอเป็นผูเ้รียกประชุม เปิดและปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
กรณีท่ียงัไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุมตามก าหนด 
  (2) นายอ าเภอเป็นผู ้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวิสามัญ            
เม่ือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ เห็นว่าเป็นการจ าเป็นและ
จะเป็นประโยชน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและยืน่ค  าร้องต่อนายอ าเภอ 
  (3) นายอ าเภอเป็นผูอ้นุญาตให้ขยายเวลาในสมยัประชุมสามญั และสมยัประชุม
วสิามญั ของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  (4) นายอ าเภอเป็นผูล้งช่ือให้ความเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัต าบล ซ่ึงเป็นกฎหมาย
ทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชใ้นพื้นท่ี แลว้ประธานกรรมการบริหารจึงลงช่ือและประกาศใชข้อ้บงัคบัต าบลนั้น
ต่อไป 



 
78 

 กรณีท่ีนายอ าเภอไม่เห็นชอบกบัร่างขอ้บงัคบัต าบล หากร่างขอ้บงัคบัต าบลนั้นก าหนดให้
มีโทษปรับไวด้ว้ยใหร่้างขอ้บงัคบัต าบลนั้นตกไป แต่หากร่างขอ้บงัคบัต าบลนั้นมิไดก้ าหนดโทษไว้
ด้วย ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบงัคบัต าบลนั้นคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทบทวนใหม่          
และหากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนแล้วยืนยนัตามร่างข้อบงัคบัต าบลเดิม           
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
ให้ประธานกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศใช้เป็นขอ้บงัคบัต าบลนั้นได้เลยโดยไม่ต้องขอ             
ความเห็นชอบจากนายอ าเภออีก ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการท่ีนายอ าเภอ
หรือผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง ก็จะมีมาตรการด าเนินการต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงัน้ี 
  (1) นายอ าเภอ มีอ านาจสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงได้รับ
เลือกตั้งพน้จากต าแหน่ง เม่ือเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามมาตรา 9 หรือมิไดอ้ยู่ในหมู่บา้นของตนเกิน 
หกเดือนหรือขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลติดต่อกนัสามคร้ัง 
  (2) ผูว้่าราชการจงัหวดั สั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงได้รับ
เลือกตั้ง พน้จากต าแหน่งเม่ือเห็นวา่บกพร่องในทางความประพฤติ 
  (3) ผูว้่าราชการจงัหวดั มีอ านาจสั่งให้ ผูใ้หญ่บา้น ก านนัหรือแพทยป์ระจ าต าบล
ออกจากต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลได้เม่ือบุคคลผูน้ั้นมีส่วนได้เสียใน
สัญญากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือในกิจการท่ีกระท าแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  (4) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหก้ านนัหรือผูใ้หญ่บา้นซ่ึงเป็นกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลออกจากต าแหน่งก านนัหรือผูใ้หญ่บา้น เม่ือบุคคลนั้นถูกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
  (5) นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการบริหาร 
พนกังานส่วนต าบล และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือ สอบสวน ตลอดจนเรียก
รายงานและเอกสารใดๆ จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  (6) หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอ านาจหน้าท่ี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจสั่งยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดต้ามค าเสนอแนะของนายอ าเภอและ
หากการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผลมาจากการกระท าของก านนั ผูใ้หญ่บา้นหรือแพทย์
ประจ าต าบลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัสั่งให้บุคคลดงักล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้นหรือ
แพทยป์ระจ าต าบลโดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติ 
หรือความสามารถไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
  (7) หากคณะกรรมการบริหาร กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ             
สวสัดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีผูว้่า
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ราชการจังหวดัอาจสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะ หรือทั้งคณะกรรมการบริหารบางคนพ้นจาก
ต าแหน่งไดต้ามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ และหากการท่ีคณะกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง
เป็นผลมาจากการกระท าของก านนัหรือผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่งหรือ
กรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งดงักล่าวเป็นก านนัหรือผูใ้หญ่บา้นให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั สั่งให้
บุคคลดงักล่าวออกจากต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจาก
ต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติ หรือความสามารถไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
 
ธรรมาภิบาลกบัการเมืองภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากการศึกษาองค์ประกอบธรรมาภิบาล ทั้งจากทศันะขององค์การระหว่างประเทศ 
นกัวชิาการต่างประเทศ นกัวิชาการและหน่วยงานในประเทศไทยรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยั
ไดส้รุปหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงน ามาเป็นกรอบในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก                    
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และ
หลกัการมุ่งฉนัทามติ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ในการด าเนินงานขององค์กรได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรท่ีตั้ งไว ้           
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไดอ้ย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มบุคคล           
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และรักษาสภาพขององคก์รให้อยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดีในสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงภายใต้การประสานงานอย่างมีระบบ ในมุมมองของนักวิชาการหลายท่าน               
มีความเห็นต่อประเด็นประสิทธิผลท่ีแตกต่างหลากหลาย ซ่ึง Robbins (1990, p.58) ไดก้ล่าวถึง
ประสิทธิผลองค์กรว่าพิจารณาได้จากระดับท่ีองค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ขณะท่ี พิทยา        
บวรวฒันา (2541, หนา้ 176) มีความเห็นในลกัษณะเดียวกนัในเร่ืองการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 
(Goals) ท่ีตั้ งใจไวเ้ป็นตวัช้ีวดัประสิทธิผลและยงัเห็นว่าองค์กรท่ีมีประสิทธิผลสูงเป็นองค์กรท่ี
ประสบความส าเร็จอยา่งสูงในการท างานตามเป้าหมาย ส่วนองคก์รท่ีมีประสิทธิผลต ่าจึงเป็นองคก์ร
ท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ในขณะท่ี ศุภชยั ยาวะประภาษ 
และคณะ (2543, หนา้ 13) มีความเห็นในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงเห็นวา่ประสิทธิผลเป็นความสามารถใน
การบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของนโยบาย แต่ความสามารถในบรรลุวตัถุประสงคม์ากหรือ
น้อยเพียงใดตอ้งพิจารณาทางเลือกเกณฑ์ประสิทธิผลประกอบด้วย ขณะท่ี ธงชัย สันติวงษ์  และ            
ชยัยศ สันติวงษ ์(2533, หนา้ 314) ใหค้วามส าคญักบัระบบการท างานท่ีก่อให้เกิดผลไดสู้งสุดโดยได้
ผลผลิตท่ีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ได้ หรือมีการปฏิบัติงานท่ีให้ความส าคัญกับ           
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ความประหยดัด้วยนอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามความเห็นของ Campbell           
ยงัสอดคลอ้งในลกัษณะเดียวกบั Robbins (1990, pp.24-41) เห็นว่าวิธีการวดัความสามารถของ
องค์กรในการบรรลุเป้าหมาย (The Goal-Attainment Approach) เป็นวิธีการหน่ึงในการวดั
ประสิทธิผลองค์การ ซ่ึงความสามารถวดัประสิทธิผลขององค์กรจากความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายได้ต่อเม่ือ ลักษณะขององค์การและเป้าหมายนั้นมีลักษณะเป็นเป้าหมายท่ีแท้จริงของ
องค์กร ความมีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถท่ีเราจะวดัได้ มีความเห็นสอดคล้องกันใน
เป้าหมายท่ีแทจ้ริงนั้น ตอ้งสามารถวดัไดว้า่องคก์รก าลงับรรลุเป้าหมายไดแ้ค่ไหน เม่ือไร อยา่งไร 
ขณะท่ี ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529, หน้า 184) ให้ความส าคญักับเป้าหมายเช่นเดียวกัน         
เป็นเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลองคก์ารโดยพิจารณาในแง่ความสามารถในการผลิต (Productivity) 
ความยืดหยุ่นคล่องตัว (Flexibility) และการปราศจากซ่ึงความกดดัน (Strain) และข้อขัดแย้ง 
(Conflict) มีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย นอกจากน้ี Robbins 
(1990, pp.24-41) เห็นวา่ ถา้องคก์รมีความสามารถในการชนะใจและตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลและกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นซ่ึงอยูเ่หนือองคก์รจะมีผลต่อความอยูร่อดขององคก์รดว้ย 
 มีระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ก าหนด ใหห้น่วยงานปฏิบติัตามเพื่อใหบ้รรลุประสิทธิผลองคก์รปรากฏในพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ส าหรับในส่วนท่ีให้ความส าคญักบั                 
การบริหารราชการไดบ้รรลุเป้าหมายนั้นปรากฏในหมวดท่ี 3 ของพระราชกฤษฎีกา กล่าวถึงก่อนท่ี
ส่วนราชการจะด าเนินการตามภารกิจใดตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ และตอ้งมี
การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการท่ีมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีจะตอ้งใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ และตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ และเม่ือมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
แผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใด แลว้การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบติัราชการไปด าเนินการอย่างอ่ืน ซ่ึงมีผลท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้
ในภารกิจใหม่ท่ีมิได้ก าหนดในแผนปฏิบติัราชการจะกระท ามิได ้ยกเวน้ได้รับอนุมติัในการปรับ
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว (มาตรา 18) นอกจากน้ีในการประเมินประสิทธิผล                     
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดมิติและตัวช้ีวดัท่ีเก่ียวข้องกับ
ประสิทธิผลไวห้ลายประการ หลกัการท่ีส าคญัประการหน่ึงคือการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงปรากฏในมิติ
ดา้นประสิทธิผลตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีให้ความส าคญักบัตวัช้ีวดัการบรรลุ
เป้าหมายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมีการจดัท าแผนพฒันาสามปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาสามปี มีการปฏิบติัหน้าท่ีไดส้ าเร็จในบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัท าไว ้ในขณะท่ีมีการประเมินผลการปฏิบติังานในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใช้แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี 
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ประจ าปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงให้ความส าคญักับเป้าหมายท่ีเน้นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติได้ตามระเบียบ โดยเฉพาะการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
ตลอดจนให้ความส าคญักบัการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ครบถ้วนตาม
ภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 
 ในส่วนการประสานงานอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เก่ียวขอ้งกบัการประสานงานของ
บุคลากรในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกนักล่าวถึงในกรณีท่ีเกิดปัญหา
และอุปสรรคจากการด าเนินการให้ส่วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ใน
กรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืน หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีออกโดยส่วน
ราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไป (มาตรา 8) นอกจากน้ีส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์
และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (มาตรา 11) 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ก าหนดให้ประสิทธิผลในการบริหารงานประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 ประเด็น คือประเด็นท่ีหน่ึง การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ ประเด็นท่ีสอง การปฏิบติัราชการมียุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ี
ชดัเจน ระบบงานเป็นมาตรฐาน ประเด็นท่ีสาม มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากองคก์รและ
จากประชาชน และประเด็นท่ีส่ี มีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยการบรรลุเป้าหมายเก่ียวขอ้ง
กบัความสามารถในการปฏิบติังาน ไดบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงานภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากร 
โดยปฏิบติัไดต้ามแผนท่ีวางไว ้และปฏิบติัหน้าท่ีไดค้รบถว้นตามเป้าหมายและเง่ือนไขเวลาท่ีระบุ
ไวใ้นภารกิจหลกั ระเบียบ และขอ้บงัคบั ท่ีส่วนกลางก าหนดไว ้ทั้งน้ีตอ้งมีการจดัท าแผนการปฏิบติั
ราชการไวเ้ป็นการล่วงหน้า มีการก าหนดแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการท่ีมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการด าเนินการอยา่งชดัเจน มีการใชง้บประมาณ
ไดจ้ริงตามแผนงานท่ีระบุไว ้ซ่ึงหน่วยงานตอ้งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดบ้รรลุส าเร็จตามเกณฑ์และ
กรอบของเวลาท่ีเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัราชการอยา่งเคร่งครัด  
 2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 กระแสร์ ชนะวงศ์ (2532, หน้า 23-25) มีความเห็นว่าปัจจัยด้านประสิทธิภาพมี                     
ความเก่ียวขอ้งกบัความขยนั ความประหยดั การศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาและการเขา้กบัคนอ่ืนไดดี้           
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ในท านองเดียวกนั ตะวนั สาดแสง (2548, หนา้ 13) เห็นวา่ประสิทธิภาพเป็นกระบวนการหรือวิธี
จดัการงานท่ีท าให้ตน้ทุนการบริหารต่อหน่วยต ่าสุดในเชิงเปรียบเทียบ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ
ผลงานท่ีได้มาเม่ือเปรียบเทียบกับตน้ทุนค่าใช้จ่าย โดยใช้ค่าใช้จ่ายต ่ากว่ามูลค่าของผลงานซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Simon (1961, pp.180-181) และ Millet (1954, p.4) เห็นวา่ ประสิทธิภาพ
เป็นการปฏิบติังานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกนั แต่ค านึงถึงผลงานปฏิบติังานท่ีท าให้เกิด
ความพึงพอใจและไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติังานไปพร้อมกนัดว้ย 
 ส าหรับพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน การคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การก าหนดนโยบายทางด้านการคลัง            
การปรับปรุงรายได ้การปรับปรุงรายจ่าย การทบทวนการจดัสรรรายได ้และการเสริมสร้างวินยัทาง
การเงิน การคลงั ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี มีการพฒันาระบบการจดัหารายไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถ่ินให้จัดเก็บได้อย่างทั่วถึง เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน และ
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั ขณะเดียวกนัตอ้งมีการประมาณการรายจ่ายในการให้บริการ
สาธารณะ โดยหารูปแบบและวิธีค  านวณ หาขนาดรายจ่ายของการให้บริการสาธารณะท่ี                 
สะทอ้นตน้ทุนต่อหน่วยงาน ขณะเดียวกนัปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาสู่ความสามารถ
ของบุคลากรทอ้งถ่ิน เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
นอกจากน้ีมีการพฒันาระบบบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นระบบแผนพึงรับพึงจ่ายท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบการจดัท าบญัชีภาครัฐ ท่ีแสดงการรับรู้ท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งต่างๆ รวมทั้ง
การรับรู้รายจ่าย การกู้ยืม ภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ทราบฐานะการเงินท่ีแทจ้ริงขณะเดียวกัน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและพฒันาระบบฐานขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบั
การเงินการคลงั บุคลากร ภารกิจ หน้าท่ี และขอ้มูลอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การบริหารข้องมูลขององค์กรปกครอง          
ส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั ถูกตอ้ง ครบถว้น และน าไปใช้ประโยชน์ไดน้อกเหนือจากน้ี
ตอ้งมีการพฒันาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินโดยพฒันาระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและพฒันาระบบตรวจสอบภายนอก (External Audit) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูล ข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบ รวมทั้ งพัฒนาระบบรายงานผล                     
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้รวดเร็ว ทัว่ถึง และเข้าใจง่าย (กรมส่งเสริม          
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.) จากพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
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ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความพยายามของรัฐบาลท่ีจะ
ส่งเสริมให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีตน้ทุนท่ีต ่าลง มีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี
คุม้ค่ากบังบประมาณท่ีจ่ายไป ประกอบกบัสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ประชาชนไดม้าข้ึน 
 อน่ึง ส านักงาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ได้ก าหนดความหมายและความส าคญัของ             
หลักประสิทธิภาพ ว่าด้วยการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี ทีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบติังานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใชท้รัพยากรทั้งดา้นตน้ทุนแรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
 ส าหรับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจากรบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 ในองคป์ระกอบด้านประสิทธิภาพนั้นปรากฏอยูใ่นหลกัความคุม้ค่าท่ีให้ความส าคญักบั
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใชท้รัพยากร/งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินให้สมบูรณ์และย ัง่ยืน โดยมีการด าเนินแผนงาน/
โครงการต้องจดัล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน หากรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมทั้ งประชาชนในพื้ น ท่ี มีความประหยัดในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจดักิจกรรมบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ไดน้าน มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้ร่ัวไหลสูญเปล่า มีการบริหารจดัการ
ครุภณัฑ์ต่างๆ ของเทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบลควรจดัท าระเบียบคุมให้ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบนัและควบคุมการใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นไปตามวตัถุประสงค์และประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และควรค านึงถึงความควรหรือไม่ควรท่ีจะกระท า อย่างไรก็ตามในการประเมินธรรมาภิบาลใน
องคป์ระกอบดา้นประสิทธิภาพ สถาบนัพระปกเกลา้ (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2550) ได้
ก าหนดตัวช้ีว ัดไว้ 3 ประเด็น คือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีให้
ความส าคญักบัความคุม้ค่าของงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้ง ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย ์การประหยดัเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาในการปฏิบติังาน การน าวสัดุ
กลบัมาใชใ้หม่ การใชน้ ้า ใชไ้ฟฟ้าดว้ยความประหยดั และความสามารถในการแข่งขนัเก่ียวขอ้งกบั
การมีนโยบาย แผน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การเนน้ผลงานดา้นบริการ เป็นตน้ 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ก าหนดให้องค์ประกอบของประสิทธิภาพประกอบด้วย
องค์ประกอบยอ่ย 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การบริหารจดัการท่ีส่งผลให้องค์กรประหยดัตน้ทุน   
(ค่าใช้จ่าย) แรงงาน ระยะเวลาโดยมีการก ากบัดูแลให้กระบวนการปฏิบติังานมีการใชเ้ทคนิคและ
เคร่ืองมือในการบริหารให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โดยภาคประชาชน
สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ และประเด็นท่ีสอง การพฒันาขีดความสามารถใน            
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การปฏิบติัราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่มโดยการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท่ีหน่วยงานใชง้บประมาณ
และทรัพยากรไปอยา่งคุม้ค่าเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้างและอาคารโดยมีผล
การปฏิบติังานและการจดัท าโครงการต่างๆ ไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ตลอดจนมีการควบคุม/
ตรวจสอบการใช้วสัดุอุปกรณ์ในองค์กรอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบ รวมถึงการประหยดัซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการท่ีองคก์รมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณในการปฏิบติังานและการจดัท า
โครงการต่างๆ ดว้ย มีการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการมีประสิทธิภาพในการใชเ้งินเป็นไปตาม
มาตรฐาน บุคลากรปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพเต็มเวลา ตลอดจนองคก์รมีนโยบายให้บุคลากรใน
องคก์รร่วมมือกนัประหยดัทรัพยากรท่ีใชใ้นส านกังาน 
 3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 
 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ส าหรับใน
ส่วนท่ีให้ความส าคญักบัการสนองความตอ้งการของประชาชน กล่าวถึงการปฏิบติัราชการตอ้งมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนความสงบและปลอดภยัของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ (มาตรา 7) ซ่ึงส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทาง           
การบริหารราชการท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนต้องด าเนินการรับฟัง                
ความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความเขา้ใจให้กบัประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสมและเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผูรั้บบริการ (มาตรา 8) 
นอกจากน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
(หมวด 7) หน่วยงานตอ้งก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชน
และขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป (มาตรา 37) และ เม่ือส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถาม
เป็นหนงัสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการ ดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้งตอบค าถามหรือแจง้การด าเนินการให้ทราบ
ภายในสิบห้าวนัหรือภายในเวลาท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 37 (มาตรา 38) นอกจากน้ีให้ส่วนราชการ
จดัให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะ
สามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มูล หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของส่วน
ราชการ (มาตรา 39) ตลอดจนตอ้งจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติั
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 
ก.พ.ร. ก าหนด และในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจหรือการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ          
นั้นหรือเปล่ียนแผนปฏิบติัราชการให้เหมาะสม (มาตรา 9) ขณะเดียวกนัส่วนราชการตอ้งจดัให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเก่ียวกบัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีจะ
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ด าเนินการในปีงบประมาณนั้นและสัญญาใดๆ ท่ีได้มีการอนุมัติให้จัดซ้ือหรือจัดจ้างแล้วให้
ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ้ณ สถานท่ีท าการของส่วนราชการและระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ (มาตรา 44) นอกจากน้ี ให้ส่วนราชการจดัให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพ              
การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ความคุม้ค่าในภารกิจทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการและระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด (มาตรา 45) ทั้ งน้ี ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ได้ก าหนด
ความหมายและความส าคญัของหลักการตอบสนอง ในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อให้             
การปฏิบัติงานภาครัฐได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กล่าวคือการให้บริการท่ีสามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ความไวว้างใจรวมถึงการตอบสนอง
ความคาดหวัง  ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และเป็นผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมี                       
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 การตอบสนองความต้องการของประชาชน เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีท าให้
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก การตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงไม่
เคลือบแคลงสงสัยในการใช้งบประมาณ โดยการจดัท าโครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและท าใหเ้กิดความพึงพอใจ เช่ือมัน่และใหค้วามไวว้างใจในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล และมีการน าขอ้มูลมาปรับปรุงวิธีปฏิบติัราชการให้เหมาะสม ตลอดจนมีช่องทาง
และระบบเครือข่ายต่างๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น ซกัถาม ขอขอ้มูล รวมถึง
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย ส่วนการประสานงานอยา่ง
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเก่ียวขอ้งกบัการท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานมีการประสานงาน
กนัด้วยความราบร่ืน โดยมีเป้าหมายร่วมกนัในด้านการวางแผน การด าเนินการและการติดตาม
ประเมินผล ในลกัษณะการบูรณาการการท าโครงการและกิจกรรมร่วมกนั ส่งผลท าให้มีการร่วมมือ
กนัในด้านการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการแบ่งปันขอ้มูล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือ         
จดัจา้ง การก ากบัติดตามและประเมินผลส าเร็จของโครงการ ซ่ึงการปฏิบติังานร่วมกนัจะแกช่้วยใน
การแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการปรับตวัเพื่อ
การอยูร่อดเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขององคก์รต่อความสลบัซบัซ้อน และความไม่แน่นอนท่ีปรากฏอยู่
ในสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง แม่นย  า โดยองค์กรพยายามจัดการกับความเส่ียงต่างๆ                    
เพื่อสามารถสนองตอบและปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง จนท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จและอยูร่อดต่อไปได ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารในอนาคต 
 ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีไดท้บทวนแนวคิดของนกัวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับหลักการตอบสนอง จ าแนกเป็น 3 ประการคือ
ประการแรก การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ประการท่ีสอง             
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การสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจแก่ประชาชน และประการท่ีสาม ตอบสนองความคาดหวงั 
ความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความแตกต่างกนั  
 4. หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability) 
 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหน่ึงของ          
ธรรมาภิบาล ซ่ึงภาระรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรในหน่วยงานตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาให้บรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
สามารถอธิบายได ้โดยมีการตรวจสอบการปฏิบติังานทั้งในมิติการบริหาร มิติการเงิน มิติทางสังคม
และมิติทางการเมือง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บุคลากรทุกฝ่ายมีจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีและมี
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัโดยรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 ถวลิวดี บุรีกุล และคณะ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการวดัระดบัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี
เพื่อใชใ้นการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และไดก้ าหนดองคป์ระกอบหลกัของการส านึก
รับผดิชอบประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การมีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน การมีระบบติดตามประเมินผล การจดัการกบัผูไ้ม่มีผลงาน การมีแผนส ารอง และการสร้าง
ความเป็นเจา้ของร่วมกนั 
 อยา่งไรก็ตาม สาระส าคญัของความส านึกรับผดิชอบนกัวิชาการส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัการมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานโดยการก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนวา่ตอ้งการบรรลุ
เป้าหมายอะไร มีวิธีการหรือกลยุทธ์อยา่งไรให้บรรลุเป้าหมายและมีก าหนดบรรลุเป้าหมาย (Clear 
Intention) ตลอดจนมีวิธีการท างานหรือกลไกภายในองคก์รเพื่อช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว ้ซ่ึงวิธีการหรือกลไกดงักล่าวไดแ้ก่ การประสานงาน การให้เวลา การส่ือสาร การตดัสินใจ 
(Effective Execution) ทั้งน้ี สถาบนัพระปกเกลา้ (2548, หน้า 7-19, 7-20) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัการมี
เป้าหมายท่ีชัดเจนโดยให้หน่วยงานมีการท าเป้าหมายย่อยท่ีต้องการบรรลุในการปฏิบัติงาน                  
มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดท าดัชนีช้ีว ัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน                     
และบุคลากรทราบถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุ มีการท าขอ้ตกลงสองฝ่ายร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน
และพนกังาน และท าเป็นขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทั้งสองฝ่าย  
 ขณะเดียวกนัการสร้างความส านึกรับผิดชอบให้กบับุคลากรในหน่วยงานก็เป็นส่ิงจ าเป็น
ซ่ึงตอ้งมีการวดั/ประเมินผลลพัธ์แบบใหม่ และยกย่องผูท่ี้ท  างานไดต้ามเป้าหมาย หรืออีกนยัหน่ึง
ความส าคัญกับความส านึกรับผิดของข้าราชการในอันท่ีจะให้บริการตามเป้าหมายท่ีก าหนด               
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อบุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้อบหมายงานเป็นการให้สัญญาทาง
ในว่าผูป้ฏิบติังานยินดีจะกระท าหน้าท่ีนั้นเพื่อผูท่ี้มอบหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถาบนัพระปกเกลา้
และความเห็นสอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ นิรัติพฒันะชยั (2545, หน้า 57-58) ท่ีกล่าวถึงความส านึก
รับผดิชอบจะเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งตนเองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยโดย
บุคลากรตอ้งรู้จกัขอบเขตความรับผิดชอบตามแผนในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตอ้งให้ค  ามัน่และมี
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พนัธะผกูพนัเพื่อด าเนินงานให้ส าเร็จ ในขณะท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งออกค าสั่งท่ีชดัเจนให้แก่ลูกนอ้ง 
แจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบว่าเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจท าให้งานไม่ส าเร็จตามท่ี
มุ่งหวงัไวไ้ม่ว่าจะเป็นในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลาหรือก าลงัคนพร้อมท่ีจะรับผิดและรับชอบใน
ผลงานท่ีลูกนอ้งกระท าซ่ึงความส านึกรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในการท างาน
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน้ี Jabbra and Dwivedi (1989) เรียกวา่ Organizational/ 
Administrative Accountability ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบตามล าดบัขั้นของสายการบงัคบับญัชาใน
องค์การทัว่ไป ความสัมพนัธ์ ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาสามารถ  
สั่งการใดๆ เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ต้องปฏิบติัตามค าสั่งและ
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของหวัหนา้/ผูบ้งัคบับญัชาถือไดว้า่ไม่มี
ความรับผิดชอบและมีความผิด ท่ีตอ้งไดรั้บโทษตามก าหนด อยา่งไรก็ตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งใดๆ ของผูบ้ ังคับบัญชาหากพิสูจน์ได้ว่า ค  าสั่งดังกล่าวขาดความชัดเจนหรือ                
ไม่สามารถปฏิบติัตามได้ เน่ืองจากไม่มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการท่ีจะท าให้การปฏิบติังานตาม
ค าสั่งดงักล่าวบรรลุผลได ้ดงันั้น ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาจึงถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบติังานดว้ย  
 ขณะท่ี มนูญ จนัทร์สมบูรณ์ (2550, หน้า 113) มีความเห็นท่ีตรงกนัโดยเห็นว่าในสาย                    
การบงัคบับญัชาระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จ าเป็นตอ้งมีความส านึกรับผิดชอบใน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีของตน ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีทางราชการก าหนดไวใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีท่ีตนเองจะตอ้งปฏิบติั ขณะเดียวกนั
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึเป้าหมายทั้งน้ีตอ้งแสดงความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าหรือ
การตดัสินใจของตนเองหรือท่ีตนเองมอบหมายให้คนอ่ืนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท า ไม่ว่าผลนั้นจะ
ออกมาดีหรือไม่ก็ตาม อน่ึง มนัส สุวรรณ เอกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2546, หน้า 
123-124) ยงัเห็นตรงกนัว่าความส านึกรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ 
ควบคุมโดยกระบวนการของกฎหมายท่ีด า เนินการโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือ                       
การด าเนินการโดยศาลยุติธรรมหรือโดยภาคประชาชน ซ่ึงเป็นการควบคุมจากภายนอกซ่ึงถือเป็น
ความส านึกรับผดิชอบอยา่งหน่ึงท่ีเรียกวา่ Legal Accountability 
 อน่ึง ความส านึกรับผิดชอบยงัประกอบด้วยสาระส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการมีการติดตาม
ประเมินผล ซ่ึง อุทยั เลาหวิเชียร (2544, หน้า 13) เห็นว่าการบริหารท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
ประชาชนโดยควบคุมกนัเองหรืออาจให้สภานิติบญัญติัควบคุมก็ได้เพราะการบริหารรัฐกิจเป็น
กิจกรรมของส่วนรวมซ่ึงประชาชนทุกคนเป็นเจา้ของและมีส่วนไดส่้วนเสียดว้ย จึงเป็นหนา้ท่ีของ
ประชาชนท่ีจะติดตามสอบถามรัฐเก่ียวกบัการใช้จ่ายว่าไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์หรือไม่เพียงใด 
ประชาชนหรือหนงัสือพิมพต์ลอดจนส่ือมวลชนอ่ืนๆ มีสิทธิจะวิพากษ์วิจารณ์ได ้หากการใช้จ่าย
ของรัฐเป็นไปในลกัษณะท่ีสุรุ่ยสุร่ายและขดัต่อเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซ่ึงถือว่า
การควบคุมโดยประชาชนและหนงัสือพิมพต์ลอดจนส่ือมวลชนอ่ืนๆต่อการบริหารงานของรัฐจดัได้
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ว่าเป็นการติดตามประเมินผลในการท างานได ้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดใ้ห้ความส าคญักบัหลกัความส านึกรับผิดชอบปรากฏใน
หมวดท่ี 7 ดา้นการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนซ่ึงเป็นเร่ือง
ของความส านึกรับผดิชอบ (Accountability) ท่ีรัฐมีต่อสังคม  
 ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ                    
ความส านึกรับผิดชอบของบุคลากรและหน่วยงานปรากฏในมาตรา 48 และ 49 โดยในมาตรา 48 
กล่าวถึงในกรณีท่ีส่วนราชการใดด าเนินการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
รวมทั้งเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จ
ความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น               
เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัให้ขา้ราชการใน
สังกดั ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีท่ี ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ส่วนใน
มาตรา 49 กล่าวถึงเม่ือส่วนราชการใดไดด้ าเนินงานไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มผลงานและ
ผลสัมฤทธ์ิ โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุม้คา้ต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถด าเนินการตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. ก าหนดให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
จดัสรรเงินรางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นหรือใหส่้วนราชการใชเ้งินงบประมาณ
เหลือจ่ายของส่วนราชการนั้นเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการหรือ
จดัสรรเป็นรางวลัให้ขา้ราชการในสังกดั ตลอดจนมีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการติดตามและ
ประเมินผลแผนสามปีหรือไม่ เป็นตน้ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2546, หนา้ 8)  
 นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดก้ าหนดวิธีการประเมินหลกัความส านึก
รับผิดชอบเพื่อประเมินธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้หลายประการ อาทิ                   
มีการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ินวา่ผูบ้ริหารและหน่วยปฏิบติังานของทอ้งถ่ินรับฟัง
และน าขอ้เรียกร้องของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและประชาชนไปด าเนินการอยา่งเต็มความสามารถ และ
รายงานให้สภาทอ้งถ่ินทราบถึงความกา้วหน้าและปัญหาหรือไม่ เพียงใด มีการตรวจสอบ บนัทึก
เร่ืองร้องเรียนต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการร้องเรียนนั้น
ให้ผูร้้องเรียนทราบหรือไม่เพียงใด มีการตรวจสอบเอกสารการด าเนินงานว่าไดด้ าเนินภารกิจตาม
แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงก าหนดไว ้6 ดา้น 
 ส าหรับการจัดการกับผู ้ไม่มีผลงานเป็นลักษณะส าคัญประการหน่ึงขององค์กรท่ีมี
วฒันธรรมการท างานในระบบหลกัความส านึกรับผิดชอบ คือการจดัการกบัผูท่ี้ไม่ท  างาน ไม่มี
ผลงานปรากฏ หลงัจากท่ีหน่วยงานหรือองค์กรได้ท าการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรเป็นระยะจะพบว่า มีบุคลากรบางคนท่ีไม่ยอมสร้างผลงานองค์กรโดยทัว่ไปอาจปล่อย
บุคคลเหล่าน้ีโดยไม่มีการด าเนินการใดๆ แต่ส าหรับองคก์รท่ีมีการท างานในระบบหลกัความส านึก
รับผดิชอบจะตอ้งมีมาตรการจดัการกบับุคคลเหล่าน้ี ซ่ึงอาจใชม้าตรการเบ้ืองตน้ไปจนถึงมาตรการ
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ขั้นเด็ดขาดและอาจใช้มาตรการทางสังคมประกอบ ทั้งน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีปัญหา 
ได้ปรับปรุงพฤติกรรมการท างานให้ดีข้ึนและหลีกเล่ียงการถูกด าเนินการทางวินัย (สถาบัน
พระปกเกลา้, 2548, หนา้ 7-19-7-20)  
 การสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัของบุคลากรถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัประการหน่ึง
ของความส านึกรับผิดชอบ โดยท่ีบุคคลในองค์กรมีความรู้สึกร่วมกันว่าพวกตนเป็นเจ้าของ                
และส านึกว่าทุกคนในองค์กรต่างมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของไปดว้ยกนัไม่ใช่เป็นองค์กรของคนหน่ึง   
คนใด (Interlocking Ownership) และบุคลากรท่ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การจะมีพฤติกรรม           
การปฏิบติังานมิใช่ท าไปตามหน้าท่ีเท่านั้น แต่ปฏิบติัหน้าท่ีโดยมีพนัธะความรับผิดชอบในส่ิง                
ท่ีตนเองกระท ากบัสาธารณชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัหน่วยงานนั้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์  
ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ส่วนรวมเป็นหลกัและมีจิตใจท่ีเสียสละ เห็นคุณค่าสังคมท่ีตนเองสังกดัอยู่ (บุษบง  
ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2550, หนา้ 53) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ มนูญ จนัทร์สมบูรณ์ 
(2550, หน้า 113) ท่ีมีความเห็นเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัโดย
บุคลากรจะมีจิตส านึกท่ีมีต่อส่วนร่วมท่ีทุกคนจะตอ้งมีส่วนรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะเสียสละหรืออุทิศ
ทรัพยสิ์น เงินทอง หรือแรงกายเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทน ความเห็นดงักล่าวมีความเห็น
สอดคลอ้งกบั Jabbra and Dwivedi (1989) ท่ีกล่าวถึงการปฏิบติังานในสายงานบางอยา่งท่ีตอ้งการ
ความเป็นวิชาชีพภายใตค้วามคาดหวงัในการใช้วิชาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น หากไม่สามารถ
ปฏิบติัเป็นมืออาชีพให้บรรลุผลได ้ก็มกัจะไดรั้บการต าหนิติเตียนว่าไม่มีความช านาญเฉพาะดา้น
อย่างเพียงพอ การใช้ดุลยพินิจของความเป็นมืออาชีพอาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์โดย
ส่วนรวมในทางตรงกนัขา้มอาจถูกมองว่าเป็นการกระท า/การตดัสินใจท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
เท่านั้น ดงันั้นการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพถือไดว้่าเป็นความส านึกรับผิดชอบต่อการสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ นอกจากน้ี สถาบนัพระปกเกลา้ (2548, หนา้ 7-19, 7-20) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดั
การสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของโดยใหค้วามส าคญักบัการมอบหมายงานให้กบับุคลากรโดยบุคลากร
เขา้ใจและเห็นชอบวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และการคาดหวงัจากงานช้ินนั้นเสมอ ขณะเดียวกนัเม่ือมี
การปฏิบติังานส าเร็จจะมีการใหก้ าลงัใจ ยกยอ่งชมเชย 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดก้ าหนดให้องคป์ระกอบของหลกัภาระรับผิดชอบประกอบดว้ย
องค์ประกอบย่อย 4 ประการ คือ ประการแรก การมีเป้าหมายชดัเจน ประการท่ีสอง มีการติดตาม
ประเมินผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ประการท่ีสาม มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีสนอง
ต่อความคาดหวงัของสาธารณะ และประการทีส่ี มีความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
ทั้งน้ี ประเด็นแรก การมีเป้าหมายชดัเจนเป็นการปฏิบติังานท่ียึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
และผลงานท่ีตอ้งตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนสูงกว่าความเป็นเป้าหมาย 
อ่ืนใด และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามค าสั่งและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด 
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โดยมีวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและมีจิตส านึกต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยใจท่ี
มีคุณธรรม ทั้งน้ี หน่วยงานหวัหนา้งาน และเจา้หนา้ท่ีมีการก าหนดพนัธกิจและขอ้ตกลงร่วมกนัถึง
เป้าหมายความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีตอ้งการบรรลุ ประเด็นท่ีสอง มีการติดตามประเมินผล
เก่ียวข้องกับการท่ีหน่วยงานมีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานในระดับบุคคลและระดับ              
ส่วนงานต่างๆ ในหน่วยงานอยา่งจริงจงั โดยมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและดชันีวดัผล
การปฏิบติังานอย่างชัดเจน และมีการน าข้อร้องเรียน ข้อแนะน าของประชาชนมาปรับปรุงผล         
การปฏิบติังานตามแผนและโครงการ ประเด็นท่ีสาม การแสดงออกในลกัษณะของการปฏิบติัหนา้ท่ี        
ท่ียึดมัน่ในความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชน ประเด็นท่ีส่ี มีจิตส านึกท่ีดีและยึดมัน่ใน
หลกัคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานเพื่อสร้างผลงานดว้ยความตั้งใจในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กรและชุมชนและมีการปฏิบติังานดว้ยความตระหนกัถึงปัญหาหรือผลกระทบท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัองคก์รและชุมชนเสมอ 
 5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
 ความโปร่งใส (Transparency) เป็นรากศพัท์ท่ีให้แง่มุมในเชิงบวกและเชิงความสุขท่ีมี
ความหมายตรงกนัขา้มหรือเกือบตรงกนัขา้มกบัการทุจริตคอร์รัปชั่น (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 
2547, หนา้ 65) ซ่ึง เจริญ เจษฎาวลัย ์(2547, หนา้ 16) เห็นวา่ความโปร่งใสเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ
ในการมองผ่านหรือสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เปิดเผย เขา้ใจง่ายซ่ึงความโปร่งใสเป็นส่ิงส าคญั
และจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภารกิจการให้บริการสาธารณะท่ีต้องมีการเปิดเผย                
การด าเนินงานและรายงานทางการเงินของกิจการอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ มีความชดัเจน 
และเรียบง่าย อีกทั้ง สุดจิต นิมิตกุล (2543,หนา้ 17) ยงัไดก้ล่าววา่ นอกจากการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ตรงกบัขอ้เท็จจริงของการตดัสินใจและการด าเนินการ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง ชดัเจน
ของการตดัสินใจและการด าเนินการในเร่ืองนั้นๆ ได้ ยงัจ  าเป็นตอ้งมีระบบ กติกา ขั้นตอนและ
ระยะเวลาด าเนินการท่ีเปิดเผย ชัดเจน และเป็นไปตามท่ีก าหนดซ่ึงแสดงความโปร่งใสด้วย ซ่ึง
สอดคล้องกบั สถาบนัพระปกเกล้า (2544, หน้า 51) ท่ีเห็นว่าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย 
กระบวนการท างานควรมีกฎเกณฑ์กติกา และความตั้งใจในการบริหารงานของรัฐต่อสาธารณชน 
ซ่ึงท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการตามท่ี
กฎหมายบญัญติั นอกจากน้ี ยงัเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานควรมีความเป็นอิสระในการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ สังคม และส่ิงแวดลอ้มสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง ความเห็น
ดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั สุรศกัด์ิ โตประสี (2553, หน้า 206) ท่ีกล่าวถึงการเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงแสดง
ความโปร่งใสควรเป็นความจริงท่ีไม่ถูกกดทบัหรือช้ีน าดว้ยอ านาจ กติกา จริยธรรมของสังคมหรือ
การสร้างโดยคนใดคนหน่ึง ดังนั้ น ความโปร่งใสจึงเป็นความจริงแท้ท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มี                    
การเสแสร้งหรือสร้างข้ึนเพื่อช้ีน าหรือปกปิดให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และเห็นว่า
วฒันธรรมความโปร่งใสจะเป็นวฒันธรรมของโลกความเป็นจริงทีมีค่านิยมอิสระ เป็นกลาง เปิดเผย 
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ชดัเจนและไม่ถูกครอบง าดว้ยอิทธิพลใดๆ และพร้อมท่ีจะตีแผแ่ละเปิดเผยเร่ืองราวท่ีเป็นความจริง
แทใ้นทุกโอกาส อยา่งไรก็ตาม ไชยวฒัน์ ค ้าชู (2545,หนา้ 45-46) ยงัให้ความเห็นว่า ความโปร่งใส
ของรัฐบาลโดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีโอกาสรับรู้นโยบายดา้นต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้เกิด
ความมั่นในว่ารัฐบาลมีความตั้ งใจจริงในการด าเนินตามนโยบายนั้น โดยประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการท างาน ค าช้ีแจง และถอ้ยแถลงต่างๆ ของรัฐบาล และกระบวนการทางการเมืองใน
การก าหนดและด าเนินนโยบาย นอกจากน้ีความโปร่งใสยงัท าให้เกิดการติดตามตรวจสอบของ
สาธารณชนมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
 สาระส าคัญเกีย่วกบัความโปร่งใส 
 เจริญ เจษฎาวลัย ์(2547,หน้า 31-35) มีความเห็นว่าระบบความโปร่งใสของระบบงาน
หรือระบบการควบคุมการบริหารภายในเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะมีความเส่ียงของปัญหาท่ีอาจ      
มาจากความผิดพลาด บกพร่อง ทุจริต และท างานไม่มีประสิทธิภาพของผูป้ฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานต้องมีวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานด้วยการควบคุม 
ป้องกันและการปฏิบัติวตัถุประสงค์ หรือคู่มือการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนก าหนด
กระบวนการวธีิข้ึนมากไวอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผนอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความเขม้แข็งต่อ
ระบบการบริหารภายในโดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกหรือผูต้รวจสอบ
ภายนอก โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน บญัชี ว่ามีความถูกตอ้งครบถ้วน ในขณะท่ี
หลักเกณฑ์การประเมินด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการ
บา้นเมืองท่ีดีในปี พ.ศ. 2549 ไดก้ าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ควบคุมความโปร่งใสในการบริหารราชการซ่ึง   
มีสาระส าคญัในลกัษณะเดียวกนัโดยก าหนดให้ มีการตรวจสอบการวางระบบควบคุมภายในและ
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบกบัมีการตรวจสอบทอ้งถ่ินเก่ียวกบั 
การส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อด าเนินการดา้นการแกปั้ญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมในการจดัซ้ือ จดัจา้ง โดยผ่านประชาคม หน่วยตรวจสอบของจงัหวดั/
อ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบบญัชีรายงานทางการเงินและการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 นอกจากน้ีสถาบนัพระปกเกลา้ (2548, หน้า 7-17) ยงัไดก้ าหนดดชันีช้ีวดัความโปร่งใส
ในดา้นระบบการควบคุมการบริหารภายในวา่ หน่วยงานควรมีระบบการบริหารการเงินและพสัดุท่ี
รัดกุม มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพสูง มีการใช้สมาคม
วชิาชีพเขา้มาร่วมตรวจสอบหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานควรมีการให้ขอ้มูลเพื่อให้รู้วา่หน่วยงาน
ใครท าหนา้ท่ีอะไร เป็นตน้ ส าหรับประการท่ีสอง ความโปร่งใสดา้นระบบการให้คุณ ประกอบดว้ย 
การมีผลประโยชน์ใหแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานเป็นผลส าเร็จมีผลประโยชน์แก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพสูง มีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรท่ีซ่ือสัตย์ และมีระบบรายได้หรือผลประโยชน์
เก้ือกูลรองรับมาตรฐานค่าใช้จ่ายสูง ซ่ึงถือเป็นมาตรการทางบวกท่ีส่งเสริมความโปร่งใสซ่ึงใน
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ระบบราชการอาจมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณในการด าเนินการ ส่วนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใชม้าตรการน้ีในการให้เงินโบนสัปลายปีกบับุคลากรตามผลการประเมินรายบุคคล ประการท่ีสาม 
ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ เป็นมาตรการในทางลบท่ีใช้ในการส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงานได้ ซ่ึงถือเป็นมาตรการท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน ทั้ งน้ี 
มาตรการของระบบความโปร่งใสในการให้โทษ ประกอบด้วย การมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ส าหรับการฟ้องร้องผูก้ระท าผิด มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงส าหรับการตรวจสอบการท างานใน
หน่วยงาน มีวิธีการท่ียุติธรรมส าหรับพิจารณาลงโทษผูก้ระท าผิดกระบวนการยุติธรรมท่ีรวยเร็ว มี
การลงโทษจริงจงั หนกัเบาตามเหตุและพฤติการณ์ของการกระท าผิดหวัหน้างานลงโทษผูก้ระท าผิด
หรือด้อยประสิทธิภาพอย่างจริงจงั และมีการป้องปรามผูส่้อทุจริต หรือด้อยประสิทธิภาพให้
ปรับปรุงตน และก าหนดดชันีช้ีวดัความโปร่งใสด้านการลงโทษไวห้ลายประการ ประกอบด้วย  
การให้หัวหน้างานลงโทษผูด้อ้ยประสิทธิภาพอย่างจริงจงั มีการพิจารณาลงโทษผูก้ระท าผิดและ
ทุจริตให้ปรับปรุงตน ส าหรับประการท่ีส่ีความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยระบบงานหรือการเปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ส่ิงท่ีแสดงความโปร่งใส ประกอบด้วย                      
การส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประชาชน ส่ือมวลชน
และองค์กรพฒันาเอกชนไดมี้โอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ มากข้ึน รวมทั้งมีการใช้
สมาคมวชิาชีพเขา้มาร่วมตรวจสอบหน่วยงาน นอกจากน้ี พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
ยงัได้ส่งเสริมความโปร่งใสในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการโดย
ก าหนดให้การเผยแพร่ข้อบังคบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่มติ            
การประชุมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบต่อผลไดเ้สียของประชาชน การเผยแพร่
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินการเผยแพร่เอกสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคาและการเผยแพร่ขอ้มูลด้านการเงิน           
การคลงัและไดก้ าหนดดชันีช้ีวดัความโปร่งใสเพิ่มเติมในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติังานต่อ
สาธารณะโดยเห็นว่าประชาชนและส่ือมวลชนควรมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัหา การให้สัมปทาน 
การออกกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานควรมีการแจง้ขอ้ดีขอ้เสียของโครงการ             
ท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ขณะเดียวกนัตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาใน            
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่สาธารณชนไดรั้บทราบดว้ย 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ก าหนดให้องค์ประกอบของความโปร่งใสประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 ประเด็น คือ ความโปร่งใสในด้านการบริหารภายใน การเปิดเผยข้อมูล           
การปฏิบติังานต่อสาธารณะ และความโปร่งใสในการลงโทษ โดยท่ีการบริหารภายในเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงานภายในหน่วยงานท่ีมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะมีการบริหารการเงิน รายรับ-จ่าย งานพสัดุ การประมูล จดัซ้ือ จดัจา้ง 
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อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการปฏิบติังาน ได้ทั้ งจากภายในและ
ภายนอกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การท างานของหน่วยงาน ส่วนการเปิดเผยข้อมูล            
การปฏิบัติงานต่อสาธารณะเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะท่ีจ าเป็นต้องเปิดเผยให้
ประชาชนรับทราบเก่ียวกบัมติท่ีประชุมในการอนุมติัโครงการ ผลการด าเนินงานตามโครงการ              
การจดัซ้ือ จดัจา้ง การสอบราคา ประกวดราคา ขอ้มูลการเงิน รายรับ รายจ่าย ให้ประชาชนรับทราบ
อย่างชัดเจนและสม ่าเสมอด้วยความจริงใจ เพื่อช้ีแจงขอ้ดี ข้อเสียของโครงการและการบริหาร
การเงินการคลงัให้กบัประชาชนไดรั้บทราบ ตามก าหนดระยะเวลาและรายละเอียดท่ีตอ้งเปิดเผย
ตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั ทั้งน้ี การตรวจสอบขอ้มูลอาจท าไดโ้ดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ีแต่งตั้ งประชาชนร่วมเป็นกรรมการ หรืออาจใช้สมาคมวิชาชีพเข้ามาร่วมในการตรวจสอบ                   
ความถูกตอ้งโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงาน และให้ประชาชน ส่ือมวลชน องคก์ารเอกชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบ แผนงานโครงการ กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งการประมูล
ให้สัมปทาน และความโปร่งใสในการให้โทษซ่ึงเก่ียวข้องกับการท่ีหน่วยงานมีการตรวจสอบ                  
การท างานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูง มีการลงโทษอยา่งจริงจงักบัผูท่ี้กระท า
ผิดในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีระบุไวโ้ดยอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค 
ยติุธรรมและการมีเหตุผลท่ีเพียงพอ ตลอดจนป้องปรามผูส่้อทุจริตใหป้รับปรุงตน 
 6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
 การมีส่วนร่วม (Participation) หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
หมายถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องใน
กระบวนการทางการเมืองและการบริหารเก่ียวกบัการก าหนด กฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการ              
การบริหารและตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง ทั้ง
ในดา้นการจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยการให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั 
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน โดยเป็นการส่ือสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการซ่ึงเป็นการแบ่งสรรขอ้มูลระหว่างกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และจะน ามาซ่ึง
ความสามคัคีในสังคม ทั้งน้ี ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการท่ีประชาชนจะตอ้งมีอิสระในทางความคิด                
มีความรู้ ความสามารถในการกระท าและมีความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึง Hilliard 
and Kemp (1999) ช้ีให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมากข้ึนจะช่วยให้มีการตรวจสอ            
การท างานของผูบ้ริหารและท าให้ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนอีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็น
การป้องกนันกัการเมืองจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมนั้นๆ นอกจากจากน้ีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้ง          
ความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง ซ่ึงมีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกบั Santiso (2001, pp.14-18) ท่ีเห็นว่า ควรมีการก าหนดนโยบายท่ีสามารถตอบสนอง
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ผูด้อ้ยโอกาสแต่ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะบบการเมืองการเลือกตั้งท่ีอิสระ ยุติธรรม นอกจากน้ี ไชยวฒัน์ ค ้าชู 
(2545, หน้า 48-49) ยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการมีส่วนร่วมจะเป็นการอุดหนุนให้ประชาชน
พลเมืองซ่ึงรวมผูห้ญิงให้มีอ านาจมากข้ึน การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนไดใ้นหลายระดบัดว้ยกนันบัตั้งแต่
ระดับรากหญ้า โดยผ่านสถาบนัในระดับท้องถ่ินไปจนถึงระดับภูมิภาค และระดับชาติภายใต้
รูปแบบการปกครองท่ีมีการกระจายอ านาจและยืดหยุน่ อยา่งไรก็ตาม นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์(2544, หนา้ 
37) เห็นว่าการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงท่ีตอ้งเป็นการจดัตั้งข้ึนเองโดยประชาชนทั้งในระดบับุคคลไป
จนถึงองคก์รในรูปต่างๆ ซ่ึงมีศกัยภาพในการเขา้ไปร่วมตดัสินใจหรือคานการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอยู่
ในพื้นท่ีสาธารณะ ตลอดจนการคดัคา้นในกรณีท่ีมีการกระท าอนัมิชอบหรือขดัต่อศีลธรรมซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อพื้นท่ีส่วนบุคคลและผลประโยชน์สาธารณะดว้ย (พิภพ ธงไชย, 2544, หนา้ 240) ทั้งน้ี 
ถือเป็นการป้องกนัและตรวจสอบการฉ้อราษฎร์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความไม่ชอบมาพากลในการใช้
อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งหรือเพื่อป้องกนัมิให้การฉ้อราษฎร์บงัหลวงได้
โดยง่าย (สมฤดี นิโครวฒันยิง่ยง , 2545, หนา้ 306-308) 
 อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมจะประสบความส าเร็จน ามาซ่ึงความย ัง่ยืนและการพฒันา
ของประชาธิปไตยได้นั้นข้ึนอยู่กับเง่ือนไขหลายประการ เง่ือนไขแรก คือ การมีประชาสังคม         
(Civil Society) ท่ีเขม้แขง็ เพราะการท่ีมีปัจเจกบุคคลแต่ละคนจะท าอะไรก็จะมีน ้ าหนกันอ้ย แต่หาก
ท าร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะมีความเขม้แข็ง ดงันั้น โครงสร้างทางกฎหมายจะตอ้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประชาสังคม และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ การก าหนดกฎเกณฑ์ของการมีส่วนร่วมก็ตอ้ง
ให้ความส าคญักบักลุ่มมากกวา่ปัจเจกบุคคล ซ่ึงความเขม้แข็งของประชาสังคมเป็นรากฐานส าคญั
ของส่วนร่วมของพลเมืองในสังคมพหุนิยม เง่ือนไขท่ีสองคือ การส านึก ตระหนกัและยอมรับสิทธิ
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็นจากภาครัฐหรือภาคประชาชน (อานนัท ์
ปันยารชุน, 2544, หน้า 16-17) เง่ือนไขท่ีสาม เทคนิคและวิธีการท่ีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
เร่ืองต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญมิไดก้ าหนดไว ้ตอ้งมีกฎหมายระบุรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ี
เหมาะสมในแต่ละลกัษณะ เง่ือนไขท่ีส่ี ความสมดุลในการก าหนดนโยบายซ่ึงผูก้  าหนดนโยบายตอ้ง
ไม่ก าหนดนโยบายท่ีล าเอียงไปเพื่อประโยชน์คนบางกลุ่ม บางพวก และละเลยผลประโยชน์ของ
กลุ่มอ่ืนๆ ไป ผูมี้ส่วนร่วมตอ้งตระหนกัและยอมรับวา่การกดดนัต่อรองผา่นการมีส่วนร่วมน้ีโดยวาง
อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ขอ้มูล และจะไม่มีใครไดต้ามท่ีตอ้งการทั้งหมด และเง่ือนไขท่ีห้า การมี
ส่วนร่วมอาจมาจากหลายฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์และจุดยืนต่างกนั การมีเทคนิคในการบริหารจดัการ
เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ การมีทกัษะในการขจดัขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธียอ่มเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็น
เง่ือนไขการหลีกเล่ียงความรุนแรง (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2544, หนา้ 24-25) นอกจากน้ี การมีส่วน
ร่วมยงัข้ึนอยู่กบัลกัษณะการเขา้ร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดไม่ใช่เป็นการจดัเวทีการมี
ส่วนร่วมเพียงคร้ังเดียว ประชาชนตอ้งมีความเต็มใจและตั้งใจเขา้ร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมซ่ึง
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ต้องตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเสรีภาพโดยไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผูท่ี้
เหนือกวา่ (อรทยั ก๊กผล, 2547, หนา้ 18-19) 
 สาระส าคัญเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม มีดังนี้ 
 Cohen and Uphoff (1977, pp.219-222) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมวา่มี 4 รูปแบบ 
ตามระดบั คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลซ่ึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั Arnstein (1969, pp.216-224) ซ่ึงไดเ้สนอตวัแบบขั้นบนัไดการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองว่าแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตามล าดบั ได้แก่ 1ขั้นการควบคุม (Manipulation) 2 ขั้นรักษา 
(Therapy)  3  ขั้ นการให้ข้อมูล  ( Informing)  4  ขั้ นการรับฟังความคิดเ ห็น(  Hearing)  5  ขั้ น                      
การปรึกษาหารือ 6 ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 7 ขั้นมอบหมายอ านาจ (Delegated Power) 
และ 8 ขั้นอ านาจพลเมือง (Citizen Control) ทั้งน้ีขั้นบนัไดท่ี 1 และ 2 ถือวา่ยงัไม่เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่วนขั้นท่ี 3 ถึงขั้นท่ี 5 เรียกว่า Tokenism หมายถึงประชาชนมีโอกาสในการให้
ขอ้มูลความคิดเห็นแต่ยงัไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ ขั้นท่ี 6,7 และ 8 ถือว่าประชาชนมีอ านาจใน
การตดัสินใจหรือท่ีเรียกวา่ Citizen Power แนวคิดน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่การมีส่วนร่วมในระดบัเป็น        
ภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ซ่ึงแนวคิดของ Arnstein มีลักษณะเด่นจากขั้นตอนท่ีกล่าวได้ว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยมากหรืออาจอยูใ่นฐานะเพียงผูดู้อยูห่่างๆ ไปจนถึงระดบัท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่มีอ านาจมากโดยมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการในพื้นท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประโยชน์สาธารณะ ซ่ึง Cohen and Uphoff มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบั Arnstein วา่การมีส่วนร่วม
ขั้นสูงสุด คือขั้นอ านาจเป็นของพลเมืองซ่ึงประชาชนอยู่ในฐานะหุ้นส่วนของสังคมท่ีสามารถ
ก าหนดเป้าหมาย ตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะไดด้ว้ยตนเอง  
 ส าหรับสถาบนัพระปกเกลา้ (2547, หน้า 78-80) ไดก้ าหนดองค์ประกอบหลกัในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีทศันะคลา้ยคลึงกบัสมาคมนานาชาติ
ดา้นการมีส่วนร่วม (International Association of Public Participation-IAP2) ซ่ึงประกอบดว้ย 6 
องค์ประกอบตามล าดบัการมีส่วนร่วมน้อยไปหามากไดแ้ก่ ระดบัการให้ขอ้มูล ระดบัการเปิดรับ
ความคิดเห็นของประชาชน ระดบัการปรึกษาหารือ ระดบัการวางแผนร่วมกนั ระดบัการร่วมปฏิบติั 
และระดบัการควบคุมโดยประชาชน 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้บญัญติัถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน             
การปกครองทอ้งถ่ินถึง 2 มาตรา คือ 
 1. มาตรา 286 ท่ีเปิดช่องให้ประชาชนสามในส่ีของจ านวนประชาชนท่ีมาลงคะแนนท่ีมา
ใชสิ้ทธิสามารถลงมติเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีประชาชนเห็นว่าไม่
สมควรท่ีจะด ารงต าแหน่ง แม้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการถอดถอนดังกล่าวจะ
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ประกาศใชม้ากวา่ 3 ปีแลว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 แต่ก็ยงัไม่เคยมีทอ้งถ่ินใดไดท้  าการถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินเลย จุดน้ีนักวิเคราะห์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ใน                 
การถอดถอนนั้นปฏิบติัไดย้ากเพราะกฎหมายก าหนดให้ประชาชนตอ้งมาใชสิ้ทธิลงมติมากกวา่ก่ึง
หรือมากกว่าร้อยละห้าสิบของผูมี้สิทธิเลือกตั้ ง และสามในส่ีของร้อยละห้าสิบดังกล่าวจึงจะ                  
ถอดถอนได ้หากไม่มีการแกไ้ขกฎหมายในประเด็นน้ีแนวโน้มท่ีจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมืองวา่ดว้ยการถอดถอนคงเกิดข้ึนไดย้าก 
 2. มาตรา 287 เป็นมาตราท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนจ านวนก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
ทอ้งถ่ินสามารถเขา้ช่ือเสนอร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินต่อประธานสภาทอ้งถ่ินในประเด็นน้ีนกัวิเคราะห์
หลายคนก็ตั้ งข้อสังเกตเช่นเดียวกับมาตรา 286คือการตั้งเกณฑ์ของจ านวนประชาชนเพื่อริเร่ิม
กิจกรรมของทอ้งถ่ินเช่นการเสนอร่างกฎหมายท่ีสูงมากเช่นน้ี ท าให้เป็นการยากท่ีประชาชนจะเขา้มามี
ส่วนร่วมทางการเมืองได ้ปัญหาดงักล่าวน้ีจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ดงันั้นหากรัฐสภาไม่
เห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเสนอร่าง
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินจริงๆ คงเป็นการยาก คงอีกนานกวา่ท่ีจะมีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญในมาตรา 287 น้ี 
 ตลอดจนตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัให้
ประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบติัราชการให้เหมาะสมและเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนผูรั้บบริการ (มาตรา 8)รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 
 (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวชิาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 
 (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจดัให้มีกฎหมายจดัตั้ ง
กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี 
 (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ี
ใกลเ้คียงกนั 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2557 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชัว่คราว) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 พุทธศกัราช 2557  
 มาตรา 27 (4) ใหมี้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหนา้ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปใน
ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขมีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเป็นธรรม มีกลไก
ป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ ขจดัความเหล่ือมล ้ าและสร้าง          
ความเป็นธรรมทั้ งเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ท าให้กลไกของรัฐสามารถ
ให้บริการประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและ
เป็นธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว พุทธศกัราช 2557, หนา้ 9) 
 ในการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน าความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 31 (2) ความเห็นของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความเห็นของประชาชนรวมทั้งหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 
พุทธศกัราช 2557, หนา้ 12) 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ    
ซ่ึงไดก้ าหนดระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานออกเป็น 3 ระดบั โดยในระดบั
แรกการมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล การรับฟังความคิดเห็น และการร่วมด าเนินการ อน่ึง การมีส่วน
ร่วมในระดบัการให้ขอ้มูลถือเป็นระดบัท่ีส าคญัในขั้นตน้ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ไดใ้ห้ความส าคญัของการมีส่วนร่วมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลข่าวสาร 
ซ่ึงกล่าวถึงการให้ผูแ้ทนระดบัทอ้งถ่ินสามารถตดัสินใจจดับริการให้กบัในทอ้งถ่ินได้อย่างเป็น
อิสระมากข้ึนอีกทั้งยงัมีมาตรการส าคญัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ คือ การส่งเสริมในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองต่างๆ จากรัฐซ่ึงถือเป็น
เง่ือนไขแรกของการมีส่วนร่วม ดงันั้นรัฐธรรมนูญจึงก าหนดสิทธิร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ใน
ความครอบครองของราชการไวแ้ละยงัมีพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ก าหนดรับรองสิทธิดงักล่าวของรัฐธรรมนูญดว้ย ขณะท่ีอรทยั ก๊กผล (2552, หน้า 26-28) เห็นว่า    
การมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลไม่ควรท าในลกัษณะเป็นเพียงพิธีกรรม แต่ควรมุ่งเน้นรูปแบบของ
การให้ขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารสองทางมากกว่าทั้งน้ีการมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลข่าวสารจะ
ช่วยในการตดัสินใจซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เพราะเม่ือประชาชนรับทราบและ
ยอมรับโครงการต่างๆ ยอ่มท าให้ลดความขดัแยง้ตลอดจนด าเนินการโครงการต่างๆ ง่ายข้ึน ขณะท่ี 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547, หนา้ 78-80) ให้ความส าคญักบัระดบัการให้ขอ้มูลซ่ึงถือเป็นระดบั
ต ่าสุด และวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อให้
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ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงัเปิดโอกาสให้แสดง              
ความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและ           
การท าหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ นั้น คือการตดัสินใจแลว้มาแจง้ให้ทราบจะเป็น
การตดัสินใจท่ีไม่มีผลกระทบต่อประชาชนหรืออาจมีแต่ไม่มากนัก ทั้ งน้ีการให้ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ควรมีความครบถว้นสมบูรณ์ มีการใช้ส่ือในการให้ขอ้มูลแก่ประชาชนและควรมีการให้
ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 
 ดงันั้น การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลจึงเก่ียวขอ้งกบัการท่ีหน่วยงานไดเ้ผยแพร่ให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับ                 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณใน
โครงการต่างๆ ทั้ งน้ีเพื่อให้ทราบถึงเหตุผล ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณและการจัดท า
โครงการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่เร่ืองท่ีเก่ียวกับการขอความร่วมมือจากประชาชนให้มาแสดง                 
ความคิดเห็นและการให้ขอ้มูลในการตดัสินใจเก่ียวกบัแผนงานโครงการและการจดัซ้ือจดัจา้งของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดับการให้ขอ้มูลเป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของ                  
การติดต่อส่ือสารระหว่างผูว้างแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับ             
การตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล
เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ นั้ นคือ การตัดสินใจแล้วมาแจ้งให้ทราบ จะเป็นการตัดสินใจท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรืออาจมีแต่ไม่มากนกั 
 ในระดับท่ีสองการมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
(2544, หน้า 21) เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 มีเจตนารมณ์ให้รัฐส่งเสริมและสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อน ามาก าหนดนโยบาย การตดัสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบใช้อ านาจรัฐทุก
ระดบั เน่ืองจากเห็นว่าการท่ีประชาชนทุกลุ่ม ทุกภาคมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหาร
บา้นเมืองยอ่มท าให้ทุกกลุ่มทุกภาคนั้นตอ้งตกลงออมชอม ประสานผลประโยชน์กนัจนลงตวัและ
เกิดความเป็นธรรมข้ึน อีกทั้งยงัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นโดยผา่นกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นประชาชนซ่ึงอาจมีไดห้ลายรูปแบบ อาทิ การประชาพิจารณ์ การปรึกษาหารือ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิดและร่วมตดัสินใจซ่ึงถือเป็นการเพิ่มส่วนร่วมของภาค
พลเมืองข้ึนมาอีกระดับหน่ึงโดยเฉพาะในชุมชนท้องถ่ิน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการรับฟัง                      
ความคิดเห็นนั้นสามารถท าไดโ้ดยการมีส่วนร่วมในการประชุมสภาทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาอีกดว้ย (มนูญ จนัทร์สมบูรณ์, 2550, หน้า 97) ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมในการรับฟัง
ความคิดเห็นยงัเป็นการเพิ่มคุณภาพการตดัสินใจของประชาชนต่อการจดัท าโครงการต่างๆ และยงั
เป็นการสร้างฉนัทามติจากประชาชนซ่ึงจะช่วยลดความขดัแยง้ (อรทยั ก๊กผล, 2552, หนา้ 26-28) 
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 อน่ึง ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547, หน้า 78-80) ได้ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดบัการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชนโดยผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินขอ้ดีขอ้เสียชดัเจน
ยิ่งข้ึน เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการริเร่ิมโครงการต่างๆ และการบรรยาย
ให้ประชาชนฟังเก่ียวกบัโครงการและขอความคิดเห็นจากผูฟั้งเป็นตน้ ความส าคญั คือ การรับฟัง
ตั้งแต่เร่ิมตระหนกัถึงปัญหานอกจากน้ีตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจ
ของหน่วยงาน โดยมีการเจราจากนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหวา่งผูว้างแผนโครงการ
และประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือขอ้สงสัยต่างๆ โดยหน่วยงานมี
เคร่ืองมือในการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นท่ีสะดวกขณะเดียวกันต้องตอบสนองต่อ                   
ความคิดเห็นของประชาชนดว้ย 
 ดงันั้น การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจึงเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเพื่อประกอบ               
การจดัท าแผน โครงการ และการใชง้บประมาณ โดยให้ความส าคญักบัฉันทานุมติัท่ีเป็นเอกฉันท์
จากประชาชนเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจจดัท าโครงการและบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหค้วามตอ้งการของประชาชนไดรั้บการตอบสนอง ทั้งน้ีหน่วยงานตอ้งมี
เคร่ืองมือในการใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นท่ีสะดวกและหลากหลาย 
 ส าหรับในระดบัท่ีสาม การมีส่วนร่วมในระดบัการร่วมด าเนินการนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักนัเป็น
ชุมชนท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกบัรัฐ ในเร่ืองท่ีส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ดงัปรากฏในหลายมาตรา ขณะท่ีอดีตท่ีผา่นมาประชาชนส่วนใหญ่
ขาดแรงกระตุน้ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีของชุมชน           
(พีรพล ไตรทศาวิทย์, 2542, หน้า 58) และขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม                          
การท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจนถึงระดบั
การร่วมปฏิบติั จึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ ถือเป็นระดบัท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนิน
โครงการเป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบติัร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้          
(ถวลิวดี บุรีกุล และคณะ2547, หนา้ 78-80) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล การมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (มนูญ จนัทร์สมบูรณ์, 2550, หนา้ 97) 
 ดงันั้น การมีส่วนร่วมในการร่วมด าเนินงานจึงเก่ียวขอ้งกบัการท่ีภาคประชาชนไดเ้ขา้
มาร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าโครงการของชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ และในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานโครงการและ
การใชเ้งินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 7.หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
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 Smith (1985, p.1) กล่าวถึงหลกัการกระจายอ านาจปกครองวา่ หมายถึง การท่ีรัฐบาล
กลางหรือ การบริหารราชการส่วนกลางยินยอมกระจายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กบั
ทอ้งถ่ินในด้านต่างๆ โดยให้ทอ้งถ่ินมีหน่วยงานท่ีเป็นของตนเอง ท าหน้าท่ีในการบริหารงานใน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกบั Bush (1991, p.114)อธิบายว่า การกระจายอ านาจ
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) การกระจายอ านาจตามอาณาเขต (Size and Boundary 
Based) หมายถึงการมอบอ านาจไปให้ทอ้งถ่ินจดัท ากิจกรรม หรือบริการสาธารณะภายในเขต
ทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ินมีอิสระบางประการในการปกครองตนเองและ 2) การกระจายอ านาจตาม
ภารกิจ (Functional) หมายถึง การมอบอ านาจใหอ้งคก์รสาธารณะจดัท ากิจกรรมประเภทใดประเภท
หน่ึงเพื่อใหมี้อิสระในการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบังานนั้นๆ ขณะท่ี นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2552, 
หนา้ 23) อธิบายวา่ การกระจายอ านาจปกครองหมายถึงวธีิการหน่ึงในการจดัการปกครองประเทศท่ี
รัฐมอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้กบัองค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรส่วนกลาง เพื่อจดัท าบริการ
สาธารณะบางอยา่งโดยให้มีความเป็นอิสระ (Autonome) ในการด าเนินงานและไม่อยูใ่นการบงัคบั
บญัชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล (Tutelle) ของส่วนกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ 
โกวิทย ์พวงงาม (2552, หนา้ 37) อธิบายวา่ การกระจายอ านาจคือ การโอนกิจการบริการสาธารณะ
บางเร่ืองจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซ่ึงตั้งอยู่ในทอ้งถ่ินต่างๆ ของประเทศ 
หรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผดิชอบจดัท าอยา่งเป็นอิสระจากองคก์รปกครองส่วนกลาง 
 อน่ึง สิริพงษ ์ปานจนัทร์ (2554, หนา้ 20-21) กล่าวโดยสรุปวา่ การกระจายอ านาจเป็น
หลกัการท่ีรัฐมอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน่วย                
การบริหารราชการส่วนกลาง ใหไ้ปจดัท าบริการสาธารณะบางอยา่งโดยมีอิสระตามสมควร ซ่ึงเป็น
การมอบอ านาจให้ทั้งในดา้นการเมืองและการบริหาร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทอ้งถ่ินมีอ านาจท่ีจะก าหนด
นโยบายและควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายทอ้งถ่ินของตนได ้
 ทั้งน้ี หควณ ชูเพญ็ (2551, หนา้ 8-9) ไดอ้ธิบายถึงเหตุผลและขอ้สนบัสนุนการกระจาย
อ านาจซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจยัส าคญั 2 ประการ ประการแรก คือ เหตุผลและขอ้สนับสนุนทาง    
ดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ 
 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสรรบริการสาธารณะบางอยา่ง และยงัช่วยตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ดี เพราะองค์กรทอ้งถ่ินย่อมทราบความตอ้งการของ
ประชาชนไดดี้กว่ารัฐบาลกลาง อีกทั้งยงัมีการตรวจสอบจากประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างใกลชิ้ด
กวา่การตรวจสอบจากส่วนกลาง 
 2. ช่วยให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีโดยสมคัรใจมากข้ึน เพราะการกระจาย
อ านาจเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและบริหารทรัพยากรของ
ทอ้งถ่ิน ท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจา้ของ และรับรู้ว่าภาษีของตนท่ีเสียไปถูกน าไปใช้ท าอะไรบา้ง 
อีกทั้งส่งผลประโยชน์กลบัมายงัตนอยา่งไรบา้ง 
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 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี นอกจากน้ียงัท าให้ธุรกิจและประชาชนใน
ทอ้งถ่ินเขา้สู่ระบบภาษีมากข้ึน เพราะองค์กรทอ้งถ่ินจะจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ินได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง 
เพราะมีขอ้มูลและความใกลชิ้ดกบัธุรกิจและประชาชนในทอ้งถ่ินมากกวา่ 
 และประการท่ีสองเหตุผลและขอ้สนบัสนุนทางดา้นการเมือง ไดแ้ก่ 
 1. เป็นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเพราะการกระจายอ านาจ                        
การปกครองและการคลงั เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองและ
การบริหารทรัพยากรของทอ้งถ่ินเช่น การเลือกผูแ้ทนเขา้ไปบริหารและปกครองทอ้งถ่ิน ในขณะท่ี
ผูบ้ริหารเองก็มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน สามารถรับฟังความเห็นจากประชาชนไดง่้าย และยงัเป็น
การแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินดว้ย ช่วยให้รัฐบาลกลางสามารถ
ทุ่มเทศกัยภาพและเวลาในการแกปั้ญหาระดบัชาติไดม้ากข้ึน 
 2. เป็นรากฐานในการฝึกผูน้ าทางการเมืองของประเทศ เน่ืองจากวิธีการกระจายอ านาจ
การปกครองและการคลงั เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนท่ีสนใจการเมืองและตอ้งการรับใชส้ังคม 
สามารถฝึกฝนตนเองและมีประสบการณ์ในระดบัยอ่ยๆ ก่อนท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นนกัการเมือง
ระดบัชาติ ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนผูน้ าในระดบัประเทศท่ีมีประสบการณ์อยา่งแทจ้ริงได ้
 อน่ึง ส านกังาน ก.พ.ร (2552, หนา้ 9) ไดก้ าหนดความหมายและความส าคญัของหลกัการ
กระจายอ านาจเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไวว้่าเป็นการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจ จากราชการส่วนกลาง ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน
ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจ
และการด าเนินการใหแ้ก่บุคลากรโดยมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของ
ส่วนราชการ 
 ส าหรับวตัถุประสงคส์ าคญัในการกระจายอ านาจ มี 8 ประการ ดงัน้ี (หควณ ชูเพญ็, 2553, 
หนา้ 10-12) 
 1. เพื่อความผาสุกของประชาชน การกระจายอ านาจให้คนในทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ทั้งทางดา้นสังคมและโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึนจะ
ช่วยเพิ่มสวสัดิการใหก้บัทอ้งถ่ินนั้น เพราะคนในทอ้งถ่ินยอ่มรู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
ของตนไดดี้กวา่ผูไ้ม่อยูใ่นทอ้งถ่ิน จึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินได ้
 2. เพื่อลดบทบาทโดยรวมของอ านาจรัฐทุกระดบั การกระจายอ านาจทางดา้นรัฐศาสตร์
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือการมอบอ านาจ (Delegation) และการให้อ านาจ (Devolution) ใน                       
การปกครองท่ีรัฐบาลให้กับหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้ท้องถ่ินมีความเป็นอิสระใน                  
การด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน โดยส่วนกลางเขา้ไป
แทรกแซงให้น้อยท่ีสุด การถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีไปยงัทอ้งถ่ินมีเหตุผลสนบัสนุนหลายประการ 
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เช่น ประเทศมีอาณาเขตกวา้งใหญ่มีอุปสรรคในการเดินทางและติดต่อส่ือสาร ความมีประสิทธิภาพ
และความได้เปรียบของแต่ละหน่วยปกครองส่วนท้องถ่ินในเชิงข้อมูลและการปฏิบติังานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทอ้งถ่ิน และความสามารถในการจดัเก็บรายได้ด้วย
ตนเองท่ีช่วยใหภ้าระงานของรัฐบาลในการใหค้วามช่วยเหลือลดนอ้ยลง 
 3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผูบ้ริหารและการใช้ผูบ้ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
การมอบอ านาจให้กบัทอ้งถ่ินในการปกครองตนเอง โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาดูแลทอ้งถ่ิน
ในฐานะตัวแทนของประชาชน และตวัแทนเหล่าน้ีจะต้องมีความรับผิดชอบ (Accountability)           
ต่อประชาชนและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซ่ึงเป็นการสร้างผูน้ าท้องถ่ินให้สามารถ
พฒันาศกัยภาพและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มในพื้นท่ีนั้นๆ 
นอกจากน้ียงัเป็นเวทีสร้างนกัการเมืองระดบัชาติใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 
 4. เพื่อสร้างระบบการบริหารแบบการบริหารปกครองท่ีดี การบริหารการปกครองท่ีดีเกิด
จากการตอบสนองท่ีรวดเร็วของผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจการตดัสินใจในการใชน้โยบายมีความรู้และ
เขา้ใจประเด็นปัญหาของทอ้งถ่ินสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ยิ่งแต่ล่ะทอ้งถ่ินมีลกัษณะปัญหาและปัจจยัแตกต่างกนั การกระจายอ านาจจะยิ่งมี
ส่วนท าใหก้ารท างานของทอ้งถ่ินมีเอกภาพมากข้ึน 
 5. เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมแบบประชาสังคม การเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการจดัการกบักิจกรรมของบา้นเมืองรวมทั้งก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ และยุทธศาสตร์
การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าข้ึน โดยการเป็นตวัแทนร่วมอยูใ่นองค์กรท่ี
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จะเกิดการสร้างสรรคท์างสังคมเน่ืองจากประชาสังคมจะสามารถให้ขอ้มูล
ทั้งสะทอ้นความเป็นจริงและความตอ้งการของชุมชนท่ีแทจ้ริงได ้
 6. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ การกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ินจะ
ท าให้รัฐบาลกลางสามารถน าข้อมูลของท้องถ่ินมาประสานงานกับรัฐบาลท้องถ่ินเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมการด าเนินนโยบายทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินไดม้ากกวา่การท่ี
รัฐบาลกลางด าเนินการภายใต้แนวทางเดียวกันทุกท้องถ่ินโดยละเลยรายละเอียดทางด้าน                      
ความแตกต่างกนัไปตามเขตพื้นท่ี 
 7. เพื่อส่งเสริมการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การปกครองท้องถ่ินจะท าให้
ประชาชนเกิดความรอบรู้ทางการเมืองโดยรู้วิธีการเลือกตั้ง การบริหารการเมืองทอ้งถ่ิน การต่อสู้
แข่งขนักนัตามวิถีทางการเมืองและในท่ีสุดประชาชนจะรู้ว่าตนมีความเก่ียวขอ้งและมีส่วนไดเ้สีย
กบัการปกครอง เกิดความรับผิดชอบในการบริหารทอ้งถ่ินและหวงแหนประโยชน์อนัพึงมีจาก
ทอ้งถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นบทบาทส าคญัในการพฒันาและวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 8. เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองและการตดัสินใจ
ในเร่ืองการจดัสรรทรัพยากร การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน
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อยา่งเด่นชดัมากกวา่การเมืองท่ีเกิดจากการปกครองของรัฐบาลกลาง ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถใน
การตัดสินใจท่ีส าคัญคือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร เน่ืองจากการกระจายอ านาจเป็นการน าการเมือง
ลงสู่ทอ้งถ่ิน โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง การหาเสียงการเสนอนโยบายและการเขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงของฝ่ายบริหาร จึงก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนอกจากน้ียงัเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน ไดดู้แลบา้นเมืองของตนเอง จดัการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง 
รู้สึกรับผิดชอบห่วงใย และหวงแหนท้องถ่ินของตน ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีจะดูแลรักษา
ทรัพยากรของทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจแล้วน าหลกัการกระจายอ านาจ (ส านักงาน 
ก.พ.ร., 2552, หน้า 9) ในการถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ใหแ้ก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ                          
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของ
ส่วนราชการโดยจ าแนกการกระจายอ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็น 5 ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ีหน่ึง มีการส่ือสารและท าความเขา้ใจในเร่ืองการกระจายอ านาจและหนา้ท่ีการตดัสินใจแก่
ประชาชน ประเด็นท่ีสอง มีการกระจายอ านาจสู่ภาคเอกชนในการเป็นผูใ้ห้บริการสาธารณะ 
ประเด็นท่ีสาม เปิดให้มีการแข่งขนัอย่างเสรีในการด าเนินการให้บริการสาธารณะ ประเด็นท่ีส่ี 
มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนท่ีมารับบริการ และประเด็นท่ีห้า มีการปรับปรุง         
การปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
 หลกันิติธรรม (Rule of Law)เป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีนกักฎหมายไทยเรียกใช ้เป็นแนวคิดท่ีมี
รากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบองักฤษ (Common Raw) ซ่ึงนกันิติศาสตร์ชาว
องักฤษช่ือ Andrew Venn Dicey เป็นผูน้ าค  าวา่ The Rule of Law น้ีมาใชใ้นระบบกฎหมายองักฤษ 
โดยอธิบายความหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (จนัจิรา เอ่ียมมยุรา, 2552, หน้า 1) ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐตอ้งยอมตนอยู่ภายใต้
ระบบกฎหมายและยอมผูกพนัการกระท าใดๆ ของตนกบักฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซ่ึงส่วนหน่ึงได้
บญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพต่างๆ ของประชาชนเอาไว ้อีกส่วนหน่ึงไดบ้ญัญติัไวล่้วงหน้าเก่ียวกบั
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ เก่ียวกบัวิธีการซ่ึงฝ่ายปกครองจะกระท าไดใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมายโดยไม่สามารถท าตามอ าเภอใจได ้



 
104 

 ดังนั้ น กฎหมายจึงมีลักษณะท่ีส าคัญ คือมีลักษณะท่ีเป็นเกณฑ์ เป็นข้อบังคับท่ีเป็น
มาตรฐานท่ีใช้วดัและใช้ก าหนดความประพฤติของสมาชิกของสังคมไดว้่าถูกหรือผิดเพื่อก าหนด
ความประพฤติของบุคคล กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ ท่ีก าหนด                        
ความประพฤติของบุคคลเพื่อให้บุคคลจ าตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์จึงจ าเป็นตอ้งมีสภาพบงัคบัใน
กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงการบังคบัใช้จึงต้องกระท าโดยรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ภูมิชัย 
สุวรรณดี มานิตย ์จุมปา และชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2543, หนา้ 17-20) จากสาระส าคญัท่ี
กล่าวมาเห็นไดว้า่ กฎหมายมีลกัษณะเป็นกฎเกณฑสู์งสุดท่ีตอ้งยดึถือในการปฏิบติังาน โดยบุคลากร
ต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หากมีการฝืนต่อกฎหมาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะท าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้อย่างเคร่งครัด                   
ซ่ึง ไชยวฒัน์ ค  ้าชู (2545, หนา้ 49) มีความเห็นในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ การปกครองท่ีดีตอ้งมี                    
การใชก้ฎหมายท่ีมีความชดัเจนและน ามาใชอ้ยา่งเป็นเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมท่ี
มีความเป็นวตัถุวสิัยและเป็นอิสระ และเป็นระบบกฎหมายซ่ึงมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพื่อป้องปราบ
ผูคิ้ดละเมิดหรือลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ อานนัท ์ปันยารชุน (2542, หนา้ 
5-10) ท่ีใหค้วามเห็นไวว้า่ กฎหมายท่ีอยูภ่ายใตห้ลกันิติธรรม (The Rule of Law) นั้นตอ้งมีกฎหมาย
ท่ีมีความยติุธรรมกบัทุกฝ่ายในสังคมและปัจเจกชนตอ้งมีผูใ้ชก้ฎหมายและระบบยุติธรรมท่ีดีดว้ยใน
การบงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากน้ีอานนัท ์ปันยารชุน ยงัมีความเห็นแตกต่างดว้ยว่ากระบวนการใน
การออกกฎหมายตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างดว้ยความโปร่งใส และ
เห็นวา่ ส่ือท่ีเป็นอิสระจะท าใหแ้น่ใจวา่กฎหมายและการบงัคบัใชมี้ความยุติธรรมอีกดว้ย ส าหรับใน
ประเด็นการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ไชยวฒัน์ ค ้าชู และคณะ (2545, หนา้ 259-260) พบว่าส่วนใหญ่
มกัเป็นปัญหาท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในการพฒันาของประเทศก าลงัพฒันามีสาเหตุ
มาจากการขาดความเช่ือถือและวินยัอนัเป็นผลมาจากการไม่น าเอากฎหมายไปปฏิบติัและการไม่
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงก่อให้เ กิดปรากฏการณ์ท่ีขาดความสงบเรียบร้อยได้แก่                     
การหลีกเล่ียงภาษี การไม่เสียภาษีสรรพสามิตและศุลกากร การฉ้อราษฎร์บงัหลวง การท าธุรกิจท่ี 
ฉอ้ฉล เป็นตน้ นอกจากน้ีสถาบนัพระปกเกลา้ (2548, หนา้ 6-4) ไดก้ล่าวถึง หลกันิติธรรมในแง่มุมท่ี
กวา้งขวางวา่ มีองคป์ระกอบ 7 หลกัการ ไดแ้ก่ การแบ่งแยกการใชอ้  านาจอยา่งชดัเจน การคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของเจา้หน้าท่ีและประชาชน ความผูกพนัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ กฎระเบียบขอ้ง
หน่วยงาน มีความถูกต้องตามกฎหมาย ผูมี้อ  านาจตัดสินใจในหน่วยงานมีความเป็นอิสระใน                       
การปฏิบติัหน้าท่ี กฎหมายท่ีก าหนดโทษของหน่วยงานเป็นไปตามหลกักฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานไม่ขดัแยง้กบักฎหมายท่ีมีฐานะสูงกวา่ 
 ส าหรับการใช้หลักนิติธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน สาระส าคัญตาม                       
หลกักฎหมายปรากฏในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง            
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีให้ความส าคญักบัหลกันิติธรรม โดยก าหนดให้มีการส ารวจ ตรวจสอบ 
ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือ
สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศโดยค านึงถึง             
ความสะดวก รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั โดยน าขอ้เสนอแนะของประชาชนมา
พิจารณาด้วย (ม. 35-36) และตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศว่าเป็นอุปสรรค
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ล่าช้าต่อการปฏิบติัหน้าท่ีหรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็ว (ม.42) ขณะเดียวกนั สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน (2546, หน้า 60-64) ได้ใช้หลัก      
นิติธรรมเป็นหลกัการส าคญัในการบริหารงาน โดยเห็นว่าหลกันิติธรรมเก่ียวขอ้งกบักฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีใช้ในองค์กรเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัและการบงัคบัใช ้กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัดงักล่าว
ตอ้งเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับจากสมาชิกทุกฝ่ายในองค์กร กฎ และขอ้บงัคบัเหล่านั้นตอ้งน ามาซ่ึง
ความเสมอภาคของสมาชิกในองค์กร ตลอดจนต้องให้ความรู้แก่สมาชิกในองค์กรในเร่ืองกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั สิทธิ เสรีภาพ บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ทั้งน้ี ระเบียบ
ต่างๆ ท่ีมีความเป็นธรรมตอ้งสามารถปกป้องคนดี และลงโทษคนไม่ดี เพื่อควบคุมบุคลากรและ
องค์กรให้มีการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส มีความประพฤติสุจริตปราศจากการคอร์รัปชั่น
ภายใต้กฎ ระเบียบข้อบังคับ นอกจากน้ี ยงัมีการตรวจสอบท้องถ่ินเก่ียวกับการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนเพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นการแกปั้ญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไประเบียบของกระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งของงบประมาณกบัภารกิจตามแผนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้น าหลกันิติธรรม ในการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดีประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 5 ประเด็นซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมี
บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน คือ ประเด็นแรก มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและกฎหมายโดยมีการช้ีแจง กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ประชาชนไดรั้บทราบจนเขา้ใจ
แจ่มแจง้ ประเด็นท่ีสองมีการจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ประเด็น
ท่ีสามมีการด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประเด็นท่ีส่ี  มีการบังคับใช้
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบักบัประชาชนอยา่งเสมอภาค และประเด็นท่ีหา้ มีการด าเนินการตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบักบัประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
 9. หลกัความเสมอภาค (Equity) 
 แนวคิดทางกฎหมายของหลกัความเสมอภาคในปัจจุบนัได้รับการรับรองอย่างชัดแจง้ 
โดยถือวา่บุคคลยอ่มมีความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียม
กนั (Fairness) ซ่ึงหมายถึง “หลกัความเสมอภาคเบ้ืองหนา้กฎหมาย” (Equality Before the Law) ท่ี
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เป็นการยอมรับสิทธิเสรีภาพอนัเป็นสาระส าคญัของความเป็นมนุษยท่ี์ติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิด
และไม่อาจพรากไปได้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
(Natural Law) ซ่ึงผูท่ี้มีความคิดเช่นน้ีไดแ้สดงความคิดเห็นต่อตา้นลทัธิสมบูรณาญาสิทธิราชยโ์ดย
ต้องการกีดกันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ใช้พระราชอ านาจผิดท านองคลองธรรมโดยอ้างถึงหลัก
กฎหมายท่ีว่า “บุคคลทุกคนเกิดมาย่อมเสมอภาคกันและมีสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในชีวิต 
ร่างกาย ทรัพยสิ์น ติดตวัมาสิทธิน้ีไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได”้ (สมยศ เช้ือไทย, 2535, หนา้ 138) 
และหลักกฎหมายธรรมชาติ น้ีย ัง เ ป็นแนวความคิดท่ีสอดคล้องกับสิทธิปัจ เจกชนนิยม 
(Individualism) ในสมยันั้นดว้ยโดยไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจเจกชนและสิทธิทั้งหลายของปัจเจกชน
ซ่ึงจุดก าเนิดของระบบปัจเจกชนนิยมในทางกฎหมายมหาชนคือ ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองฝร่ังเศส ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 โดยการปฏิวติั ปี ค.ศ.1789 น้ีได้ยกเลิกระบอบ
กษตัริยท่ี์ปกครองดว้ยระบบศกัดินาซ่ึงบุคคลข้ึนอยูก่บัฐานนัดรและชนชั้นท่ีตนสังกดัแต่ผูป้ฏิวติัได้
ยกความส าคญัของปัจเจกชนข้ึนแทนโดยค าประกาศน้ีให้ความส าคญักบัคนแต่ละคนรวมทั้งสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลนั้นว่าเป็นหัวใจของสังคม ตามทฤษฎีน้ีถือว่าหัวใจของสังคมอยู่ท่ีการยอมรับ
คุณค่าของทุกคนแต่ละคนรวมกันเป็นสังคม รัฐหรือสังคมไม่สามารถก้าวก่ายสิทธิของเขาได ้              
เวน้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2538, หนา้ 70) จะเห็นไดจ้ากค าประกาศว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ.1789 ซ่ึงมีขอ้ความว่า “มนุษยเ์กิดมาและมีชีวิตอยูโ่ดยอิสระและ
โดยเสมอกนัภายใตก้ฎหมายความแตกต่างในสังคมจะมีได้ก็เพื่อประโยชน์อนัร่วมกนั” ต่อมา
ความคิดท่ีวา่มนุษยเ์กิดมาย่อมเสมอภาคกนัตามปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ.1789 น้ีไดรั้บ
การยืนยนัและขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1946 และปัจจุบนัหลกัการดงักล่าว
ไดป้รากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณะรัฐฝร่ังเศส ฉบบัลงวนัท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ.1958 โดยได้
แสดงความยึดมัน่ในหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติโดยรัฐธรรมนูญ ปี 
ค.ศ.1958 ได้ยืนยนัปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ.1789 และอารัมภบทของ
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1946 ไวด้ว้ย 
 ดงันั้นจึงถือไดว้า่ความคิดท่ีเป็นรากฐานของหลกัความเสมอภาคภายใตรั้ฐธรรมนูญและ
หลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายจึงเป็นเร่ืองเดียวกนั คือเร่ืองหลกัความเสมอภาคซ่ึงเป็นรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยดงัจะเห็นได้จากอุดมคติในการปกครองของสาธารณะรัฐฝร่ังเศสอนั
ไดแ้ก่ เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ (คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2541, หนา้ 2) ประกอบกบั
มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญน้ีท่ีได้รับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไม่
แบ่งแยกแหล่งก าเนิด เช้ือชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพต่อความเช่ือของทุกนิกายอนัเป็น          
หลกัส าคญัในการปกครองประเทศ และต่อมาประเทศต่างๆ ก็ได้น าแนวคิดดงักล่าวไประบุใน
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามหลกัความเสมอภาคอยา่งเป็น
รูปธรรม 
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 หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเป็น
หลกัการท่ีจะท าให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกนัทุกผูทุ้กคน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้
เพียงบุคคลบางคนเท่านั้นในขณะท่ีคนบางกลุ่มบางคนเขา้ถึงไม่ได้ในกรณีดงักล่าวก็ไม่ถือว่ามี
เสรีภาพแต่ประการใด (สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2543, หนา้ 165) ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพ
และเป็นหลกัประกนัในการท าให้เสรีภาพเกิดข้ึนไดจ้ริง ดงันั้นหลกัความเสมอภายใตก้ฎหมายจึง
เป็นหลกัการท่ีท าให้มีการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ อยา่งเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั 
(Non-Discrimination) ทั้งน้ีการปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาคจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญั
เหมือนกนัอย่างเท่าเทียมกนั และจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างกนัให้แตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะของเร่ืองนั้นๆ จึงจะท าใหเ้กิดความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาคข้ึนได ้
 หลกัเกณฑ์ของหลกัความเสมอภาค 
 หลกัแห่งความเสมอภาคเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบติัแก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั         
แต่โดยการใช้หลักความเสมอภาคท่ีมีความหลากหลายในการปฏิบติัเน่ืองจากสาระส าคญัของ
ขอ้เท็จจริงท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการปฏิบติัแก่บุคคลตามหลกัความเสมอภาคย่อมแตกต่างกนัไป
ทั้งน้ีย่อมตอ้งเป็นความแตกต่างท่ียอมรับได ้ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาค
เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมมีดงัน้ี 
 1. หลกัเกณฑ์ของการปฏิบติัให้เท่าเทียมกนัขอ้ห้ามเลือกปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาค
หลกัแห่งความเสมอภาคไดป้รากฏเป็นท่ียอมรับและน าไปปฏิบติัซ่ึงมีผลเป็นการผกูพนัองคก์รของ
รัฐท่ีจะตอ้งเคารพและปฏิบติัตาม โดยในการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวมีหลกัเกณฑก์วา้งๆ ดงัน้ี 
  1.1 ต้องใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันกับทุกคนเว้นแต่ว่าสถานการณ์แตกต่างกันไป
หลักเกณฑ์ทัว่ไปของการปฏิบติัคือต้องใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในสถานการณ์เดียวกัน เวน้แต่ว่า
สถานการณ์นั้นแตกต่างออกไป จึงเป็นการตอ้งห้ามแก่ผูบ้ญัญติักฎเกณฑ์ท่ีจะตอ้งไม่ออกกฎเกณฑ์
ให้มีผลไม่เสมอภาคแก่บุคคล กล่าวคือเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัหรือท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญันั้น
ตอ้งได้รับการปฏิบติัโดยกฎเกณฑ์เช่นเดียวกัน แต่หากมิใช่เร่ืองท่ีมีสภาพการณ์อย่างเดียวกนัก็
สามารถปฏิบติัให้แตกต่างกนัได ้ดงันั้นกฎเกณฑ์ท่ีมาบงัคบัใชแ้ก่บุคคลซ่ึงออกฝ่ายนิติบญัญติัหรือ
ฝ่ายบริหารย่อมมีเน้ือหา รายละเอียดและผลบงัคบัท่ีแตกต่างกันไปได้ เช่น ความเสมอภาคใน                  
การไดรั้บบริการสาธารณะจากรัฐประชาชนทุกคนสามารถใชบ้ริการรถเมล์ของรัฐอยา่งเสมอภาค
ทุกคนซ่ึงเป็นหลกัความเสมอภาคอย่างกวา้งๆ อีกตวัอย่างหน่ึง การท่ีรัฐก าหนดราคาตัว๋รถไฟเป็น
ชั้ นหน่ึง ชั้ นสองและชั้ นสามตามปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละคนท่ีแตกต่างกันไปตามท่ี
รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั 
  1.2 การใชก้ฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนันั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสาระส าคญัของกฎเกณฑ์
นั้นการใช้กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันนั้นต้องค านึงถึงสาระส าคญัของกฎเกณฑ์ คือกฎเกณฑ์ท่ีจะ
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น ามาใช้ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นถึงแมจ้ะอยู่ในสถานะท่ีเหมือนกนัแต่
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญันั้นแตกต่างกนัแลว้กฎเกณฑ์ท่ีน ามาใชบ้งัคบันั้นตอ้งแตกต่างกนัไป
ด้วย แต่ถ้าเป็นขอ้เท็จจริงท่ีไม่เป็นสาระส าคญัและอยู่ในสถานะท่ีเหมือนกันแล้วกฎเกณฑ์ท่ีใช้
บงัคบันั้นจะตอ้งเป็นกฎเกณฑ์เดียวกนั เช่นกฎหมายบ าเหน็จบ านาญก าหนดให้ขา้ราชการตอ้งรับ
ราชการ 10 ปีข้ึนไปจึงจะมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ฝ่ายนิติบญัญติัจะออกกฎหมายบญัญติัให้
ขา้ราชการซ่ึงรับราชการเพียง 2 ปีท่ีผูบ้งัคบับญัชาเห็นควรยกย่องให้ไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเท่ากบั
ขา้ราชการซ่ึงไดบ้  านาญ 10 ปีเช่นน้ีหาไดไ้ม่ เพราะเม่ือเหตุไม่เหมือนกนัคือเวลาราชการไม่เท่ากนัก็
ควรได้รับผลปฏิบติัแตกต่างกันไม่ควรให้ได้รับผลปฏิบติัเสมอกันแม้ว่าจะอยู่ในสถานะท่ีเป็น
ขา้ราชการเหมือนกนัก็ตามที (สมยศ เช้ือไทย, 2535, หนา้ 139) 
  1.3 การปฏิบติัให้แตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์มหาชนการปฏิบติัต่อบุคคล
ตามหลกัความเสมอภาคนั้นย่อมตอ้งค านึงถึงเร่ืองประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล
หรือประโยชน์ของปัจเจกชน ดงัน้ีจะอา้งหลกัความเสมอภาคในการใช้กฎเกณฑ์เพื่อมาคุม้ครอง
ปัจเจกชนนั้นหาได้ไม่ เช่น ในกรณีท่ีมีความไม่สงบเกิดข้ึนในบ้านเมืองทางการจ าเป็นต้องใช้
มาตรการบางอยา่งเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขกลบัมาสู่บา้นเมืองอยา่งเร็วท่ีสุดและการใชม้าตรการ
ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบติัและการเคารพต่อหลักแห่งความเสมอภาค ผูท่ี้
เดือดร้อนจากการกระท าดงักล่าวจะอา้งหลกัแห่งความเสมอภาคต่อรัฐหาไดไ้ม่ 
  1.4 การอ้างประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ต้องเคารพต่อหลักแห่งความเสมอภาคนั้น 
จะตอ้งไม่เป็นการก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกอยา่งท่ีไม่สามารถยอมรับไดก้ารอา้งประโยชน์สาธารณะใน
การปฏิบติัให้แตกต่างกนันั้นแมจ้ะถือว่าเป็นการกระทบต่อหลกัแห่งความเสมอภาคและก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบติัก็ตามที แต่อยา่งไรก็ดีการกระท าดงักล่าวนั้นจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอยา่งท่ี
ไม่สามารถยอมรับได ้ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้ก็ไม่สามารถใชก้ฎเกณฑ์ดงักล่าวได ้การแบ่งแยกอยา่งท่ีไม่
สามารถยอมรับได้นั้ นท่ีเห็นได้ชัดก็คือการแบ่งแยกท่ีเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เช่น               
การแบ่งแยกในเร่ือง แหล่งก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ เป็นตน้ 
  1.5 การเลือกปฏิบติัท่ีเป็นธรรมมุ่งลดความเหล่ือมล ้าท่ีด ารงอยู ่การเลือกปฏิบติัท่ีมุ่งลด
ความเหล่ือมล ้ าท่ีด ารงอยู่ หรือการปฏิบติัในทางบวก คือการด าเนินการตามกฎหมายท่ีแตกต่างกนั
ในลกัษณะชั่วคราวท่ีผูมี้อ  านาจก าหนดข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดบับุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีสถานะด้อยกว่าบุคคลอ่ืนเพื่อทดแทนความไม่เท่าเทียมกนัท่ีด ารงอยู ่
(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543, หน้า 170) ซ่ึงหลกัการน้ีเกิดจากแนวคิดของประธานาธิบดีเคนเนด้ี        
และประธานาธิบดีจอห์นสันท่ีต้องการสร้างความเป็นธรรมข้ึนในสังคมอเมริกา โดยหลักการ
ดงักล่าวไดรั้บการยอมรับดว้ยการตรากฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 
กรกฎาคม ค.ศ.1964 (Patrick, 1996, p. 224) และศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาด าเนินการตามหลกั
ดงักล่าวโดยการตดัสินในคดี Regents of University of California V.Bakke 438 US 265 (1978) วา่
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การท่ีมหาวิทยาลยัส ารองท่ีนัง่ 16% ของคณะแพทยศาสตร์ให้แก่นกัศึกษาชนกลุ่มน้อยต่างๆ ถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบติัท่ีมุ่งลดความเหล่ือมล ้าท่ีด ารงอยู ่เป็นตน้ นอกจากน้ีหลกัการเลือกปฏิบติัท่ีมุ่งลด
ความเหล่ือมล ้าท่ีด ารงอยูน้ี่ยงัไดรั้บการรับรองจากศาลประชาคมยุโรปโดยมีการน าหลกัเกณฑ์น้ีมา
ตดัสินในคดี Affaire Linguistique Belge ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ.1969 วา่ “ความไม่เสมอภาคทาง
กฎหมายบางประเภทมีข้ึนเพื่อแกไ้ขความไม่เสมอภาคในทางความเป็นจริง” แต่อย่างไรก็ตามใน
ประเทศฝร่ังเศสหลกัการน้ีกลบัมิไดรั้บการยอมรับเพราะถือว่าขดักบัหลกักบัหลกัความเสมอภาค 
โดยตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไดว้ินิจฉัยได ้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1982 ว่าการท่ีรัฐสภา
ตรากฎหมายก าหนดว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแบบบญัชีรายช่ือนั้น บญัชีรายช่ือใดบญัชี
รายช่ือหน่ึงจะมีผูส้มัครสมาชิกสภาเทศบาลเพศเดียวกันเกินกว่า 75% ไม่ได้ ถือว่าขดักับหลัก             
ความเสมอภาคท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ (สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2543, หนา้ 170-171) 
 ในทฤษฎีความยุติธรรม (A Theory of Justice) Rawis (1971) พยายามแสดงให้เห็นถึง 
การประนีประนอมอย่างมีหลกัการระหวา่งเสรีภาพ (Liberty) กบัความเสมอภาค (Equality) โดย
น าเสนอให้เห็นชุดของแนวคิดท่ีมองความยุติธรรมเสมือนการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม                
(Justice as Fairness) Rawis ใช้แนวคิดดงักล่าวเป็นชุดแนวคิดหลกัในการถ่ายทอดเน้ือหาของ              
ความยติุธรรมในฐานะท่ีเป็นการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเป็นธรรม เขาพยายามท่ีจะแสวงหาหนทางแกไ้ข
ปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงคือ “การกระจายความยุติธรรม” (Distributive Justice) โดยสองหลกัการอนั
จะเป็นท่ียอมรับของแต่ละคนได ้
 หลกัการขอ้แรก Rawis เสนอแบบจ าลอง (Model) ของสถานการณ์ท่ีมีความเป็นธรรม         
เท่าเทียมกนั (Fair Situation) เพื่อช่วยให้เราสามารถตดัสินใจได้ เขาเสนอว่า เราควรยืนยนัถึง
หลกัการพื้นฐานในเสรีภาพท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนั (A Principle of Equal Basic Liberties) เพื่อ
ปกป้องคุม้ครองเสรีภาพในดา้นต่างๆ ท่ีเราคุน้เคยเป็นอนัดี อาทิ เสรีภาพในดา้นวิชาการ เสรีภาพใน
ด้านการสมาคมและเสรีภาพในการแสดงออกและอ่ืนๆ ทุกคนในสังคมตอ้งได้รับสิทธิเสรีภาพ
พื้นฐานอยา่งเขม้ขน้และอยา่งเท่าเทียมกบัคนอ่ืนๆ ยิ่งไปกวา่นั้นเราตอ้งการท่ีจะมีหลกัประกนัวา่ไม่
ว่าเราจะอยู่ในต าแหน่งใดในสังคม เสรีภาพจะเสมือนเป็นตวัแทนทางเลือกท่ีมีความหมายต่อเรา 
ตวัอยา่งเช่น การมีหลกัประกนัท่ีเป็นทางการในดา้นเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพในการรวมตวั 
ถือว่ามีคุณค่านอ้ยมากต่อคนยากจนและคนท่ีอยู่ชายขอบสังคม จ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการเรียกร้อง
ให้คนทุกคนในสังคมมีโอกาสท่ีมีผลเป็นจริงในชีวิต อย่างนอ้ยท่ีสุด เราตอ้งการให้เสรีภาพของเรา
ทุกคนมีคุณค่าเท่ากนัไม่วา่บุคคลนั้นจะอยูส่่วนใดในสังคม บุคคลนั้นยอ่มตอ้งการให้ชีวิตของเขามี
คุณค่าท่ีมีเสรีภาพอนัมีผลจริงท่ีจะท าใหชี้วติของเขาหรือเธอไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 หลกัการขอ้ท่ีสอง ไดแ้ก่ หลกัการเร่ืองความแตกต่าง หลกัการขอ้น้ีเป็นหลกัประกนัว่า 
เม่ือบุคคลท่ีมีสภาพและแรงจูงใจคล้ายๆ กนัก็พึงไดรั้บโอกาสในชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นคนท่ี 
ดอ้ยโอกาสท่ีสุดในสังคมก็ควรจะไดรั้บโอกาสอย่างทดัเทียม ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและ
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สังคมจะถือว่าเป็นความยุติธรรมก็ต่อเม่ือความไม่เท่าเทียมนั้นไดช่้วยส่งเสริมให้คนท่ีดอ้ยโอกาส
ท่ีสุดคนท่ียากจนท่ีสุดไดมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี  
 Rawis มีแนวคิดเร่ืองพลเมือง (The Conception of Citizens) วา่ ทุกคนมีอิสระ มีเสรีภาพ
และเท่าเทียมกนั ดงันั้นสังคมจึงตอ้งมีความเป็นธรรม (Fair) พลเมืองมีอิสรเสรี เน่ืองเพราะพลเมือง
มองเห็นตนเองเช่ือมโยงกบัการเรียกร้องสิทธิของตนต่อสถาบนัทางสังคมต่างๆ พลเมืองไม่ใช่ทาส 
ไม่ใช่ข้ีขา้ท่ีตอ้งพึ่งพิงสถานภาพทางสังคมของผูอ่ื้น พลเมืองมีอิสรเสรี เพราะว่าไดเ้ห็นอตัลกัษณ์
สาธารณะของตน ท่ีไม่ไดร้้อยรัดมดัตรึงกบัลทัธิความเช่ือใดๆ ตวัอยา่งเช่น พลเมืองคนหน่ึงอาจจะ
หนัไปเปล่ียนศาสนาไปนบัถือศาสนาอิสลาม หรืออาจจะไม่ยอมรับศาสนาท่ีเคยนบัถืออยูเ่ดิม ก็ยงั
นบัเป็นการด ารงสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในการเปล่ียนศาสนาความเช่ือ ในทา้ยท่ีสุด พลเมือง
มีอิสรเสรีก็เพราะว่า เขาหรือเธอสามารถแสดงความรับผิดชอบในการวางแผนชีวิตของตน ทั้งน้ี 
ภายใตโ้อกาสและทรัพยากรท่ีตนสามารถคาดหวงัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล พลเมืองมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกนัในเร่ืองของความสามารถในการมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางสังคม พลเมืองบางคน
อาจจะมีทกัษะมาก หรือมีทกัษะนอ้ยกวา่ มีสติปัญญามากหรือนอ้ยกว่า หรือพลเมืองบางคนอาจจะ       
มีอ านาจมากกวา่คนโดยทัว่ไป แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีตอ้งไม่มีผลต่อสถานภาพท่ีเท่าเทียมกนัของ
พลเมืองทุกคน (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล, 2553, หนา้ 4-5) 
 ส านักงาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 9-10) ก าหนดความหมายและความส าคัญของหลัก       
ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ด้านองค์ประกอบของหลักความเสมอภาคไว ้
กล่าวคือ ประชาชนไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น 
ชาย หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง แล้วจึงน าองค์ประกอบหลักความเสมอภาคของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ
ส านักงาน ก.พ.ร. มาจ าแนกการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้บริการแก่
ประชาชน ออกเป็น 5 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ด าเนินการให้บริการทุกเพศ ทุกวยั เท่าเทียมกนั 
ประเด็นท่ีสอง ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติและภาษา ประเด็นท่ีสาม
ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและระดบัการศึกษา ประเด็นท่ีส่ี
ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกความเช่ือทางศาสนา และประเด็นท่ีห้า ด าเนินการให้บริการ
โดยไม่แบ่งแยกสภาพทางกายหรือผูพ้ิการ 
 10. หลกัการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 กระบวนการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์อยา่งมากต่อการตดัสินใจ เร่ืองหรือโครงการใดท่ี
ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนมาก รัฐหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจแล้วมาบอกกบัประชาชนก็จะไม่มี
ปัญหาแต่เร่ืองหรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนต่อสุขภาพอนามยัต่อส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้ง
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ด าเนินการปรึกษาหารือก่อนตดัสินใจโดยใหเ้วลาใหโ้อกาสประชาชนไดเ้ขา้ใจในประเด็นในปัญหา
และมาร่วมคิด แต่ยิ่งเร่ืองหรือโครงการใดก็ตามมีผลกระทบมากๆ ประชาชนจะตอ้งการมากกว่า 
การแสดงความคิดเห็น ประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กระบวนการร่วมตดัสินใจ
ดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ีมาพูดคุยกนัเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    
การตดัสินใจจะไม่ใช้เสียงขา้งมากโดยการลงมติยกมือหรือหย่อนบตัรแต่จะใชก้ารพิจารณาแต่ละ
ประเด็นและดูความตอ้งการ ความห่วงกงัวลของทุกๆ ฝ่าย (Interests) แลว้เลือกส่ิงท่ีเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมต่อประเทศชาติ กระบวนการท่ีใชก้็ไม่ใช่มาโตว้าที (Debate) กนัวา่ของฉันถูกของ
เธอผิด หรือมาบอกว่าวิธีการหรือส่ิงท่ีฉันเสนอดีกว่าของเธอ แต่จะใช้กระบวนการพูดคุยกัน 
(Dialogue) ซ่ึงบางคร้ังจะตอ้งมีกติกา (Ground Rules) ในการพูดคุยกนัซ่ึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ร่วมกนัก าหนดโดยฉนัทามติ (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2546, หนา้ 2) 
 August (1988) กล่าวถึงระเบียบทางสังคมจะมีข้ึนมาไดก้็โดยอาศยักฎธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็น
พื้นฐานของระเบียบทางสังคม คือ Consensus Universals อนัไดแ้ก่ ความเห็นร่วมกนัทางการเมือง 
ความเห็นร่วมกันระหว่างเศรษฐกิจกับศิลปะระหว่างสังคมพลเมืองกับสังคมทหาร ระหว่าง              
กฎศีลธรรมกบัความนึกคิดต่างๆ ฉนัทามติถูกน าไปใชม้ากท่ีสุดในหมู่นกับวชทางศาสนา (Religios 
Society of Friends) ซ่ึงเรียกวา่ เควเคอร์ (Quakers) นกับวชเหล่าน้ีประสบความส าเร็จในการพฒันา
และน าฉนัทามติไปใช้มาแลว้มากกวา่ 300 ปีและมีการกล่าวถึงประวติัศาสตร์ช่วงต่างๆวา่ฉนัทามติ
ไดเ้คยถูกน ามาใช้โดยกลุ่มประเทศแอฟริกา (Africa) สเปน (Spain) และรัสเซีย (Russia) รวมถึง        
ชาวอเมริกนัโดยก าเนิด (Native American) การท าฉันทามติไดรั้บความนิยมมากในการน ามาใช้
เปล่ียนแปลงกระบวนการกลุ่มทางสังคม (Avery, Auvien, Streibal and Weiss , 1981) 
 หลกัการของกระบวนการตดัสินใจโดยฉันทามติ (วนัชัย วฒันศพัท์, 2546,หน้า 2-3)        
มี 10 หลกัการ คือ  
 หลกัการท่ี 1:  Purpose Driven หลกัการการมีเหตุผลท่ีตอ้งการมาร่วมในกระบวนการ 
 หลกัการท่ี 2: Inclusive Not Exclusive ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีมีความสนใจในประเด็น
นั้นๆ ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการฉนัทามติ 
 หลกัการท่ี 3:  Voluntary Participation ผูมี้ส่วนไดเ้สียมาร่วมดว้ยความสมคัรใจ 
 หลกัการท่ี 4:  Self  Design กลุ่มต่างๆ ท่ีมามีส่วนร่วมร่างกระบวนการฉนัทามติเอง 
 หลกัการท่ี 5:  Flexibility ใหมี้ความยดืหยุน่อยูใ่นกระบวนการ 
 หลกัการท่ี 6:  Equal Opportunity ทุกกลุ่มตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมี
โอกาสในการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ 
 หลกัการท่ี 7:  Respect for Diverse Interests ยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัใน
เร่ืองของค่านิยมผลประโยชน์หรือความตอ้งการและความรู้ของกลุ่มต่างๆ  
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 หลกัการที 8: Accountability กลุ่มทั้งหลายมีภาระรับผิดชอบต่อทั้งกลุ่มของเขาและต่อ
กระบวนการท่ีเขาร่วมกนัตกลงก าหนดข้ึน 
 หลกัการท่ี 9: Time Limits การก าหนดเวลาส้ินสุดจากกระบวนการในแต่ละขั้นตอนมี
ความจ าเป็นตลอดกระบวนการ 
 หลกัการท่ี 10: Implementation การตกลงยอมรับท่ีจะน าไปปฏิบติัและมีการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนส าคญัของขอ้ตกลง 
 แนวทางของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการน าไปใช้ในทางอเมริกาเหนือโดยเฉพาะใน
ประเทศแคนาดาอยา่งไดผ้ล (The Canadian Round Tables for Environment and Economy)  
กระบวนการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 
 1. เปล่ียนจากการคิดแบบเส้นตรงเป็นการคิดแบบองคร์วม 
 2. เปล่ียนจากการเจรจาตวัต่อตวัเป็นการเจรจาระหวา่งกลุ่ม 
 3. เปล่ียนจากกติกาท่ีมองดา้นเศรษฐกิจมุมเดียวมาเป็นการมองถึงความย ัง่ยนืสถาพร 
 4. เปล่ียนจากการแข่งขนัเอาแพช้นะกนัมามุ่งประเด็นในประโยชน์ส่วนรวม 
 5. เปล่ียนจากการวางแผนแบบเบ้ียหวัแตกแยกส่วนมาเป็นยทุธศาสตร์ของการร่วมมือกนั 
 6. เปล่ียนจากการคิดแบบปฏิปักษเ์ป็นการวางแผนร่วมกนั และ 
 7. เปล่ียนจากการใชเ้ทคนิคการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีคนกลางก าหนดมาเป็นกระบวนการท่ีมี 
ขั้นตอนของการพดูจากนัอยา่งเป็นระบบ 
 จารุวรรณ แกว้มะโน (2555, หนา้ 15-16) เสนอขั้นตอนการหาฉันทามติ ประกอบดว้ย      
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. น าประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บการคดัเลือกทั้งหมดมาอภิปรายถึงหนทางแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้
 2. อภิปรายถึงความแตกต่างและความคลา้ยคลึงของปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาแต่
ละขอ้ท่ีถูกน าเสนอ 
 3. อาจน าขอ้เสนอท่ีมีต่อปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัมาผสมผสานกนัเพื่อก าหนดแนวทางท่ีดี
ท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา 
 4. การพิจารณาปัญหาต่างๆ ตอ้งยดึหลกั ดงัต่อไปน้ี 
       4.1 ปัญหานั้นมีความส าคญัส าหรับทุกคนและถือวา่เป็นปัญหาสาธารณะหรือไม่ 
       4.2 รัฐบาลมีอ านาจและความรับผดิชอบในการด าเนินการต่อปัญหาน้ีหรือไม่ 
       4.3 ปัญหานั้นมีนโยบายสาธารณะใดท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือไม่ 
       4.4 ปัญหานั้นสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพียงพอหรือไม่ 
 5. ขอ้ควรระวงัในการหาฉนัทามติ 
       5.1 ตอ้งสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหมี้การถกแถลงท่ีมีเหตุผลอยา่งอิสระเตม็ท่ี 
       5.2 ตอ้งกระตุน้ใหแ้สดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเพื่อคน้หาแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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       5.3 คนกลางท่ีเป็นผูด้  าเนินการไม่ควรชกัน าหรือปล่อยให้ผูร่้วมประชุมถูกชกัน าโดย
กลุ่ม ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 
 ทั้งน้ี วนัชยั วฒันศพัท ์(2546, หนา้ 3) มีขอ้เสนอแนะในกระบวนการเจรจาโต๊ะกลมเพื่อ
สร้างฉันทามติโดยมีขั้ นตอน นับตั้ งแต่การเลือกคนกลาง เลือกหรือก าหนดสถานท่ีเจรจา 
ก าหนดเวลา เรียนรู้ในกระบวนการร่วมกัน มีการเตรียมตัว การเตรียมตัวท่ีจะเจรจามีตั้ งแต่          
การก าหนดกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของทุกกลุ่มซ่ึงหมายรวมถึง
ความหวาดวิตก ความกลวัในผลกระทบท่ีผลจะเกิดข้ึน และพิจารณาลงไปถึงปัจจยัพื้นฐานทั้งของ
ฉนัและของคู่เจรจา พิจารณาลงไปถึงทางเลือกท่ีอาจจะเป็นไปได ้และดูถึงทางเลือกท่ีเกิดประโยชน์
สูงสุด และตอ้งพิจารณาถึงวิถีทางออกทางอ่ืน หากไม่มาเจรจา โดยเฉพาะวิถีทางเลือกท่ีคุณคิดว่า    
ดีท่ีสุด พิจารณามาตรฐานท่ีจะน ามาใช้ในการเจรจาหาข้อตกลง ในกระบวนการส่ือสารท่ีใช้
ความสัมพนัธ์อนัก่อใหเ้กิดความร่วมมือกนั สุดทา้ยคือการตกลงในทางออกท่ีจะเกิดข้ึน 
 ในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นหลกัการมุ่งฉนัทามตินั้น ส านกังาน ก.พ.ร. (2552, 
หนา้ 9) ก าหนดขอบข่ายหลกัการไว ้กล่าวคือ เป็นการหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการ เพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ี
ไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้น
ท่ียติุไม่ไดใ้นประเด็นท่ีส าคญัโดยฉนัทามติไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
 ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแนวคิด หลกัการ 
จากนกัวชิาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จึงน าหลกัการ
ฉันทามติ ตามหลกัการของส านักงาน ก.พ.ร. มาก าหนดเป็นตวัแปรในการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยหลกัการมุ่งฉนัทามติต่อภาคประชาชน
ใน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นแรก จดัให้มีการประชุมเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ประเด็นท่ีสอง
จดัให้มีแนวทางในการหาขอ้ตกลงโดยมุ่งฉนัทามติเพื่อหาขอ้ยุติร่วมกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย ประเด็นท่ีสามปฏิบติังานประจ าปีโดยให้ประชาชนร่วมแสดงฉนัทามติเพื่อหาขอ้สรุป ประเด็น
ท่ีส่ีใชว้ิธีการประชาคมเพื่อจดัส าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณท่ี 
มีอยู่ และประเด็นท่ีห้า จดัให้มีการประชาพิจารณ์เพื่อหาขอ้ยุติเก่ียวกบัการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมของชุมชน 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการตรวจสอบ 
 
 ท่ีมาของการตรวจสอบ มาจากมุมมองทศันะท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่วา่จะให้ความส าคญักบั
มุมมองใด เช่น การตรวจสอบองคก์รภาครัฐอาจจะมองจากหลกัการควบคุมการใชอ้ านาจรัฐซ่ึงเป็น
ทศันะท่ีเช่ือมโยงมาจากหลกัการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) หรืออาจจะมองจากทศันะเร่ือง
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ประสิทธิภาพและความโปร่งใสขององค์กรตามหลักองค์กรธรรมาภิบาล (Good Cooperate 
Governance) แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบองค์กรภาครัฐเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมืองการ
ปกครองแบบใหม่ และมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในระบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กรณีของประเทศไทย ภายหลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท า
ใหก้ารตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐมีความชดัเจนมากข้ึน กลไกในทางกฎหมายทั้งท่ีเป็นมาตรการใน
การตรวจสอบภายในองคก์รและการตรวจสอบจากภายนอกองคก์ร ซ่ึงหากพิจารณาจาก บทบญัญติั
กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัแลว้จะเห็นไดว้่า ระบบการควบคุมตรวจสอบองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินแลว้ อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 1. ส่วนท่ีหน่ึง การตรวจสอบโดยประชาชนจากภายนอก ประชาชนสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวไดท้ั้งในทางตรง และโดยทางออ้ม ดงัจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในบทบญัญติัของ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดในมาตราต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 มาตรา 56 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ครอง ส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อมท่ีจะ                
ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวติของตนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติัการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง
ต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม จะกระท ามิได้ เวน้แต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไดใ้ห้องค์กรอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมี             
การด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัสิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐ เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไว้
ในกฎหมายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้น
จะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนได้ส่วนเสียอนัพึงได้รับ
ความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินก่อนการอนุญาตหรือการ ด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้
เสียส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ือง
ดงักล่าว ทั้งน้ี ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบญัญติั 
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 มาตรา 60 บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน
การปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 
 มาตรา 61 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาภายใน
เวลาอนัสมควร ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา 62 สิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ ท่ีเป็นนิติบุคคลให้รับผิด เน่ืองจากการ กระท าหรือการละเวน้
การกระท าของขา้ราชการพนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุม้ครอง ทั้งน้ี
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั ในส่วนน้ีมีกลไกตามกฎหมายท่ีองค์กรภาคประชาชนสามารถท่ีจะใช้เป็น
เคร่ืองมือมากมาย ไม่วา่จะเป็นการใชสิ้ทธิในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัท าโครงการขององคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินหรือการใช้สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ซ่ึงจะเป็นฐานขอ้มูล
ส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินได ้ 
 2. ส่วนท่ีสอง การตรวจสอบโดยกลไกทางกฎหมาย การตรวจสอบลกัษณะน้ีเป็นระบบ
การควบคุมตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของระบบการเมืองการปกครอง ตามการจดัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงเป็นกลไกท่ีมีมาแต่เดิม ประกอบกบัการปรับปรุงและเสริมสร้างกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบใหม่ๆ ตามแนวทางการปฏิรูปทางการเมือง  
 1. กลไกทางกฎหมายทีภ่าคประชาชนสามารถใช้ในการตรวจสอบ  
 กลไกต่างๆ ในทางกฎหมายท่ีองคก์รภาคประชาชนสามารถใชต้รวจสอบการบริหารงาน
และกิจการสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
 บทบญัญติัของกฎหมายท่ีสร้างระบบกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 
สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆไดด้งัน้ี 
 1. ระบบการควบคุมทางการเมืองการปกครอง 
       1.1 การควบคุมโดยประชาชนเขา้ช่ือกนัถอดถอน 
       1.2 การควบคุมทางสภาทอ้งถ่ิน 
       1.3 การควบคุมโดยฝ่ายปกครอง 
 2. ระบบการควบคุมทางศาล 
       2.1 การควบคุมทางศาลยติุธรรม 
       2.2 การควบคุมทางศาลปกครอง 
 3. ระบบการควบคุมโดยองคก์รอิสระ 
       3.1 การควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
       3.2 การควบคุมโดยผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
 4. ระบบการควบคุมตรวจสอบทางการเงินการคลงั 
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       4.1 การควบคุมโดยการจดัท างบประมาณและการตรวจสอบ  
       4.2 การแจง้บญัชีทรัพยสิ์น/หน้ีสิน 
       4.3 มาตรการในการป้องกนัตามกฎหมายว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอ ราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
       4.4 มาตรการในการยดึทรัพยท่ี์ไดจ้ากการทุจริต 
 5. ระบบการควบคุมในทางสังคม 
       5.1 การควบคุมโดยส่ือมวลชน 
       5.2 การควบคุมโดยชุมชน  
 แนวคิดในเร่ืองการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงระบบ / โครงสร้าง / สถาบนั และทั้งในเชิงกลไก /
กระบวนการ ในท่ีสุดแลว้ตอ้งน ามาสู่กระบวนการในการท าให้เป็นกฎหมาย ดงันั้นในปัจจุบนัไม่วา่
จะเป็นระบบการควบคุมในทางการเมืองการปกครอง ระบบในการควบคุมทางการเงินการคลงัและ
ระบบในการควบคุมในทางสังคมก็ตาม แนวทางทั้งหมดภายใตก้ระแสการปฏิรูปทางการเมืองไดมี้
การผลกัดนัและเรียกร้องให้มีกฎหมายออกมารองรับกลไกดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเพื่อเป็น
หลักประกันแก่การเมืองภาคประชาชนท่ีประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วมและเขา้ไปตรวจสอบใน
ช่องทางต่างๆ กลไกดงักล่าวจะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัการเมืองภาคประชาชนใน
ระดบัต่างๆ (มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546, หนา้ 15-19) 
 เหตุแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองท้องถ่ิน ได้แก่ การมีรัฐธรรมนูญ ฉบบัพุทธศกัราช 2540 โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัหมวด 9 ซ่ึงว่าดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตหลายฉบบัท่ีบญัญติัข้ึนในภายหลงั ซ่ึงไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองทอ้งถ่ินไวห้ลายประการภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบั
ความรับผิดตามกฎหมายใหม่ดงัท่ีกล่าวแล้ว ได้ก าหนดให้เฉพาะผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่ง
เท่านั้นท่ีจะตอ้งผูกพนัตามกฎหมายใหม่ ดงันั้นในกรณีขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลาย ผูท่ี้
จะตอ้งมีความผกูพนัในทางกฎหมาย ไดแ้ก่บุคคลต่างๆ ท่ีมีต าแหน่งหรือท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจการ
ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  
 ตามหลกัสากลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การกระจายอ านาจเป็นหัวใจ
และเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบอบการปกครอง ดงันั้นความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจระหวา่งราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงเป็นไปในลกัษณะท่ีราชการส่วนกลางเป็นผูส้นบัสนุนให้ ส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถท่ีจะใช้ศกัยภาพของตนเองในการพฒันาท้องถ่ิน ดงันั้นการจะให้ท้องถ่ินสามารถท่ีจะ
พฒันาตนเองได ้ทอ้งถ่ินจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความเป็นอิสระในระดบัหน่ึงท่ีจะคิด ตดัสินใจในกิจการ
ของทอ้งถ่ินเอง ความสัมพนัธ์เช่นน้ี เรียกกนัในทางกฎหมายวา่ เป็นอ านาจในการควบคุมก ากบั มิใช่



 
117 

อ านาจในการบงัคบับญัชา สั่งการ บนหลกัการเช่นน้ี เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงใช้ความเป็น
กฎหมายสูงสุดในการจดัสรรความสัมพนัธ์เชิงอ านาจเสียใหม่ให้หลุดพน้จากการบงัคบับญัชาของ
ระบบราชการไปสู่การก ากบั ประเด็นจึงอยู่ท่ีว่า ในฐานะผูแ้ทนของทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีใน
ต าแหน่งต่างๆ ไดท้  าหนา้ท่ีและใชอ้ านาจตามต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจหรือไม่ 
หรือยงัตกอยูใ่นวฒันธรรมการใชอ้  านาจแบบระบบอุปถมัภ ์เช่นเดิม 
 ดงัท่ีกล่าวมาแล้วว่า องค์กรปกครองทอ้งถ่ินเป็นองค์กรในทางการปกครอง มีหน้าท่ีท่ี
จะตอ้งให้บริการแก่ประชาชน โดยให้มีผูแ้ทนของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ เขา้มาท าหน้าท่ีใน         
การบริหารจดัการซ่ึงก็คือ การเขา้มาท าหนา้ท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ิน นัน่เอง ระบบการปกครองท่ีจดั
ระเบียบในการบริหารราชการแผน่ดินบนโครงสร้างท่ีจดัแบ่งล าดบัราชการบริหารออกเป็น ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้มีการสร้างระบบในการควบคุม    
การใช้อ านาจในด้านต่างๆ ไวห้ลายประการรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ก็มีการสร้างกลไกในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุม 
ก ากบัดว้ยอีกทางหน่ึง 
 
 2. การตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อตรวจสอบการบริหารงานขององคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิ่งเพราะจะท าให้การบริหารงานมีความโปร่งใสตรงกบั
การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินมากท่ีสุดซ่ึงน า เสนอ                   
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (มนสั สุวรรณ  
เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546, หนา้ 137-154) เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการ
ตรวจสอบ ดงัน้ี 
 1. รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นกฎหมายหรือระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
 2. รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือความต่ืนตวั
ของภาคประชาชนซ่ึงอาจเป็นการด าเนินการโดยปัจเจกบุคคลกลุ่มต่างๆ ชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวม 
ส่ือมวลชน องคก์รพฒันาเอกชน และอ่ืนๆ 
 3. รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือในการท างาน
ระหวา่งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบัชุมชนหรือองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ินนั้น  
 3. รูปแบบของการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 รูปแบบของการตรวจสอบทั้ง 3 รูปแบบดงักล่าวน าไปสู่การตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ในทางออ้มโดยปริยายดงัน้ี 
       1. การตรวจสอบโดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือระเบียบ 
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 ส าหรับรูปแบบการตรวจสอบในลกัษณะแรกหรือกลุ่มแรกน้ี ส่วนใหญ่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้
ในกฎหมาย เช่น 
 - การมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียส าคญัอ่ืนใดเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบบั 
พ.ศ. 2540 
 - การใชสิ้ทธิร้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามพ.ร.บ. ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2535 
 - การใชสิ้ทธิเขา้ช่ือถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 286 
 - การก าหนดใหต้อ้งมีตวัแทนของประชาชนร่วมเป็นกรรมการในการประมูลต่างๆ 
 ผลการวิจยั เร่ือง การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและ
กิจการสาธารณะของทอ้งถ่ิน (มนสั สุวรรณ เอกมล สายจนัทร์และ ไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546) พบวา่ 
ประชาชนท่ีใช้สิทธิเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน
ทั้งหลายยงัมีจ านวนค่อนขา้งน้อย จะมีตวัอย่างท่ีปรากฏเป็นข่าวอยู่บา้งในหนงัสือพิมพคื์อกรณีท่ี
ประชาชนรายหน่ึงฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้เทศบาลต าบลจังหวัดก าแพงเพชร เปิดเผย
งบประมาณประจ าปีตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร ศาลปกครองไดต้ดัสินให้เทศบาลต าบลน้ี
ตอ้งด าเนินการตามท่ีผูฟ้้องขอเหตุการณ์เช่นน้ีถือว่าเป็นขอ้ดีของการมีกฎหมายท่ีเปิดช่องทางให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างชัดเจน จาก                 
การวจิยัยงัพบอีกวา่ มีสาเหตุหลายประการท่ีเป็นขอ้จ ากดั เช่น ความไม่รู้ในขอ้กฎหมายวา่ดว้ยสิทธิ
ตนเองของประชาชนจ านวนมากความยุ่งยากในกระบวนการใช้สิทธิ และความวิตกท่ีว่า
กระบวนการด าเนินงานอาจกินเวลาท่ียาวนาน เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดว้า่ในกรณีของประชาชนต าบล
คลองด่าน จงัหวดัสมุทรปราการ ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เช่นเดียวกนัในเร่ืองการอนุมติัโครงการ
ก าจดัน ้าเสียของกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม (ช่ือเดิม) ซ่ึงมีผลกระทบในทาง
ลบหลายดา้นต่อชุมชน จนท าใหเ้กิดการคดัคา้นข้ึน ภายหลงัจากกระบวนการทางการศาลด าเนินไป
ปีเศษจึงมีค าตดัสินออกมาวา่ ผูฟ้้องมิใช่ผูเ้สียหายโดยตรง จึงไม่มีสิทธิฟ้อง ท าให้ประชาชนผิดหวงั
ต่อการใช้สิทธิทางกฎหมายท่ียงัอาศยัการตีความบนพื้นฐานของแนวคิดกฎหมายแบบดั้งเดิมท่ี
ค่อนขา้งจ ากดั และหนัไปหาวธีิการอ่ืนซ่ึงออกมาในรูปของการเผชิญหนา้กนัในการใชก้ าลงัระหวา่ง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือ ประชาชนในชุมชน เจา้หน้าท่ีต ารวจ และคนงานของบริษทัรับเหมาด าเนินการ 
ถึงแมว้า่กรณีน้ีจะมิไดอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินโดยตรง แต่ก็ท  าให้เกิด
ความรู้สึกในทางลบของประชาชนต่อการใชสิ้ทธิทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบหน่วยงานของรัฐใน
ระดบัต่างๆ และผูว้จิยัยงัไดเ้สนอรูปแบบการด าเนินการท่ีเป็นส่วนเสริมจากรูปแบบของกฎหมายท่ีมี
อยูแ่ลว้เพื่อสร้างโอกาสหรือเป็นช่องทางเอ้ืออ านวยใหป้ระชาชนตรวจสอบการบริหารงาน ดงัน้ี 
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  1.1 รูปแบบท่ีเป็นขอ้ก าหนดหรือระเบียบปฏิบติัแบบท่ีหน่ึงคือ การก าหนดให้
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลายตอ้งแสดงร่างแผนงานและร่างงบประมาณประจ าปีของปีถดัไปต่อ 
สาธารณชนของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนั ก่อนท่ีจะ
น าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัใชต่้อไป การด าเนินการเช่นน้ีจะคลา้ยกบั
วธีิการปฏิบติัของการเมืองการปกครองในระดบัชาติท่ีมีการเปิดเผยถึงแผนงานและงบประมาณของ
ประเทศ โดยการน าเสนอของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเพื่อขออนุมติัต่อรัฐสภาแลว้ถูกเผยแพร่โดย
ส่ือมวลชน อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการในระดบัทอ้งถ่ินอาจมีลกัษณะกา้วหนา้ไปกวา่นั้น เน่ืองจาก
เป็นหน่วยทางการปกครองขนาดเล็กกว่าและใกล้ชิดประชาชนโดยตรงมากกว่าจึงควรให้มี
กระบวนการเสนอขอ้คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อร่างแผนงานและร่างงบประมาณไปยงัหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีก าหนดไดเ้หตุผลหลกัของการเสนอแนะให้มีขอ้ปฏิบติั
น้ี นอกจากตอ้งการให้มีการบริหารตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินมากท่ีสุดแลว้ยงัเป็นเพราะผล
จากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีขอ้มูลพื้นฐานในการตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองท้องถ่ิน (ทั้ งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และพนักงานประจ า) ท าให้โอกาสท่ีจะเกิด             
ความไม่โปร่งใสในการท างานไดง่้าย และถา้มีขอ้สงสัยเกิดข้ึนฝ่ายบริหารทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
มกัจะพยายามปกปิดขอ้มูลหรืออาจช้ีแจงไม่ตรงกบัความเป็นจริงซ่ึงก็ไม่อาจทราบได้เพราะไม่มี
ขอ้มูลหลกัท่ีจะใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิง (Reference) ในขณะท่ีประชาชนอาจพบวา่มีความยากล าบากใน
กรณีท่ีจะได้ขอ้มูลหลงัเกิดกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนการโตแ้ยง้ของตน จึง
อาจจะมีการคาดการณ์หรือพูดกนัปากต่อปากเหมือนข่าวลือบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งก็
เป็นได้ ทา้ยท่ีสุดอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีรุนแรง ดงันั้นเพื่อเป็นการเอ้ืออ านวยและกระตุน้ให้
ประชาชนมีความกระตือรือร้นมีการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
ทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความรู้และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
ทั้งหลายเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มากท่ีสุดท่ีไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารงานแก่
องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอ้มูลแผนงานและงบประมาณในปีต่อๆ ไปจะเป็นขอ้มูลหลกัท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงท่ีประชาชนจะใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ิน (การด าเนินการในเร่ืองน้ีจึงมิใช่เพียงการเรียกประชุมประชาคมเพื่อร่วมวางแผน เพราะแผน
ท่ีออกมาอาจไม่ตรงกบัตอนท่ีมีการพูดคุยกบัประชาชน) รูปแบบน้ีไดใ้ช้ปฏิบติัโดยเทศบาลต่างๆ 
ของประเทศนิวซีแลนด ์
 อย่างไรก็ดี ระเบียบปฏิบติัท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมในลกัษณะเช่นน้ีอาจจะเป็นการเพิ่ม
ภาระงานให้แก่องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และท าให้เกิดความยุ่งยากในการก าหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิบติัในช่วงระยะแรกๆ เม่ือปฏิบติัต่อเน่ืองกันไปจะกลายเป็นวฒันธรรมของ
องค์กรและชุมชนเหมือนกิจปกติทั้งหลาย ทั้งน้ีก็เพื่อท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน และท าให้
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การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่งมากท่ีสุด 
  1.2 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน โดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัดว้ยการก าหนดให้มีสภาท่ีปรึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถ่ิน ทั้งน้ีเพราะผลจากการศึกษาวิจยัโดยเฉพาะการศึกษาในเชิงลึก พบว่า 
การเมืองในระบบเลือกตั้งของไทยโดยเฉพาะในระดบัทอ้งถ่ิน ถูกมองว่าเป็นสภาของผูรั้บเหมา 
หรือพ่อคา้ หรือผูมี้อิทธิพลของทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ มิไดมี้องค์ประกอบของผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง
ท่ีมาจากกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทั้ งด้านอาชีพ การศึกษา และความสนใจอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนมากมีปัญหาในการไดม้าซ่ึงตวัแทนของแต่ละหมู่บา้น 
ท่ีมีความสามารถเพียงพอในการบริหารหรือควบคุมการท างานขององค์กรตนเอง ทั้งน้ีเพราะ             
ความจ ากดัของจ านวนประชากรภายในหมู่บา้นท่ีมีขนาดเล็กเกินไป 
 จากความเห็นของนักวิชาการและข้าราชการท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับหน่วยงาน          
การปกครองท้องถ่ินเห็นว่า องค์กรปกครองท้องถ่ินแต่ละหน่วยควรจะมีสภาท่ีปรึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความหลากหลายดา้นสถานะทางสังคม เช่น อาชีพ การศึกษา รวมทั้งบุคคลท่ี
อาจเป็นตวัแทนองค์กรต่างๆ ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อให้สภาท่ีปรึกษาของแต่ละทอ้งถ่ิน
เป็นองค์กรรวมของประชาชน โดยมีบทบาทในการให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรูปแบบน้ีจะเป็นการเพิ่มพื้นท่ีหรือช่องทางให้แก่ภาค
ประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลองคก์รปกครองทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ระยะเร่ิมตน้ของการกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจดัให้มีสภาท่ีปรึกษาเป็น
อย่างยิ่ง ส่วนหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนคือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจเป็น
เป้าหมายในล าดบัต่อไป  
 อย่างไรก็ดี รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน โดยการก าหนดให้มีสภาท่ีปรึกษาน้ี ถา้หากไม่มีกระบวนการการไดม้าซ่ึงสมาชิก
สภาท่ีปรึกษาท่ีรัดกุมดีเพียงพอ โดยเฉพาะการกระจายโอกาสอยา่งเป็นธรรม (Fair Chance) ให้มี
ตวัแทนของคนทุกกลุ่มในทอ้งถ่ินมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้อาจน าไปสู่การดึงเอาสมคัรพรรคพวก
ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเขา้มาอยูใ่นองคก์รใหม้ากเหมือนกบัชุมชนจดัตั้ง (Organized Community) ของ
เทศบาลทั้งหลายในขณะน้ี ซ่ึงเท่ากับเป็นการสร้างความไม่ชอบธรรมกับความไม่โปร่งใสใน      
การบริหารงานยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมองพฤติกรรมในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
รูปแบบน้ีดว้ยเช่นกนั 
  1.3 รูปแบบท่ีสามของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบ โดยก าหนดไว้
เป็นกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัคือ การก าหนดให้มีตวัแทนของชุมชน และ/หรือองคก์รประชาชน
ในทอ้งถ่ินร่วมในการประชุมสภาขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินทุกคร้ัง ไม่วา่จะเป็นการประชุมสภา
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สมยัสามญัหรือวิสามญัก็ตาม นอกจากน้ีก่อนการประชุมทุกคร้ังจะต้องเปิดเผยหรือแจ้งวาระ           
การประชุมล่วงหน้าผ่านส่ือต่างๆ หรือติดประกาศในท่ีชุมชนให้ประชาชนในหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินไดท้ราบโดยทัว่กนัรวมทั้งเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้ตอ้งจดัท าสรุปรายงานผลการประชุม
แต่ละคร้ังติดประกาศในท่ีชุมชนให้ประชาชนทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรดว้ย จุดประสงค์
หลกัของการเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีมากข้ึนนอกเหนือจากการใช้สิทธิ
เลือกตั้ งท่ีส าคญัยิ่งคือต้องการให้การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการใด หรือการอนุมติัใดๆ เป็นไปอยา่งเปิดเผยมากท่ีสุดยิ่งกวา่นั้นการมีส่วน
ร่วมในลักษณะน้ีจะท าให้ชุมชนหรือประชาชนในท้องถ่ินมีข้อมูลพื้นฐานในการตรวจสอบ              
การท างานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์ จะเป็นการป้องกนั
การบริหารงานแบบ “งุบงิบ” หรือ “ลกัไก่” 
 อย่างไรก็ดี ปัญหาในการปฏิบัติคือ คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมาจาก               
การเลือกตั้งอาจเกิดความรู้สึกสงสัย หรือไม่พึงพอใจ หรือนอ้ยใจวา่ตนเองไม่ไดรั้บความไวว้างใจ
อย่างสมบูรณ์ในหน้าท่ี ทั้งท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่กลบัยงัมีบุคคลกลุ่มอ่ืน
มาร่วมอยู่ในกระบวนการท างานขององค์กร ซ่ึงเป็นเสมือนการตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง และท าให้
ยุ่งยากในการปฏิบติัมากข้ึน เร่ืองน้ีตอ้งท าความเข้าใจกับผูมี้ปฏิกิริยาในลกัษณะดงักล่าว การมี
ตวัแทนของชุมชนหรือองคก์รประชาชนอ่ืนๆ เขา้ไปร่วมประชุมดว้ยนั้นก็ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากปกติ
ทัว่ไปของการประชุมสภาท่ีเปิดให้ประชาชนและส่ือมวลชนเขา้ฟังได ้เพราะถึงอยา่งไรคนเหล่าน้ี           
ก็ไม่มีสิทธิและอ านาจเท่ากบัผูไ้ด้รับเลือกตั้งอยู่แล้ว เพียงแต่ก าหนดให้ส่วนน้ีต้องมีทุกคร้ังท่ีมี               
การประชุม ส่วนอีกปัญหาหน่ึงท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคในทางปฏิบติัคือ การประชุมในเร่ืองท่ีมี
ความส าคญั ถ้าหากเป็นการประชุมแบบเปิดกวา้งอาจมีผลเสียต่อการท างานขององค์กรหรือของ
ชุมชน ก็จ  าเป็นต้องประชุมแบบปิดลับเฉพาะ ผูบ้ริหารและสมาชิกเท่านั้น เร่ืองน้ีจ  าเป็นต้องมี                
การก าหนดกรอบการตีความเพื่อมิให้ถูกใช้เป็นขอ้อา้งในการประชุมปิดลบัอยู่เสมอขององค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน 
 ส าหรับกระบวนการหรือช่องทางการตรวจสอบอ่ืนๆ โดยประชาชนท่ีกฎหมาย           
หรือระเบียบได้ก าหนดไวแ้ล้วใช่ว่าจะเป็นการด าเนินการทางออ้ม เช่น การเรียกร้องให้ฝ่ายสภา 
(ฝ่ายนิติบญัญติั) ของแต่ละหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานของ
ฝ่ายบริหารของหน่วยนั้น หรือประชาชนด าเนินการเองโดยตรง เช่น การฟ้องร้องการปฏิบติังานของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินต่อศาลปกครอง เพราะถือว่าได้ถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายและประชาชน
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือไดแ้ลว้ แต่มีขอ้สังเกตส าหรับปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการน้ีคือ 
 1. ประชาชนส่วนใหญ่มองการใชก้ลไกสภา (ฝ่ายนิติบญัญติั) เพื่อควบคุมฝ่ายบริหารเป็น
เร่ืองภายในขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ หน้าท่ีของผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทั้งหลายจะไปด าเนินการ
กนัเอง เม่ือประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ถือเป็นการเสร็จส้ินภารกิจของตน ประชาชนจะไป
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เก่ียวขอ้งอีกเม่ือมีการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่ค่อยพบเห็นการแสดงออกของประชาชนทั้ง
ในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินไปกดดนัหรือเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบญัญติัตรวจสอบฝ่ายบริหารอยา่ง
จริงจงั มองในอีกดา้นหน่ึง ประชาชนอาจจะไม่เช่ือถือในสมาชิกของสถาบนัท่ีตนเองเลือกไป แต่ท่ี
ไปเลือกตั้ง (ประชาชนส่วนหน่ึงจึงไม่ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง) เป็นเพราะความเคยชิน 
 2. การใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ส าหรับประชาชนยงัมีขอ้จ ากดับางประการเก่ียวกบัรับรู้ต่อ
กระบวนการทางศาลท่ีผา่นมาและต่อกรณีของศาลปกครองท่ีเกิดข้ึนใหม่ กล่าวคือ 
       - ประชาชนจ านวนมากยงัไม่ทราบสิทธิของประชาชนท่ีจะฟ้องร้องการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครอง 
       - ประชาชนเห็นวา่ขอ้ความต่างๆ ทางกฎหมายค่อนขา้งจะเขา้ใจยากเกินกวา่ท่ีจะใช้
เป็นช่องทางในการแสดงออกของตน 
       - ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมองว่ากระบวนการทางศาลซับซ้อนและตนเองตอ้งเขา้ไป
ผกูพนัเก่ียวขอ้งนานกวา่จะเสร็จส้ินคดี 
       - เน่ืองจากหน่วยราชการของไทย รวมทั้งหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลายไม่ค่อย
เปิดเผยขอ้มูลในการด าเนินงาน จึงท าใหย้ากในการมีขอ้มูลเป็นพยานหลกัฐานเพื่อต่อสู้คดี 
       - จากการตดัสินคดีของศาลปกครองท่ีผ่านมา ซ่ึงตีความว่าใครคือ ผูเ้สียหายท่ีจะมี
สิทธิเป็นผูฟ้้องร้องไดใ้นแนวเดิมท่ีค่อนขา้งจ ากดั (Rigid) ท าให้มีคดีจ านวนไม่นอ้ย โดยเฉพาะกรณี
ท่ีการใช้อ านาจหรือการด าเนินงานของรัฐมีผลกระทบในทางลบต่อชุมชน ท่ีศาลปกครองตดัสินว่า
ประชาชนผูฟ้้องมิใช่ผูเ้สียหายโดยตรง จึงไม่มีสิทธิฟ้อง เช่น กรณีประชาชนคลองด่าน จงัหวดั
สมุทรปราการ ฟ้องกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม โครงการก าจดัระบบน ้ าเสีย 
เป็นต้น ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่ต้องการใช้กระบวนการทางศาลปกครองเป็นช่องทางใน               
การตรวจสอบการท างานของรัฐ 
       2. การตรวจสอบทีเ่กดิขึน้โดยชุมชนหรือภาคประชาชน 
 ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองค์กรปกครองทอ้งถ่ินในแบบท่ี
สองน้ีมีลักษณะแตกต่างจากแบบแรก ท่ีมิได้มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดหรือรับรองไวโ้ดย
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ประชาชนใชเ้ป็นช่องทางของการมีส่วนร่วม แต่กรณีน้ีเป็นการแสดงออกของ
ประชาชน (ซ่ึงโดยปกติจะเป็นกลุ่มกอ้นมากกว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือรายบุคคล) โดยตรงเพื่อให้
องค์กรปกครองท้องถ่ินตอบสนองความต้องการหรือความคิดเห็นของกลุ่มคน ซ่ึงอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินหรือความมีจิตสาธารณะ (Public Minded) 
ท่ีตอ้งการเห็นส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง ลกัษณะการมีส่วนร่วมเช่นน้ีแมจ้ะไม่มีกฎหมาย
หรือระเบียบรับรองแต่ในบางคร้ังกลบัมีพลงัและผลในเชิงปฏิบติัมากกว่าทั้งน้ีเพราะมีความเป็น
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ธรรมชาติเกิดจากความรู้สึกท่ีแทจ้ริงมิใช่ถูกบงัคบั (Force) โดยกฎหมายและระเบียบการตรวจสอบ
ในลกัษณะน้ีอาจเรียกวา่ สังคมหรือชุมชนลอ้มหรือควบคุมรัฐ ซ่ึงอาจปรากฏข้ึนได ้3 รูปแบบ 
  2.1 รูปแบบแรกสามารถเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนท่ีเขม้แขง็อยูแ่ลว้ ผลจากการวิจยัสนาม 
พบวา่ ยงัมีชุมชนบางส่วนในสังคมไทยท่ีภาคประชาชนมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคม
ค่อนขา้งเขม้แข็ง ท าให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงควรจะเป็นฝ่ายน า กลบัตอ้งเป็นฝ่ายคลอ้ยตาม 
หรือตอ้งรับฟัง หรือขอความช่วยเหลือจากชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  2.2 รูปแบบท่ีสองท่ีจะท าให้เป็นการแสดงออกโดยประชาชน มีโอกาสเป็นไป
ได้มากข้ึน คือรัฐจะตอ้งมีบทบาทส าคญัในการเอ้ืออ านวยหรือการสร้างเง่ือนไขให้เกิดกลุ่มหรือ
องค์กร หรือการรวมตวัของประชาชนเพื่อท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงรัฐควรจะด าเนินการในส่ิง
ต่อไปน้ี 
  - รณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิต่างๆ ของประชาชน โดยเฉพาะในสิทธิท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองของทอ้งถ่ิน ไม่วา่สิทธิในการจดัการทรัพยากร สิทธิในการจดัการศึกษาและวฒันธรรม สิทธิใน       
การเสนอออกข้อบงัคบัท้องถ่ิน สิทธิในการเสนอให้ถอดถอนผูไ้ด้รับเลือกตั้ง สิทธิในการรับรู้
ข่าวสารและอ่ืนๆ เม่ือประชาชนรู้และตระหนักถึงสิทธิของตนเองแลว้อาจน าไปสู่การจดัตั้งกลุ่ม
ต่างๆ ตามความสนใจของตน ท าให้องค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองทอ้งถ่ินตอ้งแข่งขนัหรือ
ร่วมกนัท างานเป็นเสมือนการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัไปในตวัในการให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิน้ี
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอาจขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา องคก์รพฒันาเอกชนหรือส่ือเพื่อ
ช่วยในการด าเนินงาน 
  - ควรก าหนดนโยบายให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึง            
(10-20 %) สนบัสนุนให้องคก์รประชาชนหรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชนด าเนินกิจกรรมของตนเองอยา่ง
เป็นอิสระและควบคุมกนัเอง การด าเนินการเช่นน้ีจะท าให้กลุ่มและองค์กรพฒันาความเขม้แข็งข้ึน             
ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองท้องถ่ินก็จะมีขอ้ครหาเก่ียวกบัความไม่โปร่งใสทางการเงินลด
น้อยลงปัญหาหรือข้อจ ากัดส าหรับรูปแบบน้ีคือประชาชนอาจได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิแต่               
การตระหนกัถึงคุณค่าของสิทธิอาจไม่เกิดข้ึนโดยทนัที หลายกรณีตอ้งรอเวลาเม่ือมีปัญหามากระทบ
ตนเองโดยตรงจึงจะเห็นความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัในการใชสิ้ทธิ ส่วนการท่ีเสนอให้องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงให้กลุ่มหรือองค์กรของชุมชนท ากิจกรรมเพื่อลดขอ้
ครหาทางการเงินนั้น ปัญหาคือ องค์กรปกครองทอ้งถ่ินคงไม่พึงพอใจนักเพราะเป็นเสมือนลด
อ านาจในการใชเ้งิน และลดผลประโยชน์ลงไปส่วนหน่ึง ถา้รัฐไม่ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัท่ีแน่นอนคือ 
จดัวิธีการน้ีไปอยู่ในลกัษณะการมีส่วนร่วมแบบแรกท่ีก าหนดไวเ้ป็นกฎหมายแลว้การตรวจสอบ
ตามรูปแบบน้ีอาจเกิดข้ึนไดย้าก 
  2.3 รูปแบบท่ีสามของการแสดงออกโดยประชาชนโดยตรง คือการส่งเสริม
บทบาทของส่ือและองค์กรพฒันาเอกชนในการเปิดเวทีหรือพื้นท่ีให้กบัประชาชนในการแสดง              
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ความคิดเห็นเร่ืองทอ้งถ่ิน สภาพการณ์ปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้่า ส่ือมีบทบาทพอสมควรในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงออก ดงัจะพบเห็นรายการโทรทศัน์ของหลายสถานี และหนงัสือพิมพ์
หลายฉบบัมีพื้นท่ีเฉพาะส าหรับเร่ืองของการบริหารงานทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะท่ีเป็นเร่ืองปัญหาของ
ประชาชน เช่น รายการร้องทุกขต่์างๆ ท าให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินตอ้งระมดัระวงัการบริหารงาน
และการด าเนินงานของตนมากกวา่แต่ก่อน ทั้งน้ีเพราะส่ือโดยเฉพาะข่าวสารทางโทรทศัน์สามารถ
เข้าถึงประชาชนผูบ้ริโภคข่าวได้จ  านวนมากและรวดเร็ว ตวัอย่างกรณีของความขดัแยง้ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ท่ีสมาชิกสงสัยใน                
ความโปร่งใสในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร จึงไดท้  าหนงัสือยืน่ให้จดัมีการประชุมสาธารณะใน
รูปแบบประชาคมต าบลท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นภายหลงัจากเป็นข่าวปรากฏ
ในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท าให้ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งสนองตอบและไปร่วมช้ีแจงให้กระจ่าง 
ส่ือมวลชนเป็นผูจุ้ดความสนใจหรือความอยากรู้อยากเห็นของประชาชนให้เกิดข้ึน ถ้าหากไม่มี
กระบวนการให้เปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องก็จะท าให้ผูถู้กกล่าวหาและหน่วยงาน
ราชการท่ีดูแลถูกมองไปในทางลบว่า มีความไม่โปร่งใสจริง ส่วนวิทยุซ่ึงเป็นส่ือรุ่นแรกและมี
รายการเพื่อประชาชนพื้นบ้านมานาน กลับมีบทบาทน้อยลงเพราะมีแต่เสียงและไม่ค่อยทนัต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการรายงานข่าว  
 อย่างไรก็ดี ถ้ารัฐจะมีส่วนส่งเสริมบทบาทของส่ือในการตรวจสอบองค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินยิ่งข้ึน ก็ควรจะมีการให้รางวลัหรือแรงจูงใจกบัส่ือในการท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ มากกว่าการเข้าไปควบคุมทั้ งน้ีเพราะส่ือ
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เป็นสถาบนัอิสระ รัฐจะไปก าหนดนโยบายให้ด าเนินการต่างๆ ไม่ได้
ส าหรับองค์กรพฒันาเอกชนโดยขอ้เท็จจริงแลว้ในระยะอย่างน้อย 20 ปี ท่ีผ่านมาเป็นสถาบนัท่ีมี
บทบาทส าคญัในการะบวนการพฒันาในสังคมไทย โดยเฉพาะในภาคชนบทอาจกล่าวได้ว่าเป็น
คู่ขนานของระบบราชการมาโดยตลอด แต่โดยท่ีมีแนวคิดและวิธีการท างานท่ีแตกต่างจาก
หน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนจึงท าหน้าท่ีในลักษณะวิพากษ์การด าเนินงานของรัฐ
ค่อนข้างมาก ท าให้มีท่าทีท่ีคล้ายเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จนกระทั่งเม่ือระยะประมาณ 10 ปีมาน้ีมี       
การปรับท่าทีความสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น การท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจัดให้องค์กรพฒันาเอกชนเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ จัดท า
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ดี การน าแนวคิดประชาสังคมจงัหวดัมาทดลองใชใ้นหลาย
จงัหวดั และขยายลงไปสู่ระดับอ าเภอ ต าบลก็ดี และในระดับหน่วยการปกครองท้องถ่ิน เช่น 
เทศบาลนครขอนแก่นพยายามสร้างรูปแบบประชาคมท่ีประกอบด้วยหลายฝ่าย รวมทั้งองค์กร
พฒันาเอกชนเพื่อบริหารชุมชนเมือง เหล่าน้ีเป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในความเห็นของนกัพฒันาเอกชน
เห็นว่า การให้ความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นนั้นท าได ้แต่จะให้เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั
นั้นอาจไม่เหมาะสม ควรรักษาระยะของความสัมพนัธ์ไวใ้ห้เหมาะสม โดยเฉพาะการอยู่ในฐานะ
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เป็นผูต้รวจสอบร่วมกบัประชาชนด้วย โดยเหตุน้ีการท่ีจะให้องค์กรพฒันาเอกชนแสดงบทบาท
เก่ียวกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินนั้นเป็นส่ิงท่ีดี แต่ตอ้งเขา้ใจในธรรมชาติและวิธีคิดขององคก์รน้ีจึง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินของไทย 
       3. การตรวจสอบโดยสร้างความร่วมมือ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองค์กรปกครองทอ้งถ่ินในลกัษณะน้ีจะมี 
รูปแบบท่ีแตกต่างจากสองลกัษณะแรก ในขณะท่ีสองลกัษณะแรกมีลกัษณะเป็นการแยกองค์กร 
ปกครองทอ้งถ่ินออกไปต่างหากจากสังคมหรือชุมชน แลว้สังคมหรือประชาชนเป็นผูค้อยจบัตามอง
การบริหารหรือการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถ่ินว่าเป็นไปตามความต้องการ หรือ            
มีความโปร่งใสหรือไม่ ในบางกรณีได้ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกหรือคนละฝ่ายกัน          
(รัฐ/สังคม) และน าไปสู่ความขดัแยง้และกล่าวหาซ่ึงกันและกัน แต่ข้อเสนอในลักษณะท่ีสาม
พยายามใหท้ั้งสองฝ่ายคือองคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบัชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั 
ท่ีอาจเรียกว่าประชารัฐ หรือประชาคม ความร่วมมือลกัษณะน้ีจะท าให้กระบวนการตรวจสอบ
เกิดข้ึนในกระบวนการท างานโดยอตัโนมติั เพราะประชาชนได้มีส่วนรู้เห็นการท างานตลอดทั้ง
กระบวนการ ไม่ตอ้งคอยติดตามหรือขุดคุย้หาขอ้มูล ซ่ึงรูปแบบในลกัษณะน้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
รูปแบบยอ่ย ดงัน้ี 
  3.1 รูปแบบของการร่วมคิด ร่วมท าหรือปฏิบติัในโครงการต่างๆ ของท้องถ่ิน
รูปแบบน้ีฝ่ายองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานตามกฎหมายหรือท่ีเป็นทางการอาจจะเป็น
เจา้ของโครงการและผูจ้ดัหางบประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆ แต่ในกระบวนการท างานเร่ิมตั้งแต่ความคิด
ว่าจะท าโครงการอะไร จะด าเนินการอย่างไร จะด าเนินการท่ีไหน จะใช้งบประมาณมากน้อยแค่
ไหน จะใชจ่้ายเงินอยา่งไร ไปจนถึงการลงมือปฏิบติันั้นเป็นการร่วมท างานระหวา่งองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินกับชุมชนโดยตลอดทั้งกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชนอาจจะหมายถึงทุกคนใน
ชุมชน หรืออาจจะหมายถึงการมีส่วนร่วมโดยระบบตวัแทนของชุมชน หรือองค์กรประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของโครงการ เช่น โครงการเก่ียวกบัการจดัการขยะ อาจ
ตอ้งใหทุ้กคนมีส่วนรับรู้และกระท า เป็นตน้  
  3.2 รูปแบบท่ีสองคือการกระตุน้หรือการสร้างโอกาสให้กบัประชาชนรูปแบบน้ี
อาจคลา้ยกบัแบบท่ีสองของลกัษณะท่ีสองท่ีหน่วยงานรัฐในระดบัชาติเป็นผูด้  าเนินการระดบักวา้ง
และเป็นนโยบายในระดบัชาติ แต่ในรูปแบบน้ีเป็นการด าเนินการของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินแต่
ละพื้นท่ีท่ีจะพยายามกระตุน้หรือสร้างโอกาสใหก้บัประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินตนเขา้มามีบาทบาท
และมีส่วนร่วมในการท างานขององค์กรปกครองท้องถ่ินอย่างน้อยท่ีสุดมีการแสดงออกถึง                 
ความคิดเห็นต่อการท างานของทอ้งถ่ินใหป้รากฏต่อสาธารณะ การด าเนินการตามรูปแบบน้ีสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัได ้ดงัน้ี 
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 1. การจดัใหมี้การประชุมทั้งชุมชนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ซ่ึงในประเทศตะวนัตกอาจเรียกวา่ 
Town Meeting โดยปกติเร่ืองท่ีน าเขา้สู่ท่ีประชุมลกัษณะน้ีจะเป็นเร่ืองส าคญัๆ ซ่ึงมีผลกระทบ
เก่ียวข้องทั้ งชุมชนหรือส่วนใหญ่ของชุมชน เช่น โครงการก าจดัระบบน ้ าเสียของชุมชน และ
โครงการขยายสถานศึกษาของชุมชน เป็นตน้ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินจะตอ้งเก็บภาษีเพิ่มข้ึน จึงตอ้งมีการตดัสินใจร่วมกนัของชุมชน การจดัประชุมปรึกษาหารือ
หรือฟังความคิดเห็นแบบน้ีแมไ้ม่ไดค้าดหวงัวา่คนส่วนใหญ่ของชุมชนจะเขา้ร่วมแต่จะสามารถจดั
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล ในชุมชนขนาดไม่ใหญ่มากนัก เพราะเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองสถานท่ี 
จ  านวนคน และการจดัสรรเวลาในการแสดงความคิดเห็นให้ทัว่ถึง โดยปกติแลว้หน่วยการปกครอง
ท้องถ่ินในตะวันตกโดยเฉพาะในหน่วยขนาดระดับกลางลงมาจะจัดประชุมแบบน้ีจนเป็น
วฒันธรรมของชุมชนท่ีขาดไม่ได ้
 2. การจดัเวทีหรือการประชุมสัญจรเคล่ือนยา้ยไปตามชุมชนยอ่ยของหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ชุมชนของเทศบาล หรือชุมชนหมู่บา้นของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นถึงปัญหา ความตอ้งการ ตลอดจนขอ้ขอ้งใจ
ต่อการบริหารงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน การจดัประชุมแบบน้ีสามารถท าไดบ้่อยคร้ังกวา่แบบ
แรกและโอกาสการเขา้ร่วมของประชาชนจะมีมากกว่า เพราะกระท าในชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยั
ของประชาชนเอง  
 3. การจดัให้มีสถานีวิทยุของชุมชนโดยมีลกัษณะเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-Way 
Communication) ท่ีมีทั้งข่าวสารจากฝ่ายบริหารของทอ้งถ่ินและความคิดเห็นจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้น ทั้ งน้ีอาจจะมีรายการโต้ตอบกันโดยตรงระหว่างสองฝ่ายซ่ึงในขณะน้ีรัฐบาลก็เปิด
โอกาสให้มีสถานีวิทยุชุมชนอยู่แล้ว หน่วยการปกครองท้องถ่ินบางแห่งก็เร่ิมใช้ในการสร้าง                     
ความเขา้ใจในการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินกบัชุมชน  
 จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ี
น าเสนอมาขา้งตน้บนพื้นฐานของผลจากการวจิยัทั้งจากเอกสารและการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงในพื้นท่ีต่างๆ อาจสรุปรูปแบบท่ีเป็นขอ้เสนอได ้ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติั 
ซ่ึงประกอบดว้ยสามรูปแบบ 
       ก. การก าหนดให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินตอ้งเสนอร่างแผนงานและร่างงบประมาณ
ต่อสาธารณะชนของทอ้งถ่ินนั้น ก่อนน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชน
ได้มีกรอบอา้งอิงและขอ้มูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน
ต่อไป 
       ข. การก าหนดให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีสภาท่ีปรึกษา ซ่ึงสมาชิกประกอบดว้ยตวัแทนของชุมชนและองคก์รประชาชน รวมทั้งกลุ่ม
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ต่างๆ ในทอ้งถ่ินนั้น ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ รวมทั้งการสอดส่องดูแล           
การปฏิบติังานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
       ค. การก าหนดใหมี้ตวัแทนของชุมชน และ/หรือตวัแทนองคก์รประชาชนจ านวนหน่ึง
เขา้ร่วมในการประชุมสภาทอ้งถ่ินทุกคร้ัง และการประชุมควรจดัในวนัหยุดราชการหรือช่วงเย็น 
รวมทั้งให้มีการแจง้วาระการประชุมต่อสาธารณชนทราบล่วงหน้า และแจง้สรุปผลการประชุมแต่
ละคร้ังใหชุ้มชนไดรั้บรู้ 
 2. ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถ่ินโดย                    
การด าเนินงานของประชาชนโดยตรง มี 3 รูปแบบ 
      ก. รูปแบบการใช้ความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรประชาชนเป็นศูนยร์วมหรือ
เครือข่ายในการตรวจสอบและผลกัดนัการท างานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน หรืออาจเรียกว่า 
“สังคม (หรือชุมชน) ลอ้มรัฐ” 
      ข. รูปแบบท่ีรัฐเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการกระตุน้หรือเอ้ืออ านวยให้เกิดองคก์รหรือ
กลุ่มของประชาชนเพื่อท างานแข่งขนัหรือตรวจสอบองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
      ค. รูปแบบการส่งเสริมบทบาทของส่ือ (หนงัสือพิมพ ์วิทยุ และโทรทศัน์) ให้เปิดเวที
หรือพื้นท่ีแก่ประชาชนในการแสดงออกเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินโดยรัฐอาจให้รางวลัแก่ส่ือท่ีมี
ผลงานดีเด่นในดา้นน้ี รวมทั้งการเปิดโอกาสให ้องคก์รพฒันาเอกชนมีบทบาทร่วมกบัประชาชนใน
การตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
 3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการตรวจสอบการท างานขององค์กร 
ปกครองทอ้งถ่ิน โดยร่วมมือกนัในการท างาน มีสองรูปแบบ 
       ก.รูปแบบการร่วมคิดและร่วมท า โดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูส้ร้างช่องทางให้
ประชาชนหรือตวัแทนของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ตลอดทั้งกระบวนการหรืออาจ
เอ้ืออ านวยใหป้ระชาชนเป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมดก็ได ้
       ข. รูปแบบท่ีองค์กรปกครองทอ้งถ่ินสร้างเวทีหรือโอกาสให้ประชาชนรวมทั้งฝ่าย
อ่ืนๆ ไดแ้สดงออกเก่ียวกบัการท างานของทอ้งถ่ิน 
 รูปแบบการตรวจสอบการบริหารขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ขอ้ท่ีควรตระหนกั คือการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง 
และปัจจยัอ่ืน เช่น ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม และการใชร้ะยะเวลาท่ีไม่สามารถ
ก าหนดได ้จะท าให้มองเห็นแนวทางในการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินของไทย 
ดงัภาพประกอบท่ี 4 
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ภาพประกอบที ่ 4  ภาครัฐและภาคประชาชนกบัการตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. 
ทีม่า : มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2546, หนา้ 149) 
 
 การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นในขั้นตอนของการวางแผน 
การจัดงบประมาณการด าเนินการหรือการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐและภาค
ประชาชนสามารถท าการตรวจสอบไดใ้นทุกกรณี ในขณะท่ีภาครัฐสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยสภา
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงกรม อ าเภอจงัหวดั สตง. ปปช. และองคก์รภาคประชาชนสามารถ
ท าการตรวจสอบโดยผ่านประชาชน องค์กรประชาชน ส่ือมวลชน องค์กรพฒันาเอกชน และ          
สภาตรวจสอบ ดงัภาพประกอบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงาน 

ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

การวางแผน / งบประมาณ 

ภาครัฐ 

สภาองค์กรกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ภาคประชาชน 

ประชาชน 

การด าเนินโครงการ ประชาชน / องค์กร กระทรวง / กรม 

การติดตาม / ประเมินผล อ าเภอ / จังหวัด ส่ือมวลชน /NGOs 

ประชาชน 

ประชาชน อ าเภอ / จังหวัด 

- ประชาคม 
- เครือข่ายการตรวจสอบ 
- เวทีแสดงความคิดเห็น 

- ร่วมคิดร่วมท า 
- การเปิดเผยขอ้มูล 
- การเปิดโอกาสให้ร่วมงาน 

ประชาชน + องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ประชาชน + อ าเภอ /  
จงัหวดั / กระทรวง 

- สนบัสนุนการสร้าง               
เครือข่ายการตรวจสอบ 
- การสร้างความตระหนกั / 

รูปแบบการตรวจสอบ 

ประชาชน + องคก์รประชาชน 

ประชาชน  
(ตามกรอบของกฎหมาย) 

กจิกรรม / ลกัษณะ
การตรวจสอบ 

- การร้องเรียน 
- การฟ้องศาล 
- การแจง้ข่าว 
- การประทว้ง 
- การเขา้ช่ือถอด
ถอนฯลฯ 

การบริหารงานและ
กจิการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ภาพประกอบที ่5 รูปแบบการตรวจสอบการบริหารงานของ อปท.โดยภาคประชาชน 
ทีม่า : มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2546, หนา้ 150) 
 
 เพื่อให้รูปแบบการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนด าเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินโดยตรงและเกิดผลต่อการพฒันาประเทศโดย
ส่วนรวม ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรับผิดชอบ ควรตระหนกัในคุณลกัษณะ
ของเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 ระดับนโยบาย (ผู้บริหาร) 
 1. ตอ้งสร้างความตระหนกัและจิตส านึกพื้นฐานดา้นการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง สาระส าคญัในการสร้าง
ความตระหนกัตอ้งประกอบดว้ย สิทธิ บทบาท และอ านาจหนา้ท่ีของบุคคลตามกฎหมาย ทั้งน้ีควร
เน้นสิทธิ บทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
 2. ตอ้งรักษาและสร้างเสริมวุฒิภาวะทางการเมือง (Political maturity) ให้กบันกัการเมือง
และผูท่ี้สนใจจะสมคัรเป็นผูแ้ทนของประชาชนในการเป็นนกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีวุฒิภาวะ
ทางการเมืองดงักล่าว นอกจากพื้นฐานความรู้โดยทัว่ไปแลว้ ควรมุ่งเนน้การสร้างคุณธรรม ศีลธรรม 
และจริยธรรมทางการเมืองดว้ย 
 3. อ าเภอ จงัหวดั และกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีตอ้งก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินภายใตก้ารก ากบัดูแลตามกฎหมาย คือ องค์การบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัและเทศบาล เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลสาธารณะใหป้ระชาชนไดรั้บทราบโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
งบประมาณ และแผน/โครงการพฒันาโดยผา่นส่ือลกัษณะต่างๆ 
 4. รัฐโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัหน่วยราชการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคตอ้งสร้างเสริมศกัยภาพและความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและองคก์รภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 5. ใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจ (หรืออาจเรียกวา่ สภาตรวจสอบ) เพื่อท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบการบริหารงานกิจการสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินเป็นรายแผนงาน/โครงการ 
 6. หน่วยงานตรวจสอบของรัฐตอ้งประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดและเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัองคก์รภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน มิใช่
ต่างฝ่ายต่างตรวจสอบ ซ่ึงอาจท าใหก้ารด าเนินการขาดประสิทธิภาพ 
 7. แผนงานหรือโครงการพฒันาต่างๆ ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน หากเป็นไปไดค้วรเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนหรือองคก์รภาคประชาชนมีส่วนรับผดิชอบด าเนินการ 
 8. รัฐโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งก าหนดมาตรฐาน 
และขั้นตอนการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินลกัษณะต่างๆ
เช่น การสาธารณสุข การศึกษา และสาธารณูปโภคสาธารณูปการไวใ้หช้ดัเจน เพื่อให้ภาคประชาชน
สามารถใชเ้ป็นส่ือหรือช่องทางในการตรวจสอบไดส้ะดวก 
 4. ระดับปฏิบัติ 
  4.1 ระดับบริหารราชการส่วนกลาง  
  4.1.1 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด
หลกัสูตร ระยะเวลา รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายส าหรับการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความตระหนกั
และจิตส านึกใหก้บัประชาชน และวฒิุภาวะทางการเมืองใหก้บันกัการเมือง 
  4.1.2 กระทรวงมหาดไทยจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
รวมทั้งการจดัสรรหาบุคลากรท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร (ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรของกระทรวง หรือ
นกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษา) 
  4.1.3 ก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบการบริหารองค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ิน โดยจดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาชนโดยทัว่ไปสามารถใชเ้ป็นส่ือและช่องทางใน
การด าเนินการตรวจสอบ 
  4.1.4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับจงัหวดัและอ าเภอจดัให้มี           
การประชุมสัญจรเพื่อช้ีแจงและให้ความรู้แก่ประชาชนดา้นการเมืองการปกครองในขณะเดียวกนัก็
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนควบคู่ไปดว้ย 
  4.1.5 กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัองค์กรตรวจสอบภาครัฐ เช่น สตง. และ ปปช. 
เป็นตน้ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการบริหารงานและกิจการสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสให้กบั
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ โดยก าหนดเป็นรายพื้นท่ีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

  4.2 ระดับบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
  4.2.1 อ าเภอและจงัหวดัร่วมมือกบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัประชุม
เชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความตระหนกัและจิตส านึกดา้นการเมืองการปกครองให้กบัประชาชน และ
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สร้างวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับนักการเมือง ทั้งน้ีการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษานอก
โรงเรียนน่าจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก 
  4.2.2 อ าเภอหรือจงัหวดัแลว้แต่กรณี ช้ีแจง ออกประกาศใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะโดยเฉพาะอยา่งยิง่งบประมาณ แผน/โครงการพฒันาใหป้ระชาชนทราบ 
  4.2.3 อ าเภอและจงัหวดัสนบัสนุนให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาชน 
หรือประชาคม (Town/Community Meeting) อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  4.2.4 อ าเภอและจงัหวดัเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนและกลุ่มประชาชน (รวมทั้ง
องค์กรพฒันาเอกชน : NGOS) เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเสรีตามกรอบของกฎหมาย 
  4.2.5 สนับสนุนให้ภาคประชาชนจัดตั้ งสภาตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเฉพาะกิจการบริหารงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยอ าเภอและจงัหวดัอาจท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองของโครงสร้างการได้มาของคณะกรรมการตรวจสอบและการท าหน้าท่ีใน           
การตรวจสอบ 
  4.2.6 อ าเภอและจงัหวดัตอ้งสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนทุกรูปแบบ ภายใต้
กรอบของกฎหมายในการสร้างเครือข่ายและความเขม้แข็งเพื่อการตรวจสอบ มิใช่ท าหน้าท่ีคอย
ป้องกนัหรือปราบปรามการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีจะท าการคดัคา้นหรือต่อตา้นการบริหารงาน
หรือกิจการสาธารณะของหน่วยงานรัฐแต่เพียงอยา่งเดียว 
  4.3 ระดับบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
  4.3.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งประกาศขอ้มูลสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
งบประมาณ และแผน/โครงการพฒันาใหป้ระชาชนทราบอยา่งทัว่ถึง โดยผา่นส่ือลกัษณะต่างๆ เช่น 
ป้ายประกาศ หอกระจายข่าว หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน วทิยชุุมชน และ/หรือการประชุมช้ีแจง เป็นตน้ 
  4.3.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดโอกาสให้องคก์รภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยควรเร่ิมต้นตั้ งแต่การวางแผน
งบประมาณการด าเนินงานและการติดตามตรวจสอบ ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ของ
ประชาชน 
  4.3.3 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรร่วมมือกบัภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการสาธารณะในลักษณะของการ “ร่วมคิดร่วมท า” องค์กรปกครองท้องถ่ินอาจจัดสรร
งบประมาณให้ภาคประชาชนด าเนินโครงการพฒันาตามศกัยภาพ หรือเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
ผูป้ระกอบการภายในทอ้งถ่ินประมูลงานไดอ้ย่างโปร่งใสและยุติธรรม หรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการพฒันาโดยภาคประชาชนเป็นผูด้  าเนินการ 
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  4.3.4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรร่วมมือกบักลุ่มหรือองคก์รชุมชนในพื้นท่ี 
เช่น วดั สถานศึกษาและส่ือมวลชน เป็นตน้ เพื่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพฒันาต่างๆ อยา่ง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 5. องค์กรภาคประชาชน  
  5.1ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ ากลุ่มองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่ม
สหกรณ์ท่ีมีความเขม้แข็งร่วมเป็นแกนน าในการกระตุน้ให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
การเมืองการปกครอง และร่วมตรวจสอบการบริหารงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์
สุขของพวกเขาเอง 
  5.2 ตอ้งแสวงหาและเสริมสร้างความเป็นจิตสาธารณะ (Public Minded) ให้เกิดข้ึนใน
หมู่ประชาชนให้มากท่ีสุด ความคิดในลกัษณะ “ธุระไม่ใช่” ตอ้งหมดไปในเร่ืองของประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม การปฏิบติัในลกัษณะน้ีอาจท าไดง่้าย โดยอาศยับุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ า เช่น เจา้อาวาส 
เช่น กรณีของสภาลานวดั หรือแกนน ากลุ่ม เช่น กรณีของสมชัชาตรัง เป็นตน้ ร่วมเป็นผูใ้ห้ความรู้
และสร้างจิตส านึก 
  5.3 องคก์รภาคประชาชนตอ้งติดตามการบริหารกิจการสาธารณะขององคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินอย่างใกลชิ้ด ในฐานะท่ีตนเองเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง การด าเนินการในลกัษณะน้ี
อาจเป็นไปในรูปแบบของการรวมกลุ่มร้องเรียน การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง หรือการแจง้ข่าวไป
ยงัส่ือต่างๆ เช่น กรณีของรายการทุกขช์าวบา้น (Itv) ช่อง 5 อาสาคลายทุกข์ ช่วงน้ีช้ีแนะ (ช่อง 7) 
หรือฟ้องดว้ยภาพ เป็นตน้ 
  5.4 องค์กรภาคประชาชนตอ้งประสานและท างานอย่างใกลชิ้ดในการตรวจสอบกบั
องค์กรภาครัฐ เช่น สตง. ปปช. อ าเภอ และจงัหวดั เพื่อให้แน่ใจวา่ตรวจสอบในเร่ืองเดียวกนั ทั้งน้ี
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบคือเป้าหมายท่ีส าคญั 
 ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแนวคิด หลกัการ จาก
นักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วจึงน าแนวคิด
เก่ียวกบัการตรวจสอบ (มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546, หนา้ 135-
141) การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาคประชาชนมาก าหนดเป็นตวัแปรใน
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน ด้านการตรวจสอบใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นท่ีหน่ึง ประชาชนร่วมตรวจสอบ          
การด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยการใช้กฎหมายหรือระเบียบ ประเด็นท่ีสอง ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยความต่ืนตวัของชุมชนหรือภาคประชาชน และ
ประเด็นท่ีสาม ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยความร่วมมือ         
กับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ีการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในสามประเด็นนั้น เป็นรูปแบบ                  
การตรวจสอบ ดงัน้ี 1) รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการ
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ไวอ้ย่างชัดเจน เป็นกฎหมายหรือระเบียบท่ีต้องปฏิบติัตาม 2) รูปแบบของการตรวจสอบโดย
ประชาชนท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือความต่ืนตวัของภาคประชาชนซ่ึงอาจเป็นการด าเนินการ
โดยปัจเจกบุคคลกลุ่มต่างๆ ชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวมส่ือมวลชน องคก์รพฒันาเอกชนและอ่ืนๆ และ  
3) รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือในการท างานระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัชุมชนหรือองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ินนั้นซ่ึงน าไปสู่การตรวจสอบใน
ทางออ้มโดยปริยาย 
 
แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน 
 
 ส าหรับในสังคมการเมืองไทย มีรูปแบบการรวมกลุ่มทางการเมืองของภาคประชาชนท่ี
ปรากฏในช่วงทศวรรษท่ี 2540 หลายรูปแบบไดแ้ก่ การประชามติ การประชาพิจารณ์ การอภิปราย
สาธารณะ การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชน การประชาคม และรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การนดัหยุดงาน/ 
การชุมนุมประทว้ง เป็นตน้ (ณรงค ์บุญสวยขวญั, 2552, หนา้ 56-80) ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 1. การประชามติ (Referendum) 
 การออกเสียงประชามติเป็นรูปแบบหน่ึงของการเมืองภาคประชาชนท่ีให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนลงคะแนนออกเสียงในกิจกรรม หรือ
ประเด็นต่างๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของรัฐในกิจกรรมหรือ      
ประเด็นนั้นการออกเสียงประชามติได้มีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เป็นคร้ังแรก          
และรัฐธรรมนูญฉบบัต่อมาก็มีการบญัญติัไวเ้ช่นกัน ส่วนการออกเสียงประชามติคร้ังแรกของ
ประเทศไทย คือการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 อนัเป็นผลของการรัฐประหาร 
19 กนัยายน 2549 โดยก าหนดให้รัฐโดยส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จดัให้มีการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
 2. การประชาพจิารณ์ (Public Hearing) 
 ประชาพิจารณ์เป็นรูปแบบการด าเนินการโดยราชการหรือรัฐท่ีให้ประชาชนมาร่วม 
อาจจะมาจากความประสงคข์องราชการ หรือการท่ีประชาชนเคล่ือนไหวเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีในการได้
โอกาสเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้ดงันั้น ประชาพิจารณ์จึงเป็นรูปแบบท่ี
รัฐน ามาด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัและ/
หรือรับประโยชน์ต่างกันจากโครงการพฒันาของรัฐและเป็นกระบวนการท่ีบริหารจดัการโดย
ราชการหรือรัฐ 
 3. การอภิปรายสาธารณะ (Public Dialogue) 
 Mathews (1999, p.40) อธิบายวา่ การอภิปรายสาธารณะหรือการถกแถลงของประชาชน 
(People Dialogue) เป็นกลไกของการเมืองภาคประชาชน แต่ในสังคมไทยยงัมีค าอ่ืนๆ ท่ีมีนัย
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เดียวกนั ตวัอย่างเช่น การสานเสวนาสาธารณะ เป็นค าท่ีถูกใช้โดย วนัชัย วฒันศพัท์ นกัวิชาการ
ประจ าศูนยส์ันติศึกษา สถาบนัพระปกเกลา้ เพื่อใช้เป็นกลไกแกไ้ขปัญหาการเมืองท่ีแบ่งเป็นฝ่าย 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2551 หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือหรือพิจารณาอย่าง
ใคร่ครวญ (Deliberative Democracy) เป็นค าท่ีใช้กนัหลากหลายทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนับา้ง
(บูฆอรี ยมีะ, 2551) 
 4. การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชน (People Initiation) 
 ประภาส ป่ินตบแต่ง (2551, หนา้ 28-29) อธิบายว่าการริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชนเป็น
มาตรการท่ีส าคญัในการท่ีจะใหร้ะบบการเมืองรับผดิชอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนหรือผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งตามจ านวนท่ีก าหนด สามารถเสนอร่างกฎหมายท่ีเห็นสมควรเขา้สู่กระบวนการพิจารณา
สาธารณะและโดยทัว่ไปแล้วการริเร่ิมร่างกฎหมายจะตามมาด้วยการลงประชามติให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชนสามารถจ าแนกประเภทไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ  
 1. การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชนโดยตรง อนัเป็นกระบวนการท่ีใช้การลงประชามติ
เม่ือมีการลงช่ือเสนอกฎหมาย  
 2. การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชนโดยอ้อม เป็นกระบวนการลงประชามติหลังจาก
กฎหมายไม่ผา่นการพิจารณาของฝ่ายนิติบญัญติั 
 5. ประชาคม (Community) 
 ประชาคม เป็นรูปแบบปฏิบติัการเชิงประสานหรือปฏิสัมพนัธ์ทางบวกท่ีเป็นไปตาม          
การสั่งการของรัฐไทยให้มีรูปแบบประชาคมระดบัต่างๆ โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
ศูนยก์ลางในการประสานงานกบัภาคส่วนต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น ประชาคมหมู่บา้น ประชาคมต าบล 
ประชาคมอ าเภอ และประชาคมจงัหวดั (กระทรวงมหาดไทย, 2544) 
 ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางประสานการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างรัฐกบัประชาชนในระดบั
ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวถึงแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพื่อให้ “เกิดการประชุมหารือ” กนัในระดบัเหล่านั้น เพื่อ 
“คน้หาปัญหาและความตอ้งการ” ร่วมกนัของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ แลว้น าเอาปัญหา
และความตอ้งการไปก าหนดเป็น “แผนงาน” ระยะยาว และสุดทา้ยจะปรับไปสู่ “ขอ้บญัญติั” ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละปี ซ่ึงถือเป็นแนวปฏิบติังานท่ีเป็นบรรทดัฐาน อนัส่งผลต่อ
ความชอบธรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยมีการก าหนด
ขั้นตอนประชาคมตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0318/ว 86 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 
2544 ไวด้งัน้ี 
 1. การด าเนินการโดยแจง้ใหป้ระชาชนทราบถึงความตอ้งการในการประชาคมในหมู่บา้น 
ชุมชนของตนเอง ในโครงการต่างๆ และเชิญเขา้ร่วมประชาคม 
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 2. แจง้ให้ประชาชนทราบถึงการด าเนินงานตามโครงการตลอดจนแผนพฒันาในระยะ
สั้นและระยะยาว 
 3. ใหป้ระชาชนแจง้ความตอ้งการตามล าดบัความส าคญั ตามแบบท่ีแจกให้ 
 4. แจง้ใหค้ณะกรรมการประชาคมทราบและบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคน ทุกโครงการ 
 5. คณะกรรมการประชาคมจะพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นและ                 
ความเหมาะสมของโครงการ เม่ือพิจาณาเสร็จแลว้ให้ประธานคณะกรรมการประชาคมร่วมลงนาม
รับรองในแบบเสนอโครงการ 
 6. การเสนอโครงการของประชาชนหรือกลุ่มอาชีพให้ตัวแทนของกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นผูล้งนามเสนอโครงการ 
 7. การพิจารณาอนุมติัโครงการ ให้คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือ
สภาต าบลค านึงถึงความจ าเป็น ความสามารถในการใชจ่้าย และความส าเร็จของโครงการ 
 ส าหรับองค์ประกอบของประชาคมนั้น มีความคลา้ยคลึงกนัทั้งระดบัประชาคมหมู่บา้น 
ประชาคมต าบล ประชาคมอ าเภอ ประชาคมเมือง และประชาคมจงัหวดั ซ่ึงประกอบดว้ย “ตวัแทน” 
ท่ีมาจาก “ตวัแทนฝ่ายบริหาร” ในแต่ละทอ้งถ่ิน และ “ตวัแทนกลุ่มประชาชน” โดยมีจ านวนสมาชิก
ประชาคมแตกต่างกนัตามระดบัต่างๆ 
 ประชาคม ตามแนวปฏิบติัการแลว้ คือรูปแบบการประชุมระดบัต่างๆ ท่ีประกอบไปดว้ย 
“ตวัแทน” ของสมาชิกในกลุ่มองค์กรต่างๆ ท่ีตั้งในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ในการพิจารณาตดัสินใจ
อนุมัติโครงการพัฒนาต่างๆ ตามแนวทางการท่ีราชการก าหนดข้ึน นับว่าเป็นกระบวนการ
ปรับเปล่ียนของราชการไทย ในการแยง่ชิงการใหค้วามหมายกบัการปฏิบติัท่ีเคยชิน แต่ใชภ้าษาใหม่ 
ก ากบัการปฏิบติันั้นเสียใหม่ 
 6. การนัดหยุดงาน (Strike) / การชุมนุมประท้วง (Picketing)  
 การนดัหยุดงาน การชุมนุมประทว้ง พบวา่ การนดัหยุดงาน มกัจะเป็นวิธีการท่ีสัมพนัธ์
กบัเง่ือนไขความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ จึงท าการกดดนัเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มดว้ยรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การครอบครองหรือการยึดโรงงานการเดินขบวน ท าลายโรงงาน อุทธรณ์ต่อการกระท า
จากกฎหมาย (Tarrow, 1995, pp.111-113) ส่วนการชุมนุมประทว้งนั้นเป็นการกระท าร่วมกนัท่ีจะ
สัมพนัธ์กบัสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางสังคม เร่ิมจากฝงูชนมาร่วมประชุมกนัอยา่งเปิดเผยในท่ี
สาธารณะโดยอาจจะมีกิจกรรมการเล่นดนตรีเพื่อชีวิตหรือดนตรีร็อค มีการอภิปรายโจมตี
วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงกันข้าม เช่น ข้าราชการหรือฝ่ายการเมืองมีการจัดตั้ งองค์กรปฏิบัติการ 
จากนั้นก็จะมีการเสนอขอ้เรียกร้องหรือค าอุทธรณ์ต่างๆ หรืออาจจะมีการเคล่ือนยา้ยสถานท่ีมากกวา่
หน่ึงสถานท่ีก็ได ้(Cohen, 1971, pp.10-12; 2002 และ Tarrow, 1995, pp.105-106) 
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แนวคิดเกีย่วกบัการเลอืกตั้ง 
 
 สังคมสมัยใหม่ ประชาธิปไตยในฐานะระบอบการปกครองท่ียอมรับในอ านาจของ
ประชาชนต่อระบบและกระบวนการทางการเมือง อาจจ าแนกรูปแบบออกได้ของประชาธิปไตย
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ซ่ึงเป็นการลกัษณะ
ของการปกครองท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนมีเสียงในการปกครองโดยตรงในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายเพื่อบริหารประเทศได้โดยตรง ในรูปของการรวมกลุ่มกันชุมนุมแลกเปล่ียน                  
ความคิดเห็น และตดัสินใจเร่ืองการเมือง ซ่ึงพบเห็นไดบ้างรัฐเล็กๆ ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันหรือ
ยอ้นหลงัลงไปถึงยุคนครรัฐกรีกโบราณ (Ancient Greek) ท่ีไดรั้บการกล่าวอา้งถึงในฐานะตน้แบบ
แห่งประชาธิปไตยทางตรงแต่ด้วยข้อจ ากัดของสังคมสมยัใหม่ทั้ งในเชิงโครงสร้างความสลับ 
ซับซ้อนของสังคม และปริมาณคนในสังคมท่ีมากข้ึน ประชาชนทุกคนจึงไม่อาจสามารถเขา้ไปมี
ส่วนในการปกครองตนเองไดท้ั้งหมด ทั้งยงัเป็นการยากล าบากในทางปฏิบติัท่ีจะสร้างกลไกรองรับ
การแสดงส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนทั้งหมดในสังคมไดอ้ย่างรัดกุม จึงไดเ้กิด
รูปแบบของประชาธิปไตยอีกประเภทหน่ึงคือประชาธิปไตยโดยการใช้อ านาจทางอ้อมของ
ประชาชนผา่นผูแ้ทน (Representative Democracy) เพื่อใช้อ านาจทางการบริหารปกครองไม่วา่จะ
ผา่นระบบรัฐสภาหรือไม่ก็ตาม 
 การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครอง โดยการพิจารณาเลือก
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีแทนตน เพื่อมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายคุม้ครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชนซ่ึงเป็นกระบวนการทางนิติบญัญติั รวมทั้งการเขา้ไปท าหนา้ท่ีรัฐบาลบริหารประเทศ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน (พรศกัด์ิ ผ่องแผว้ และธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์, 2539, หน้า 
12) การเลือกตั้งดงักล่าวจึงเป็นการเปรียบเสมือนกระบวนการกลัน่กรองบุคคล โดยประชาชนให้ไป
ท าหน้าท่ีแทนตน คุณภาพหรือความส าเร็จของการเลือกตั้งย่อมข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งใหใ้ครเป็นตวัแทนนั้นหมายความวา่การเลือกตั้ง
จะมีความหมายตามครรลองของประชาธิปไตยก็ต่อเม่ือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งไปใชสิ้ทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยมีส านึกหรือเหตุผลในเชิงทางการเมือง (กระมล ทองธรรมชาติ, 2531, หน้า 
4) กล่าวคือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องเกิดจากการตระหนักในคุณค่าและเห็นความส าคญัของ                   
การเลือกตั้งเกิดจากความรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพื่อผลกัดนัให้ผูท่ี้ตนพอใจ
ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้ไปท าหนา้ท่ีหรือเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรัฐบาลในนโยบายของรัฐบาล
ดงันั้นเหตุผลหรือส านึกทางการเมืองจึงเป็นหวัใจส าคญัของการเลือกตั้งท่ีมีความหมายตามนยัของ
ประชาธิปไตยซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณัฐกร วิทิตานนท ์และธีรวฒัน์ ปาระมี (2555, หนา้ 36) 
เห็นวา่การเลือกตั้ง (Election) ถือเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชน ในขณะเดียวกนัก็
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เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตย ท่ีจะแสดงเจตจ านงเลือกสรรผูป้กครอง 
(Political Recruitment) หรือแนวนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และสร้างความชอบธรรมให้แก่
ผูป้กครอง  
 หลกัการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งมีสภาท่ีมีฐานะเป็น
ตวัแทนของประชาชนท าหนา้ท่ีหลกัในการปกครองประเทศโดยสภาจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนการเลือกตั้ งจึงเป็นกระบวนการสรรหาตัวผู ้ปกครองประการหน่ึงท่ีส าคัญของ                     
การปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงในรัฐเสรีประชาธิปไตยนับว่าการเลือกตั้งเป็นเง่ือนไขขั้น
พื้นฐานอนัมิอาจขาดเสียได้ประชาธิปไตยกบัการเลือกตั้งมีความสัมพนัธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น         
การเลือกตั้ งมีผลท าให้อ านาจรัฐมีความชอบธรรม อย่างไรก็ตามการเลือกตั้ งในรัฐเสรีนิยม
ประชาธิปไตยเป็นเคร่ืองแสดงออกซ่ึงการปกครองแบบมีผูแ้ทน การเลือกตั้งจึงมีความหมายและ
ความส าคญัอย่างยิ่ง การเลือกตั้งในรัฐเสรีนิยมประชาธิปไตยจึงตอ้งตกอยู่ภายใตห้ลกัการส าคญัๆ  
อนัแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในรัฐรูปแบบอ่ืน เช่น จะตอ้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี
ระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้ใช้สิทธิ 
“เลือกสรร” ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองท่ีตนเห็นวา่มีแนวความคิดทางการเมืองคลา้ยคลึงกบัตนหรือ
มีนโยบายท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาของตนและของประเทศได้ ต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความเห็นเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเพื่อให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถแสดงเจตจ านงทางการเมืองของตน
ไดใ้นแง่ของผูเ้ลือกตั้ง รัฐตอ้งก าหนดใหก้ารใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นการใชสิ้ทธิอยา่งทัว่ถึงในประชาชน
ทุกกลุ่มไม่เลือกศาสนา ฐานนัดร เพศ ภาษา ถ่ินก าเนิด อาชีพหรือความเช่ือทางการเมือง การใชสิ้ทธิ
ต้องเป็นไปอย่างเสมอภาค ซ่ึงหมายความว่าผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งต้องมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ใช่
ก าหนดให้ผูมี้รายไดสู้งผูเ้สียภาษีให้รัฐมากหรือผูมี้การศึกษาดีมีคะแนนเสียงมากกวา่บุคคลอ่ืน รัฐ
ตอ้งประกนัใหก้ารเลือกตั้งเป็นไปอยา่งเสรี กล่าวคือตอ้งไม่ยอมให้มีการใชอิ้ทธิพลข่มขู่บงัคบัขู่เข็ญ
โดยผดิกฎหมาย นอกจากน้ีแลว้การใชสิ้ทธิเลือกตั้งในรัฐเสรีนิยมประชาธิปไตยตอ้งเป็นไปโดยลบั
ซ่ึงหมายความว่าการตดัสินใจของผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งตอ้งไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดย
บุคคลอ่ืน หลกัการใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีตอ้งเป็นไปโดยลบัน้ีย่อมมีผลเป็นการสนบัสนุนหลกัการใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยเสรีดว้ย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2542, หนา้ 95) 
 1. ความหมายของการเลอืกตั้ง 
 ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2520, หนา้ 56) อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยซ่ึงกล่าววา่การเลือกตั้ง
หมายถึงการท่ีประชาชนไดเ้ลือกบุคคลหน่ึงจากบุคคลหลายๆบุคคลหรือจากบญัชีรายช่ือหน่ึงหรือ
หลายบญัชีเพื่อให้เข้าไปมีส่วนมีเสียงในคณะบริหารราชการแผ่นดินในท านองเดียวกับ วิสุทธ์ิ         
โพธิแท่น (2524, 63) ท่ีไดใ้ห้ความหมายการเลือกตั้งไวว้า่การเลือกตั้งหมายถึงการท่ีบุคคลไดเ้ลือก
บุคคลหน่ึงหรือบุคคลจ านวนหน่ึงจากหลายๆคนหรือจากบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งบญัชีหน่ึง
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หรือบญัชีจ านวนหน่ึงจากบญัชีรายช่ือหลายๆบญัชีเพื่อให้ไปกระท าการอนัหน่ึงอนัใดแทนตน
ความหมายน้ีคือไดจ้  าแนกประเภทของการเลือกตั้งไปและแฝงปรัชญาแนวคิดการเลือกตั้งไวใ้นตวั 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายของคาวา่ “การเลือกตั้ง”
หมายถึงการเลือกบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนตนในกรณีต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นตน้ 
 พิมลจนัทร์ นามวฒัน์ (2534, หนา้ 716) ให้ความหมายการเลือกตั้งวา่การท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของตนเองโดยอิสระวา่จะเลือกใคร
เป็นตวัแทนของตนเขา้ไปใช้อ านาจอธิปไตยบริหารกิจการของประเทศผูท่ี้จะไดรั้บเลือกตั้งนั้นจะ
เป็นผูส้มคัรใจเสนอตวัเขา้มาใหป้ระชาชนเลือกและผูท่ี้ไดรั้บเลือกดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็น
ผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูแ้ทนของประเทศมีสิทธิตามท่ีได้รับมอบหมายจากประชาชนให้เขา้
ร่วมเป็นคณะบุคคลด าเนินการบริหารและปกครอง 
 พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ (2540, หนา้ 217) ให้ความหมายการเลือกตั้งหมายถึงเป็นกระบวนการ
ทางการเมืองและการปกครองเพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนใน            
การปกครองประเทศเจตจ านงดงักล่าวปรากฏอยู่ในลกัษณะของการเรียกร้อง (Demand) หรือ
สนบัสนุน (Support) ต่อการตดัสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง 
 กระมล ทองธรรมชาติและคณะ (2541, หนา้ 1) ให้ความหมายของการเลือกตั้ง (Election) 
หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผูเ้ป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตยดว้ยการไปออกเสียงเลือกผูแ้ทนของตน เพื่อท าหนา้ท่ีในรัฐสภาและรัฐบาล
เป็นกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชน ท่ีเรียกร้องสนับสนุนให้มีการปฏิบติัหรือละเวน้          
การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมืองและการตดัสินใจในทางนโยบายสาธารณะ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนการท่ีประชาชนเลือกผูแ้ทน หรือกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมี
อุดมการณ์และนโยบายท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตน เพราะประชาชนเช่ือว่าผูแ้ทนท่ีตน
เลือกไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะท าตามอุดมการณ์ท่ีประกาศเป็นแนวทางในการน า
นโยบายไปปฏิบติัและบริหารประเทศ เท่ากบัวา่ประชาชนไดม้อบอ านาจอธิปไตยของตนให้ผูท่ี้ตน
เลือกและใหค้วามชอบธรรมแก่ผูท่ี้ตนเลือก ท่ีจะใชอ้  านาจทางปกครองตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 ลิขิต ธีรเวคิน (2541, หน้า 332) ได้นิยามว่า “การเลือกตั้ง” หมายถึง กระบวนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรเพื่อไปท าหนา้ท่ีแทนชุมชน ในรัฐสภาซ่ึงจะตอ้งมีการรณรงค์
หาเสียงการชกัจูงผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงให้คลอ้ยตามกบันโยบายท่ีเราเสนอหรือขอ้สัญญาท่ีเสนอ
เพื่อจะไดรั้บคะแนนเสียง 
 วชัรา ไชยสาร (2541, หน้า 8-9) ให้ทศันะว่าการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ี
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยไดมี้ส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อนัเป็นกลไกท่ี
แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้องหรือสนับสนุนให้มีการกระท าหรือการละเวน้             
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การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางการเมืองหรือตดัสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยประชาชนทัว่ไปเลือกผูแ้ทน หรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทศัน์
ท่ีสอดคลอ้งกบัตนดว้ยความวาดหวงัวา่ผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกใหไ้ปใชอ้ านาจอธิปไตย
แทนตน จะน าอุดมการณ์และนโยบายในการบริหารประเทศและท าหนา้ท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของ
ตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชน นัน่เอง 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายการเลือกตั้งว่าหมายถึง 
การเลือกสรรบุคคลให้เป็นผู ้แทนหรือให้ด ารงต าแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนน เช่น                      
การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. เป็นตน้ 
 Butler, Penniman and Renny (1981, p.344) ในหนงัสือเร่ือง “Democracy at the Polls :  
A Comprehensive Study of Competitive National Election” ตีพิมพเ์ม่ือปี ค.ศ.1981 กล่าวว่า           
การเลือกตั้ง (Election) มีนยัความหมายจ าแนกออกไดเ้ป็นสองแง่กล่าวคือการเลือกตั้งในแง่มุมของ
กฎหมายและการเลือกตั้งแง่มุมปรัชญาโดยในส่วนแรกการเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมายนั้นเป็น
การพิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทัว่ไปแลว้จะมีสภาพอยู่ 3 ประการคือ                 
การเลือกตั้งท่ีเป็นสิทธิ (Rights) ในแง่น้ีการเลือกตั้งถือเป็นสิทธิท่ีมีความส าคญัประการหน่ึงท่ีรัฐ
จะตอ้งใหค้วามคุม้ครองการเลือกตั้งในฐานะท่ีเป็นอภิสิทธ์ิ (Privilege) เป็นการท่ีผูล้งคะแนนเสียงมี
ความเป็นอิสระท่ีจะเลือกกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ไดท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากกฎหมายปราศจาก
การแทรกแซงหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนเป็นตน้และการเลือกตั้งในฐานะท่ีเป็นหน้าท่ี (Duty) อนั
หมายถึงการท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งกระท าหรืองดเวน้การกระท าอย่างใดอยา่งหน่ึงการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งท่ีมีสภาพเป็นหน้าท่ีจึงเป็นไปโดยท่ีกฎหมายไดร้ะบุหรือบงัคบัให้ผูล้งคะแนนไปใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่กฎหมายไดร้ะบุหรือบงัคบัให้ผูอ้อกเสียงลงคะแนนไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยถือเป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งกระท าการลงคะแนนเสียงท่ีก าหนดไวห้นา้ท่ีทาง
การเมืองของประชาชนโดยผลทางบงัคบัของกฎหมายเช่นน้ียกตวัอย่างได้แก่ประเทศไทยซ่ึง
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัได้ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยหากเพิกเฉย
จะตอ้งถูกลงโทษดว้ยการเสียสิทธิทางการเมืองบางประการเป็นตน้ 
 โดยสรุปการเลือกตั้ง หมายถึงกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยด้วยการไปออกเสียงเลือกผูแ้ทนของตนเพื่อ   
ท าหนา้ท่ีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้อง
สนบัสนุนให้มีการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางการเมืองและการตดัสินใจ
ในทางนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยร่วมกิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้ง  
 นอกจากนั้นกระบวนการเลือกตั้งยงัเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสร้างความชอบธรรมแก่ผูม้าใช้
อ านาจอธิปไตยของประเทศเพราะการเลือกตั้งในแต่ละประเทศจะมีกฎเกณฑ์กติกาและธรรมเนียม
ปฏิบติัท่ีใชบ้งัคบัการเลือกตั้งท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดงักล่าวจะท าให้คู่ต่อสู้ทางการเมืองยอมรับผล
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การตดัสินของผูเ้ลือกตั้งโดยฝ่ายท่ีชนะจะไดรั้บมอบอ านาจจากประชาชนให้ท าการใช้อ านาจและ
การปกครองในช่วงเวลาตามท่ีก าหนดฝ่ายแพก้็หาทางเอาชนะในคราวต่อไปตามวิถีทางท่ีกฎเกณฑ์
และกติกาก าหนดไวว้ิธีการเช่นน้ีจะช่วยให้การสืบต่ออ านาจทางการเมืองและการปกครองประเทศ
เป็นไปโดยสันติวิธีไม่ตอ้งอาศยัวิธีการท่ีผิดกฎหมายและไม่ชอบธรรมเช่นการปฏิวติัรัฐประหาร 
เป็นกลไกในการสับเปล่ียนอ านาจซ่ึงวิธีการน้ีท าให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองและ              
ในขณะเดียวกนั การมีการเลือกตั้งก็จะท าให้รัฐบาลตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่จะตอ้งท าหนา้ท่ีบริหาร
ประเทศอย่างดีท่ีสุด เพราะประชาชนท่ีเลือกเขา้มาจะคอยจบัตามองดูการกระท าของตนและจะ             
เป็นผูต้ดัสินอนาคตทางการเมืองวา่จะเลือกตนกลบัเขา้มาทางานอีกหรือไม่ (กระมล ทองธรรมชาติ           
และคณะ, 2531, หน้า 1-6) ดงันั้น การเลือกตั้งจึงเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนแสวงหาทางเลือกใน           
การปกครองและสนองความต้องการของตนเองโดยการตดัสินใจเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมี
อุดมการณ์ หรือพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายกา้วหนา้ตามแนวทางสังคมประชาธิปไตย หรือเสรีนิยม
ประชาธิปไตย 
 2. ความส าคัญของการเลอืกตั้ง 
 Cohen (1971, p.76) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเลือกตั้งไวว้่า การเลือกตั้งเป็น
หลักการส าคญัของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเร่ิมแรก ซ่ึงก็คือ การให้พลเมือง
จ านวนมากท่ีสุด ใชอ้  านาจอธิปไตยในการปกครอง ซ่ึงก็มิอาจท าไดใ้นทางปฏิบติัเน่ืองจากพลเมือง
มีจ านวนมาก สุดวสิัยท่ีจะจดัการปกครองตนเอง นอกจากน้ีพลเมืองบางคนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ทางการเมืองการปกครองท่ีเพียงพอ ในขณะท่ีประชาชนบางส่วนตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการประกอบ
อาชีพเพื่อหาเล้ียงครอบครัว การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงจึงไดถู้กเปล่ียนมาเป็นการให้
ประชาชนไดใ้ชอ้  านาจอธิปไตย (Sovereignty Power) ผา่นทางผูแ้ทน กล่าวคือ ให้ประชาชนใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งบุคคลจ านวนหน่ึงไปท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนท่ีเขาเห็นว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถให้ไปท า
หนา้ท่ีในการอ านาจรัฐแทนเขา 
 การเลือกตั้ง (Election) เป็นตวัแทนประชาชน เป็นกิจกรรมทางการเมืองอย่างหน่ึงใน
ระบบการปกครองเช่ือวา่อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของปวงชนซ่ึงคิดคน้
ข้ึนแทนระบบการปกครองท่ีถือคติอ านาจอธิปไตยเป็นของบุคคลใดบุคคลเดียวหรือคณะบุคคล โดย
อา้งลทัธิเทวสิทธิ หรืออภิอ านาจ หรือความมีคุณสมบติัพิเศษบางประการเป็นเคร่ืองมือให้ความชอบ
ธรรมในอ านาจปกครองของตน การเลือกตั้ งเป็นกระบวนการท่ีเลือกสรรรัฐบาลท่ีจะมาท า             
การปกครองและสร้างความชอบธรรมให้แก่อ านาจการปกครองผูป้กครองให้เป็นไปโดยสันติ                 
การเลือกตั้งในประเทศท่ีมีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองมากกว่าหน่ึงพรรคหรือหน่ึงกลุ่มมี
บทบาทส าคญัในการยติุขอ้ขดัแยง้ในระบบการเมืองโดยเคารพและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์กติกา จะท า
ใหคู้่ต่อสู้ทางการเมืองยอมรับผลการตดัสินของผูเ้ลือกตั้ง โดยฝ่ายท่ีชนะในคราวต่อไปตามวิถีทางท่ี
กฎเกณฑ์และกติกาได้ก าหนดไว ้วิธีการเช่นน้ีช่วยอ านวยให้การสืบต่ออ านาจทางการเมืองและ                  
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การปกครองเป็นไปอยา่งสันติวธีิ ไม่ตอ้งอาศยัวธีิการท่ีผดิกฎหมายและไม่ชอบธรรม เช่น การปฏิวติั
รัฐประหาร เป็นกลไกในการสับเปล่ียนอ านาจ ดงันั้น กระบวนการเลือกตั้งภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกล่าวมา
น้ี จึงแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในประเทศท่ีมีพรรคการเมืองท่ีมีอ านาจและอิทธิพลมากท่ีสุดเพียง
พรรคเดียว หรือกลุ่มคณะบุคคลเพียงคณะเดียว ซ่ึงใช้การเลือกตั้งเป็นเพียงข้ออ้างในการสร้าง
ความชอบธรรมในอ านาจการปกครองเท่านั้น มิใช่เป็นกลไกเพื่อขจดัความขดัแยง้หรือเพื่อตดัสิน
การสืบต่ออ านาจแต่อยา่งใด (กรมการปกครอง, 2532, หนา้ 8-9) 
 นอกจากนั้น กระบวนการเลือกตั้งยงัเป็นกลไกส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน การไปใช้สิทธิเลือกตั้งท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมของ
ประเทศ มีความเช่ือมัน่และศรัทธาในความสามารถของตนเองและเพื่อนมนุษยว์า่สามารถตดัสินใจ
เลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบการปกครอง วิธีด าเนินการปกครอง ระบบเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองได ้การเลือกตั้งจะน าไปสู่ความพยายามของประชาชนท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและ                   
การกระท าของรัฐบาล ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยให้มีบูรณาการภายในระบบการเมืองของชาติและ
ระดมประชาชนเขา้ร่วมในระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
 การแสดงออกซ่ึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยและการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ 
ความชอบธรรมในสิทธิ และอ านาจของผูป้กครอง ประชาชนอาจแสดงออกไดห้ลายวิธี ในระบบ
การเมืองการปกครองปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นระบบเสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยของปวงชน
ในประเทศสังคมนิยมทางหน่ึงท่ีประชาชนแสดงออกโดยการเลือกตั้ง ดว้ยเหตุน้ีผูป้กครองในทุก
ระบบการเมืองจึงจดัใหมี้การเลือกตั้งเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในอ านาจปกครองใหแ้ก่ตนเอง 
 การเลือกตั้งจะน าไปสู่ความพยายามของประชาชนท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและ 
การกระท าของรัฐบาล ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยให้มีบูรณาการภายในระบบการเมืองของชาติและ
ระดมประชาชนเขา้ร่วมในระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
 จากความหมายและความส าคญัของการเลือกตั้งนั้นไดส้รุปถึงทฤษฎีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งซ่ึงนกัสังคมศาสตร์ไดแ้บ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (กรมการปกครอง, 2538, หน้า 42-43) และ           
หน่ึงแนวคิด คือ 
 1. ทฤษฎีปัจจยัตวัก าหนด (Deterministic Theories) ระบุว่า “ปัจจยัทางสังคมเป็น
ตวัก าหนด ท่ีส าคญัของพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง” ซ่ึงทฤษฎีประเภทน้ีเป็นการเสนอ
เง่ือนไขท่ีก าหนด “รูปแบบ” (Pattern) ของพฤติกรรมซ่ึงไม่ไดมุ้่งท่ีจะสรุปรวมเชิงนิรนยั (Deductive 
Generalization) หรือไม่ได้มุ่งท่ีจะท านายพฤติกรรมในอนาคตหากให้ประโยชน์ส าคัญในด้าน               
การจดัตวัแปรอนัหลากหลายท่ีเก่ียวขอ้งกนัในทางเศรษฐกิจ สังคม ใหเ้ป็นระเบียบ 
 2. ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Conciously Rational Theories) เน้นท่ีปฏิกิริยาของ          
ความส านึกตรึกตรองของผูไ้ปใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีต่อการบริหารการเลือกตั้ง นโยบายของพรรค
และสหภาพของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ลกัษณะดงักล่าวคลา้ยกบัวา่กรอบความคิดเชิงเหตุผล (Rational 
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Framework) ของผูไ้ปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งเสมือนกับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 3. ทฤษฎีระบบ (System Theories) เป็นการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยการพิจารณาเชิงระบบทัว่ไปวา่ ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเฉพาะช่วงสมยัท่ีมีการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลระยะสั้น (Short-Term Forces) เช่น ความสนใจในตวัผูส้มคัรความเห็นต่อนโยบายและ
ปัญหาทางการเมือง ภาพพจน์ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของพรรค สถานการณ์ภายในและภายนอก
ประเทศ เป็นตน้ จะผนัแปรในแต่ละช่วงสมยัของการเลือกตั้งเม่ือประมวลรวมกนัแลว้จะมีผลต่อ
ปัจจยัพื้นฐาน คือ ความนิยมพรรคซ่ึงอาจท าให้ผูล้งคะแนนเสียง เปล่ียนความนิยมพรรคจากพรรค
หน่ึงไปยงัอีกพรรคหน่ึง เป็นการแกวง่ออกจากสภาวะสมดุล “ปกติ” และเม่ือถึงการเลือกตั้งคราว
ต่อไปก็มกัจะแกวง่กลบัโดยนยัเดียวกนัเช่นน้ีเร่ือยไป 
 3. หลกัการของการเลอืกตั้ง 
 นกัรัฐศาสตร์ ตลอดจนนกักฎหมายมหาชน มกัจะอา้งท่ีมาของหลกัปรัชญาการเลือกตั้งวา่
ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อท่ี 21 ซ่ึงระบุสาระส าคญัเก่ียวกับสิทธิใน                 
การปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนโดยมีกระบวนการเลือกตั้งท่ีแทจ้ริง
รองรับ นัน่คือ การเลือกตั้ง ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีไม่เบ่ียงเบนไปจาก “หลกัการเลือกตั้งแบบเสรีและ
เท่ียงธรรม” (Free and Fair Elections) ซ่ึงจะตอ้งเป็นการเลือกตั้งอย่างลบั (Secret) มีความเป็น
อิสรเสรี (Freedom) เป็นวาระ (Period) อยา่งเสมอภาค (Equal Suffrage) เป็นการทัว่ไป (Universal 
Suffrage) และเป็นการเลือกตั้งท่ีแทจ้ริง (Genuine Election) 
 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งจะมีความหมายและถือเป็นฐานท่ีมาของความชอบธรรมได้
จะตอ้งมีลกัษณะตามหลกัเกณฑส์ากลในการเลือกตั้งท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่ไป ดงัน้ี 
 1. ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of Election) หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์
ในการเลือกตั้งจะตอ้งเป็นไปอย่างอิสรเสรี ปราศจากการบีบบงัคบัข่มขู่ดว้ยประการใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้อามิสสินจา้ง หรือการใช้อิทธิพลบีบบงัคบัท่ีเป็นเหตุให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจาก
เจตจ านงท่ีแทจ้ริงของผูอ้อกเสียงเลือกตั้ง 
 2. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา (Periodic Election) หมายถึงการจดัให้มี                   
การเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลาอนัแน่นอน เช่น ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งทุก 4 ปี หรือ 6 ปี เป็นตน้ 
ทั้ งน้ี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ปกครองว่าได้ปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ และเป็นเง่ือนไขส าคญัในการพิจารณาความชอบธรรมในการใช้
อ านาจของผูป้กครองและเป็นเง่ือนไขเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสามารถเปล่ียนแปลงตวัผูป้กครอง
ไดโ้ดยสันติวิธี ผูป้กครองท่ีใชอ้  านาจโดยชอบธรรมในระหวา่งท่ีอยูใ่นอ านาจเม่ือครบวาระแลว้ก็มี
โอกาสไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนและไดรั้บเลือกเขา้มาใหม่ 
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 3. หลกัการเลือกตั้งท่ียุติธรรม (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งจะตอ้งด าเนินไป
ดว้ยความบริสุทธ์ิตามตวับทกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์
ทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม เช่น 
นกัการเมืองท่ีอยู่ในต าแหน่งใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเพื่อให้ได้มาซ่ึงคะแนนสนบัสนุน หรือผูท่ี้มี
ก าลงัทางเศรษฐกิจเขม้แขง็กวา่ใชเ้งินทองทุ่มหาเสียง หรือซ้ือคะแนนเสียงเพื่อตนเองหรือสนบัสนุน
ผูส้มคัร นอกจากน้ี การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งผูส้มคัรหรือพรรคการเมือง จะตอ้งเป็นไปอยา่งอิสรเสรี
ภายในขอบเขตของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมีพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรม และ
ความเสมอภาค รวมทั้งเปิดโอกาสใหมี้การคดัคา้นการเลือกตั้งได ้หากการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดย
บริสุทธ์ิอยา่งแทจ้ริง 
 4. หลกัการให้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทัว่ไป (Universal Suffrage) หมายถึง การให้สิทธิ
เลือกตั้งแก่ประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึงโดยไม่มีการกีดกนัหรือจ ากดัสิทธิบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็น
พิเศษเน่ืองมาจากเพศ สีผิว สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ เง่ือนไขข้อน้ีมีรากฐานมาจาก                   
ความเช่ือท่ีวา่ สิทธิในการมีส่วนร่วมใชอ้ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกคน เวน้แต่กรณีท่ีมี
ขอ้จ ากดัอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไป เช่น ไม่ใหสิ้ทธิเลือกตั้งแก่เด็ก พระภิกษุ และบุคคลท่ีมีจิตบกพร่อง  
 5. หลักความเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายถึง การมีสิทธิในการเลือกตั้ งของ
ประชาชนมีความส าคญั และไดรั้บความยอมรับโดยเท่าเทียมกนั ไม่วา่ผูเ้ลือกตั้งนั้นจะมีสถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างใด มาตรการในการให้ความเสมอภาค เช่น การให้ผูมี้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งคนหน่ึงๆ ลงคะแนนเสียงไดเ้พียงคนละหน่ึงคะแนน (One Man One Vote) และ
คะแนนเสียงทุกๆ คะแนนมีน ้าหนกัความส าคญัเท่ากนั  
 6. หลักการลงคะแนนลบั (Secret) หมายถึง การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็น            
เอกสิทธิของผูเ้ลือกตั้งโดยเด็ดขาด และไดรั้บการปกป้องพิทกัษ์โดยการออกเสียงลบั ทั้งน้ีเพื่อให ้           
การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิ ปราศจากการข่มขู่บีบคั้นจากอิทธิพลใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
เสรีภาพของผูเ้ลือกตั้ง (ณฐักร วทิิตานนท ์และธีรวฒัน์ ปาระมี, 2555, หนา้ 36-37) 
 กรมการปกครอง (2538, หน้า 298-299) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในการเลือกตั้งทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยผลการวจิยัท่ีไดรั้บคือ 
 1. เหตุผลท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งส่วนมากท่ีไปลงคะแนน
เสียง เพราะอยากไดผู้แ้ทนท่ีดีเพื่อรักษาสิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นหน้าท่ีของ
พลเมืองดีท่ีควรกระท าตลอดจนอยากไดค้ระผูบ้ริหารประเทศเป็นส าคญั 
 2. เหตุผลท่ีไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูท่ี้ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส่วนมากให้
เหตุผลวา่ติดธุระส าคญั รองลงมาคือเบ่ือหน่ายพฤติกรรมของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเบ่ือหน่ายพฤติกรรม
ของฝ่ายรัฐบาลคร้ังท่ีแลว้ บางส่วนให้เหตุผลว่าเบ่ือหน่ายพฤติกรรมของฝ่ายคา้นในรัฐบาลคร้ังท่ี
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แลว้ ลืม ข้ีเกียจไป เสียเวลาเปล่า ไม่มีผูส้มคัรท่ีตนพอใจ การเดินทางไปยงัหน่วยเลือกตั้งไม่สะดวก
และไม่อยูใ่นพื้นท่ีในวนัเลือกตั้ง 
 3. ประชาชนส่วนมากมีความเขา้ใจถึงวิธีปฏิบติัเลือกตั้งในกรณีเม่ือได้รับบตัรแล้วไม่
ประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามยงัมีบางส่วนท่ียงัเข้าใจไม่ถูกตอ้ง              
โดยยงัคงเขา้ใจวา่น าบตัรเลือกตั้งไปคืนแก่คณะกรรมการตรวจคะแนนซ่ึงเป็นวิธีปฏิบติัแบบเดิมๆ 
หรือเขา้ใจวา่หย่อนบตัรเลือกตั้งลงในหีบโดยบตัร โดยไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายใดๆ หรือวิธีการอ่ืนๆ 
เช่น ท าลายบตัรเลือกตั้ง หรือน าบตัรเลือกตั้งออกนอกเขตเลือกตั้ง ซ่ึงการกระท าดงักล่าว นอกจาก
จะท าใหบ้ตัรเลือกตั้งกลายเป็นบตัรเสียแลว้การท าลายบตัรเลือกตั้งหรือการน าบตัรเลือกตั้งออกนอก
เขตเลือกตั้งยงัเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมายอีกดว้ย 
 4. ผูใ้หสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส่วนมากตดัสินใจลงคะแนนเสียงให้แก่ผูส้มคัรรับเอง
ตั้งแต่ก่อนวนัเลือกตั้งแมจ้ะมีระยะเวลาตดัสินใจมากน้อยต่างกนับา้งก็ตาม ซ่ึงแสดงวา่ประชาชนมี
ความรู้ความคิดเห็นทางการเมืองและมีข่าวสารทางการเมืองท่ีดีพอสมควรนอกจากน้ีบทบาทของ
ส่ือมวลชนเช่น โทรทศัน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์มีส่วนส าคญัท าให้ประชาชนรู้จกัตวัผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งมากข้ึนอีกดว้ย 
 5. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูท่ี้ไปใช้สิทธิส่วนมากตดัสินใจลงคะแนนเสียงด้วย
ตวัเอง ซ่ึงแสดงถึงความมีวฒิุภาวะทางการเมืองของแต่ละบุคคลมากข้ึน 
 6. ในดา้นหลกัเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูไ้ปใชสิ้ทธิมีแนวโนม้ท่ีจะค านึงถึง
คุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัรมากกวา่ค านึงถึงพรรคการเมืองของผูส้มคัรค านึงถึงคุณสมบติัส่วนตวั
ของผูส้มคัรก่อนถา้ดีจึงดูพรรคการเมือง และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือไม่ค  านึงถึงพรรคการเมืองและคุณสมบติั
ส่วนตวัของผูส้มคัร 
 สรุป พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมเลือกตั้ ง เหตุผลท่ีตัดสินใจลงคะแนนเสียงมักจะ
ค านึงถึงพรรคการเมือง เพราะเช่ือว่าพรรคสามารถแกไ้ขปัญหาส าคญัของประเทศได้ ศรัทธาใน
ช่ือเสียงของพรรคนิยมในตวัหัวหน้าพรรค เป็นส าคญั ส าหรับผูท่ี้ตดัสินใจลงคะแนนเสียงโดย
ค านึงถึงคุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร ประกอบกบัผูน้ าฝ่ายปกครองกบัฝ่ายทอ้งถ่ินมกัจะมีเหตุผล
วา่ผูส้มคัรคนใดสามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่ทอ้งถ่ินเช่ือในความสามารถ การท าหนา้ท่ีเป็นปากเสียง
แทน จึงท าให้ผูท่ี้ลงคะแนนเสียงไม่ค  านึงถึง ทั้งพรรคการเมืองและคุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร
ตดัสินใจโดยมีผูแ้นะน าหรือชกัชวนเป็นส าคญักลุ่มผูน้ าในชุมชนเป็นส าคญั 
 4. แนวคิดเกีย่วกบัระบบอุปถัมภ์ 
 เม่ือกล่าวถึงระบบอุปถมัภ์ในกระบวนการเลือกตั้งแลว้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างผูอุ้ปถมัภ์และผูรั้บอุปถมัภ์ หรืออาจเห็นได้เป็นรูปธรรมได้แก่ การซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึง
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิ-ขายเสียง สัมพนัธ์กบัระบบอุปถมัภ์ตามแนวคิดของ เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 
(2543, หน้า 38) ใน “สองนคัราประชาธิปไตย” โดยค าจ ากดัความตามระบบอุปถมัภ์ ผูไ้ดรั้บ
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ประโยชน์มากก็คือผูอุ้ปถมัภ ์แต่ผูอุ้ปถมัภจ์ะตอ้งรับผดิชอบต่อการกินดีอยูดี่ของผูรั้บอุปถมัภด์ว้ยกฎ
แห่งศีลธรรมของระบบอุปถมัภ ์คือการตอบแทบซ่ึงกนัและกนัเป็นหลกัส าคญั แต่ปัจจุบนัน้ีการเอา
รัดเอาเปรียบผูท่ี้อยู่ในฐานะท่ีดอ้ยกวา่มีมากข้ึน ผลท่ีจะเกิดตามมาก็อาจเป็นการรวมตวัของชนชั้น
ผูรั้บอุปถมัภเ์พื่อช่วยเหลือตนเองซ่ึงมีลกัษณะของการเกิดชั้นทางสังคม 
 ระบบอุปถมัภ์เป็นผลมาจากความเช่ือของคนไทยในเร่ืองบุญกรรมและเร่ืองตายแลว้เกิด
ใหม่ เช่น ความเช่ือท่ีวา่ผูท่ี้เกิดมาท่ามกลางเงินทองมีทรัพยสิ์น อ านาจ วาสนา เป็นเพราะกรรมท่ีท า
ไวแ้ต่ปางก่อน คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกนัดว้ยเหตุท่ีบุญบารมีท่ีสะสมไวแ้ต่ปางก่อนแตกต่างกนัท า
ใหค้นไทยยอมรับความแตกต่างในฐานะต าแหน่งท่ีลดหลัน่เป็นชั้นๆ วา่เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติและ
ธรรมดา และยึดถือความแตกต่างเป็นหลกัสูงต ่าของฐานะต าแหน่งในการจดัระเบียบทางสังคม
(อมรา พงศาพิชญ ์และปรีชา คุวนิทร์พนัธ์ุ, 2539, หนา้ 3-4)  
 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวนมาก ต่างไดเ้คยมีการเลือกตั้งทางการเมืองอยา่ง
นอ้ยหน่ึงคร้ังนบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราช การศึกษาเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ีคงมีอยูส่ามารถบอกไดเ้ก่ียวกบั
ผลของการแข่งขนัระหวา่งพรรค ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอุ้ปถมัภก์บัผูรั้บอุปถมัภ์และ
ความชดัแจง้ของลกัษณะท่ีไม่ค่อยมีเสถียรภาพของประชาธิปไตยแบบผูอุ้ปถมัภ์ และผูรั้บอุปถมัภ์
 พลวตัของการแข่งขนัทางการเมือง ได้รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูอุ้ปถมัภ์กบัผูรั้บ
อุปถมัภมี์อยา่งนอ้ย 4 ทางดว้ยกนั (อมรา พงศาพิชญ ์และปรีชา คุวนิทร์พนัธ์ุ, 2539, หนา้ 100-101) 
 1. ช่วยปรับปรุงอ านาจต่อรองของผูรั้บอุปถมัภ์ต่อผูอุ้ปถมัภ์ โดยการช่วยเป็นส่วนหน่ึง
ของทรัพยากรของเขา 
 2. ส่งผลสนบัสนุนให้เกิดบูรณาการในระดบัแนวตั้งของโครงสร้างแบบผูอุ้ปถมัภ์ และ
ผูรั้บอุปถมัภจ์ากระดบัหมู่บา้นจนถึงรัฐบาลกลาง 
 3. น าไปสู่การสร้างกลุ่มผูอุ้ปถมัภ์และผูรั้บอุปถมัภ์แบบปิรามิด (New Patron-Client 
Pyramids) และท าใหค้วามสัมพนัธ์แบบอุปถมัภไ์ดก้ลายเป็นการเมือง 
 4. ช่วยเสริมสร้างให้กลุ่มอุปถมัภ์ และผูรั้บอุปถมัภ์ท่ีเป็นกลุ่มตรงขา้มกนัยงัคงยืนอยู่ได้
ในระดบัทอ้งถ่ิน (Opposition Patron-Client Pyramids) 
 การเลือกตั้งระดบัชาติ ท าใหเ้กิดความจ าเป็นส าหรับพรรคการเมืองในระดบัน้ีท่ีตอ้งสร้าง
เครือข่ายของความสัมพนัธ์ลงไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน โดยมากแลว้พรรคการเมืองจะท าวิธีน้ีก็โดย
การยดึเอากลุ่มอุปถมัภแ์ละผูรั้บอุปถมัภท่ี์มีอยู ่(Existing Patron-Client Clusters) เครือข่ายของระบบ
อุปถมัภ์ได้กลายมาเป็นวิธีการท่ีพรรคการเมืองใช้ในการหาคะแนนเสียงในชนบท ผูรั้บอุปถมัภ์
ในทางการเมืองมกัจะถูกพรรคการเมืองใช้ให้เป็นหัวคะแนน โดยอาจให้ผลตอบแทนแก่ผูรั้บ
อุปถมัภ ์เช่น การใหส้ัญญาในการปฏิบติัเก่ียวกบัการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพื่อแลกเปล่ียนกบัคะแนน
เสียง ดงัตวัอยา่ง ในการแข่งขนัระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กบัพรรคคริสเตียนเดโมแครต ในอิตาลี 
และเวเนซูเอลา เป็นตน้ ทั้งหมดเป็นกระบวนการทางการเมืองของมวลชนท่ีได้รับการจดัตั้งจาก
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เบ้ืองบนเช่ือมโยงมาจนถึงทอ้งถ่ิน กลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินถูกผนวกเขา้ไปภายในระบบอุปถมัภ์และ
ตอ้งสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง อน่ึง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึงเกิดข้ึนเพราะเป็น
การแสดงออกของผูย้ึดถือระบอบประชาธิปไตย แต่ประชาชนอีกประเภทหน่ึงไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเพราะตอ้งการการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ บริการและเกียรติยศช่ือเสียงท่ีตนเองจะไดรั้บ
สนองตอบจากการลงคะแนนเสียงนั้น บางคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยค านึงถึงบุญคุณท่ี
ผูส้มคัรหรือญาติของตนก็มีไม่นอ้ย 
 ประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นพวกท่ีมีอิสรเสรีภาพในการแสดงออกถึงพฤติกรรมของตนเองอย่าง
เต็มท่ีส่วนประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะตอ้งการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ท่ีเป็น
ทรัพยบ์ริการ ความสะดวกสบายหรือการไดรั้บการยอมรับความเป็นพวกเดียวกนั จึงเป็นพวกท่ีไม่มี
อิสรเสรีภาพในการลงคะแนนเสียง จึงมีการซ้ือขายเสียงกนัข้ึนในประชาชนกลุ่มดงักล่าวซ่ึงนบัว่า
เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัยิง่ต่อระบอบประชาธิปไตย (ชยัอนนัต ์สมุทรวณิช, 2535, หนา้ 11) 
 สรุป ระบบอุปถมัภ ์ยงัคงมีบทบาทส าคญัในระบบการเมืองของไทยเพราะว่าวฒันธรรม 
ท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเหตุใหมี้การสั่งสอนให้ประชาชนมีความรู้ส านึกในบุญคุณต่อผูอ่ื้น เช่นในกรณี
ท่ีมีการเลือกตั้ง ถึงแมว้า่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะไม่จ่ายเงินซ้ือเสียงให้แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยตรงแต่
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งดงักล่าวเคยช่วยเหลือท าบุญงานศพหรือช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีชาวบา้นไม่ได้
รับความเป็นธรรม เม่ือถึงเวลาเลือกตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งด้วยความส านึกในบุญคุณท่ีผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งได้กระท าไว ้ก็จะลงคะแนนเสียงให้แก่ผูส้มคัรบางคร้ังญาติพี่น้องบางคนไปรับเงินจาก
หวัคะแนนของผูส้มคัรไวแ้ลว้ดว้ยความส านึกในบุญคุณของญาติท่ีมาขอร้องให้ลงคะแนนเสียงให้
ผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง เขาก็จะลงใหด้ว้ยความส านึกท่ีญาติมีบุญคุณต่อตนเอง 
 5. การเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 แต่เดิมนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพทัยาต่างก็มี
กฎหมายท่ีใช้ในการเลือกตั้งเป็นของตนเองหรือบางทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ได้
น าเอากฎหมายเลือกตั้งของเทศบาลมาใช้บงัคบัอนุโลม ซ่ึงกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวไดบ้ญัญติัใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีรักษาการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้ง และให้มีอ านาจออกกฎหมายกระทรวงวางระเบียบ
การลงคะแนนและกิจการอ่ืนๆ และผูมี้บทบาทอ านาจใหห้นา้ท่ีในการด าเนินการเลือกตั้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายเลือกตั้งเดิมคือ กระทรวงมหาดไทย จงัหวดั อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเลือกตั้ง 
 ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 บญัญติัวา่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร



 
147 

สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม และหมวด 9 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 285 ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง          
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน และให้ใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
และลับ ประกอบกบัมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ            
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ก าหนดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะควบคุมและด าเนินการจดัให้มี           
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ใช้บงัคบั จากสาเหตุดงักล่าว              
จึงส่งผลใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งรับผิดชอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2546 
เป็นต้นมาส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิก              
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถูกยุบสภาจะตอ้งมีการจดัการ
เลือกตั้งตามกฎหมายฉบบัน้ีซ่ึงมีรูปแบบวิธีการและผูรั้บผิดชอบจดัการเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไปจาก
การเลือกตั้งตามกฎหมายเดิม ต่อมาจนกระทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้
บัญญัติไว้ใน หมวด 11 มาตรา 230 บัญญัติว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็นผู ้ควบคุมและ
ด าเนินการจดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
สุจริตและเท่ียงธรรม และหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 275 ก าหนดวา่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องมีสภาท้องถ่ินและคณะผู ้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 การเปล่ียนแปลงระบบและวธีิการเลือกตั้งทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นการเปล่ียนแปลงจาก
วิธีการเดิมเป็นอย่างมาก คือ มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการบริหารจดัการเลือกตั้งและให้หัวหน้า
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการเลือกตั้งมากข้ึน
คือ ให้หัวหน้าพนกังานส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในฐานะเป็นผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีบทบาทในฐานะเป็นหน่ึงในคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เป็นตน้  
 การเลือกตั้งทอ้งถ่ินระบบใหม่ตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลบั (ม.6) และตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 ก าหนดให้คณะกรรมการ        
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การเลือกตั้งต้องจดัให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินครบวาระ หรือภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากการครบวาระ (เช่น ตาย ลาออก ถูกสั่งให้พน้จากต าแหน่ง) เวน้แต่
วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจะเหลืออยูไ่ม่ถึง 180 วนั 
 1. โครงสร้างการบริหารจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตาม
พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 สามารถสรุปโครงสร้างการบริหารจดัการเลือกตั้งในรูปคณะกรรมการได ้4 
ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบั 1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผูค้วบคุมและรับผิดชอบการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ินทัว่ราชอาณาจกัร 
  ระดับ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั (กกต.จงัหวดั) เป็นผูช่้วยเหลือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมและก ากบัดูแลการเลือกตั้งทอ้งถ่ินแต่ละจงัหวดั 
  ระดบั 3 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กกต.ทอ้งถ่ิน) 
มีจ านวน 5 คนเท่ากนัทุกแห่งทุกประเภทมีหวัหน้าพนกังานส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็น กกต. ทอ้งถ่ินโดย
ต าแหน่งส่วนท่ีเหลือจากการสรรหาอีกแห่งละ 4 คน เป็นผูรั้บผิดชอบในการเสนอแนะและให้                
ความเห็นชอบจดัการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน 
  ระดับ 4 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง (กปน.) เป็นของพนักงานผูด้  าเนิน            
การเลือกตั้งรับผดิชอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการลงคะแนนและการนบัคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง 
 ทั้งน้ี โดยมีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยส านักงานต ารวจแห่งชาติและ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เป็นผูรั้บผดิชอบงานดา้นธุรการและสนบัสนุนการบริหารจดัการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัการเลือกตั้ง (มาตรา 1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูรั้บผิดชอบในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเลือกตั้งเม่ือมีกรณีท่ีตอ้งมีการเลือกตั้ง เช่น
กรณีการเลือกตั้งทัว่ไป คือ ครบวาระยกเวน้ค่าใช้จ่ายในส่วนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               
การเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีงบประมาณไม่เพียงพอให้น างบสะสมมาใช้เพื่อ
การเลือกตั้ง หากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท ารายการค่าใชจ่้ายใน
ส่วนท่ีจ าเป็นและไม่เพียงพอพร้อมด้วยเหตุผลเสนอกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการกลัน่กรองเพื่อเสนอขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีโดยส านักงานคณะกรรมการ                    
การเลือกตั้งเป็นหน่วยงานท่ีประสานงานเก่ียวกบัเร่ืองน้ี (ระเบียบขอ้ 11 และ ขอ้ 12) 



 
149 

 3. การก าหนดวธีิการหรือลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงของผูส้มคัรตามพระราชบญัญติั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 57 ห้ามมิให้ผูส้มคัรหรือ
ผูใ้ดกระท าการเพื่อจูงใจให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งลงคะแนนให้ตนเองหรือผู ้สมัครอ่ืนหรืองดเว้น                    
การลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรอ่ืนท านองเดียวกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แต่พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 ฉบบัน้ีมี
ความพิเศษแตกต่างกบักฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาใน 
3 ประการ คือ 
 1. การประกาศนโยบายหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินดว้ยวิธีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิใหถื้อวา่เป็นการใหห้รือสัญญาวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
 2. ให ้กกต. ก าหนดวธีิการหรือลกัษณะตอ้งห้ามในการหาเสียงให้ชดัเจนวา่กรณีใดบา้งท่ี
ท าไม่ได ้
 3. ห้ามด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อจูงใจผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ห้ามบริจาคหรือให้เงิน
หรือทรัพยสิ์นแก่บุคคลหรือองคก์รเอกชนต่างๆ รวมทั้งสถานท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนด ตลอดจนห้ามจดัเล้ียงหรือจดัมหรสพในช่วงเวลาตั้งแต่วนประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือ
ช่วงเวลา 60 วนัก่อนวนัครบวาระ การด ารงต าแหน่งจนถึงวนัเลือกตั้ง 
 4. มาตรการป้องกนัการสมยอมการสมคัรรับเลือกตั้ง (มาตรา 100) ในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ท่ีผา่นมามีการสมยอมการสมคัรกนัมาก กฎหมายเลือกตั้งทอ้งถ่ินระบบใหม่จึงก าหนดวา่สมคัรแลว้
หา้มถอนการสมคัร กรณีผูส้มคัรผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเท่ากบัจ านวนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูส้มคัรสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินมีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีพึงจะมีในเขตเลือกตั้ง ผูส้มคัรนั้น
ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 5. การประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา 95) เน่ืองจากการเลือกตั้งทอ้งถ่ินระบบใหม่มี              
การนบัคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้งซ่ึงแตกต่างกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ดงันั้นเม่ือมีการ
นบัคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้งเสร็จแลว้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จะเป็นผูร้วมผลคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งและรายงานผลการรวมคะแนนไปยงัคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดั หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเห็นว่าการเลือกตั้งและ               
การนบัคะแนนของเขตเลือกตั้งใดเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมให้รายงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 ในทางตรงกนัขา้มหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัไดรั้บการร้องเรียนหรือ
เห็นวา่ผูใ้ดไดรั้บเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัจะ
เป็นผู ้รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน และเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ช่วยด าเนินการสืบสวน
สอบสวนได้ และเม่ือด าเนินการเสร็จต้องส่งส านวนพร้อมทั้ งความเห็นให้คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งวินิจฉัยก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง (มาตรา 96 และขอ้ก าหนดคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวา่ดว้ยการแต่งตั้งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546) 
 6. การให้ใบเหลือง-ใบแดง การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือ เรียกง่ายๆ วา่การใหใ้บเหลือง-ใบแดง เป็นอ านาจเฉพาะตวัของคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2545 ตั้งแต่มาตรา 95-มาตรา 104 จึงไม่อาจมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการ                    
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือบุคคลอ่ืนได ้
 7. การคดัคา้นการเลือกตั้ง (มาตรา 102) การคดัคา้นเป็นกรณีท่ีตอ้งกระท าภายหลงัท่ีคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ผูมี้สิทธิคดัคา้น ไดแ้ก่ ผูส้มคัร ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
ไม่น้อยกว่า 10 คน ผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอซ่ึงมีสิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 10 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง 
 8. ภารกิจส าคญัท่ีกฎหมายไดส่้วนราชการสนบัสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
  8.1 การจดัเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานเลือกตั้งทอ้งถ่ิน (มาตรา 25) 
เม่ือมีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินใดหากผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อผูว้่าราชการจงัหวดั กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
หรือเจา้หน้าท่ีไม่พอในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเลือกตั้ง หรือกรณีท่ีมีเพียงพอแต่จ าเป็นตอ้งให้
บุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งในบางกรณี และมีความเป็นกลางให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัสนับสนุนหรือแจ้งหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องให้ส่งข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อ
ช่วยเหลือในการปฏิบติังานเลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินฯ มาตรา 25 
  8.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ ง (มาตรา 26)                   
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในการเลือกตั้งเป็นเร่ืองส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเลือกตั้ง ซ่ึงจะมีผลท าให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ การท าหน้าท่ีส่วนน้ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอและพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 นอกจากน้ี มาตรา 26 ยงัก าหนดให้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือ
นายอ าเภอจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้ง ตามท่ีผูอ้  านวยการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้องขอ (ประมาณหน่วยเลือกตั้งละ 2 คน) 
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 ดงันั้น การปฏิบติัในเบ้ืองตน้ให้ใช้ก าลงัต ารวจเป็นหลกัในการรักษาความปลอดภยัและ
ความสงบเรียบร้อย หากไม่เพียงพอให้นายอ าเภอสนบัสนุนเจา้หน้าท่ีเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวน
โดยคดัเลือกจากสมาชิกอาสาสมคัร ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านนัหรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นสมทบ
กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ (ระเบียบขอ้ 55-ขอ้ 57) 
  8.3 การสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในการเลือกตั้ง วสัดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการเลือกตั้ง เช่น หอประชุมอ าเภอ หรือโรงเรียน วดั มสัยิด ฯลฯ ส่วนมากอยูใ่น
ความรับผิดชอบของทางราชการ ดงันั้น ขอให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินประสานขอรับการสนบัสนุนไวใ้หพ้ร้อมก่อนมีการเลือกตั้งทุกคร้ัง 
 9. มาตรการป้องกนัการยา้ยทะเบียนบา้นเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิชอบ โดยท่ีคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณามอบหมายให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนทอ้งถ่ินเป็น
ผูรั้บผดิชอบการจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ฉะนั้น การจดัท าบญัชีรายช่ือ การเพิ่มช่ือ ถอนช่ือ
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึง กกต. จงัหวดั ควรช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจ โดยให้ประสานงาน
กบันายทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียนทอ้งถ่ิน ให้ค  านึงถึงการยา้ยทะเบียนบา้นเพื่อไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
โดยมิชอบตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 
มาตรา 43  
 10. สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งวางตวัเป็นกลาง
มิใหใ้ชต้  าแหน่งกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือโทษแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
 เน่ืองจากมาตรา 29 และมาตรา 60 ห้ามมิใหข้า้ราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีของรัฐใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีกระท าการใดๆ อนัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผูส้มคัร ในกรณีมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่าบุคคลดงักล่าวหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
กระท าการใดๆ อนัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร เวน้แต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าท่ีให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยุติ ระงับ หรือเปล่ียนแปลงแก้ไข              
การกระท าดงักล่าว ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้เจา้หน้าท่ี
ของรัฐผูน้ั้นพน้จากหน้าท่ีเป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จงัหวดัหรือท่ีวา่การอ าเภอ หรือหา้มเขา้เขตเลือกตั้งจนกวา่จะมีการประกาศผลการนบัคะแนนได ้
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลอืกตั้ง 
 การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคนท่ีมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
เพื่อไปท าหน้าท่ีคดัเลือกตวัแทนของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้ น
ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและท าให้การเลือกตั้งสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพุทธศกัราช 
2550 (หมวด 7) ใหอ้  านาจแก่ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุป
สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
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 1. สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 2. สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจง้เหตุหรือเบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธิขายเสียง 
 3. ใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง 
 4. ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมคัรขององค์การเอกชนท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองใหต้รวจสอบการเลือกตั้ง 
 5. ร่วมเป็นเจา้หน้าท่ีจดัการเลือกตั้งในระดบัต่างๆเช่น กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจ าร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ                 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เป็นตน้ 
 การมีส่วนร่วมในการเลอืกตั้ง สามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 กจิกรรมการมีส่วนร่วมก่อนการเลอืกตั้ง 
 1. ตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
 3. ร่วมรณรงคเ์ลือกตั้ง 
 4. ฟังการปราศรัยนโยบายของผูส้มคัรและพรรคการเมือง 
 5. สอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีมิชอบ 
 6. ศึกษาประวติัผูส้มคัร 
 7. ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน 
 8. การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง 
 กจิกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการเลอืกตั้ง 
 1. สังเกตการณ์การซ้ือเสียง 
 2. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 3. ติดตามการนบัคะแนน 
 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 5. แจง้เหตุหากพบเหตุการณ์ผดิปกติ 
 6. ชกัชวนประชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 7. ไม่รับเงินซ้ือเสียง 
 8. ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามกติกา 
 กจิกรรมการมีส่วนร่วมหลงัการเลอืกตั้ง 
 1. ติดตามผลการเลือกตั้ง 
 2. ติดตามผลการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 3. ติดตามการจดัตั้งรัฐบาล 
 4. ติดตามตรวจสอบการท างานของผูแ้ทนท่ีเราเลือก 
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 5. แสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง ถา้พบวา่มีการกระท าโดยมิชอบ 
 การลงคะแนนเลอืกตั้งของผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 
 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 
อธิบายการเตรียมตวัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่ือนามสกุลสถานท่ีเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั ผูมี้
สิทธิเลือกตั้ งควรอ่านประกาศ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลหรือท่ี                 
ท  าการผูใ้หญ่บา้นเพื่อตรวจสอบช่ือนามสกุล และสถานท่ีเลือกตั้งว่าจะตอ้งไปลงคะแนนท่ีหน่วย
เลือกตั้งใด (ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 
ขอ้ 75) ก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ตรวจสอบช่ือนามสกุล และสถานท่ีเลือกตั้งจากเอกสารท่ี
แจง้รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.10) ซ่ึงจะส่งถึงเจา้บา้น เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง หากไม่
ถูกตอ้งให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป (ระเบียบ กกต. วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 ขอ้ 77) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การเพิ่มช่ือ-ถอนช่ือ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วนั ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือเจา้บา้นสามารถยื่นค าร้องขอ
เพิ่มช่ือหรือถอนช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ พร้อมน าหลกัฐานส าเนาทะเบียนบา้นและ
บตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตัวอ่ืนท่ีทางราชการออกให้แสดงด้วย (ระเบียบ กกต. ว่าด้วย                   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 ขอ้ 79 และขอ้ 85) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การแจง้เหตุไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 ในกรณีท่ีไม่อาจจะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้สามารถท าการแจง้เหตุไดโ้ดยมี 2 วธีิ ดงัน้ี 
  วิธีท่ี 1 แจ้ง “ก่อน” วนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วนั ตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2544 มาตรา 35 วรรคสอง คือ 
  1. ผูแ้จง้ คือ เจา้บา้น ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหแ้จง้เหตุ โดยให้แจง้
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31 หรือท าเป็นหนงัสือ ซ่ึงอย่างน้อยตอ้งระบุเลขประจ าตวัประชาชนและท่ีอยู่
ตามทะเบียนบา้นใหช้ดัเจน พร้อมทั้งแจง้ดว้ยวา่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดด้ว้ยเหตุใด 
  2. ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนทอ้งท่ี หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 
  3. ตอ้งแจง้ก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
  4. นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจะลงรับหนังสือแจง้เหตุนั้นตาม
ระเบียบงานสารบรรณ กรณีแจง้ทางไปรษณียใ์ห้ถือวนัท่ีตามการประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั 
(ระเบียบ กกต. วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 ขอ้ 114) 
 เม่ือนายทะเบียนพิจารณาว่าเหตุท่ีแจง้วา่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดเ้ป็นเหตุจ าเป็นตาม
กฎหมายและเป็นเหตุอนัจ าเป็น จะหมายเหตุไวใ้นบญัชีการแจง้เหตุจ าเป็นแลว้ลงลายมือช่ือรวมถึง
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ระบุวนั เดือน ปี ก ากบัเอาไว ้แต่ถา้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินเห็นวา่เหตุท่ีแจง้มิใช่
เหตุจ าเป็น นายทะเบียนตอ้งท าการแจง้ผูย้ื่นค าร้องให้ทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 
แลว้จึงเก็บหนงัสือแจง้เหตุไวเ้ป็นหลกัฐาน (ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 ขอ้ 115) หรือ 
  วิธีท่ี 2 แจง้ “หลงั” วนัเลือกตั้ง ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้ง ตามพระราชบญัญติั               
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตา 36 วรรคหน่ึง คือ 
 ถา้มิไดแ้จง้เหตุจ าเป็นก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ให้ด าเนินการแจง้ไดภ้ายใน 7 วนั
นับแต่วนัเลือกตั้ง เป็นอีกกรณีหน่ึง (ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 ขอ้ 116) โดยมีวิธีการเหมือนเช่นเดียวกนักบัการแจง้ก่อนวนัเลือกตั้งไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั แต่กรณีน้ี ผูแ้จง้ตอ้งแจง้เหตุต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนทอ้งท่ีภายใน 7 
วนั นบัแต่วนัเลือกตั้งเท่านั้น 
 ทั้งน้ี ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะแจง้เหตุท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้โดยเลือกใชว้ิธีหน่ึงวิธีใด
ใน 2 วธีิน้ีขา้งตน้ยอ่มท าไดท้ั้งส้ิน 
 เหตุจ าเป็นท่ีสามารถแจง้ได ้
 ตามระเบียบ กกต. วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 
ขอ้ 113 มี 5 ประการ คือ 
 (1) มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งเดินทางไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืน และไม่อาจเดินทางกลบัมายงัท่ี
เลือกตั้งไดท้นัภายในระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 
 (2) เดินทางออกนนอกราชอาณาจกัร 
 (3) มีถ่ินท่ีอยูห่่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกวา่ 100 กิโลเมตร 
 (4) ไดรั้บค าสั่งจากทางราชการใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเขตเลือกตั้ง 
 (5) มีเหตุสุดวสิัย เช่น อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ 
 ข้อสังเกต 
 “การนบัระยะเวลา” กฎหมายใช้ค  าว่า “นบัแต่วนัเลือกตั้ง” ดงันั้นค าว่า “นบัแต่” จะเร่ิม
นบัตั้งแต่วนัใด กกต. ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 40/2550 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 มีมติวา่
ใหเ้ร่ิมนบัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 193/3 คือมิให้นบัวนัแรกแห่งระยะเวลานั้น
เข้าด้วยกัน หมายถึงให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัถดัไปนั่นเองตวัอย่างเช่น หากมีการเลือกตั้งในวนัท่ี 16  
มีนาคม พ.ศ. 2555 จะเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป วนัสุดทา้ยท่ีจะตอ้งแจง้
เหตุท่ีไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งก็คือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ 
 ส าหรับการจดัท าบญัชีรายช่ือของผูเ้สียสิทธินั้น ให้ผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง หรือผู ้
ไดรั้บมอบหมาย จดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง และไม่แจง้เหตุท่ีไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจง้แลว้แต่นายทะเบียนมองว่ามิใช่เหตุจ าเป็น โดยให้จดัท าบญัชีดงักล่าว
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แยกจ าแนกรายต าบลหรือรายชุมชนของแต่ละเขตเลือกตั้ง นามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.32 แลว้จึงติดประกาศ
ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น หรือสถานท่ี
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม หรือสถานท่ีท่ีชุมชนแน่นหนา และจึงมอบใหก้บัปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และ กกต.จว. รักษาไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป (ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 ขอ้ 118) 
 การเลอืกตั้งเป็นหน้าที่ 
 ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ ง ถือเป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัอย่างมาก บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญเองก็มองเช่นนั้น จึงก าหนดให้การไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของประชาชน หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจง้เหตุอนั
สมควรก็จะตอ้งเสียสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 การเสียสิทธิทางการเมือง เมื่อไม่ได้ไปสิทธิเลอืกตั้ง 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุกประเภท ถา้หากผูใ้ดไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแ้จง้เหตุอนัสมควร มาตรา 37 ของพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ก าหนดใหผู้น้ั้นเสียสิทธิ 6 ประการ ดงัน้ี 
 (1) สิทธิยืน่ค  าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 (2) สิทธิร้องคดัคา้นการเลือกก านนัและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี 
 (3) สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 (4) สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านันและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี 
 (5) สิทธิเขา้ช่ือร้องขอใหส้ภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
 (6) สิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 ทั้งน้ี การเสียสิทธิทั้ง 6 ประการดงักล่าว ให้มีก าหนดเวลาตั้งแต่วนัเลือกตั้งคร้ังท่ีผูน้ั้น
ไม่ไดไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงวนัท่ีผูน้ั้นได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินคร้ังต่อไป โดยไม่นบัรวมถึงการเลือกตั้งในระดบัชาติ คือ การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้ง 
ส.ว. ดว้ยแต่ประการใด 
 ข้อสังเกต 
 1. หากการเสียสิทธินั้น เกิดจากการท่ีเราไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งระดบัชาติ คือ ส.ส. หรือ 
ส.ว. บุคคลนั้นจะตอ้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน อย่างใดอย่างหน่ึง จึงจะท าให้สิทธิท่ีเสียไปนั้นกลับคืนมา (พระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
มาตรา 27) 
 2. หากการเสียสิทธินั้น เกิดจากการท่ีเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน บุคคลนั้น
จะตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส.อบต. ส.ท. ส.อบจ. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเมือง
พทัยา หรือ นายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมือง
พทัยา อยา่งใดอยา่งหน่ึง (แลว้แต่กรณี) จึงจะท าให้สิทธิท่ีเสียไปนั้นกลบัคืนมาได ้(พระราชบญัญติั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 37) 
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการและหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงได้ก าหนดให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภาค
ประชาชนดา้นการเลือกตั้งประกอบดว้ย 6 กิจกรรมคือ ตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่ร่วมรณรงค์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ติดตามผลการเลือกตั้ง และแสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง ถา้พบว่ามีการกระท าโดยมิชอบ
ประเด็นในการศึกษาคือ ประเด็นท่ีหน่ึงตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงประชาชน
ตอ้งไปตรวจบญัชีรายช่ือว่าตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ประเด็นท่ีสองประชาชนร่วมรณรงค์
เลือกตั้งในกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งเพื่อเชิญชวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปใชสิ้ทธิในการเลือกผูแ้ทนของ
ตนเขา้ไปท าหน้าท่ีด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยสุจริตยุติธรรม ประเด็นท่ีสาม
ประชาชนไปลงคะแนนใช้สิทธิในการเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยดว้ยการออกเสียงเลือกตั้งเลือก
ผูแ้ทนของตนเพื่อท าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเด็นท่ีส่ี
ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งร่วมเป็นเจา้หน้าท่ีจดัการเลือกตั้งในระดบั
ต่างๆ เช่น กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งกรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจ าร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเด็นท่ีห้า ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังการเลือกตั้งใน              
การติดตามผลการนบัคะแนนให้เป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม และประเด็นท่ีหก ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและใชพ้ลงักลุ่มเพื่อถอดถอนนกัการเมืองเม่ือพบวา่มีการกระท าโดยมิชอบใน
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีดงัน้ี 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ศรัณยุ หมั้นทรัพย ์ (2550) ศึกษาเร่ืองการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง:ฐานรากของการเมือง
ภาคพลเมือง พบวา่ การเมืองภาคพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีความกระตือรือร้น ดงันั้น
การพฒันาคนและการสร้างพลเมืองตอ้งใช้เวลาอย่างต่อเน่ือง และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
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การพฒันาพลเมือง จึงไม่มีวิธีการใดเหมาะสมเท่ากบัการบรรจุไวใ้นการก าหนดเป็นนโยบายหลกั 
บรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาพร้อมกับการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมือง          
ท่ีสนบัสนุนการสร้างพลเมืองเป็นแรงขดัเกลาทางสังคมเป็นแรงเสริมต่อกระบวนการเรียนรู้ และให้
เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกคนเพราะการเมืองภาคพลเมืองคือ การเมืองของทุกคนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของทุกคนพลเมืองเป็นฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง พลเมืองท่ีกระตือรือร้นสร้าง
การเมืองภาคพลเมือง ขณะเดียวกนัการเมืองภาคพลเมืองท่ีมีคุณภาพก็เพาะบ่มพลเมืองไดเ้ช่นกนั 
การเรียนรู้การเมืองภาคพลเมืองและการสร้างพลเมืองจึงแยกจากกนัไม่ได ้และตอ้งอาศยัความตั้งใจ
เรียนรู้ในปรัชญาประชาธิปไตยท่ีแทอ้ยา่งมีสติใชปั้ญญาและการฝึกตนในการเป็นพลเมืองคุณภาพ
ของประเทศเท่านั้นจึงเป็นค าตอบ 
 ณรงค ์บุญสวยขวญั (2550) ศึกษาการปฏิบติัการของกลุ่มองคก์รขบวนการประชาสังคม
ชนบทไทยกบันัยยะของการเมืองภาคพลเมือง พบว่า ปฏิบติัการของประชาสังคมในพื้นท่ีลุ่มน ้ า       
ปากพนงัเป็นการท าแทนมากกวา่การทา้ทายหรือเผชิญหนา้ บทบาทการท าแทนจึงโดดเด่นแมว้า่ใน
บางกิจกรรมของการปฏิบติัอาจจะกา้วล่วงไปในการทา้ทายหรือเผชิญหนา้ แต่ก็ยงัมีการปฏิบติันอ้ย
ส่วนการขดัขวางหรือต่อตา้นมีบทบาทนอ้ยมาก ดงันั้นปฏิบติัการของกลุ่มองคก์รขบวนการในพื้นท่ี
แห่งน้ีจึงมีลักษณะปฏิสัมพนัธ์เชิงประสานมากกว่าบทบาทของการท าแทน ในขณะท่ีรัฐหรือ
ราชการอ่อนแอท่ีจะปฏิบติัภารกิจให้มีประสิทธิภาพ บทบาทการท าแทนจึงเป็นเหมือนกับเป็น    
การสมยอมของรัฐ เช่น รัฐอ่อนแอหรือมีประสิทธิภาพปฏิบติัภารกิจบริการประชาชนต ่า การท่ี
ประชาชนท าแทนเก่ียวกบัการสร้างระบบการเงินของตนเองแมว้่ารูปแบบท่ีประชาสังคมการเงินท่ี
สร้างข้ึนจะต่างกนัจากตวัแบบของรัฐแต่รัฐก็สมยอม เช่นเดียวกบัรัฐอ่อนแอในการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจึงปล่อยให้เครือข่ายและกลุ่มองค์กรดา้นอนุรักษ์ด าเนินการแทนรัฐในกิจกรรมต่างๆ         
ยิง่เร่งการพฒันาตามแนวพระราชด าริในพื้นท่ีแห่งน้ียิ่งกลบัมีปัญหาในการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุ
ตามแนวพระราชด าริแต่หน่วยงานรัฐก็ยิ่งเร่งส่งทรัพยากรเขา้ไปในพื้นท่ีก่อเกิดข้ึนของนิเวศแบบ
ใหม่ แต่กลไกรัฐอ่อนขาดทิศทางในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มและขาดทกัษะในการแสวงหา
การมีส่วนร่วมกบัประชาสังคม เหล่าน้ีต่างเป็นเง่ือนไขน าไปสู่รูปแบบปฏิบติัอารยะขดัขืนจาก
ประชาสังคมแมว้่าจะเป็นเพียงระดบัท าแทนก็ตาม เม่ือประชาสังคมท าแทนไดผ้ลส าเร็จในระดบั
หน่ึงแล้วกลไกรัฐเร่งเขา้ไปเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกบัประชาสังคมเหล่านั้นดว้ยประชาสังคมใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงั จึงเป็นการไปสร้างความรุนแรงความเจ็บปวดแก่รัฐ จากท่ีรัฐมีความเคยชินกบั
การใชอ้ านาจแบบท าแทนประชาชนตลอดมา ประชาชนเจบ็ปวดเพราะโครงสร้างรัฐท่ีผกูขาดการใช้
อ านาจและผนวกกิจกรรมปกติของประชาชนไปด าเนินการ ดงันั้นเม่ือประชาชนกลบัมาด าเนินวิถี
ชีวติปกติเองอีกคร้ังหน่ึงเพราะประสิทธิภาพของรัฐและขอ้จ ากดัของรัฐโดยการท่ีประชาชนท าแทน
อ านาจรัฐและทา้ทายอ านาจรัฐหรือเผชิญหนา้รัฐ เท่ากบัประชาสังคมปฏิสัมพนัธ์เชิงอ านาจกบัรัฐท่ี
สร้างให้ รัฐสูญเสียพื้นท่ีการแสดงอ านาจความเจ็บปวดจึงพุ่งเป้ากลบัมาสู่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
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หากรัฐหรือหน่วยงานราชการไม่เท่าทนักบัการปรับตวั ไม่เข้าใจบริบทสถานการณ์ใหม่ก็จะยิ่ง    
เจบ็ตวัมากยิง่ข้ึน 
 โกวิทย ์พวงงาม และคณะ (2550) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างกลไก 
การป้องกนัการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ลกัษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ดงัน้ี 
 1. สภาพหรือลกัษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริตดา้นงบประมาณการท าบญัชี
การจดัซ้ือจดัจา้งและการเงินการคลงัส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เก่ียวกบัด้าน
งบประมาณการท าบญัชีการจดัซ้ือจดัจา้งและการเงินการคลงัมีสาเหตุมาจากการท่ี อปท. ละเลยไม่
ปฏิบติัหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอา้งวา่ไม่ทราบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการให้จดัท าและไม่จดัท าซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนเร่ืองท่ีกลุ่ม อปท. ไม่จดัท าอนัเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน 
อปท. ดงัตวัอย่าง เช่น มี อปท. ไม่ท าทะเบียนยืมเงินไม่ท าบญัชีคุมรายรับรายจ่ายพสัดุให้เป็น
ปัจจุบนัไม่มีการท าหลกัฐานในการเบิกจ่ายพสัดุไม่มีการท าการลงบญัชีรายรับรายจ่ายมี อปท. ไม่มี
การท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนมี อปท. ท่ีไม่มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ตรวจรับพสัดุตรวจสอบพสัดุและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี และไม่จดัให้มีการแต่งตั้งผูแ้ทน
ชุมชนหรือผูแ้ทนประชาคมเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือจดัให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคน
หนา้เดิมๆ ในการตรวจรับงานจา้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีญาติมารับเหมาเก่ียวกบั  
การจดัซ้ือจดัจา้งใน อปท. ไดแ้ต่งตั้งประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งตรวจรับงานจา้ง
บางส่วนยงัไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย 
 2. สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตวับุคคลขอ้มูลตวัเลขจากการส ารวจ
พบวา่การทุจริตเกิดจากตวับุคคลโดยเฉพาะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินบางส่วนปรากฏ
วา่ มีญาติหรือพวกพอ้งมาเป็นผูรั้บเหมาการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพอ้งหรือกลุ่ม
ญาติของตวัเองบุคคลท่ีเป็นพนักงานทอ้งถ่ินกบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงบางส่วนใช้ต าแหน่งของตน
แสวงหาผลประโยชน์บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายไดแ้ลว้ไม่ส่งคลงัหรือวา่มีการแกไ้ขหลกัฐาน
การเงินบุคลากรและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลงัโดยไม่มีหลักฐาน เช่น    
การเขียนเติมจ านวนเงินหรือการรับเงินเก็บภาษีรับเงินเก็บค่าขยะเก็บเงินมาแลว้ก็ไม่น าส่งให้คลงัซ่ึง
เม่ือมีการกระท าเป็นประจ าหรือบางทีพอเก็บเงินไดม้ากๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไปหรือส่วนหน่ึง
เจา้หนา้ท่ีคลงัมีการปลอมเช็ค ตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใชเ้ป็นการส่วนตวั
ตลอดจนการปิดบงัขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 คุณากร กรสิงห์ (2550) ศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ 
 1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชค้่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ อบต. 
บ้านแดน อบต. กลางแดด อบต.  ทับกฤชใต้ ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีการน าหลัก                      
ธรรมาภิบาลมาใชค้่อนขา้งนอ้ย ไดแ้ก่ อบต. เกรียงไกร อบต. หนองยาว และ อบต. โคกหมอ้ 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 
แห่งมีปัญหาในหลกัการส าคญัๆ คล้ายคลึงกนั ได้แก่ ปัญหาหลกัการมีส่วนร่วม คือประชาชนมี
พฤติกรรมการเขา้ไปมีส่วนร่วมต ่า ปัญหาหลกัความโปร่งใสคือ อบต. ไม่ค่อยมีการตรวจสอบ          
ความโปร่งใสอยา่งต่อเน่ือง และมกัเป็นการตรวจสอบดา้นเดียว คือตรวจสอบจากเอกสารเป็นหลกั
ปัญหาหลกันิติธรรมคือ อบต. ไม่ค่อยมีการเผยแพร่กฎระเบียบให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา        
หลกัคุณธรรม คือไม่ค่อยมีการอบรมเร่ืองคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง ปัญหาหลกัความรับผิดชอบคือ
อบต. ส่วนใหญ่ไมค่่อยเอาใจใส่ปัญหาชุมชนเท่าท่ีควร ปัญหาหลกัความคุม้ค่า คือโครงการบางเร่ือง
ไม่สามารถท าได้เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ และปัญหาหลักความเสมอภาค คือยงัคงมี        
การเลือกปฏิบติั 
 3. ปัจจยัทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการน าหลกั  
ธรรมาภิบาลมาใช้ โดยปัจจยัการเมืองภายใน ได้แก่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างฝ่ายนิติบญัญติักบั   
ฝ่ายบริหาร ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างฝ่ายข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า และปัจจัย
การเมืองภายนอก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัขา้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลองค์กรเอกชนประชาชน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่ืน และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนักการเมืองระดับท้องถ่ินและระดับชาติ         
ส่วนปัจจัยรองท่ีส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
โครงสร้างระบบงานทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ บุคลากรและงบประมาณ นอกจากน้ีปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช ้คือเกณฑก์ารประเมินและรางวลัตอบแทน 

 มนูญ จนัทร์สมบรูณ์ (2550) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมธรรมาภิบาลของผูน้ าท้องถ่ินและ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ระดบัความมีวฒัธรรมธรรมาภิบาลของผูน้ า
ทอ้งถ่ินและประชาชนจะอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความมี
วฒันธรรมธรรมาภิบาลของผูน้ าทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นขนาดของ อบต. ปัจจยัดา้นการกล่อมเกลา
การเรียนรู้ทางการเมือง ได้แก่ ลกัษณะการเล้ียงดูของพ่อแม่ในวยัเด็ก การเป็นสมาชิกในชุมชน          
การติดตามข่าวสารทางการเมือง การมีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ใน             
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง การเขา้ร่วมประชุมอบรมสัมมนา และปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการปกครองทอ้งถ่ินในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวฒันธรรมธรรมาภิบาล
ของประชาชน ได้แก่ ปัจจยัด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ปัจจยัดา้นขนาดของ อบต. ปัจจยัดา้นการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง ไดแ้ก่ ลกัษณะ
การเล้ียงดูของพอ่แม่ในวยัเด็ก การติดตามข่าวสารทางการเมือง การมีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การเขา้ร่วมประชุมอบรมสัมมนาปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการ
ปกครองทอ้งถ่ิน พบวา่ ความคิดความเช่ือบางประการของสังคมทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความมี
วฒันธรรมธรรมาภิบาล เช่น ความคิดว่าการเมืองไม่ใช้หน้าท่ีของประชาชน ความเกรงกลัว                  
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ผูมี้อ านาจ การยอมรับนบัถือผูมี้อ  านาจผูมี้บารมี ความกลวัท่ีจะถูกกล่าวหาวา่ไปจดัผิด ความเกรงใจ 
ระบบอุปถมัภห์รือพวกพอ้ง 
 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง 
การศึกษาพฒันาการของหลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศผลการศึกษา พบวา่
การพฒันาของหลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเช่น ประเทศเยอรมนั ประเทศ
ฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของการเลือกตั้งเร่ิมตั้งแต่
กฎหมายเลือกตั้งฉบบัแรกคือ พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 ต่อมาจนถึงฉบบัปัจจุบนัซ่ึงมี
การพฒันาการมาตามล าดบั 
 ณรงค ์บุญสวยขวญั (2551) ศึกษาเร่ืองพฒันาการการเมืองภาคประชาชน : บทสังเคราะห์
และขอ้สังเกตปรากฏการณ์ในสังคมการเมืองไทย พบวา่ การเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาค
พลเมืองเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางสังคมเปิดกลุ่มทางสังคมจะเรียกนามว่าภาค
ประชาชน หรือภาคพลเมือง หรือภาคประชาคมจะเป็นตวักระท าทางการเมือง  (Political Actors)           
ท่ีเพิ่มเข้ามาจากอดีต ท่ีมีสถาบนัพระมหากษตัริย์ขุนนางข้าราชการและนายทุนหรือนักธุรกิจ             
ซ่ึงพฒันาการมาตามล าดบัเวลาแต่ในทศวรรษกวา่ท่ีผา่นมาน้ี พบตวักระท าทางการเมืองใหม่น้ีเพิ่ม
บทบาทอย่างสูงมากในระยะเวลาอนัสั้ นดังนั้นการเพิ่มตวักระท าทางการเมืองใหม่น้ีในบริบท
การเมืองแบบตวัแทนเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองภาคประชาชนท่ีมีความเคร่งเครียดในช่วงกลาง 
พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี เช่ือวา่การพฒันาการเมืองภาคประชาชนมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพฒันาให้เป็น
กลไกควบคู่กับการเมืองในระบบตวัแทนนั่นหมายถึงว่าการเมืองภาคประชาชนพฒันาสูงข้ึนมี               
ความเขม้แข็งมากข้ึนก็เท่ากบัไปเติมศกัยภาพของการเมืองในระบบให้มีคุณภาพมากข้ึนการเมือง
ภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองตอ้งพฒันาในบริบทการเมืองแบบตวัแทนท่ีเราไม่อาจจะปฏิเสธได้
แต่การเมืองในระบบตัวแทนมีข้อจ ากัดมีปัญหาทางความชอบธรรมมีข้อจ ากัดในทางคุณภาพ
ประสิทธิภาพหรือการตอบสนองประชาชน 
 ดงันั้นทางแกไ้ขของระบบการเมืองหรือการเมืองเชิงสถาบนัทั้งนกัการเมืองท่ีมาจากการ
เลือกตั้งรัฐบาลขา้ราชการตอ้งกระท าหลายๆ มรรควิธีหน่ึงในจ านวนหลากหลายมรรควิธีนั้นคือ 
การเมืองภาคประชาชนท่ีเขม้แข็ง ไม่แย่งต าแหน่งไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ไต่เตา้แต่เป็นการเพิ่ม
อ านาจการต่อรองจากภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนต้องพฒันาไปสู่ความชอบธรรมจาก
ประชาชนโดยรวมมิใช่จ ากัดจ าเพาะในหมู่พวกเช่นนั้นการพฒันาท่ีเสนอเป็นขอ้สังเกตทั้ง 6 
ประการประกอบดว้ยการพฒันาดา้นองค์กรการพฒันาดา้นความไวว้างใจการพฒันาดา้นผูน้ าการ
พฒันาดา้นการเช่ือมโยงเครือข่ายการพฒันาดา้นการเกณฑ์หรือการระดมการส่ือสารการท าให้เป็น
ข่าวหรือเป็นประเด็นสาธารณะจะยกระดบัความชอบธรรมความไวว้างใจการเคล่ือนไหวจากภาค
ประชาชนให้เกิดแก่ภาพรวมของประเทศได้และสามารถสร้างให้เกิดในระดบัชุมชนทอ้งถ่ินได้
เช่นเดียวกนัเพราะการเมืองภาคประชาชนมีหลายระดบัหลายมิติ 
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 ไพบูลย ์โพธ์ิสุวรรณ (2551, หน้า 235-236) ศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินสู่
ผลสัมฤทธ์ิ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย พบว่า กระบวนการก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ มีขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะร่วม รวม 
7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ขั้นตอนท่ี 2 
การจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดประเด็นด าเนินงานและการหารือชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ขั้นตอนท่ี 5 การลงมือปฏิบติั ขั้นตอนท่ี 6 
การสร้างความเป็นเจา้ของของชุมชน และขั้นตอนท่ี 7 การขยายผลการด าเนินงาน โดยมีปัจจยัร่วม
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์และการก าหนดยทุธศาสตร์ไปสู่ความสัมฤทธ์ิ รวม 6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัแรก ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าท่ีมีลกัษณะเปิดกวา้งเปิดรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ปัจจยัท่ีสอง 
ประชาชนมีส่วนร่วม ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมท่ีเป็นอตัลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน ปัจจยัท่ีสาม 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะความร่วมมือระหวา่งฝ่ายบริหารกบัฝ่ายสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ปัจจยัท่ีส่ี ผูน้  าเพื่อน าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ดีข้ึน ปัจจยัท่ีห้า ความสามารถ
ของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานภายใตข้อ้จ ากดั และปัจจยัท่ีหก สภาพสังคมท่ีต่ืนตวัและเสียสละ 
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นวา่เป็นส่ิง
ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และแกไ้ขโดยตลอดส่วนเร่ืองงบประมาณก็ไม่ไดมี้ปัญหาเน่ืองจากการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานตามขีดความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีเท่านั้น และยงั
พบว่า กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดโดยราชการ
ส่วนกลาง ไม่ได้สนับสนุนการน านโยบายของผูบ้ริหารองค์กรปกครองครองส่วนทอ้งถ่ินไปสู่    
การปฏิบติัเน่ืองจากไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบันโยบายของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่
เนน้การให้ความส าคญัของการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเพื่อก าหนดประเด็น
การพฒันา ท าใหไ้ม่มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งนโยบายและยทุธศาสตร์ 
 ศรีพชัรา สิทธิก าจรแกว้พิจิตร (2551) ศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พบว่า การใช้หลกัธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ  
คือ 1) หลกัความรับผิดชอบ 2) หลกันิติธรรมและความเสมอภาค 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกั
ความคุม้ค่า 5) หลกัความมัน่คง 6) หลกัความมีส่วนร่วม 7) หลกัคุณธรรมและ 8) หลกัการใชอ้ านาจ
หนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรน าองคป์ระกอบต่างๆ ของ
หลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัและควรประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลยั โดยจดัล าดบั
ความส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทจริง 
 โกวิทย ์กงัสนนัท ์(2552) ศึกษาวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลภาครัฐ : รากฐานและความทา้ทาย
ต่อรัฐบาลไทย พบวา่ ปัญหาสังคมท่ีขยายขอบเขตกวา้งข้ึนและมีความซบัซ้อนมากข้ึนยอ่มแสดงให้
เห็นความจ าเป็นท่ีรัฐบาลตอ้งมีความรู้และความสามารถในการบริหารมากข้ึนเช่นกนัทั้งน้ีเพราะวา่
การแกไ้ขปัญหาสาธารณะตอ้งมีแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัปัจจยัและบริบทต่างๆ ท่ี



 
162 

เก่ียวขอ้งแต่จากการสังเกตการณ์ทัว่ไปทั้งแนวคิดทางทฤษฎีและกรอบการปฏิบติัของการแกปั้ญหา
สาธารณะส่วนใหญ่ยงัติดยดึอยูก่บัความคิดของการบริหารแบบเก่าท่ีเนน้ความส าคญัของอ านาจรวม
ศูนยข์องรัฐบาลทั้งในดา้นการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติัระบบราชการซ่ึงเป็น
กลไกของรัฐบริหารงานแบบเน้นการจัดชั้ นบังคับบัญชาและการควบคุมด้วยกฎหมาย และ
กฎระเบียบเป็นทางการอยา่งเคร่งครัดแนวคิดของธรรมาภิบาลโดยทัว่ไป และธรรมาภิบาลภาครัฐ
โดยเฉพาะช้ีใหเ้ห็นวา่บริบททางสังคมในดา้นต่างๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้การบริหารสาธารณะใน
ฐานะเคร่ืองมือของรัฐบาลจึงควรมีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเป็นจริงดว้ย 
 ปัญหาและขอ้จ ากดัดา้นต่างๆ รัฐบาลไทยจึงตอ้งอยู่ภายใตค้วามคาดหวงัและแรงกดดนั
จากประเด็นธรรมาภิบาลจึงครอบคลุมตั้งแต่ประเด็น 1) บทบาทของรัฐบาลในกรอบธรรมาภิบาล  
2) ความทา้ทายดา้นความชอบธรรม 3) ความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ 4) การจดับริการ
สาธารณะในรูปแบบใหม่ 5) การกระจายอ านาจของรัฐบาลมากข้ึน 6) การเพิ่มภาระหน้าท่ีดา้น            
การประสานงานบริการ และ 7) ความทา้ทายดา้นการจดัการ 
 รังสรรค์ อินทน์จนัทน์ (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจงัหวดั
นครปฐม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้การถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มากท่ีสุดคือ นโยบายในการบริหารจดัการการถ่ายโอนภารกิจ (ขั้นตอนระดมพลงั) รองลงมาคือ
ทรัพยากรทางการบริหาร (งบประมาณ) วฒันธรรมองค์กร (การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม) 
โดยมีภาวะผูน้ า (เผด็จการแบบมีศิลป์) มีค่าน้อยท่ีสุดโดยความกา้วหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความกา้วหนา้การถ่ายโอนภารกิจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการวางแผน       
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความกา้วหนา้การถ่ายโอนภารกิจน้อยท่ีสุด และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า มีเพียงระดบัการศึกษา และรายได ้เท่านั้นท่ีมีผลต่อ
ความกา้วหนา้ในการถ่ายโอนภารกิจ ส าหรับการวเิคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ มีเพียง 2 ปัจจยัเท่านั้น 
คือ ภาวะผูน้ าและนโยบายในการบริหารจดัการการถ่ายโอนภารกิจท่ีสามารถท านายความเป็นไปได้
ท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้การถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกือบทุกดา้น 
 วนัทนา จนัทพนัธ์ (2552) ศึกษาความคิดเห็นต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมือง       
ภาคพลเมือง ดา้นการเมือง นกัศึกษาคิดว่าข่าวการเมืองน่าเบ่ือหน่าย ส าหรับกิจกรรมท่ีนกัศึกษามี
ความสนใจอยากมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งทางการเมือง 
และผูท่ี้มีอิทธิพลทางความคิดและการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ บิดา-มารดา รองลงมา คือ ส่ือมวลชน 
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ความคิดเห็นต่อการเมืองภาคพลเมืองโดยรวมทั้ง 5 ดา้น ได้แก่ 1) การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 2) นโยบายรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วม 4) คุณธรรมและจริยธรรมของนกัการเมือง และ 
5) สิทธิมนุษยชน นกัศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้น นกัศึกษา
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และดา้นนโยบาย
รัฐบาล และนักศึกษาเห็นด้วยมาก 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นพลเมือง ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนกัการเมือง และดา้นสิทธิมนุษยชนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ต่อการเมืองภาคพลเมือง โดยจ าแนกตามสถานะภาพทัว่ไป
ของนกัศึกษา พบวา่ เพศ และภูมิล าเนา ไม่มีความแตกต่างทางดา้นความคิดเห็นแต่พบวา่ นกัศึกษาท่ี
มีอายุต่างกนัความคิดเห็นต่อการเมืองภาคพลเมืองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนนักศึกษาท่ีมีคณะสังกัดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเมืองภาคพลเมืองแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 โกวิทย ์พวงงาม (2553, หนา้ 1-22) ศึกษาการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบไดพ้บจุดเด่นของโครงการ
และกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภาพสะทอ้นการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและจุดเด่นในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ล าปางมีความโดดเด่นในการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือด้านอาชีพและผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
กิจกรรมการใชค้ลินิกเซ็นเตอร์ (Clinic Center) เป็นศูนยก์ลางความร่วมมือระหวา่งส่วนราชการกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) เทศบาลต าบลเกาะคามีความโดดเด่นในโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งเทศบาลกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการบริหารจดัการขยะการคดัแยกขยะการแปรรูป
ขยะการเล้ียงไส้เดือนและมีเครือข่ายอาสาสมัครของประชาชนด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม            
รวมทั้งการพฒันาส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผลิตภณัฑ์กลุ่มอาชีพโดยน าผลิตภณัฑ์จ  าหน่าย    
ท่ีศูนยโ์อท็อป (OTOP) 3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าผามีความโดดเด่นในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการท าบนัทึกขอ้ตกลงการบริหารจดัการขยะ ระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน
การสร้างอาสาสมคัรพลเมืองเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และโครงการจดัตั้ งศูนย์รับฟัง          
ความคิดเห็นของประชาชน 4) เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา มีความโดดเด่นในกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจดัท าคลินิกชุมชน (โรงพยาบาลชุมชน) โครงการหนา้บา้นน่ามอง โดย
มีการประเมินตรวจเยี่ยมและให้รางวลัจดัท าป้ายเชิดชูแก่ครัวเรือนท่ีมีความเป็นบา้นน่ามองรวมทั้ง
การพฒันาชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นเขตธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยมีกลไกอาสาสมคัร
พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมและ 5) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีความโดดเด่นในการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบเวทีลานความคิดท่ีเรียกว่า “ข่วงก าก๊ึด” รูปแบบ
อาสาสมัครพลเมืองเช่นอาสาสมัครดูแลคนพิการผูด้้อยโอกาสและรูปแบบความร่วมมือใน             
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การจดัการขยะโดยชุมชน (โครงการชุมชนถงัขยะทองค า) ความร่วมมือในการร่วมกนัสร้างแก๊ส
ชีวภาพ (แก๊สข้ีหมู) และความโดดเด่นในดา้นมาตรการป้องกนัการทุจริต ส าหรับรูปแบบวิธีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ได้แก่                
1) รูปแบบ “การเปิดช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งหลากหลาย” โดยการให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดช่องทางให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 2)รูปแบบ “การรับฟังความคิดเห็นและเวทีลานความคิดของประชาชน” โดยจดั
ให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือเวทีการประชุมทั้งทางการและไม่เป็นทางการกบัเวทีท่ีเป็นสถานท่ี
พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นเวทีของกลุ่มประชาชน มีลักษณะเป็นลานความคิดท่ี                 
มีอิสระของประชาชนทุกเพศทุกวยัซ่ึงท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับรู้ข้อมูลปัญหาและ  
ความตอ้งการ รวมทั้งขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา และ 3) รูปแบบ “คณะกรรมการในลกัษณะ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” เป็นการให้ตวัแทนกลุ่มประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 กุลวชัร หงษคู์ (2553) ศึกษาวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลกบัการบริหารจดัการองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า บุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร           
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมีทศันคติใน
ทางบวกเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ระดบัเห็นดว้ยมากโดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้น
หลกัความเป็นธรรม และหลกัการมีวสิัยทศัน์เชิงยุทธ์ ตามล าดบั และเห็นดว้ยมากในดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม รองลงมาคือหลกัการบริหารดว้ยนิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการตรวจสอบได ้
หลกัการยึดมติเสียงส่วนมาก หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดา้น
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพมาก ในด้านประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการรองลงมาคือ ด้านการพฒันา
องค์การ และด้านคุณภาพการให้บริการตามล าดับ ส าหรับความต้องการหลักธรรมาภิบาลใน
เทศบาลนครสมุทรสาคร พบวา่ บุคลากรจดัอนัดบัความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ 1) หลกั
ความเป็นธรรม 2) หลกัความโปร่งใส และ 3) หลกัความรับผิดชอบ บุคลากรภายในเทศบาลนคร
สมุทรสาครท่ีมีระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติใน
ทางบวกต่อธรรมาภิบาลในองคก์ารไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน และฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติในทางบวก
ต่อธรรมาภิบาลในองคก์ารแตกต่างกนั ระดบัความรู้ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัระดบัทศันคติใน
ทางบวกเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล และต่างก็มีอิทธิพลต่อระดบัประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 สุรศกัด์ิ โตประสี (2553) ศึกษาเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลงัขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลงัในระดบั
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มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วม หลัก           
ความส านึกรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใสหลกัประสิทธิภาพ และหลกัการควบคุมการคอร์รับชัน่ 
และยงัพบวา่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลงั จ  าแนกตามภูมิหลงัองคก์ร ผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า
ภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลัง
แตกต่างกัน และยงัมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ                   
การท างานขององคก์รโดยภาคประชาชนอยา่งใกลชิ้ดอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 สิริพงษ์ ปานจนัทร์ (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลในจงัหวดันครปฐม พบวา่ ทั้งประชาชนและพนกังานของเทศบาลต าบลมีความเห็นตรงกนัวา่ 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลในการให้บริการสาธารณะ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุดด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินมีประสิทธิผล            
น้อยท่ีสุด และปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจดัการภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน                 
การบริหารงานมากท่ีสุดคือ ภาวะผูน้ าท่ีเผด็จการแบบมีศิลป์ รองลงมาคือ ทรัพยากรทางการบริหาร
จดัการงบประมาณ นโยบายขององคก์รขั้นการออกแบบแผนงาน วฒันธรรมองคก์ร ท่ีมีการท างาน
เป็นทีมและการปรึกษาหารือ สมรรถนะหรือความสามารถขององคก์ร การตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน เทคโนโลยีขององค์กรแบบร่วมกนัท างาน และโครงสร้างองค์กรแบบโครงการ 
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยท่ีสุด ส่วนปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ
ภายนอกองคก์รพบวา่ สภาพแวดลอ้มทัว่ไปดา้นการเมืองและสภาพแวดลอ้มเฉพาะดา้นผูส้นบัสนุน
หรือผูส่้งมอบปัจจยัการผลิตแก่องค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุดส าหรับ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดันครปฐมไดม้ากท่ีสุด
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ดา้นทรัพยากรทางการบริหารจดัการ ดา้นการเมืองและดา้นผูส้นบัสนุน
หรือผูส่้งมอบปัจจยัการผลิตแก่องคก์ร 
 วระชาติ ทนงัผล (2555) ศึกษาวจิยัเร่ือง การประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมมาภิบาลในการบริหาร
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังา พบวา่ปัจจยั        
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง การด าเนินงานตามหลัก               
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังาอยูใ่นระดบัสูง ในส่วนของประชาชนปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
อยูใ่นระดบัปานกลางความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังา ตามความคิดเห็นของประชาชนอยูใ่นระดบัสูง 
 ณฐภทัร ถิรารางคก์ูล (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดบั  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการบริหารงานของ อบต. อยู่ในระดับมาก             
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การบริหารงาน อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ้พบวา่ ภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่างกนั การมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมและด้านการร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง 
แตกต่างกนั ส าหรับการมีส่วนร่วมการบริหารงาน โดยรวมและเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมทาง          
การบริหารในภาพรวมดา้นการจดัท าแผนพฒันาชุมชนการจัดท าขอ้บญัญติั การจดัท างบประมาณ
รายจ่าย อบต. การประชุมสภา อบต. การจดัซ้ือจดัจา้ง อบต. แตกต่างกนัยกเวน้ เพศท่ีภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นหรือสนใจทางการเมือง เห็นว่า
การเมืองเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือและไม่ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม ปัญหาอุปสรรค ไดแ้ก่ ประชาชนไม่มี
เวลาในการเขา้ร่วมการบริหารงาน อบต. สมาชิก อบต.ท างานไม่โปร่งใส มีการทุจริต ประชาชน
เห็นวา่ตวัเองไม่ส าคญัและมองวา่การบริหารงาน อบต.ไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง 
 จากผลการวิจยัดังกล่าว สรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด แสดงถึงผลการปฏิบติังานขององค์กรทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์าร
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ยงัมีอีกหลากหลายปัจจยัทั้ งด้านประสิทธิผลในกระบวนการ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ดว้ยความคุม้ทุนในการใชท้รัพยากร คุม้ค่าในคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีข้ึนดา้นการตอบสนอง
สามารถด าเนินการใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นความส านึกรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ ด้านความโปร่งใสในการด าเนินงานทุกขั้นตอนท่ีตอ้งเปิดเผย ภาคประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ทอ้งถ่ินอย่างจริงจงั ด้านการกระจายอ านาจและการตดัสินใจอย่างเพื่อให้เกิดความคล่องตวัใน                 
การให้บริการประชาชน ด้านการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมโดยท่ีประชาชนรับทราบขอ้มูลอย่าง
ทัว่ถึงดา้นการปฏิบติัในการใหบ้ริการประชาชนทุกคนดว้ยความเสมอภาค และดา้นการใชฉ้นัทามติ
ในกระบวนการหาขอ้คิดเห็นและขอ้ยุติในประเด็นสาธารณะ ลว้นเป็นส่ิงท่ี ทั้งองคก์รภาครัฐและ
ประชาชนตอ้งร่วมกนัเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชน    
ทั้ งน้ีหมายรวมถึงมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนทั้ งโดยการตรวจสอบ            
การด าเนินงาน รูปแบบการแสดงออกทางการเมืองและพฤติกรรมในการเลือกตั้ ง กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย ดงันั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชห้ลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ดีอยา่งจริงจงัเพื่อน าพาสังคมประเทศชาติใหพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 Norris (2000) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการส่ือสารทางการเมืองในยุคประชาธิปไตย
หลงัยคุอุตสาหกรรม พบวา่ในบริบทของการเลือกตั้งนั้น การส่ือสารทางการเมืองเช่น หนงัสือพิมพ ์
ข่าวโทรทศัน์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมือง         
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ความไวว้างใจทางการเมืองและการระดมทางการเมืองโดยมีผลท าให้คนรู้สึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมืองสูงข้ึนและส่งผลเอ้ือต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากข้ึนดว้ย 
 Conway (2000) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนอเมริกนัในเชิงพหุมิติ 
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ือสารมวลชน (Mass Media) พบวา่ การกระจายเสียง การช่วยอุดหนุนในการลง
โฆษณาและการจัดให้มีเวทีสาธารณะปราศรัยตอบโต้กันระหว่างผูเ้ข้าแข่งขันทางโทรทัศน์
โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางการเมืองในการเลือกผูแ้ทนของ
ประชาชนมากกวา่ปกติ 
 Woods (2000, pp.823-841) ศึกษาเร่ือง ความทา้ทายของการบริหารจดัการท่ีดีส าหรับ
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศและธนาคารโลก (The Challenge of Good Governance for the IMF 
and the World Bank) พบวา่ หลายปีท่ีผา่นมา IMF (International Monetary Fund) และธนาคารโลก
ไดรั้บรองธรรมาภิบาล คือกลุ่มของหลกัการท่ีแนะน าวตัถุประสงคใ์นประเทศสมาชิก ทั้งมีการจดัตั้ง
สถาบันองค์กรเสมือนมาตรฐานท่ีเห็นได้จริง มีรายละเอียดและมีผู ้เข้าร่วม เร่ืองน้ีพิจารณา           
ความท้าทายและปัญหาต่างๆ ขององค์กร ขั้ นตอนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบั NGO สนบัสนุนว่า ธรรมาภิบาล คืออนาคตของ IMF และธนาคารโลก เม่ือมี            
การเปล่ียนแปลงธรรมนูญเพื่อให้เกิดความสมดุลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินเพื่อสร้างกฎ
และการปฏิบติัของพนกังาน 
 Santiso (2001, pp.154-180) ศึกษาเร่ือง ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองของ
ประชาธิปไตยและการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี : ระยะท่ีสอง (International Co-Operation for 
Democracy and Good Governance : Moving Toward a Second Generation) พบวา่ในปี 1990 มี         
การเร่ิมประชาสัมพนัธ์ถึงการเกิดภาวะฉุกเฉินของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการน า 
ไปสู่ธรรมาภิบาลทั้งวตัถุประสงคข์องเง่ือนไขในการพฒันาร่วมกนั ซ่ึงอะไรท่ีจะท าให้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยดีข้ึนนั้น ตอ้งท าอย่างไรอะไรท่ีไม่ควรกระท าและเพราะอะไร หลงัจาก              
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการสนบัสนุนทรัพยากรและการแสวงหากลยุทธ์
โดยผู ้บริจาคจากต่างประเทศปรากฏว่าลดลงในช่วงสั้ นๆ ซ่ึงน าไปสู่ผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
ความสัมพนัธ์น้ีตอ้งการการยอ้นกลบัมาปฏิบติัดงัเช่นในปัจจุบนัและสร้างกลยทุธ์ในทางตรงกนัขา้ม 
ในระยะท่ีสองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องการเน้นให้ชัดเจนข้ึนและจริงจัง         
ท่ีการเมืองในดา้นหลกัการทางการเมืองส าหรับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจะช่วยสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพฒันา 
 Shimomura (2003, pp.19-25) ศึกษาบทบาทของการบริหารงานทอ้งถ่ินในเอเชีย พบว่า 
กรณีประเทศไทยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีแนวโนม้ท่ีมีรายไดแ้ละงบประมาณเพิ่มมากข้ึน แต่
มกัมีปัญหาการใชง้บประมาณไปเพื่อประโยชน์ของผูบ้ริหารเองและมีการแสวงหาผลประโยชน์จาก
งบประมาณในทางมิชอบ 
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 Davis (2005) ไดท้  าการศึกษาเหตุจูงใจและการจูงใจในบริบทของสังคม ความโนม้เอียง
ทางการเมืองและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวแอฟริกนัและชาวอเมริกันด้วย
วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน พบวา่บริบทของสังคมมีอิทธิพลต่อการเกิดความโนม้เอียงทางการเมือง
โดยการส่ือสารทางการเมืองในครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวทางการเมือง
ใหก้บับุคคลในช่วงวยัเด็กและจะส่งผลต่อเน่ืองไปถึงวยัผูใ้หญ่ 
 Grindle (2007, pp.145-163) ศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น พบวา่ นโยบาย
ต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ศูนยเ์ด็กเล็ก การดูแลผูสู้งอาย ุการเกษตร และท่ีอยูอ่าศยั
ยงัคงมีความสัมพนัธ์กบันโยบายของส่วนกลางแต่บางนโยบายมีความแตกต่างกนับา้งข้ึนอยู่กบั
ความต้องการของคนในแต่ละท้องถ่ิน อย่างไรก็ตามหากนโยบายระหว่างส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถ่ินมีความสอดคล้องกนันโยบายนั้นมกัได้รับความสนใจดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งนโยบายของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ มาจากการสนองนโยบายทางการเมืองท่ีมีต่อประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีเจรจาต่อรองกนั นโยบายดา้นน้ีจึงเป็นนโยบายเฉพาะของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งท่ีมีอิสระและ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของชุมชนโดยเฉพาะนโยบายด้านการดูแลผูสู้งอายุ นอกจากจะเป็น           
การให้ความส าคญักบัการลดภาระค่าใช้จ่ายดา้นผูสู้งอายุแล้ว พบว่ายงัแฝงไปด้วยการหวงัผลให้
ผูสู้งอายเุป็นฐานคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งในสมยัหนา้ดงันั้นนโยบายทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จึงข้ึนอยู่
กบัพลงัของแต่ละกลุ่ม วา่สามารถต่อรองทางการเมืองไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
 Dalton (2008). ศึกษาเก่ียวกบัสัญชาติ บรรทดัฐานและการขยายตวัของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา พบว่า การเรียกร้องของนกัวิชาการท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัใน
เร่ืองของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาและผลกระทบเชิงลบของแนวโน้มน้ี                   
เพื่อประชาธิปไตยอเมริกัน แหล่งท่ีมาของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและผลกระทบของ              
การเปล่ียนแปลงท่ีบรรทดัฐานของความเป็นพลเมือง ส าหรับการต่อสู้ทางการเมืองของชาวอเมริกนั 
บรรทดัฐาน สัญชาติ จะผลดัเปล่ียนจากรูปแบบ หนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีใชใ้นการเป็นพลเมือง
ท่ีมีส่วนร่วมเพื่อประชาธิปไตยและประชาสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองถือว่าเป็น             
วงกวา้งท่ีจะก าหนดองค์ประกอบของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งท่ีเสรีและเป็นธรรมท่ีเลือกรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถและควรจะเป็น 
วงท่ีกวา้งข้ึน ดงันั้นบรรทดัฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีควรจะ เป็นองคป์ระกอบส าคญั
ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยอธิบายทั้งดา้นของพลเมืองและผลกระทบต่อ
การเมือง การมีส่วนร่วมมากกวา่การไม่มีส่วนร่วมกบับรรทดัฐานจะเปล่ียนแปลงและขยายรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา 
 Cederman, Gleditsch and Hug (2009) ท าการวิจยัเก่ียวกบัวิธีการประชาธิปไตยอาจมีผล
ต่อความเส่ียงของสงครามกลางเมืองมีแนวโน้มท่ีจะพิจารณาการเปล่ียนแปลงเฉพาะในระดับ
โดยรวมของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและไม่ค่อยมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน กลไก             
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การตั้งสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นประชาธิปไตยท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการใชค้วามรุนแรงท่ี
ส าคญัมกัจะบ่งบอกวา่เป็นการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความโนม้
เอียงกลุ่มชาติพนัธ์ุหนัไปใชค้วามรุนแรง ความแตกต่างระหวา่งประเภทของความขดัแยง้และการใช้
จ่ายของการเลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนั พบวา่ สงครามกลางเมืองชาติพนัธ์ุมีแนวโนม้ท่ีจะปะทุข้ึนหลงั
การเลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้ งคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองต่อไปน้ี
ระยะเวลาของการไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง เม่ือจ าแนกถึงระดบัของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุและ           
ความขดัแยง้เหนือดินแดนหรือรัฐบาลผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
กลุ่มใหญ่โดยทัว่ไปมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในความขดัแยง้ของรัฐบาล พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะ   
ท าเช่นนั้น หลงัการเลือกตั้ง การเลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนั แต่สามารถลดความเส่ียงของความขดัแยง้ 
 Gilley (2010) ศึกษาเก่ียวกบัประชาธิปไตย ถูกตอ้งตามกฎหมายและการเมืองทัว่โลก 
โดยเฉพาะในเอเชีย รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา : ผูท่ี้มีส่วนได้และผูท่ี้มีส่วนเสีย
ความชอบธรรม (2009) และ ประชาธิปไตยของจีนในอนาคต (2004) พบว่า ภาคประชาสังคมท่ี
แข็งแกร่งช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยเขม้แข็ง โดยมัน่ใจการเลือกตั้งท่ีเป็นธรรมไดม้าตรฐานของ
การก ากบัดูแลท่ีดีจากการปลูกฝังเง่ือนไขทางการเมืองภายใน ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยสามารถ
เจริญเติบโตได้ ประเทศท่ีมีการเลือกตั้งท่ีเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ จะสร้างมาตรฐานของ       
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญั คือ ความเขม้แข็งของภาค
ประชาสังคม การศึกษาความจริงและ จะเป็นประชาธิปไตยท่ีแสดงให้เห็นวา่ ภาคประชาสังคมและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย จะร่วมกนัเสริมการบริหารจดัการท่ีดี  
 Ndoma and Tumin (2011) ศึกษาเก่ียวกบัการเลือกตั้งทัว่ไปปี ค.ศ. 2008 ในประเทศ
มาเลเซียเพื่อตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองซ่ึงไม่เคยมีใน
ประวติัศาสตร์ของประเทศน้ี การสูญเสียท่ีนั่งสองในสามส่วนใหญ่ของรัฐสภาในปี ค.ศ. 1969 
ขณะท่ีฝ่ายคา้นใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการท างานการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยเร่ืองราวทางการเมืองเต็ม
รูปแบบ การตรวจสอบโดยให้โอกาสในการประชาสัมพนัธ์ท่ีส าคญัในสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
แตกต่างกนั ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมสนับสนุน  
การเลือกตั้งกบัพรรคร่วมรัฐบาล 
 จากผลการวิจยั สรุปได้ว่าบริบทของการเลือกตั้งนั้น ช่องทางการส่ือสารทางการเมือง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจทางการเมืองและการระดมใน   
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองส่ือสารมวลชนหรือการลงโฆษณาและการจดัให้มีเวทีสาธารณะก็
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของภาคประชาชนอีกทั้งบริบททาง
สังคมครอบครัวซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดทางการเมือง ในส่วนของการด าเนินโครงการ
แจกเบ้ียยงัชีพและดูแลคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุยงัแฝงดว้ยการหวงัผลให้ผูสู้งอายุเป็นฐานคะแนนเสียง
ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปขณะท่ีกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) และธนาคารโลกสนบัสนุน 
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ธรรมาภิบาล วา่เป็นธรรมนูญในการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้เกิดความสมดุลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
และเป็นหลกัในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีส าหรับรัฐบาล โดยจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาระหว่างองค์กรภาครัฐกบัภาคประชาชนแต่มกัมีปัญหาการใชง้บประมาณในทางมิชอบ
ดงันั้น การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนงาน/
โครงการ ควรค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาลในความสัมพนัธ์ของบริบททางการเมืองภาคประชาชนกบั
กระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน อนัน าไปสู่รูปแบบการรวมกลุ่มทางการเมืองเพื่อรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลไปยงัการเลือกตั้งเพื่อให้ผูแ้ทนไปท าหน้าท่ีบริหารกิจการ
สาธารณะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 


