บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “หลักธรรมาภิบาลในมิติความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ตารา ผลงานวิจยั ทั้งในประเทศ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องและได้ประมวลรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชน
3. บริ บทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4. ธรรมาภิบาลกับการเมืองภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
6. แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน
7. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
1. ความหมายของธรรมาภิบาล
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกระทา กระบวนการ
หรื ออานาจในการบริ หารการปกครอง ซึ่ งเมื่ อใช้กบั รั ฐจะมี ความหมายใกล้เคี ยงกับคาว่า ภาครั ฐ
(State) ทั้งนี้ อาจจะหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบราชการ (Civil Service) นอกจากนี้
คาว่า Governance ยังอาจจะใช้ได้สาหรับองค์กรของภาคเอกชนในความหมายที่เฉพาะเจาะจง
สาหรับ การบริ หาร การปกครองหน่ วยงาน เช่นการใช้ร่วมกับคาว่า Corporate Governance จะ
หมายถึง กลไก ขอบเขตการดาเนินงาน กติกา กฎระเบียบ และวิถีทางที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะใช้
ในการบริ หารจัดการภายในของหน่วยงาน สรุ ปคาว่า Governance คือกระบวนการโดยการตัดสิ นใจ
ซึ่ งวิเคราะห์ได้วา่ Governance จะให้ความสาคัญกับองค์กรที่มีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ
(Informal) คนที่อยูใ่ นองค์กรเป็ นผูต้ ดั สิ นใจกระทาตามโครงสร้างและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ส่ วน
คาว่า “ธรรมรัฐ” “ธรรมาภิบาล” หรื อ “การบริ หารจัดการที่ดี” มีความหมายที่เป็ นภาษาอังกฤษ
เดียวกันคือ Good Governance (เสนีย ์ คาสุ ข, 2544, หน้า 54-66) มีนกั วิชาการและองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศกล่าวถึงความหมายและคานิ ยามของ Good Governance หรื อธรรมาภิบาลไว้ในเอกสาร
ตาราและการประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายๆ แห่ง ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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Good Governance น่ าจะเป็ นการปรับศัพท์ทางเศรษฐกิ จ คือ Economic Governance
มาเป็ นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ จึงถือได้วา่ เป็ นศัพท์ใหม่และมีความหมายหลายประการ แต่ถา้ มองอย่าง
ลึกๆแล้วก็น่าจะหมายถึงกระบวนการปกครองบริ หารที่อาศัยปรัชญา หลักการที่ถูกต้องเอื้ออานวย
ประโยชน์ ต่ อสั ง คมและประเทศชาติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ปั ญ หาของสั ง คมและน ามาซึ่ ง
ความเจริ ญในด้านต่างๆ ตัวอย่างของหลักการของธรรมรัฐในสมัยโบราณ เช่น หลักทศพิธราชธรรม
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2541, หน้า 6)
ธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย ADB (Governance : Sound Development Management, 1995)
กล่าวว่า Good Governance คือ การมุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการจัดการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อให้แ น่ ใ จว่า นโยบายที่ ก าหนดไว้ไ ด้ผ ล หมายถึ ง การมี บ รรทัดฐานเพื่ อให้ มี
ความแน่ ใ จว่า รั ฐ บาลสามารถสร้ า งผลงานตามที่ สั ญ ญาไว้ก ับ ประชาชนได้ (อมรา พงศาพิ ช ญ์
และนิตยา ภัทรลีรดะพันธุ์, 2541, หน้า 75-95)
Good Governance คื อ ผลลัพธ์ ของการจัดการกิ จกรรมซึ่ งบุ คคลและสถาบันทัว่ ไป
ภาครั ฐและเอกชนมี ผลประโยชน์ร่วมกันได้กระทาลงไปในหลายทาง มีลกั ษณะเป็ นขบวนการที่
เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่ งอาจนาไปสู่ การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ (อานันท์
ปันยารชุน, 2542, หน้า 26)
UNDP ให้นิยาม Good Governance หมายถึง การดาเนินงานของภาคการเมือง การบริ หาร
และเศรษฐกิ จที่จะจัดการกิ จการของประเทศในทุ กระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และ
สถาบันต่างๆ ที่ประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่ งผลประโยชน์ ปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองตาม
กฎหมาย และแสดงความเห็ น ที่ แ ตกต่ า งกัน บนหลัก การของการมี ส่ ว นร่ ว ม ความโปร่ ง ใส
ความรับผิดชอบ การส่ งเสริ มหลักนิ ติธรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดลาดับความสาคัญทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ยื น อยู่บ นความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ทางสั ง คม และเสี ย งของคนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รับการพิจารณาในการตัดสิ นใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุ ดจิต นิ มิตกุล,
2543, หน้า 13-22)
องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA (Participatory Development and
Good Governance Report of the Aid Study Committee, 1995) กล่าวว่า Good Governance
คือรากฐานของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม โดยกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ที่จะส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
สร้ างบรรยากาศให้เกิ ดกระบวนการมี ส่วนร่ วม จะนาไปสู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน พึ่งตนเองได้และมี
ความยุติธรรมทางสังคม (อมรา พงศาพิชญ์, 2543, หน้า 68-81)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 ได้ให้หลักการของคานิยาม การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ไว้ดงั นี้ การบริ หาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็ นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุ รกิ จ
เอกชนและ ภาคประชาชน ซึ่ งครอบคลุมถึ งฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายราชการและฝ่ ายธุ รกิ จ
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สามารถอยู่ร่วมกัน อย่า งสงบสุ ข มี ค วามรู ้ รัก สามัค คี และร่ วมกันเป็ นพลัง ก่ อให้เกิ ดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และเป็ นส่ วนเสริ มความเข้มแข็งหรื อสร้างภูมิคุม้ กันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้ องกันหรื อ
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่ หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู ้ สึกถึ งความยุติธรรม
ความโปร่ ง ใส และความมี ส่ วนร่ วมอันเป็ นคุ ณลักษณะส าคัญของศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และ
การปกครองแบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สอดคล้องกับความเป็ นไทย
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบนั (สุ ดจิต นิมิตกุล, 2543)
ในส่ ว นของเอกชนมี ก ารนาหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ด้วยเช่ นกัน เรี ย กว่า Corporate
Governance หรื อบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็ นการดาเนินการไปด้วยหลักธรรมที่ถูกต้อง เพื่อเสริ มศักยภาพ
ในการแข่งขันและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดการที่ดีช่วยให้ระบบถ่วงดุลและระบบตรวจสอบดีข้ ึน
เป็ นการใช้หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุ ลให้สิ่งที่ไม่ดีถูกขจัด คงไว้แต่สิ่งที่ดีตามหลักธรรมะของ
พระพุทธเจ้าคือ “มัชฌิมาปฏิปทา” (ทักษิณ ชินวัตร, 2545)
ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) เป็ นการบริ หารงานของภาครั ฐในทุ ก ๆ ด้านโดย
ชอบธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการใช้กระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกส่ วนของสังคม
ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพื่อให้ประเทศมีพ้ืนฐาน
ประชาธิ ปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมด้านกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริ หารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, หน้า 39)
Kofi Annan อดีตเลขาธิ การองค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็ นแนวทาง
การบริ หารงานของรั ฐที่ เป็ นการก่ อ ให้เกิ ดการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลัก นิ ติ ธ รรม สร้ า งเสริ ม
ประชาธิ ปไตยมีความโปร่ งใส และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ (Weiss, 2000)
จากความหมายของธรรมาภิ บ าลที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ธรรมาภิ บาล หมายถึ ง
หลักในการปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุ มดูแล กิ จการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลอง
ครองธรรม ให้เป็ นการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีการดาเนิ นชี วิตที่เป็ นสุ ขอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิ ทธิผล หลักประสิ ทธิภาพ หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติธรรม
หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ
2. ความหมายของธรรมาภิบาลภาครัฐ
ธรรมาภิบ าล เป็ นคาที่ ใช้กนั อย่างแพร่ หลายทั้ง ในภาคเอกชนและภาครัฐ การสร้ าง
แนวคิดเพื่ออธิ บายความหมายหรื อนิยามของธรรมาภิบาล มีความหลากหลายและขึ้นอยูก่ บั มุมมอง
ซึ่ ง เป็ นรากฐานของหลัก เหตุ ผลหรื อตรรกะ (Logic) รวมถึ ง ความแตกต่ างที่ ตอ้ งการอธิ บ าย
ธรรมาภิบาลในกรอบคิดแคบแบบง่ายๆ หรื ออธิ บายในกรอบกว้างที่ครอบคลุ มองค์ประกอบต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อนแต่โดยพื้นฐานทัว่ ไป ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรื อภาคเอกชน
ธรรมาภิ บ าลคื อ การใช้อ านาจ (Authority) การใช้ อ านาจนี้ เชื่ อ มโยงถึ ง ระบบตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบและการควบคุม (Accountability and Control) ทั้งในการจัดตั้งระดับสากลและ
ท้องถิ่ น ในโครงสร้ างบรรทัดฐานและการปฏิ บตั ิที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงการใช้
อานาจนั้นจะเน้นระบบการควบคุ ม โดยตั้ง ใจหรื อไม่ ได้ต้ งั ใจ (Williamson, 1996) เมื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในภาคธุ รกิจเอกชน ธรรมาภิบาลจึงเน้นการออกแบบสถาบัน (Institutions) ที่หล่อหลอม
หรื อบังคับให้ฝ่ายจัดการซึ่ งทาหน้าที่เป็ นกลไกการใช้อานาจ (Agents) อย่างมีสติและซึ มซับการให้
ความสาคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์หรื อสวัสดิการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ซึ่ งเป็ นเสมือน
เจ้านาย (Principles) ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั บนหลักการดังกล่าว พื้นฐานธรรมาภิบาลในภาค
ธุ รกิ จเอกชนจึ งเน้นในด้านการกาหนดทิ ศทางและการกากับดู แล (Steering Function) โดย
คณะกรรมการบริ ษทั และโดยผ่านโครงสร้างสิ ทธิ์ สิ นทรัพย์ (Property Rights Structures) ที่กาหนด
ตามกรอบความรับผิดชอบรวมถึงโดยการทาสัญญาจ้าง ฝ่ ายจัดการที่สามารถตรวจสอบและทบทวน
ได้ ส่ วนการประยุกต์ใช้แนวคิ ดและหลักการของธรรมาภิบาลสาหรับภาครัฐ มีท้ งั ส่ วนคล้ายคลึ ง
และแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคเอกชน ส่ วนคล้ายคลึงคือการครอบคลุมสถาบันที่หล่อหลอมให้
ผูบ้ ริ หารสาธารณะ (Public Mangers) คานึ งถึงผลประโยชน์สาธารณะ ในฐานะเป็ นเจ้านายและ
การใช้งบประมาณและทรัพยากรสาธารณะอย่างคุม้ ค่า อย่างไรก็ตามนักคิดในสาขาการบริ หารรัฐกิจ
มี ค วามเห็ นพ้องกัน ส่ วนใหญ่ ว่า ธรรมาภิ บ าลภาครั ฐมี ค วามแตกต่ า งกับ ภาคเอกชนหลายด้า น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิ ปไตย (Democratic Governance)
ประการแรก ธรรมาภิบาลภาครัฐตั้งอยู่บนฐานของนิ ติธรรมหรื อหลักการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) องค์กรสาธารณะต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อทาหน้าที่บริ หารการนากฎหมาย
สู่ การปฏิบตั ิ ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรไม่วา่ จะเป็ นจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง อัตรากาลังคน
และงบประมาณ มี ผลมาจากอานาจทางกฎมายธรรมาภิ บาลภาครั ฐ จึ ง ผูก พันกับ กฎหมายและ
กระบวนการกาหนดกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายสู งสุ ดของสังคมคือรัฐธรรมนูญ ซึ่ งกาหนดกรอบ
พื้นฐานของสถาบัน (Institutional Frameworks) ที่ เกี่ ยวโยงกับนโยบายสาธารณะและการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ Lynn, Jr., Heirich, and Hill (2001, p.30) จึงเสนอข้อโต้แย้งว่าตรรกะที่เป็ นหัวใจ
สาคัญของธรรมาภิบาลภาครัฐมีตวั แบบเกี่ยวข้องกับการเลือกของฝ่ ายนิติบญั ญัติ การประเมินผลทาง
การเมื อ งและธรรมาภิ บ าลธรรมาภิ บ าลจึ ง เป็ นตัว เชื่ อ มโยงสถาบัน ต่ า งๆ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ กับ
การกาหนดนโยบายและการบริ หารนโยบายสาธารณะ หรื ออีกนัยหนึ่งกฎหมายสู งสุ ดของสังคมคือ
รัฐธรรมนู ญ ซึ่ งกาหนดกรอบพื้นฐานของสถาบัน (Institutional Frameworks) ที่ เกี่ ยวโยงกับ
นโยบายสาธารณะและการนานโยบายไปปฏิบตั ิ Lynn, Jr., Heirich, and Hill (2001, p.30) นัน่ เอง
ประการที่สอง ธรรมาภิบาลภาครัฐยังเกี่ ยวข้องกับการกระทาร่ วม (Collective Actions)
ระหว่ า งหน่ ว ยงานองค์ ก รและสถาบัน ทุ ก ภาคส่ ว น จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารประสานงานการเป็ น
พันธมิตรการสร้างแนวร่ วมรวมถึ งบูรณาการบริ การด้านต่างๆ เข้าด้วยกันมากกว่าเน้นการแข่งขัน
แบบตลาด
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ประการที่สาม ธรรมาภิบาลภาครัฐมีรูปแบบความสัมพันธ์ลกั ษณะแนวราบ และระหว่าง
สถาบัน (Interinstitutional Relations) ในการบริ หารและอยูภ่ ายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงของรัฐ
ในทิศทางที่มีการลดอานาจอธิ ปไตย การลดความสาคัญของเขตอานาจทางศาล และการกระจายตัว
ของสถาบัน ที่ เ คยสั ง กัด อยู่ภ ายใต้โ ครงสร้ า งอ านาจรวมศู น ย์ ดัง นั้น ระบบธรรมาภิ บ าลจึ ง เน้น
ความสาคัญของการประสานงานและความร่ วมมือ ระหว่างสถาบันมากกว่าการทาสัญญาอย่างเป็ น
ทางการ การจัดสรรเกี่ยวกับสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินและการมุ่งผลทางเศรษฐกิจในธรรมาภิบาลภาคเอกชน
ดังนั้น ความหมาย ของธรรมาภิบาลภาครัฐจึงสามารถให้คานิ ยามได้หลายลักษณะซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั จุดเน้นและฐานตรรกะที่ใช้ อาทิ ธรรมาภิบาลคือ จารี ต สถาบัน กระบวนการที่เป็ นพื้นฐาน
และหลัก การว่า จะใช้อานาจอย่า งไร พลเมื องมี สิ ท ธิ์ มี เสี ย งแค่ ไ หน รวมถึ งวิธี ก ารการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับสาธารณะ (The Institute of Governance, อ้างถึงใน Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, p.5)
3. องค์ ประกอบของธรรมาภิบาล
การอธิ บายองค์ป ระกอบของธรรมาภิ บ าลเพื่ อใช้ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
สาระส าคัญและองค์ป ระกอบของธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง เป็ นข้อ เสนอขององค์ก ารระหว่า งประเทศ
นักวิชาการต่างประเทศ องค์การภายในประเทศ นักวิชาการไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ย วข้อ งเพื่ อน ามาก าหนดเป็ นกรอบในการศึ ก ษาธรรมาภิ บ าล ในการบริ หารงานขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะอธิ บายในลาดับต่อไป
องค์ก ารระหว่า งประเทศมี บ ทบาทอย่า งส าคัญ ต่ อ การก าหนดองค์ป ระกอบของ
ธรรมาภิบาล ซึ่ งภายหลังได้รับการถ่ายทอดผ่านหน่ วยงานต่างๆ ทั้งหน่ วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ของรั ฐและองค์ก รพัฒนาเอกชน ในระดับ ระหว่า งประเทศและภายในประเทศอย่า งแพร่ หลาย
ด้วยวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงและแตกต่างกันของแต่ละองค์การ บรรดาองค์การระหว่างประเทศที่มี
บทบาทอย่างสาคัญต่อการกาหนดองค์ประกอบธรรมาภิ บาล ประกอบด้วยธนาคารโลก (World
Bank) โครงการในการพัฒนาของสหประชาชาติ (United and Development Programme : UNDP)
ธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย (The Asian Development Bank : ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund : IMF) ประเทศในกลุ่มเครื อจักรภพอังกฤษ องค์การเพื่อความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD)
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมส าหรั บเอเชี ยและแปซิ ฟิกขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Economic and Social Commissino for Asia and Pacific : UN-ESCAP)
สาหรับธนาคารโลก (World Bank) ได้นาแนวคิดธรรมาภิบาลนี้ ไปใช้ครั้งแรกเมื่ อ
ประมาณปี ค.ศ. 1989 ได้ให้ความสาคัญกับธรรมาภิ บาลว่าเป็ นลักษณะและแนวทางของการใช้
อานาจทางการเมื อง เพื่ อบริ หารจัดการงานของบ้านเมื อง โดยเฉพาะการจัดการทรั พ ยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนาเพื่อช่วยในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลที่สาคัญในด้านประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ
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ของรัฐบาลให้สามารถให้บริ การ มีระบบที่ยตุ ิธรรม มีกระบวนการทางกฎหมายที่อิสระรวมทั้งการมี
ระบบราชการที่ มี ค วามโปร่ ง ใส รั บ ผิ ด ชอบและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ธนาคารโลกยัง ได้
กาหนดให้เรื่ องการคอร์ รัปชัน่ เป็ นหลักการสาคัญ ในระเบียบวาระที่เกี่ยวกับการจัดการปกครองและ
การบริ หารนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าทรัพยากรถูกนาไปใช้ตามครรลองที่
ถูกต้อง (ไชยวัฒน์ ค้ าชู และคณะ, 2545, หน้า 31-35) ในปี ค.ศ. 1992 ธนาคารโลก(World Bank,
1992) อธิ บายถึ งการบริ หารกิจการบ้านเมือง (Governance) ว่าเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับลักษณะของการใช้
อานาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา ซึ่ งครอบคลุ ม
ประเด็จในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ การบริ หารจัดการภาครัฐ ภาระความรับผิดชอบ
กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ความโปร่ งใสและข้อมูลข่าวสาร
สถาบันแห่งธนาคารโลก ได้วางระเบียบวิธีในการศึกษาวิจยั เชิ งเปรี ยบเทียบเพื่อวัดระดับ
คุณภาพ ของการบริ หารกิจการบ้านเมืองของบรรดาประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึ่ งครอบคลุมประเด็น 6
มิติ ดังนี้
1. การมี สิทธิ์ มีเสี ยงของประชาชนและภาระรั บผิดชอบ (Voice and Accountability)
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึ งการมี
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นของบุคคลและสื่ อมวลชน ตลอดจนเสรี ภาพในการชุ มนุ มและ
สมาคม
2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุ นแรง (Political Stability and
Absence of Violence) ซึ่ งเป็ นเรื่ องของโอกาสความเป็ นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้ เสถียรภาพหรื อถูก
โค่นล้มโดยอาศัยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุ นแรง
ทางการเมืองและการก่อการร้าย
3. ประสิ ทธิ ผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่ งให้ความสาคัญในเรื่ องของ
คุณภาพการให้บริ การความสามารถของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระดับความเป็ นอิสระ
จากการแทรกแซงทางการเมื อง รวมถึ งคุ ณภาพของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ ความมุ่งมัน่ จริ งจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว
4. คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่ งเป็ นเรื่ องขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการกาหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการ
ดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้
5. นิติธรรม (Role of Law) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ ายต่างๆ มีความมัน่ ใจ
และยอมรับปฏิ บตั ิตามกฎกติ กาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุ ณภาพของการบังคับให้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญา การตรวจและการอานวยความยุติธรรมรวมถึงโอกาสความเป็ นไปได้ที่จะ
เกิดอาชญากรรมและความรุ นแรง
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6. การควบคุมปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
การใช้อานาจรั ฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรู ปแบบของการทุจริ ตประพฤติ มิชอบเพียงเล็กน้อย
หรื อขนานใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นนาทางการเมืองและนักธุ รกิจเอกชนที่มุ่งเข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์
UN-ESCAP (ทศพร ศิ ริสัมพันธ์ , 2552, หน้า 14-16) อธิ บ ายว่า การบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ ยวข้องกับการจัดการโครงสร้ าง และความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
การเมือง ซึ่ งครอบคลุมทั้งในส่ วนของสถาบันทางการเมืองที่มีลกั ษณะอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ การตัดสิ นใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริ หารกิจการของบ้านเมืองและแก้ไขปั ญหาของสังคม
ตลอดจนกระบวนการเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นหรื อ ฝ่ ายต่ า งๆ ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ และการนานโยบายสาธารณะไปสู่ การปฏิบตั ิภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมาย
อันชอบธรรม โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อทาให้มนั่ ใจว่า ข้อเรี ยกร้ องของความต้องการของทุ กฝ่ ายใน
สัง คม จะได้รับการรั บ ฟั ง และนาเข้า มาพิ จารณาไตร่ ตรองในการตัดสิ นใจและก าหนดนโยบาย
สาธารณะ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งทาให้ปัญหา
ทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบลดลงในท้ายที่สุด
ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 UNDP ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่วา่ เป็ นเรื่ องของการใช้อานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบา้ นเมือง
รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อธรรมาภิบาล ซึ่ งได้นาเรื่ อง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ดว้ ย รวม 9 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์ มีเสี ยงในการตัดสิ นใจทั้ง
โดยทางตรง หรื อผ่านสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมที่เปิ ดกว้างนั้นต้อง
ตั้งอิงอยูบ่ นพื้นฐานของการมีเสรี ภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่ วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์
2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็ นธรรม และไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิโดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของสิ ทธิ มนุษยชน
3. ความโปร่ งใส (Transparency) ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรี ของข้อมูล
ข่ า วสาร บุ ค คลที่ มี ค วามสนใจเกี่ ย วข้องจะต้องสามารถเข้า ถึ ง สถาบัน กระบวนการและข้อมู ล
ข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี้ การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องมีความเพียงพอต่อการทาความเข้าใจ
และการติดตามประเมินสถานการณ์
4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดาเนิ นงานต้องพยายาม
ดูแลเอาใจใส่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
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5.การมุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus-Oriented) มี ก ารประสานความแตกต่ า งในผล
ประโยชน์ของฝ่ ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย
กระบวนการขั้นตอนใดๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
6. ความเสมอภาค/ความเที่ ย งธรรม (Equity) ชายหญิ ง ทุ ก คนต้อ งมี โ อกาสปรั บ ปรุ ง
สถานะและรักษาระดับชีวิตความเป็ นอยูข่ องตน
7. ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ (Effectiveness and Efficiency) สถาบัน และ
กระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ตอ้ งใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจไม่วา่ จะอยูใ่ นภาครัฐ ภาคเอกชน
หรื อองค์กรภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทัว่ ไปและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในสถาบันของตน
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผูน้ าและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมองที่
เปิ ดกว้างและเล็ง การณ์ ไกล เกี่ ยวกับการบริ หารกิ จการบ้า นเมื องและการพัฒนามนุ ษ ย์ (สังคม)
รวมถึ งมีจิตสานึ กว่าอะไรคือความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจใน
ความสลับซับซ้อนของบริ บททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่ในแต่ล ะ
ประเด็นนั้น
ทั้งนี้ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่นาเสนอโดยธนาคารโลก มี ความคล้ายคลึ งกับ
องค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าลของโครงการในการพัฒ นาของสหประชาชาติ ที่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ
ธรรมาภิบาลในองค์ประกอบด้านความโปร่ งใส ความสานึ กรับผิดชอบ การส่ งเสริ มหลักนิ ติธรรม
โดยโครงการในการพัฒนาของสหประชาชาติ จะเน้นที่การมีส่วนร่ วมในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม
ของประชาชนและกลุ่ ม ต่ า งๆ รวมถึ ง คนยากจนและผู ้ด้ อ ยโอกาสที่ ส ามารถแสดงออกซึ่ ง
ผลประโยชน์และปกป้ องสิ ทธิของตนเองตามกฎหมาย และสามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างกันได้
(สุ ดจิต นิ มิตกุ ล , 2543, หน้า 13-24) ขณะที่ ธ นาคารพัฒนาแห่ ง เอเชี ยกล่ าวถึ ง องค์ประกอบของ
ธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับธนาคารโลกและโครงการในการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจ และการร่ วมประสานงานในขั้น
การก าหนดนโยบายและการปฏิ บ ัติ การตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงาน การยึ ด
หลักกฎหมายในการปฏิบตั ิงานรวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย
นอกจากนี้ ต้องให้ความสาคัญกับการควบคุ มการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของธนาคารโลก โดยพิจารณาความพยายามของรัฐที่จะควบคุ มการคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดกลไก
และกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนอี กด้วย สาหรั บกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศเป็ นองค์กร
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทอย่างสาคัญในภาคการเงิ น และมีโครงการให้เงินกูแ้ ก่ประเทศสมาชิ ก
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โดยให้ถือว่า หลักธรรมาภิบาลที่กองทุนกาหนดเป็ นเงื่อนไข ในการช่วยเหลือและการให้คาปรึ กษา
และนาแก่ ป ระเทศสมาชิ ก นาไปปฏิ บ ตั ิ ซึ่ ง องค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าลที่ ก องทุ นการเงิ นระหว่า ง
ประเทศ กาหนดสอดคล้องกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ หลายประการ เช่น การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนตลอดจนการเพิ่ ม โอกาสให้ค นจนหรื อ คนด้อ ยโอกาส สามารถเข้า มามี ส่ วนร่ ว มใน
การร้ องเรี ยนหรื อตรวจสอบการทางานของหน่ วยงาน การสร้ างระบบความรั บผิดชอบที่ ชัดเจน
มี ค วามโปร่ งใส โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในเรื่ องเกี่ ย วกับการเงิ น กองทุ นการเงิ นระหว่างประเทศให้
ความสาคัญอย่างยิ่งกับการจัดการทรั พยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยระบบการคลังและงบประมาณจะต้องมีความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้มีระบบบัญชี ระบบการตรวจสอบและรายงานผลที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของ
สากล มีการขจัดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งมีความเห็นสอดคล้องกับธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย (สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2542, หน้า 9-10) ในที่สุดกระแสการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีหรื อธรรมาภิบาลก็ได้ถูกผลักดันให้เข้ามาสู่ ประเทศไทย (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2552, หน้า 16)
โดยสรุ ป องค์การระหว่างประเทศส่ วนใหญ่ได้อธิ บายองค์ประกอบของธรรมาภิ บาล
ในแง่มุมของการบริ หารราชการในภาพกว้าง แต่มีบางหน่วยงานที่กล่าวถึงองค์กรปกครองท้องถิ่ น
และภาคเอกชนด้วย เช่ น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมสาหรั บเอเชี ยและแปซิ ฟิกของ
องค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ตามข้อเสนอองค์ประกอบธรรมาภิ บาลอาจแตกต่างกันไปบ้าง
แล้วแต่จุดเน้นและการนาไปใช้ของแต่ละองค์การ แต่สาระสาคัญขององค์ประกอบจากการศึกษา
พบว่า มี องค์ป ระกอบหลายประการซึ่ ง องค์ก ารส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญร่ วมกัน ประกอบด้วย
องค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าลด้า นการมี ส่ วนร่ วม ความโปร่ ง ใส ความส านึ ก รั บ ผิด หลัก นิ ติธ รรม
ประสิ ท ธิ ภาพ การขจัดและการควบคุ ม การคอร์ รัป ชัน่ ในขณะที่ มี องค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าลที่
แตกต่างหลากหลายบ้าง สาหรับองค์ประกอบธรรมาภิบาลบางประการ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์
การให้ค วามส าคัญและการนาไปใช้ อาทิ ธนาคารโลกได้ใ ห้ค วามาส าคัญกับ ระบบที่ ยุติธ รรม
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมส าหรั บเอเชี ยและแปซิ ฟิกขององค์การสหประชาชาติ
ให้ ค วามส าคัญ กับ ความสามารถในการตอบสนองการตัด สิ น ใจร่ ว มกัน ความเสมอภาคและ
ความทัว่ ถึง
นักวิชาการต่ างประเทศอธิบายองค์ ประกอบของธรรมาภิบาล
Santiso (2001, pp.14-18) ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับ
Healy and Robinson และ Romeo ซึ่ งกล่าวว่า ธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยการส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่ งการมีส่วนร่ วมจะช่วยสร้างความสามัคคี ความร่ วมมือใน
การสนับ สนุ น นโยบาย ซึ่ ง ภาคประชาสั ง คมถื อเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มากต่ อ การสร้ า งทุ น ทางสัง คม
อีกทั้งต้องมีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความยุติธรรม การสร้างและส่ งเสริ มความเข้มแข็งใน
การตรวจสอบ การสร้ างความโปร่ งใสในการกาหนดนโยบาย และการส่ งเสริ มการปกครองโดย
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ยึด หลัก ของกฎหมาย ซึ่ ง ระบบกฎหมายที่ ใ ช้ต้องสามารถบังคับ ใช้ไ ด้จริ ง โดยบุ ค ลากรต้อ งมี
ความเป็ นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายด้วย ทั้งนี้ Santiso เห็ นว่า การต่อสู ้กบั การคอร์ รัปชัน่ หรื อ
การลดโอกาสในการคอร์ รัปชัน่ ยังเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง ซึ่ งความโปร่ งใสใน
การบริ หารงานภาครัฐที่สามารถแก้ปัญหาการคอร์ รัปชัน่ ได้ ส่ วน Smith (2007, p.6) มีความเห็นต่อ
องค์ประกอบธรรมาภิบาลที่คล้ายคลึงกับ Healy and Robinson, Romeo และ Santiso ซึ่ งเห็นว่าควร
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้ในการบริ หาร
ราชการ และตรวจสอบผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองโดยภาคประชาชน การยึดมัน่ ต่อระบบกฎหมาย
ตามหลักนิ ติธรรม การบริ หารงานภาครัฐอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การขจัดการคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี้
ยังให้ความสาคัญกับการปฏิ รูปเศรษฐกิ จและการบรรเทาความยากจน (Economic Reform and
Poverty Alleviation) และสิ ทธิ มนุษยชนอีกด้วย แต่ท้ งั นี้ Smith ยังให้ความสาคัญการกระจายอานาจ
ทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนด้วยเพราะถือว่า
เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการถ่วงดุลอานาจในการบริ หารราชการ
องค์ประกอบของนักวิชาการที่กล่ าวมาทั้งหมดยังสอดคล้องกับข้อเสนอองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลของ Hoen (2001, pp.59-61) ที่กล่าวถึ งการบริ หารงานภาครัฐควรอยูบ่ นพื้นฐานของ
หลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความสานึ กรับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบทางบัญชี
การเงิ นในการปฏิ บตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการกาหนดนโยบายซึ่ งภาครัฐ
ควรมีปฏิสัมพันธ์กบั สังคมภายนอก โดยมีคณะกรรมการที่สร้างปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน มีความโปร่ งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องชี้ แจงเพื่อให้ประชาชน
และผูเ้ กี่ ยวข้องเข้า ใจปั ญหาด้า นข้อจากัดของเงิ นงบประมาณของรั ฐ ตลอดจนความโปร่ งใสใน
การให้ความดีความชอบ การให้ค่าตอบแทนที่ส่งเสริ มการแข่งขันและจูงใจข้าราชการ และภาครัฐ
ควรมีความสามารถในการทานายได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอเพิ่มเติมว่าหน่ วยงานภาครัฐ
ต้องมีกลไกในการรั บปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพหน่ วยงานต่างๆ มีการติ ดตามผลการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการ และมีการป้ องกันปั ญหาการคอรัปชัน่ ของข้าราชการอีกด้วย
นอกจากนี้ Worthington (2003, pp.1-3) ยังได้กล่าวถึงหลักการสาคัญที่ทาให้ประเทศ
สิ ง คโปร์ เป็ นประเทศหนึ่ งในเอเชี ย ที่ ได้รับ การจัดให้เป็ นประเทศที่ มี ค วามมัน่ คัง่ และประสบ
ความส าเร็ จ อย่า งสู ง ด้า นทางเศรษฐกิ จ โดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ซึ่ งมี
องค์ป ระกอบที่ส าคัญที่ ทาให้สิงคโปร์ ประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย ระบบกฎหมาย (Legal
System) สะอาดโปร่ ง ใส (Clean) ปลอดการคอร์ รัป ชั่น (Free of Corruption) ประสิ ทธิ ภาพ
(Efficient) ความรับผิดชอบ (Responsive) ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้ มีความสอดคล้องและสนับสนุ น
องค์ประกอบธรรมาภิบาลที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยงั เห็ นว่าควรให้ความสาคัญกับการบริ หาร
ด้ว ยระบบคุ ณ ธรรม (Meritocratic) หลัก เสถี ย รภาพ (Stable) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และ
ความถูกต้องและยุติธรรม (Fair and Impartial) ขณะที่ Ahrens (2006) เป็ นนักวิชาการอีกท่านหนึ่ ง
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ที่เห็นว่าองค์ประกอบธรรมาภิบาลควรประกอบด้วย หลักความโปร่ งใส (Transparency) หลักการมี
ส่ ว นร่ ว ม (Partivipation) และหลัก ความส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ซึ่ งมี ค วามเห็ น ต่ อ
องค์ประกอบธรรมาภิ บ าลไม่ แตกต่ างจากนัก วิชาการที่ ก ล่ า วมาแล้วมากนัก ส่ วนองค์ป ระกอบ
ด้านหลักการคาดคะเนได้ (Predictability) มีความสอดคล้องกับข้อเสนอของ Hoen (2001)
Kaufman and Kraay (2007) เป็ นนักวิจยั ในโครงการดัชนีธรรมาภิบาลโลก (World Wide
Governance Indicators Project) ภายใต้ก ารก ากับ ของธนาคารโลกได้จดั ท างานวิจยั เกี่ ย วกับ
ธรรมาภิบาลในการสร้างและปรับปรุ งชุ ดดัชนี ช้ ี วดั ธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมมากที่สุดสาหรับทุก
ประเทศ เห็ น ว่า ธรรมาภิ บ าลประกอบด้ว ยองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ 6 ประการ ได้แ ก่ เสี ย งของ
ประชาชนและความรับผิดชอบในผลงาน หลักกฎหมาย การควบคุมการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คุ ณภาพ
ของรัฐในการกากับดูแลเสถียรภาพทางการเมืองและสันติภาพภายในประเทศ และประสิ ทธิ ผลใน
การทางานของรัฐบาล ส่ วน Huther and Shah (1998, pp.11-17) มีความเห็ นต่อองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลในทานองเดียวกันกับนักวิชาการท่านอื่นรวมถึง Kaufman and Kraay (2007) แต่มิได้
กล่ าวถึ งการเมื องมากนัก ทั้งนี้ มุ่งให้ความสาคัญกับการประยุก ต์การวัดธรรมาภิ บาลในการคลัง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยสรุ ป ว่า ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของการบริ ห ารควรประกอบด้ว ย หลัก การที่ ค วรให้
ความสาคัญประกอบด้วยประการแรก การมีส่วนร่ วมของพลเมือง ซึ่ งการมีส่วนร่ วมจะเกี่ยวข้องกับ
เสรี ภาพทางการเมืองของประชาชนในการแสดงออก และยังมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองอีกด้วย
ประการที่ สอง การให้ค วามสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารราชการของหน่ วยงานภาครั ฐ
รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสิ น ประการที่สาม การปลอดการคอร์ รัปชัน่ และ
ประการที่ สี่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒ นาสั ง คมซึ่ งเกี่ ย วข้องกับ ตัวชี้ วัด การพัฒ นาทรั พ ยาการมนุ ษ ย์
การกระจายรายได้และความสามารถในการจัดการด้านเศรษฐกิจของหน่วยงาน
โดยสรุ ป นักวิชาการต่างประเทศส่ วนใหญ่ได้อธิ บายองค์ประกอบของธรรมาภิบาลใน
การบริ หารราชการไว้ว่า ประกอบด้วยองค์ป ระกอบที่ ส าคัญคื อการมี ส่ วนร่ วม ความโปร่ า งใส
ความส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบ หลัก นิ ติ ธ รรม ประสิ ท ธิ ภ าพ การแก้ปั ญ หาและขจัด การคอร์ รั ป ชั่ น
แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายท่านยังได้นาเสนอองค์ประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างหลากหลายและ
คล้ายคลึ งกันบ้างบางส่ วน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การให้ความสาคัญและการนาไปใช้ประโยชน์ อาทิ Santiso
และ Worthington ที่ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านความถู กต้องและยุติธรรมเช่ นเดี ยวกัน
ขณะที่ Hoen เห็ นว่าควรมี องค์ประกอบด้านหลักการคาดคะเนได้ (Predictability) อี กทั้ง Smith
ยังให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจน
นอกจากนี้มีองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ที่นกั วิชาการต่างประเทศนาเสนอไว้น่าสนใจหลากหลาย
ประการ เช่ น ความสามารถของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น การมี ส่วนร่ วมทางการเมื อง การติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการ ระบบคุณธรรม หลักเสถียรภาพ ประสิ ทธิ ผล คุณภาพของรัฐในการกากับ
ดูแล เสถียรภาพทางการเมืองและสันติภาพภายในประเทศ เป็ นต้น แต่องค์ประกอบดังกล่าวนี้ มิได้
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เป็ นองค์ประกอบธรรมาภิบาลที่มีลกั ษณะร่ วมหรื อมีความเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการสาหรับใช้
ในการประเมินธรรมาภิบาลในหน่ วยราชการทัว่ ไป ดังนั้น องค์ประกอบที่แตกต่างกันในบางส่ วน
อาจนาไปใช้ในการประเมินธรรมาภิ บาลได้เหมาะสมสาหรั บบางองค์กรหรื อบางประเทศอย่า ง
ได้ผล ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ
นักวิชาการและหน่ วยงานในประเทศไทยอธิบายองค์ ประกอบของธรรมาภิบาล
อรพิน สพโชคชัย (2541) ได้สังเคราะห์ถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้อย่างกระชับ
ชัดเจนซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. การมี ส่ วนร่ วมของสาธารณชน (Public Participation) เป็ นกลไกกระบวนการที่
ประชาชน (ชายและหญิง) มีโอกาสและมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะ
เป็ นโอกาสในการเข้าร่ วมในทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผูแ้ ทนราษฎรที่ได้รับการเลื อกตั้ง
จากประชาชนโดยชอบธรรม การเปิ ดโอกาสให้สาธารณชนมี ส่วนร่ วมอย่างเสรี น้ ี รวมถึงการให้
เสรี ภาพแก่ สื่ อมวลชนและเสรี ภาพแก่ ส าธารณชน ในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งสร้ า งสรรค์
คุณลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่สาธารณชนมีส่วนร่ วมคือ การมีรูปแบบการปกครองและบริ หารที่
กระจายอานาจ
2. ความซื่ อสัตย์และโปร่ งใส (Honesty and Transparency) เป็ นกลไกที่มีความสุ จริ ตและ
โปร่ งใส ซึ่ งรวมถึงการมีระบบกติกาและการดาเนินงานที่เปิ ดเผยตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถ
เข้าถึ งและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี เป็ นธรรมถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหมายถึงการที่มี
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานกากับดูแล ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้
3. พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability)เป็ นกลไกที่มีความรับผิดชอบ
ในบทบาทภาระหน้าที่ ที่ มีต่อสาธารณะชน โดยมีการจัดองค์กรหรื อ การกาหนดกฎเกณฑ์ที่เน้น
การดาเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็ นธรรมในความหมายนี้
รวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ Political Accountability ซึ่ งมีความหมายที่มากกว่า
การมี ค วามรั บ ผิดชอบเฉพาะต่ อผูบ้ ัง คับ บัญชาหรื อกลุ่ มผูเ้ ป็ นฐานเสี ย งที่ ใ ห้ก ารสนับสนุ นทาง
การเมือง แต่ครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นนี้ องค์กรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องพร้อม
และสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผลการดาเนิ นงานทั้งในเชิ งปริ มาณ คุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ
และการใช้ทรัพยากรสาธารณะ ดังนั้น คุ ณลักษณะของความโปร่ งใสของระบบในลาดับที่สองจึง
เป็ นหัวใจสาคัญในการสร้าง Accountability
4. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) เป็ นกลไกที่มีองค์ประกอบของผูท้ ี่
เป็ นรั ฐบาลหรื อผูท้ ี่ เ ข้า ร่ ว มบริ ห ารประเทศ ที่ มี ค วามชอบธรรมเป็ นที่ ย อมรั บของคนในสัง คม
โดยรวม ไม่ ว่ า จะโดยการแต่ ง ตั้ง หรื อ เลื อ กตั้ง แต่ จ ะต้อ งเป็ นรั ฐ บาลที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ จาก
ประชาชนว่ามีความสุ จริ ต มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถที่จะบริ หารประเทศได้
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5. กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) มีกรอบ
ของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็ นธรรมสาหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซึ่ งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้
และสามารถใช้บงั คับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนซึ่ งคนในสังคมทุกส่ วนเข้าใจ
สามารถคาดหวังและรู ้วา่ จะเกิดผลอย่างไรหรื อไม่ เมื่อดาเนิ นการตามกฎเกณฑ์ของสังคม สิ่ งเหล่านี้
เป็ นการประกันความมัน่ คง ศรัทธาและความเชื่อมันของประชาชน
6. ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล(Efficiency and Effectiveness) เป็ นกลไกสาคัญที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน ไม่ ว่ า จะเป็ นด้า นการจัด กระบวนการท างาน การจัด องค์ ก ร
การจัดสรรบุคลากรมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ ม้ ค่าเหมาะสมมีการดาเนิ นการและ
การให้บริ การสาธารณะที่ให้ผลลัพธ์ เป็ นที่ น่าพอใจ และกระตุน้ การพัฒนาของสังคมในทุกด้าน
ทั้งด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ลิขิต ธี รเวคิน (2553 : 247) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ไทยได้เสนอหลักการของวิธีการ
ปกครองที่ดีไว้เช่นกัน ประกอบด้วย
1. ความชอบธรรม (Legitimacy)
2. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
3. ความโปร่ งใส (Transparency)
4. การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (Accountability)
5. การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Participation)
6. ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
อย่ า งไรก็ ต าม องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าลในทัศ นะของ อรพิ น ท์ สพโชคชั ย
สอดคล้องกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลของ ถวิลวดี บุรีกุล (2549, หน้า 9) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส าหรั บ วัด ธรรมาภิ บ าลประกอบด้ว ย 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ หลัก นิ ติ ธ รรม หลัก ความส านึ ก
รับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและหลักการกระจาย
อานาจ เป็ นองค์ประกอบที่ มี ความเห็ นแตกต่ า งและยัง สอดคล้องกับ องค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าล
ของ ไชยวัฒ น์ ค้ า ชู และคณะ (2545, หน้า 44) ที่ ก ล่ า วว่า องค์ป ระกอบพื้ นฐานของการสร้ า ง
ธรรมาภิ บ าลซึ่ ง ถื อเป็ นองค์ป ระกอบร่ ว มประกอบด้ว ย ความส านึ ก รั บ ผิด ชอบ ความโปร่ ง ใส
การจัดวิธีการปกครองแบบมีส่วนร่ วม และการสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่
เข้มแข็ง นอกจากนี้ ไชยวัฒน์ ค้ าชู และคณะ ยังให้ความสาคัญกับการปราบปรามการทุ จริ ตและ
การประพฤติมิชอบในการบริ หารราชการ ซึ่ งเป็ นความเห็นที่แตกต่างจาก อรพินท์ สพโชคชัย และ
ถวิลวดี บุรีกุล แต่สาหรั บ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้า 37) ได้กล่ าวถึ งวิธีการสร้ างให้เกิ ดมี
ธรรมาภิบาลประกอบด้วย การมีความโปร่ งใส ความสานึ กรับผิดชอบถูกตรวจสอบได้ และการมี
ส่ วนร่ วมเป็ นสาคัญ ซึ่ งมีความเห็ นที่ สอดคล้องกับข้อเสนอองค์ประกอบธรรมาภิ บาลของ อมรา
พงศาพิชญ์ และ นิตยา ภัทรลีรดะพันธุ์ (2541) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบธรรมาภิบาลว่าประกอบด้วย
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การมีส่วนร่ วม (Participation) ความโปร่ งใส (Transparency) ความสานึกรับผิดชอบ (Accoulability)
ขณะที่องค์ประกอบด้านความสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) เป็ นองค์ประกอบที่แตกต่างจาก
นักวิชาการท่านอื่น ส่ วน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2548, หน้า 33-38) กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญ
ของธรรมาภิบาล 9 ประการ ซึ่ งสอดคล้องกับนักวิชาการท่านอื่ น ได้แก่ การมีฉันทานุ มตั ิร่วมใน
สังคม (Consensus Orientation) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) ความเสมอภาค
(Equity) และการมีวสิ ัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision)
นอกจากนี้ ระเบี ย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการสร้ า งระบบการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองและสัง คมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้กาหนดองค์ประกอบของธรรมาภิ บาลไว้ประกอบด้วย 6
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลัก นิ ติ ธ รรม หลัก คุ ณ ธรรม หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม
หลักความสานึ กรั บผิดชอบ และหลักความคุ ม้ ค่า ซึ่ งส่ งผลให้หน่ วยงานราชการหลายแห่ งได้นา
หลักการดังกล่าวนี้ ไปประยุกต์ใช้ในหน่ วยงาน เช่ น สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) เป็ นต้น ในภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งยังให้ความสาคัญกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลเดิมทั้ง 6 ประการเช่นเดิม แต่ท้ งั นี้ ได้
กาหนดเป้ าหมายของการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรื อธรรมาภิบาลที่มุ่งให้มีการบริ หารราชการ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ
การบริ หารราชการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุ ม้ ค่าในเชิ งภารกิ จของรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิ บตั ิงาน การปรับปรุ งภารกิ จของส่ วนราชการ การอานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (สถาบันพระปกเกล้า , 2547, หน้า 15-19) อย่างไรก็ตามเมื่อสถาบัน
พระปกเกล้า (2548, หน้า 1-10) ได้จดั ทาโครงการวิจยั ขยายผลเพื่อพัฒนาตัวชี้ วดั ธรรมาภิบาล ซึ่ งได้
มี การปรั บ ปรุ งให้ส อดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศักราช
2540 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยกาหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลไว้ 10 ประการ ได้แก่
1. หลักนิ ติธรรม เป็ นหลักที่ มีความมุ่งหมายที่ จะคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
จากการใช้อานาจของรั ฐ โดยมี หลัก การส าคัญประกอบด้วย หลัก การแบ่ งแยกอานาจ หลัก การ
คุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ หลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายของฝ่ ายตุ ล าการและฝ่ ายปกครอง
หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้ อหา หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย และ
หลักความเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของรัฐธรรมนูญ
2. หลัก คุ ณ ธรรม เป็ นหลัก ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การควบคุ ม ตนเองด้ว ยความสมัค รใจใน
การปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยมโนธรรม สานึ ก ในความผิดชอบชั่วดี โดยมี หลักการที่ ส าคัญประกอบด้วย
ปลอดจากการทุจริ ต ปลอดจากการทาผิดวินยั ปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชี พจรรยาบรรณ
และความเป็ นกลางของผูบ้ ริ หาร
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3. หลัก ความโปร่ ง ใส เป็ นหลัก การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นลัก ษณะที่ มี
พฤติ ก รรมที่ รู้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อาศั ย อ านาจหน้ า ที่ ก ระท าการใดๆ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีหลักการที่สาคัญในด้านโครงสร้าง ด้ านการให้โทษ ด้านการให้คุณ
และด้านการเปิ ดเผยมีส่วนร่ วม
4. หลักการมีส่วนร่ วม เป็ นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองและการบริ หาร เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุ มชนและของชาติ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชาชน โดยการให้
ข้อมูลแสดงความคิ ดเห็ น ให้คาแนะนาปรึ กษาร่ วมวางแผนร่ วมปฏิ บตั ิ รวมตลอดจนการควบคุ ม
โดยตรงจากประชาชน หลักการที่สาคัญประกอบด้วย การรับฟั งความคิดเห็น การให้ขอ้ มูล การร่ วม
ตัดสิ นใจ และการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่ วม
5. หลักสานึ กรับผิดชอบ เป็ นหลักการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการตรวจสอบทาง
การบริ หาร ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ งานกับผูบ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงาน ซึ่ งประกอบด้วย การบริ หารงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การมีเป้ าหมายที่ชดั เจน การมีการสร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน การมีระบบ
การติดตามประเมินผล การจัดการกับผูไ้ ม่มีผลงานและการมีแผนสารอง
6. หลักความคุม้ ค่า เป็ นหลักการที่มุ่งเน้นการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้
มีประสิ ทธิ ภาพ มีความประหยัดและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
7. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นหลักการที่เกี่ ยวกับการจัดการด้านทุนมนุ ษย์โดย
ประสานความสามารถของคนในองค์ ก าร และการพัฒ นาความก้า วหน้ า ในอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพคนในองค์ก ร โดยมี ห ลัก การที่ ส าคัญ ประกอบด้ว ยการจัด การอย่ า งบู ร ณาการ
การติดต่อสื่ อสารในองค์กร บริ หารปฏิบตั ิงานอย่างคุม้ ค่าสร้างสรรค์และสร้างเสริ ม มีการเชื่อมโยง
ในการทางาน มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง มีระบบคัดเลื อกและ
เลิกจ้างที่เป็ นธรรม สร้างความไว้วางใจในองค์กรและมีความผูกพันองค์กร
8. หลักการบริ หารจัดการ เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการตัดสิ นใจ และกระบวนการที่
มี ก ารนาผลของการตัดสิ น ใจไปปฏิ บ ัติโดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทั้ง นี้ เปิ ดโอกาสให้ ท้ งั ผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องร่ วมมื อกันทางานให้บรรลุ ผล เพื่อให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความพึงพอใจ ตลอดจนมี
การปรับเปลี่ยนตนเองให้เกิดการพัฒนา และสามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
9. หลักองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นระบบหรื อกระบวนการต่างๆ ที่ ใช้เป็ นเครื่ องมื อใน
การถ่ายทอดความรู ้ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื่ อง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้น
เรื่ อยๆ ขององค์กรหรื อกลุ่มเครื อข่าย เป็ นความรู ้ท้ งั ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ การประยุกต์ใช้ ตลอดจน
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางความรู ้ หรื อ
การน าความรู ้ ใ หม่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี หลัก การที่ ส าคัญ ประกอบด้ว ยการปรั บ ตัว เข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ ม
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การพัฒนาการเรี ย นรู้ การใช้ผลของการเรี ย นรู้ การเสริ มสร้ างความสามารถ การจัดการความรู้
การมีเครื่ องมือและเทคโนโลยี และการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้
10. หลัก การจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ นความสามารถใน
การบริ หารจัดการในการเสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารที่มีความเร็ วสู งโดยนาข้อมูลเสี ยงและ
วีดิทศั น์มาเชื่ อมโยงกันให้ได้สารสนเทศที่ ตอ้ งการเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้ได้ง่ายขึ้ น โดยมี
หลักการที่สาคัญ ประกอบด้วยการที่องค์กรมีการจัดชุดข้อมูล องค์กรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารไปใช้ จ ริ ง องค์ ก รมี ก ารพัฒ นาระบบเครื อข่ า ยสารสนเทศและมี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างภายในและระหว่างองค์กรอื่นๆ ด้วยกัน
ในกรณี ข องกระทรวงมหาดไทย ก าหนดองค์ประกอบในการเสริ มสร้ างการบริ หาร
กิ จ การบ้า นเมื องและสั ง คมที่ ดี ข องกระทรวงมหาดไทยมี 11 องค์ป ระกอบคื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ความยัง่ ยืน สิ่ งที่ชอบธรรม ความโปร่ งใส ความเป็ นธรรมและความเสมอภาค ความรู ้และทักษะของ
เจ้าหน้าที่ ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิ ติธรรม ความรับผิดชอบ และการเป็ น
ผูก้ ากับดูแล (จุมพล หนิมพาณิ ช, 2550, หน้า 452-454) จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบของธรรมมาภิบาล
ที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นไปทางด้านบริ หาร การปกครอง การพัฒนา และการกระจาย
อานาจ ซึ่งเป็ นสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง (สุ ดจิต นิ มิตกุล 2543, หน้า 13-24)
มีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2550, หน้า 20-21) ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นการมีส่วนร่ วมของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐใน
การบริ หารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มและพลังการทางานที่สอดประสานกัน เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
ในการให้บริ การประชาชน
2. ความยัง่ ยืน (Sustainability) มีการบริ หารงานที่อยู่บนหลักการของความสมดุ ลทั้งใน
เมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
3. ประชาชนมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ช อบธรรม (Legitimacy) และให้ ก ารยอมรั บ
(Acceptance) การด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของประชาชน
ประชาชนพร้อมที่จะยอมสู ญเสี ยประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกัน
4. มีความโปร่ งใส (Transparency) ข้อมูลต่างๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริ งของการดาเนิ นการ
และสามารถตรวจสอบได้ มีการดาเนินการที่เปิ ดเผยชัดเจนและเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
5. ส่ งเสริ มความเป็ นธรรม (Equity) ความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนา
อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ และมีระบบการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ที่ชดั เจน
6. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิ ธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะ เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้
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กับการทางานได้ และมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ชดั เจน เพื่อให้ทุกหน่ วยงานยึดถื อเป็ น
แนวปฏิบตั ิร่วมกัน
7. ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิ ดโอกาสให้สตรี ท้ งั
ในเมืองและชนบทเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนและสังคมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะที่หลากหลาย
(Diverse Perspectives) รวมทั้งต้องยุติขอ้ ขัดแย้งด้วยเหตุผลหาจุดร่ วมที่ทุกฝ่ ายยอมรับร่ วมกันได้
9. การดาเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุ งแก้ไข
และเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็ นธรรม
10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานจะเป็ นตัวชี้ วดั สาคัญในการประเมินความสาเร็ จของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
11. การเป็ นผูก้ ากับดู แล (Regulator) แทนการควบคุ ม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กร
ท้องถิ่นซึ่ งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด หรื องานบางอย่างก็ตอ้ งแปรรู ปให้เอกชนดาเนินการแทน
ในการประชุ ม อ.ก.พ.ร. เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การบริ หารกิ จการบ้า นเมื องที่ ดี ครั้ งที่
7/2554 เมื่ อ วันที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2554 ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบข้อเสนอแผนการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา
ธรรมาภิ บ าลในภาคราชการเพื่ อ การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี อ ย่า งยัง่ ยื น และให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณา ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบ
กับข้อเสนอแผนการส่ งเสริ มและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอย่างยัง่ ยืนตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (GG Framework) เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในข้อเสนอแผนการส่ ง เสริ ม ฯ ที่ คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี มติ
เห็ นชอบแล้ว (ออนไลน์, 2558) สาหรั บความหมายของหลักธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ทั้ง 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย มีดงั นี้
1. การบริ หารจัดการภาครั ฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ประสิ ทธิผล (Effectiveness) การตอบสนอง (Responsiveness)
2. ค่านิ ยมประชาธิ ปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย ภาระรับผิดชอบสามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) เปิ ดเผย/โปร่ งใส (Transparency) หลักนิ ติธรรม (Rule of Law)
ความเสมอภาค (Equity)
3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม/การพยายามแสวงหา
ฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) การกระจายอานาจ (Decentralization)
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4. ความรั บ ผิดชอบทางการบริ หาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
คุณธรรม/จริ ยธรรม (Morality/Ethics) ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8
ประการ (I AM READY) ได้แก่
I - Integrity
ซื่ อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง
A - Activeness
ทางานเชิงรุ ก คิดเชิงบวกและมีจิตบริ การ
M - Morality
มีศีลธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม
R - Responsiveness
คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นที่ต้ งั
E - Efficiency
มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ
A - Accountability
ตรวจสอบได้
D - Democracy
ยึดมัน่ ในหลักประชาธิ ปไตย
Y - Yield
มุ่งผลสัมฤทธิ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 8-9) ได้กาหนดความหมาย
และความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ทั้งหน่ วยงาน องค์กรภาครั ฐ ภาคเอกชนโดยมี องค์ประกอบ 10 หลัก ในการปกครอง การบริ หาร
การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย หลักประสิ ทธิ ผล
หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลัก การตอบสนอง หลัก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก การมี
ส่ วนร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
10 องค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายของแผนการปฏิ บ ัติ ร าชการ ตามที่ ไ ด้รั บ งบประมาณมาด าเนิ น การ รวมถึ ง สามารถ
เที ย บเคี ย งกับ ส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ มี ภารกิ จ คล้า ยคลึ ง กัน และมี ผ ลการปฏิ บตั ิ ง านใน
ระดับ ชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สุขต่ อประชาชน โดยการปฏิ บตั ิ ราชการจะต้องมี
ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ าประสงค์ที่ ชัด เจน มี ก ระบวนการปฏิ บ ัติ ง านและระบบงานที่ เ ป็ น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2. หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิ คและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสม
ให้องค์กรสามารถใช้ทรั พยากรทั้งด้านต้นทุ นแรงงานและระยะเวลาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ต่อ
การพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ ราชการตามภารกิ จ เพื่ อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริ การที่สามารถดาเนิ นการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและสร้ างความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึ งตอบสนองความคาดหวัง
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หรื อ ความต้อ งการของประชาชนผู้รั บ บริ ก าร ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ มี ค วามหลากหลาย และ
มีความแตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ และผลงานต่ อเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ โดยความรั บผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับ ที่ ส นองต่ อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
5. หลักความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้ แจง
ได้เ มื่ อ มี ข ้อ สงสั ย และสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารอัน ไม่ ต้อ งห้ า มตามกฎหมายได้อ ย่ า งเสรี
โดยประชาชนสามารถรู ้ ทุกขั้นตอนในการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชนและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุ กกลุ่ ม มี โอกาสได้เข้าร่ วมในการรั บ รู ้ เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ
ร่ ว มเสนอปั ญหาหรื อประเด็ นที่ ส าคัญที่ เกี่ ย วข้องร่ ว มคิ ดแนวทางร่ ว มการแก้ไ ขปั ญหาร่ วมใน
กระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ ายโอนอานาจการตัดสิ นใจ
ทรั พยากร และภารกิ จจากส่ วนราชการส่ วนกลางให้แก่ หน่ วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่ น) และภาคประชาชนดาเนิ นการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึ งการมอบอานาจ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการตัด สิ นใจและการด าเนิ น การให้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ
และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่ วนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใน
การบริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิคานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตั ิได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยก เพศชายหรื อหญิ ง ถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรื อสุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จและสัง คม ความเชื่ อทางศาสนา การศึ ก ษา
การฝึ กอบรม และอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุ ค คลที่ ไ ด้รับ ประโยชน์ แ ละเสี ย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่ ไ ด้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้อ ง
ไม่ มี ข ้อ คัด ค้า นที่ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้ใ นประเด็ น ที่ ส าคัญ โดยฉัน ทามติ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งหมายความว่ า เป็ น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
จากการศึกษาองค์ประกอบธรรมาภิบาล ของนักวิชาการและหน่ วยงานในประเทศไทย
รวมถึ งกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง สรุ ปได้ว่า ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
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ด้า นการมี ส่ วนร่ วม ความโปร่ ง ใส ความส านึ ก รั บ ผิดชอบ หลัก นิ ติธ รรม ความคุ ้ม ค่ า หรื อหลัก
ประสิ ทธิ ภาพ หลักประสิ ทธิ ผล หลักการตอบสนอง หลักคุ ณธรรมซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการปลอดจาก
การทุ จ ริ ต ปลอดจากการท าผิ ด วินัย ปลอดจากการท าผิด มาตรฐานวิ ช าชี พ จรรยาบรรณ และ
ความเป็ นกลางของผูบ้ ริ ห าร การปราบปรามการทุ จริ ต และการประพฤติ มิ ชอบในการบริ หาร
ราชการ นอกจากนี้ มีองค์ประกอบธรรมาภิบาลที่นอกเหนื อจากที่กล่าวมา ซึ่ งมีความหลากหลายแต่
อาจเป็ นองค์ประกอบเฉพาะที่พฒั นาขึ้นมาสาหรับบางองค์กรซึ่ งอาจมิได้มีความเห็นพ้องต้องกันกับ
นัก วิ ช าการท่ า นอื่ น ซึ่ งอาจน าไปใช้ใ นการประเมิ น ธรรมาภิ บ าลได้ อ ย่ า งเหมาะสม ส าหรั บ
บางหน่วยงาน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์และผูน้ าไปใช้ อาทิ องค์ประกอบด้านกลไกทางการเมือง
ที่ ช อบธรรม การกระจายอ านาจ ความสามารถคาดการณ์ ไ ด้ การมี ฉั น ทานุ ม ัติ ร่ ว มในสั ง คม
ความเสมอภาค การมีวสิ ัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารจัดการองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้นาองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
หลัก ในการบริ ห ารจัด การบ้า นเมื อ งที่ ดี โดยยึ ด หลัก ปฏิ บ ัติ 10 ประการคื อ หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล
หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลัก การตอบสนอง หลัก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก การมี
ส่ วนร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ
ซึ่ งเป็ นแนวทางส าคัญ ในการจัด ระเบี ย บสั ง คมทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริ มให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในกระบวนการของการบริ หารกิ จการ
บ้านเมือง อันจะนาไปสู่ ความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. รู ปแบบและระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ
รู ปแบบธรรมาภิบาลภาครัฐ
พื้นฐานและกรอบตรรกะ (Logical Framework) มีความสาคัญในสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดองค์กรและโครงสร้างของธรรมภิบาล ไม่วา่ จะเป็ นธรรมาภิบาลภาคเอกชน
หรื อภาครั ฐ ตรรกะธรรมาภิ บาลขององค์กรภาคเอกชนตั้งอยู่บ นฐานของความสัม พันธ์ ระหว่า ง
องค์ก รและตลาดบริ ษ ทั ต่ า งๆ ถู ก จัดตั้ง องค์ก รขึ้ นมาและบริ หารเพื่ อตอบสนองหรื อปรั บ ตัวให้
สอดคล้องกับแรงจูงใจภายนอก (External Incentives) ที่กาหนดโดยโครงสร้ างอุตสาหกรรม
และตลาด ผู ้น าองค์ ก รและยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ก ารจัด การจึ ง มี บ ทบาทส าคัญ ในการก าหนดกรอบ
ธรรมาภิบาลแต่สาหรั บภาครัฐจุดเริ่ มต้นอยู่ที่ฐานนิ ติธรรม หรื อการปกครองโดยกฎหมายองค์กร
สาธารณะต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อบริ หารกฎหมายธรรมาภิบาลและการจัดการต้องมีความรับผิดชอบต่อ
กฎหมายและกระบวนการกฎหมาย ซึ่ งครอบคลุ มตั้งแต่การสร้างกฎหมายการแปลความกฎหมาย
เป็ นนโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชนหรื อสาธารณะ ตลอดจนการตัดสิ นใจของผูเ้ ป็ นตัวแทนและ
ผูบ้ ริ หารที่ทรงอานาจกฎหมาย (Authoritative Decision Makers) และตัดสิ นใจในนามของ
ประชาชนตัวแทนที่ ม าจากการเลื อกตั้ง และผูบ้ ริ ห ารหน่ ว ยงานภาครั ฐจึ ง ใช้อานาจชอบธรรม
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(Legitimate Authority) กระทาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะในภาพรวมธรรมาภิบาล
ภาครัฐจึงอยูใ่ นกรอบคิดสถาบันนิยม (Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, pp.27-30)
ระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ
1. ธรรมาภิบาลระดับสถาบัน (Institutional Governance) ความคิดและความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันมีความเชื่อมโยงกับ 2 ประเด็นสาคัญ ประเด็นแรก คืออะไรคือกฎ (Rules) ที่กาหนด
หรื อสร้างรู ปแบบลักษณะหรื อคุ ณสมบัติ และวิธีปฏิบตั ิการ(Operationalization) ของสถาบันกฎ
ในที่ น้ ี อาจครอบที่ เป็ นทางการหรื อไม่ เ ป็ นทางการ ส่ ว นประเด็ นที่ ส อง คื อ ท าไมสถาบันหรื อ
ความสัมพันธ์ทางการปกครอง (Governing Relations) ดังกล่ าวถู กสร้ างขึ้ นมาและมี พลวัตร
(Dynamics) อย่างไรในการอนุ รักษ์และพัฒนาการของสถาบันในอนาคต สถาบันที่ เป็ นพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ทางการปกครอง อาจมี หลายรู ปแบบอย่างไรก็ตามรากฐานที่ เกี่ ยวโยงกับการจัดตั้ง
สถาบันธรรมาภิบาลประกอบด้วย 3 รู ปแบบคือกฎหมายการบริ หาร (Administrative law)
เศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political Economy) และแนวคิดสถาบันนิ ยมใหม่ (New Institutionalism)
(Sable, 1993)
2. ธรรมาภิบาลระดับองค์ กร (Organizational Governance) ธรรมาภิบาลระดับสถาบัน
ที่ ก ล่ า วในตอนต้นเป็ นรากฐานของการสร้ า งธรรมาภิ บ าลระดับ องค์ก ร ความสั ม พันธ์ ท างการ
ปกครองในระดับนี้ อยู่ในรู ปของโครงสร้ างฝ่ ายบริ หาร (Executive Structures) ของรัฐบาลซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นองค์รวมของหน่วยองค์กรและหน่ วยย่อยขององค์กรที่มีท้ งั ความสัมพันธ์บนฐานของ
ลาดับชั้นการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครอบคลุมตั้งแต่กระทรวงทบวงกรม
คณะกรรมการส านัก งานกลางส านัก งานพื้ นที่ ท้องถิ่ นและอื่ น ๆ หน่ วยงานและองค์ก รเหล่ า นี้
มีกฎระเบียบและทรัพยากรที่อาจเป็ นปั จจัยสนับสนุนขีดความสามารถการทางาน หรื อบ่อยครั้งอาจ
เป็ นปั จจัยข้อจากัดในการดาเนิ นงานของตนเองการสร้ างแนวร่ วมธรรมาภิ บ าล (Governance
Coalition) ในระดับสถาบันมีผลกระทบต่อทิศทางและเป้ าหมายในการดาเนิ นงานของธรรมาภิบาล
ระดับองค์กรถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในแนวร่ วมมากขึ้นเท่าใดโอกาสที่จะผลักดันให้การปฏิบตั ิงาน
ของหน่ ว ยงานเป็ นไปตามหลัก การเหตุ ผ ลและบรรลุ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของทางเลื อ กทาง
นิติบญั ญัติยอ่ มมีนอ้ ย
ธรรมาภิบาลระดับองค์กร ประกอบด้วย แนวทางหรื อกระบวนทัศน์การจัดการสาธารณะ
(Public Management) สองแนวคือ แนวทางแรกเน้นหลักการจัดการที่ให้ความสาคัญกับผลงานหรื อ
ผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) ที่เกิดจากระบบอานาจที่ได้รับมอบ (Mandates) และอยูภ่ ายใต้
เงื่ อนไขข้อจากัดเท่า ที่ เป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ นแนวความคิ ดที่ มองหลัก การจัดการสาธารณะในระยะสั้ น
(Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, p.59) หลักการจัดการจึงให้น้ าหนักกับงานประจาภายใน
องค์ ก ร และใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารที่ ม าจากพื้ น ฐานด้ า นจิ ต วิ ท ยาจิ ต วิ ท ยาองค์ ก ารยุ ท ธศาสตร์
และการเมืองเป็ นเครื่ องมือของกระบวนการจัดการส่ วนแนวทางที่สอง เน้นความสาคัญของบทบาท
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ผูจ้ ดั การสาธารณะ (Public Managers) ในฐานะผูไ้ ด้รับการมอบอานาจ ดังนั้นในกระบวนทัศน์น้ ี
ผูจ้ ดั การสาธารณะจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเมืองแนวร่ วม (Coalition Politics) และเป็ นตัวแทนผูม้ ี
อานาจทางการเมื องหรื อหน่ วยงานพื้ นที่ ในการสร้ า งเครื อข่ า ยความสั ม พันธ์ และความร่ วมมื อ
ระหว่า งภาคส่ ว นต่ า งๆ ของสั ง คมการจัด การสาธารณะในแนวคิ ด นี้ จึ ง เป็ นการมองระยะยาว
และชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า สถาบัน หรื อระบบราชการ มี ศ ัก ยภาพเป็ นทั้ง ปั จ จัย ส่ ง เสริ มและขัด ขวาง
ความสั ม พันธ์ ท างการปกครองหรื อธรรมาภิ บ าลในสั ง คมภายในกรอบความคิ ด นี้ เนื้ อ หาของ
ธรรมาภิ บาลมีขอบเขตครอบคลุ มพื้นที่กว้าง โดยเน้นทั้งด้านการกากับและควบคุ มการใช้อานาจ
และกระบวนการบริ หารขององค์กรราชการเศรษฐศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การสร้างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างสถาบันในสังคมภาวะผูน้ านโยบายสาธารณะ วัฒนธรรม
องค์ ก รของระบบราชการ และสมรรถนะการบริ หารจัด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ดั ง นั้ น
ธรรมาภิ บ าลระดับ องค์ก รจึ ง เกี่ ย วข้องกับ การอธิ บ ายให้เห็ นความสั ม พันธ์ ระหว่า งโครงสร้ า ง
ธรรมาภิบาลและผลลัพธ์ ผลกระทบและผลงานของรัฐบาลนัน่ เอง
3. ธรรมาภิบาลระดับเทคนิค (Technical Governance) ธรรมาภิบาลภาครัฐระดับ
เทคนิ คอาจอยูใ่ นรู ปแนวความคิดที่หลากหลาย อาทิเทคนิคแกนหลัก (Technical Core) สมรรถนะ
หลัก (Core Competencies) หรื องานพื้นฐาน (Primary Work) ของหน่วยงานและองค์กรสาธารณะ
ซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิ บตั ิ การผูซ้ ่ ึ งปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบและใช้ดุลพินิจเพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการส่ งมอบบริ การให้ได้ผลลัพธ์หรื อผลงานที่ประชาชนและสาธารณะต้องการ
รวมถึงด้านการกากับดูแลจากผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ เพื่อให้งานบริ การดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล ระบบงานพื้นฐานจึงมีความสาคัญทั้งในด้านที่เป็ นแหล่งต้นของความชอบธรรม
ตามกฎหมายด้านการแบ่งงานออกเป็ นงานย่อย (Tasks) ต่างๆ และด้านการสร้างความรู้สึกผูกพันใน
การทางานของเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ที่มีการติดต่อและความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน ไม่วา่ จะ
เป็ นครู อาจารย์ในโรงเรี ยน หมอและพยาบาลในโรงพยาบาล ตารวจในสถานีตารวจ และเจ้าหน้าที่
จัดเก็บภาษีในกรมสรรพากร เป็ นต้น สิ่ งที่เป็ นประเด็นธรรมาภิบาลในระดับงานพื้นฐานขององค์กร
สาธารณะ ครอบคลุมตั้งแต่อิทธิ พลของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกระจายอานาจลงสู่
ระดับสายงาน (Front-Line) การเมืองในกระบวนการทางานการให้บริ การพฤติกรรมการบริ หาร
การรั บ รู้ แ ละทัศ นคติ ข องประชาชนผู้รั บ บริ ก าร การพัฒ นาองค์ก รและกระบวนการท างาน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและเทคโนโลยีปฏิ บตั ิงานการบริ หาร และต่อต้านการเปลี่ ยนแปลง
และอื่ นๆ ผลงานทางวิช าการหลายด้านและหลายสาขา ได้ท าการศึ ก ษาวิจยั เพื่ออธิ บายให้เห็ น
สถานภาพธรรมาภิ บ าลในระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารนี้ ตัว อย่ า ง เช่ น ผลงานของ Lynn (1987),
Kaufman(1981), Moe (1984), Mechanic (1962), Lipsky (1980), และ Dunleavey (1991) เป็ นต้น
5. การสารวจการใช้ แนวความคิดธรรมาภิบาลในบริบทสั งคมไทย
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โดยหลักการสังคมศาสตร์ มกั ทาหน้าที่บรรยายอธิ บายและเป็ นกระจกสะท้อนเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม เพื่ อ พัฒนาความรู ้ แ ละความเข้า ใจในความเป็ นจริ ง ของสิ่ ง นั้น
ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ง ในส่ ว นที่ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ ใ นภาพรวมและรายละเอี ย ดข้อ เท็ จ จริ งที่ เ กี่ ย วข้อ ง
จุ ดมุ่ ง หมายของศาสตร์ จึง มุ่ง เน้นทั้ง ในด้านการสารวจ การบรรยายลัก ษณะ การอธิ บายเหตุ ผล
การท านายเหตุ การณ์ อนาคตหรื อการประยุก ต์ใช้ป ระโยชน์ เพื่อผลัก ดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
และพัฒนาเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว ความรู ้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลจึงมีคุณค่าครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
ดัง กล่ า วด้วย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ด้า นการสร้ า งรากฐานความรู ้ (Epistemological Foundation)
และรากฐานบรรทัดฐาน (Normative Foundation) ในระดับนโยบายสังคมสถาบันวิชาการ และ
หน่ วยงานระดับนโยบายมักมี บทบาทในการกาหนดความรู ้ และความหมายเกี่ ยวกับแนวความคิ ด
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล ดังนี้
5.1 บทบาทของรัฐบาลในกรอบธรรมาภิบาล
ระบอบธรรมมาภิบาล มีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อบทบาทรัฐบาล
รู ปแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างอานาจรวมศูนย์ของรัฐบาลรู ปแบบเดิม ในการกาหนดและ
ควบคุมนโยบายสังคมถูกเคลื่อนย้ายไปสู่ ระดับรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคมมากขึ้น
ในการตอบสนองต่ อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ การผูก ขาดอานาจเปลี่ ย นเป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การตัดสิ นใจจากภาคส่ วนต่างๆ จึ ง ทาให้เกิ ดค าถามว่ารั ฐบาลควรมี บ ทบาทหน้าที่ หลักอะไรใน
ระบอบธรรมาภิบาล (Denhardt J.V. and Denhardt R.B., 2003) จึงเสนอแนะว่ารัฐบาลภายใต้
ธรรมาภิบาลยังคงทาหน้าที่หลัก 3 ประการ
1. บทบาททัว่ ไป ในการจัดตั้งกฎหมายและกฎ กติกาทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการ
ทางานของเครื อข่ายในกรอบคิดนี้ รัฐบาลปฏิบตั ิงานในระดับสู งเน้นการผลักดันกฎหมายที่มาจาก
การตัดสิ นใจของเครื อข่ายนโยบายต่างๆ (Policy Networks) รวมถึ งการกาหนดกรอบหลักการ
ลักษณะกว้างของธรรมาภิบาล
2. รัฐบาลทาหน้าที่ช่วยเหลื อในการแก้ปัญหา ประเด็นการกระจายและการพึ่งพา
ทรั พ ยากรภายในเครื อ ข่ า ยและระหว่ า งเครื อ ข่ า ย รวมทั้ง การเข้า ไปช่ ว ยเหลื อ ในการปกป้ อง
ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่างสาขาและเครื อข่ายนโยบายที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งในรู ปของ
การสร้างดุลยภาพการต่อรองและการให้ความสะดวก
3. รั ฐ บาลท าหน้ า ที่ ติ ด ตามการท างานและความสั ม พัน ธ์ ข องเครื อ ข่ า ย เพื่ อ
รับประกัน และรักษาหลักการประชาธิ ปไตยความยุติธรรมทางสังคมและผลประโยชน์สาธารณะ
นอกจากบทบาทหน้าที่ดงั กล่าว Kettl (2005) ยังเพิ่มเติมว่า
4. รั ฐบาลควรบริ หารหน้าที่ พ้ืนฐาน ที่ กาหนดความเป็ นชาติ อาทิ การป้ องกัน
ประเทศและการต่างประเทศเป็ นต้น
5. การเก็บข่าวสารข้อมูลและส่ งเสริ มการสร้างฐานเชื่อมโยง
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6. การคิดกรอบยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมนโยบายทุกด้านของสังคม
5.2 ความท้าทายด้านความชอบธรรม
บทบาทรั ฐ บาลทางอ้อ มในกรอบของธรรมาภิ บ าล ท าให้ เกิ ด ค าถามเกี่ ย วกับ
ความชอบธรรมทางการเมือง การตัดสิ นกาหนดนโยบายของนักการเมืองที่ผ่านการเลื อกตั้ง และ
การบริ หารนโยบายและแผนงานสาธารณะของข้าราชการในรู ปแบบเดิม อาศัยกลไกและขั้นตอนที่
ตนเองสามารถควบคุ มโดยตรงและตรวจสอบได้วา่ เป็ นไปตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กบั ประชาชน
และผูท้ าหน้าที่ กากับนโยบายเบื้ องบนหรื อไม่อย่างไร แต่ในสถานการณ์ ธรรมาภิบาล กลไกและ
ขั้นตอนไม่สามารถควบคุ มได้เนื่ องจากการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนสังคมอื่นๆ ทั้งในการกาหนด
ทิศทางนโยบายและการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิรวมทั้งนักการเมืองและข้าราชการอาจ ไม่มีทกั ษะ
เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับแนวคิดและข้อเสนอที่มาจากมุมมองแตกต่างกัน ดังนั้นผลงานสาธารณะ
ที่เป็ นผลลัพธ์ออกมาอาจผิดความคาดหมายที่ประชาชนต้องการ และอาจเป็ นสาเหตุสาคัญของ
การตรวจสอบในด้านความชอบธรรม
5.3 ความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ
มิติสาคัญประการหนึ่งของธรรมาภิบาลคือ ขอบเขตที่กว้างและครอบคลุมสิ่ งต่างๆ
ที่มีความหลากหลายและอยู่นอกเขตแดนของรัฐบาลในรู ปแบบเดิ ม เช่ นเครื อข่ายระหว่างองค์กร
และสถาบันพันธมิตรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนนโยบาย (Policy Communities) ที่ขยาย
เขตอานาจเป็ นทางการ เป็ นต้น ภายในกรอบความสัมพันธ์เช่นนี้ ขีดความสามารถของการกาหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสังคมทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่สามารถโต้ตอบกับแรงกดดัน และการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
และภูมิภาค มุมมองธรรมาภิบาลจึงเน้นบทบาทของรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการจัดตั้งเป็ น
พื้นฐานหลักสาหรับการพัฒนาความสามารถ เชิ งนโยบาย (Painter and Pierre, 2005) อย่างไรก็ดี
รั ฐบาลในกรอบธรรมาภิ บาลมักพบปั ญหาข้อจากัดเนื่ องจากกระบวนการนโยบายหลายส่ วนอยู่
นอกเหนื ออานาจ การริ เริ่ มและควบคุมของรัฐบาล การระดมความสามารถในหลายๆ ด้านที่ รับใช้
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Collective Interests) จึงเป็ นเป้ าหมายและวิธีการที่ทาให้บรรลุผลสาเร็ จได้ยาก
Jayasuriya (2005) จึงมีขอ้ โต้แย้งการเพิม่ ขีดความสามารถเชิงนโยบายในรู ปของตัวแบบสหสัมพันธ์
(Relational Model) ที่ใช้สาหรับธรรมาภิบาลใหม่โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ
1. ล้มเลิกกรอบคิดการแบ่งส่ วนสังคมออกเป็ นสองขั้ว คือ ภาครัฐและ ภาคเอกชน
และสร้าง พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนรัฐและตัวแทนตลาด (Market Actors) ลักษณะ
ยืดหยุน่ มีการพึ่งพาต่อกันแบบซับซ้อน ในรู ปของภาคเอกชนในธรรมาภิบาลสาธารณะ (Private in
Public Governance) และมีสถาบันรู ปแบบผสม
2. สร้างกลไกและขีดความสามารถที่จาเป็ นสาหรับการให้อานาจ (Enabling) และ
ใช้อานาจในรู ปธรรมาภิบาล
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3. สร้างรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และประชาสังคมใหม่ เน้นการมีส่วนร่ วม
(Participation) ของประชาสังคม (Civil Society) ในแผนงานทางสังคมของรัฐบาล
4. การพัฒนาความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Capacity) ของตัวแทนจาก
ทุกฝ่ าย
5.4 การจัดบริ การสาธารณะในรู ปแบบใหม่
รั ฐ บาลในระบอบธรรมาภิ บ าลนั้น นับ วัน จะต้อ งพึ่ ง พาภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในฐานะของพันธมิตรมากขึ้ นในการจัดบริ การและส่ งมอบบริ การให้แก่ สาธารณะ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองจะกลายเป็ นแหล่งรายได้ของพันธมิตร เหล่านี้ ซ่ ึ งทาให้เกิดความสัมพันธ์
แบบพึ่งพาต่อกันการจัดหาและการผลิ ตบริ การสาธารณะ จึงมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ น
บริ การประเภทบริ การโครงสร้างพื้นฐานบริ การสังคมบริ การวิชาชีพและอื่นๆ นอกจากนี้ ประชาชน
ผูร้ ั บ ริ ก ารเข้ามาเกี่ ย วข้องกับ บริ ก ารสาธารณะในฐานะพลเมื องซึ่ ง มี ความคาดหวังและต้องการ
บริ การที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมบริ การสาธารณะในกรอบธรรมาภิบาล จึงเน้นคุณภาพสิ นค้าและ
บริ การมากขึ้นบริ การสาธารณะเน้นคุณภาพอาจครอบคลุมมิติต่างๆ ได้แก่ความสะดวกความมัน่ คง
ความไว้ใจได้ความเอาใจใส่ ส่วนบุคคลความสามารถแก้ปัญหาความยุติธรรม ความคุม้ ค่า และนัยยะ
อิทธิพลของความเป็ นพลเมือง (Carlson and Schwarz, 1995, p.29)
5.5 การกระจายอานาจรัฐบาลกลางมากขึ้น
ในกรอบธรรมาภิบาล ภาครัฐการผลักดันให้ระดับล่ างของรั ฐบาลมีอานาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานสู งขึ้น เป็ นประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสู งหลายประเทศที่
ประสบความส าเร็ จในกระบวนการพัฒนาสถาบันธรรมภิ บาลมานาน ต่ า งเห็ นพ้องกันในจุ ดนี้
สวีเดนได้กระจายอานาจด้านแผนงานสาธารณะสุ ข เกื อบทั้งหมดให้กบั รั ฐบาลท้องถิ่ นอังกฤษก็
ดาเนิ นการในทิศทางเดียวกันในด้านสุ ขภาพและการศึกษา (Kettl, 2005) แม้ในประเทศที่มีรัฐบาล
ลักษณะราชการรวมศูนย์อย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ก็มีการกระจายอานาจด้านหน้าที่ต่างๆ ให้ทอ้ งถิ่น
ดาเนิ นการมากขึ้ น การกระจายอานาจ การกาหนดนโยบาย และความรับผิดชอบในการบริ หาร
นโยบายและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลระดับท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชน
ทั้งที่แสวงหากาไรและไม่แสวงหากาไร จึงเป็ นประเด็นท้าทายในการพัฒนาธรรมาภิบาลของแต่ละ
ประเทศในยุคนี้
5.6 การเพิ่มภาระหน้าที่ดา้ นการประสานงานบริ การ
ในกรอบตรรกะของความเป็ นเครื อข่ า ยและความร่ วมมื อ จากหน่ ว ยงาน และ
องค์ ก รทั้ง ในภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม ในกระบวนการก าหนดนโยบายและ
การบริ หาร ภาระการประสานงานของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านบริ การที่เน้น
การระดมและบูรณาการในจุดเดียว การพัฒนาทักษะและความสามารถการประสานงานจึงกลายเป็ น
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สิ่ งสาคัญเพื่อหลี กเลี่ ยงการส่ งมอบบริ การแบบเบี้ยหัวแตกที่ทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยและค่าใช้จ่าย
ซ้ าซ้อนโดยไม่จาเป็ นประสบการณ์จากหลายประเทศมักพบว่า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ มักมี
แรงจูงใจที่เข้มแข็ง เมื่อทางานในขอบเขตพื้นที่ ที่ตวั เองรับผิดชอบโดยตรง แต่กลับมี แรงจูงใจที่
อ่อนแอเมื่อทางานร่ วมกับหน่ วยงานอื่นแม้ว่างานนั้นเป็ นการตอบสนองหรื อรับใช้ประชาชนกลุ่ม
เดียวกัน ธรรมาภิบาลภาครัฐในยุคนี้ จึงต้องการรู ปแบบการทางานข้ามหน่วยงาน (Cross-Unit) และ
ข้ามรัฐบาล (Cross-Government)
5.7 ความท้าทายด้านการจัดการ
การบริ ห ารและการจัดการสาธารณะที่ ต้ งั อยู่ รากฐานของการกระจายอานาจ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และพัน ธกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม มี ค วามต้อ งการด้า นความสามารถ
การจัดการที่ แตกต่างไปจากรู ปแบบและหลักการจัดการแบบเดิ ม หน่ วยงานอิสระและกึ่ งอิสระที่
เข้ามาร่ วมมื อกับภาครั ฐในการกาหนดนโยบายและจัดบริ การสาธารณะ ย่อมมี มุมมองจุ ดยืนทาง
ความคิดและวิธีการทางานที่เป็ นตัวของตัวเองมากกว่าการคล้อยตาม กฎระเบียบที่เคร่ งครัดตายตัว
และบ่อยครั้ งต้องการความชัดเจนในวัตถุ ประสงค์ และการตรวจสอบความสาเร็ จของแผนงาน/
โครงการที่ เป็ นรู ป ธรรม ซึ่ งวิธี ก ารท างานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ มัก จะละเลย ดัง นั้น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถด้านการบริ หารที่จะทางานร่ วมกับหน่ วยงานในภาคส่ วนอื่นๆ ได้ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
นอกจากทักษะการบริ หารทัว่ ไปทักษะการบริ หารสาธารณะในธรรมาภิบาล ยังต้องการความรู้พิเศษ
เกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ก ารเฉพาะในหน่ วยงานร่ วมในแต่ ล ะพื้ นที่ และสาขา วิธี ก ารบริ หารเครื อข่ า ย
ลักษณะซับ ซ้อน การบริ หารกระบวนการต่ อรองกับหน่ วยงานอิ ส ระหรื อกึ่ งอิ สระ วิธี การสร้ าง
โครงสร้ างแรงจูงใจที่ไม่ใช่ระบบราชการและการสร้ างจิตสานึ กของความรับผิดชอบร่ วมกัน Kettl
(2005) เรี ยกความรู ้และทักษะนี้ วา่ ชุดทักษะรัฐบาลทางอ้อม (Indirect Government Skill Set) ซึ่ งมัก
อยู่นอกกรอบการเรี ยนรู ้ และฝึ กอบรมด้านการบริ หารภาครั ฐในรู ปแบบเดิ ม (โกวิทย์ กังสนันท์,
2553, หน้า 5-13)
แนวคิดเกีย่ วกับการเมืองภาคประชาชน
แนวคิดเกี่ ยวกับการเมืองภาคประชาชนแพร่ หลายอย่างรวดเร็ วในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2540
หลัง จากรั ฐธรรมนู ญฉบับ ปั จจุ บ นั มี ผ ลใช้บ งั คับ แนวคิ ด ดัง กล่ า วนี้ ก็ ยิ่ ง กลายเป็ นประเด็ น ที่ ถู ก
นาไปใช้ในบริ บทต่างๆ ทั้งในแง่ที่เป็ นอุดมการณ์ เป็ นยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการเคลื่ อนไหว
ในทางการเมือง จึงเป็ นการสมควรที่จะกล่าวไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ยว่า ด้วยกระแสของแนวคิดเกี่ ยวกับเรื่ อง
การเมืองภาคประชาชน ทาให้เกิดกลไกต่างๆ ที่ภาคประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมและเปิ ดเวที
สาธารณะ รวมถึ ง เวที ท างการเมื อ งในระดับ ต่ า งๆ อย่า งมากมาย ทั้ง นี้ เฉพาะในแง่ ข องการมี
บทบัญญัติกฎหมายหรื อที่เรี ยกกันว่าเป็ นกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) สาหรับการมีส่วนร่ วมของ
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ประชาชนและการจัดโครงสร้างองค์กรในทางกฎหมายที่อยู่ในภาครัฐ เพื่อให้เอื้อต่อการเมืองภาค
ประชาชน (มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล , 2546, หน้า 11) ต่อมาเมื่อมี
การยกเลิ กรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้นาหลักการของรัฐนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาบัญญัติไว้เช่นเดิม แต่ได้ขยายสิ ทธิ ทางการเมืองในการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2554, หน้า 9-10)
1. ความหมายของการเมืองภาคประชาชน
มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายการเมืองภาคประชาชน ดังนี้
ประเวศ วะสี ให้ค วามหมาย การเมื อ งภาคประชาชนหรื อ การเมื อ งภาคพลเมื อ ง
หมายถึ ง พลเมื อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การวางแผนและขับ เคลื่ อ น
การพัฒนา และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ (สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร,
2554, หน้า 11)
บวรศัก ดิ์ อุ วรรณโณ (2542) อธิ บ ายการเมื องภาคประชาชน ว่า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
แนวคิ ดอุ ดมการณ์ ก ารปกครองแบบประชาธิ ปไตย การอธิ บายบนแนวทางนี้ พยายามที่ จะชี้ และ
อธิ บายให้เห็ นในเชิ งยุทธวิธีวา่ ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ เสรี ภาพได้ในทางตรงหรื อที่เรี ยกว่า
ประชาธิ ปไตยทางตรง (Direct Democracy) เช่น การที่ประชาชนใช้สิทธิ ในการเสนอกฎหมายหรื อ
การใช้สิท ธิ ใ นการถอดถอนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิส ภา สมาชิ ก สภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ก็ ถื อ ว่า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการเมื อ งภาคประชาชน ที่ เ ข้า ไปเคลื่ อ นไหวใน
โครงสร้างทางการเมืองในภาคที่เป็ นทางการทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น ดังที่ปรากฏไว้ใน
บทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญฉบับปั จจุ บนั ซึ่ งเกิ ดขึ้ นโดยกระบวนการในการจัดทารั ฐธรรมนู ญที่
ประชาชนเข้า มามี ส่ ว นในการจัด ท าในปั จ จุ บ ัน ก็ ย งั เป็ นอุ ป สรรคทั้ง นี้ เนื่ อ งจากถึ ง ที่ สุ ด แล้ว
กระบวนการในการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้า ยก็ ยงั อยู่ที่ การเมื องในระบบ ซึ่ งก็ คือพรรคการเมื องและ
นักการเมืองในทางยุทธศาสตร์ การเข้าไปเสริ มสร้ างให้ประชาชนทั้งในฐานะที่เป็ นปั จเจกและใน
ฐานะกลุ่ ม ต่างๆ เข้ามามี บ ทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อที่ เรี ย กกันว่า การเพิ่มบทบาททาง
การเมืองให้กบั ประชาชนมากกว่าการทาหน้าที่ในการเลือกตั้ง ก็น่าจะช่ วยทาให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองได้
สุ จิต บุญบงการ (2531) อธิ บายการเมืองภาคประชาชนว่า การที่ประชาชนเข้าร่ วมหรื อเข้า
ไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบการเมื อ งที่ เป็ นทางการหรื อกล่ า วได้ว่า การเมื อ งภาคประชาชนคื อ
ประชาธิ ป ไตยโดยผู้แ ทน (Representative Democracy) การที่ ป ระชาชนเข้า เป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมื อง การให้การสนับสนุ นพรรคหรื อผูส้ มัคร การไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งหรื อการสมัครรั บ
เลือกตั้งซึ่ งเป็ นโครงสร้างของระบบการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยตามแนวทางการอธิ บาย
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ระบบการปกครองของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่มีอิทธิ พลทางความคิดทั้งในทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็ นบทบาทของประชาชนที่พึงมีในระบบการเมือง
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2535, หน้า 61) การเมืองเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับรู ปแบบของรัฐและการจัด
ระเบี ย บความสั ม พันธ์ ภายในรั ฐระหว่า งผูป้ กครองและผูถ้ ู ก ปกครอง โดยเมื่ อสั ง คมมนุ ษ ย์ย งั มี
ความจาเป็ นที่จะต้องมีรัฐบาล คนเราจึงต้องแบ่งออกเป็ นสองพวกใหญ่ๆ คือ ผูท้ ี่ทาหน้าที่บงั คับกับ
ผูถ้ ูกบังคับเสมอ
ประชาชนหรื อพลเมื อง ค าศัพ ท์ภาษาอัง กฤษมี หลายค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยคลึ ง กัน
แยกได้ ดังนี้ (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2537, หน้า 140-141, 592)
Citizen หมายถึง พลเมือง ชาวเมือง ประชากร ประชาชน พลเรื อน
Civil
หมายถึ ง เกียวกับพลเรื อน พลเมือง ประชากร อย่างพลเมืองที่ดี เกี่ ยวกับ
หน้าที่พลเมืองที่ดี เกี่ยวกับคดีแพ่ง มีอารยธรรม มีมารยาท ไม่เกี่ยวกับศาสนา
People หมายถึง คนคนเราบุคคล มนุ ษย์ ประชาชนประชากรพสกนิ กรพลเมือง
ราษฎรอาณาประชาราษฎร์ ครอบครัว วงศ์ญาติ วงศ์ตระกูล ชุมชน
ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2542) อธิ บายการเมืองภาคประชาชนด้วยการให้ความหมาย
ของการแสดงออกในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งในบริ บทสังคมไทยหรื อเรี ยกกันในเวทีวิชาการปั จจุบนั
ว่า ขบวนการเคลื่อนไหวใหม่ในทางสังคม (New Social Movements, NSM) และการปรากฏตัวของ
การเคลื่อนไหวใหม่ในทางสังคม เป็ นสิ่ งที่มีปรากฏในระดับโลกโดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
การเคลื่ อนไหวดังกล่าว ไม่ได้มีสถานะที่เป็ นแนวคิด แต่เป็ นความเคลื่ อนไหวที่เกิ ดจากแรงกดดัน
ในด้านต่างๆ และเป็ นการเคลื่ อนไหวที่เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในวิถีชีวิต
โดยพยายามที่จะพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น ประจวบเหมาะกับการขยายตัว
ภายในของกลุ่มการเคลื่อนไหวเหล่านี้ กับข้อจากัดของโครงสร้างระบบราชการและระบบการเมือง
ที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวในแนวทางนี้ มีนยั ที่สาคัญในแง่
ของการสร้ างสานึ กในทางการเมืองอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เนื่ องจากกลไกทางการเมืองในระบบเดิ มทั้ง
ในทางความเป็ นจริ ง และในทางการอธิ บายทางวิชาการพยายามที่ จะสร้ างทัศนะและสานึ กใหม่
ในทางการเมืองให้กบั ประชาชนเพื่อให้เข้าใจและเห็นคล้อยไป กับระบบการเมืองการปกครองตาม
แนวคิ ด กระแสหลัก ตามระบบการเมื อ งประเทศต้น แบบ แต่ ใ นขณะที่ ก ารเคลื่ อ นไหวใหม่ ที่
ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเองในปั ญหาที่ตนเองประสบได้เปลี่ยนทัศนะ เปลี่ยนความคิดต่อระบบ
การเมืองเดิม และท่าทีของตนเองทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นที่อยูใ่ นสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประชาชนที่ประสบปั ญหาต่างๆ ร่ วมกัน (Serinidri Shigetomi, 2002)
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง (2551, หน้า 252) ให้ความหมายของการเมืองภาคพลเมือง
หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในฐานะที่เป็ นพลเมืองในเรื่ องต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
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2. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลในเรื่ องเกี่ยวกับสาธารณชนและชุมชน
3. การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี และมีความรับผิดชอบ
4. การปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นในสถานที่ทางานด้วยความยุติธรรมทั้งในฐานะนายจ้าง ลูกจ้าง
และเพื่อนร่ วมงาน
วันชัย วัฒนศัพท์ (2552) ได้กล่าวถึงการเมืองภาคพลเมืองไว้ในหนังสื อแปลการเมืองภาค
พลเมืองของเดวิด แมทธิ วส์ ในส่ วนของคานามี ดังนี้
“ชื่อหนังสื อแปลจาก Politics for People ออกมาเป็ นการเมืองภาคพลเมืองที่ใช้ People
ไม่ใช้ Citizen ซึ่ งได้อธิ บายว่าเพราะคาว่า People มีตวั P นาหน้ากลมกลืนกับคาว่า Politics จริ งๆ
อยากหมายถึง Citizen แปลว่า พลเมือง ซึ่ งคานี้มีความหมายผูกพันในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากกว่า คาว่าประชาชน ซึ่ งมีความหมายกว้างๆ จึงใช้คาว่าการเมื องภาคพลเมือง เป็ นการเมืองที่
พลเมืองที่มีความเป็ นพลเมือง จะต้องให้ความสนใจต่อการเมืองที่แม้เราจะเลือกผูแ้ ทนไปทาหน้าที่
แทนเราแล้ว เราก็ ยงั คงต้องสนใจติ ดตาม ประชาชนหรื อ People เป็ นค ากล่ า วทัว่ ไปยังมี คาว่า
พลเมือง หรื อ Citizens หมายถึง ประชาชนที่มีความสัมพันธ์และมีบทบาทหน้าที่ระหว่างกันและกับ
รัฐหรื อกับองค์กรต่างๆ ที่อาจจะมีขอ้ กาหนดตามกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม”
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ล (2553) ได้ใ ห้ นิ ย ามค าว่า การเมื อ งภาคประชาชน หมายถึ ง
การเคลื่ อนไหวอย่างมี จิตส านึ ก ทางการเมื องของกลุ่ ม ประชาชนเพื่อลดฐานการครอบงาของรั ฐ
รวมทั้งเพื่อโอนอานาจบางส่ วนมาให้ประชาชนเพื่อใช้ดูแลชีวติ ของตนเองโดยตรง
สมเกี ยรติ พงษ์ไพบูลย์ (2545) กล่ าวไว้ในเอกสารประกอบการประชุ มของ สถาบัน
พระปกเกล้า ว่าการเมืองภาคประชาชน หมายความถึ ง การเมืองที่ภาคประชาชนส่ วนต่างๆ มีส่วน
ร่ วมในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็ นการเมืองที่ประชาชนนอก
สภาฯ มี บ ทบาทและเข้า ใจถึ ง อ านาจโดยตรงในการจัด สรรทรั พ ยากรสาธารณะต่ า งๆ และ
การเข้าถึ งอานาจในการกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยไม่ตอ้ งผ่านการเมื องประชาธิ ปไตยแบบ
ตัวแทนทั้ง จากการเลื อกตั้งและแต่งตั้ง ซึ่ ง หมายถึ ง ต้องสร้ างประชาธิ ปไตยแบบมี ส่วนร่ วมและ
ประชาธิ ป ไตยทางตรงให้เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ก ากับ และก าหนดทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวของประชาชน
มากกว่า ฝากความหวัง และพึ่ ง พาระบบประชาธิ ป ไตยแบบตัวแทนเพี ย งอย่า งเดี ย ว (ส านัก งาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2554, หน้า 12)
นฤมล ทับจุมพล อธิ บายว่า การเมืองภาคประชาชน คือการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองในระดับต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกัน
(อ้างถึงใน สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2554, หน้า 12)
การเมืองภาคพลเมือง (Civil Politics) เป็ นการเมืองหรื อสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับ
สิ ทธิ และเสรี ภาพ ในการเข้า มามี ส่วนร่ วมในกระบวนการทางนโยบาย มี การกระจายอานาจให้
ประชาชนสามารถกาหนดวิถีชีวติ ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นภายใต้กรอบของกฎหมาย
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โดยกิ จกรรมใดทางนโยบายที่อาจเกิ ดผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วม
ตั้ง แต่ เ ริ่ มแรก และประชาชนสามารถด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ทางการเมื อ งได้ ด้ ว ยตนเอง
ในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อเนื่ องมาถึ งรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์สาคัญในการเปลี่ยนการเมืองของนักการเมือง
เป็ นการเมืองของพลเมือง โดยส่ งเสริ มสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนประชาชน มีส่วนร่ วมใน
การเมืองการปกครองเป็ นการเมืองภาคพลเมือง ที่ควบคู่ไปกับการเมืองของนักการเมือง (Politicians
Politics) โดยการส่ งเสริ มการเมืองภาคพลเมืองให้มีประสิ ทธิ ผล ต้องมีการสนับสนุ นการติดตาม
และตรวจสอบกระบวนการปฏิ รูปการเมือง การเกิ ดองค์กรประชาชนการรณรงค์เพื่อการเรี ยนรู ้
ประชาธิ ปไตยของประชาชน การสร้างสานึกของพลเมื องเพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
การให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการเลื อกตั้ง และการตรวจสอบการใช้อานาจรั ฐ
ทั้ง นี้ ต้องมี ก ารสนับ สนุ นที่ เป็ นรู ป ธรรม เช่ น กฎหมายที่ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการมี ส่ วนร่ ว ม
ทางการเมื องของประชาชนหรื อ การเมื อ งภาคพลเมื อ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถท ากิ จ กรรม
การเมื องภาคพลเมื องได้อย่างเต็มที่ เข้มแข็งต่อเนื่ องอิ สระมีตน้ ทุนต่ าและไม่เป็ นภาระแก่ ตนเอง
มากเกินจาเป็ น (ถวิลวดี บุรีกุล, 2556, หน้า 2)
จากข้อมูลดังกล่าว สรุ ปความหมายและนามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยกาหนดความหมาย
ของการเมืองภาคประชาชน หมายถึง อุดมการณ์ กระบวนการ วิธีการ และการกระทาทั้งหลายใน
วิถีทางหรื อแนวทางประชาธิ ปไตย โดยสันติวิธี ซึ่ งประชาชนในฐานะที่เป็ นเจ้าของสิ ทธิ อานาจ
สามารถที่จะใช้สิทธิหรื ออานาจได้ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในระบบการเมืองการปกครอง
ที่จะทาให้ตน ทั้งในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มชุมชนในระดับต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวของ
ประชาชนเพื่อปกป้ อง เรี ยกร้องสิ ทธิ ของตน ที่ควรจะได้รับรวมทั้งติดตาม ควบคุ มและตรวจสอบ
การทางานของรัฐ โดยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. ความสาคัญของการเมืองภาคประชาชน
การเกิ ด ขึ้ นและขยายตัว ของการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งภาคประชาชน เป็ น
ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในทุ กประเทศ และพบเห็ นได้โดยทัว่ โลกทั้งในประเทศที่พฒั นาแล้วและ
ประเทศที่กาลังพัฒนา ถึ งแม้ว่าการเคลื่ อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนจะปรากฏขึ้นในระบบ
การเมื อ งเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมากมาย รวมทั้ง มี ป ระเด็ น ใน
การเคลื่ อนไหวเรี ยกร้ องที่ แตกต่า งกันออกไปเป็ นอย่า งมากก็ ตาม แต่ภายใต้ค วามแตกต่า งและ
ความหลากหลายเหล่านี้ กลับพบว่ามีลกั ษณะร่ วมกันที่สาคัญประการหนึ่ งคือ การเคลื่อนไหวทาง
การเมื อ งเหล่ า นี้ ล้วนแล้ว แต่ เ ป็ นการเคลื่ อ นไหวเรี ย กร้ องของประชาชนคนธรรมดาที่ ต้องการ
เรี ยกร้องสิ ทธิ ของตนในฐานะที่เป็ นประชาชนต่อสังคมการเมือง และสิ่ งที่การเคลื่อนไหวเรี ยกร้อง
ของประชาชนเหล่ า นี้ ที่พึ ง กระทาก็ คือ การแสดงให้เห็ นถึ ง การขยายขอบข่า ยทางการเมื องของ
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ภาคประชาชนให้ ก ว้า งไกลออกไปมากกว่า ที่ เป็ นอยู่ ซึ่ งจะนาไปสู่ ก ารยกระดับ บทบาทการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็ง (Strong Participation) และในทางทฤษฎีบทบาทของ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชาสังคม (Civil Society) เป็ นพลัง
อิสระที่อยู่นอกระบบราชการที่ปลอดจากการครอบงา โดยภาครั ฐซึ่ งจะสามารถทาหน้าที่ถ่วงดุ ล
กากับหรื อตรวจสอบการดาเนิ นงานของภาครัฐให้เกิ ดความชอบธรรมได้ รวมทั้งเกิ ดการส่ งเสริ ม
บทบาทของภาคประชาชนในการมี ส่ วนร่ วมพัฒนาสั ง คมพัฒนาประเทศ เพื่ อการดารงชี วิตที่ มี
คุณภาพมากขึ้น (สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม, 2553, หน้า 46)
3. ลักษณะการเมืองภาคประชาชน
การเมืองภาคประชาชนมีลกั ษณะ ดังนี้
1. เพิ่มตัวละครทางการเมือง (Political Actor) โดยตัวละครใหม่น้ ี คือประชาชนเข้าไป
ในกระบวนการทางการเมืองดังที่ นฤมล ทับจุมพล (2543, หน้า 86) อธิ บายว่า การที่ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้ามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองในระดับต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. เปลี่ยนบทบาทของการตัดสิ นใจในการมีส่วนร่ วมทางการเมือง (Decision Making
in Political Participation) จากเดิ มที่เป็ นบทบาทของตัวแทนหรื อของสมาชิ ก รัฐสภา มาเป็ น
ประชาชนหรื อกลุ่ มทางสัง คมมากขึ้ น หรื อเป็ นการคลี่ ค ลายของการเมื องในระบบตัวแทนของ
ประชาชนหรื อเป็ นดัง ที่ สมเกี ย รติ พงษ์ไ พบู ล ย์ (2545) สร้ า งภาษาที่ ส ละสลวยว่า “ตัวเราเป็ น
ตัวแทนให้กบั ตัวเรา”
3. ภายใต้กระบวนการทางการเมื องใหม่ น้ ี บทบาทของประชาชนหรื อประชาสังคมมี
มากขึ้ น แต่ ก็ ย งั มี ส ถาบัน ทางการเมื อง (Political Institution) ที่ มี บทบาทในกระบวนการทาง
การเมื องด้วยเช่ น เดี ย วกัน ลัก ษณะเช่ น นี้ คื อ การให้ค วามส าคัญ กับ สถาบันทางการเมื อง ที่ เ คย
สถาปนาความเป็ นตัวแทนซึ่ งมีบทบาทตลอดมา แต่ก็ให้ความสาคัญกับกระบวนการทางสังคมใน
การเข้ามีบทบาททางการเมืองและอานาจรัฐด้วย
4. ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวของการเมื อ งภาคประชาชนตามทัศ นะของ เสกสรรค์
ประเสริ ฐกุล (2553, หน้า 169) มี 4 รู ปแบบ คือ 1) การเคลื่อนไหวร้องทุกข์หรื อเรี ยกร้องให้รัฐเข้ามา
แก้ไขในปั ญหาที่ไม่ได้รับการเหลียวแล 2) การเคลื่อนไหวเพื่อมุ่งตรวจสอบกระบวนการใช้อานาจ
รัฐ 3) การประท้วงอานาจรัฐและเรี ยกร้องให้มีการถ่ายโอนอานาจรัฐที่เคยมีไปเป็ นของประชาชน
และ 4) ร่ วมมือเชิงวิพากษ์ (Critical Cooperation) กับรัฐและผูกพันในทางสร้างสรรค์ (Constructive
Engagement) เพื่อเบียดแย่งพื้นที่ในกระบวนการใช้อานาจของประชาสังคม
จากกระบวนการทางการเมืองที่เปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนทุกกลุ่มสามารถมีส่วนร่ วม
มากขึ้น หรื อในความหมายของภาคประชาสังคม ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหว
เพื่อรักษาสิ ทธิ ของตนเอง ของส่ วนรวมและพร้อมตรวจสอบกระบวนการทางานของรัฐ
4. แนวคิดประชาสั งคมร่ วมสมัย
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แนวคิดประชาสังคมร่ วมสมัยได้ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ภายใน
ไม่เกินหนึ่งทศวรรษที่ผา่ นมา (ชูชยั ศุภวงศ์, 2540, หน้า 7) ดังต่อไปนี้
ประเวศ วะสี ได้เสนอวิธีการทางานในลักษณะ “เบญจภาคี ” (พ.ศ. 2535) โดย
เสนอแนวคิดและยุทธศาสตร์ สังคมสมานุ ภาพและวิชชา เมื่อเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 รวมทั้ง
แนวคิ ด “ความเป็ นชุ ม ชน” ในหลายปี ที่ ผ่า นมา ตลอดจนการเสนอให้มี “ประชาคมจัง หวัด ”
(พ.ศ. 2538) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช ได้เสนอให้มี “สมัชชาจังหวัด”(พ.ศ. 2538) ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 ซึ่ งเนื้อหาสาระของสมัชชาจังหวัดมีที่มาจากแนวคิดประชาสังคมร่ วมสมัยนัน่ เอง
ธีรยุทธ บุญมี ได้เสนอแนวคิดสังคมเข้มแข็ง เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2536
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้เสนอให้มีการกระจายอานาจให้องค์กรบริ หารท้องถิ่น
(Local Administration) ควบไปกับการพัฒนาประชาสังคมท้องถิ่ น (Local Civil Society) ในปี
พ.ศ. 2538
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าว ล้วนนาเสนอแนวความคิดไปสู่ การปฏิ บตั ิ
เพื่ อให้มี การกระจายอานาจจากส่ วนกลางไปยัง ภาคประชาสัง คม (หรื อภาคประชาชน)ซึ่ งเป็ น
เส้นทางของการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมชุมชนให้เข้มแข็ง

5. ประชาสั งคมในบริบทสั งคมไทย
การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในบริ บทของไทย สภาพปั ญหาของสั งคมในประเทศ
เกิ ดจากผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ มีผลกระทบต่อสังคม ก่ อให้เกิ ดปั ญหา
สั ง คมขึ้ นในชุ ม ชนเมื อ งและชนบท การให้ ค วามหมายจึ ง สะท้อนให้ เห็ นความร่ วมมื อ กัน ของ
ภาคส่ วนในการแก้ปัญหา เช่น
ธีรยุทธ บุญมี (2536, หน้า 7-8) ให้ความหมายของประชาสังคมว่ามีความหมายเดียวกัน
กับค าว่า สังคมเข้มแข็ง ที่ประชาชนมี จิตสานึ กทางสังคมและแสดงออก ซึ่ งจิ ตสานึ กในรู ปแบบ
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน องค์กรเอกชน และองค์กรวิชาชีพอิสระ สังคมเข้มแข็งเป็ นสังคม
ที่ ดึ ง พลัง ทางสั ง คมที่ ก ระจัด กระจายอยู่ทุ ก ส่ ว น ทุ ก อาชี พ ทุ ก รายได้แ ละทุ ก ระดับ มาร่ ว มกัน
เคลื่อนไหวเพื่อผลักดันสังคมแก้ไขปั ญหาพื้นฐานต่างๆ ของสังคม พลังทางสังคมนี้คือพลังที่สาม
ชูชยั ศุภวงศ์ (2540, หน้า 3) ให้ความหมายและแนวคิดของประชาสังคมร่ วมสมัยไว้วา่
หมายถึ งการที่ ผูค้ นในสังคมเห็ นวิกฤตการณ์ หรื อสภาพปั ญหาในสังคมที่ สลับซับซ้อนที่ ยากแก่
การแก้ไข มี วตั ถุ ประสงค์ร่วมกันซึ่ งนาไปสู่ การก่ อจิ ตสานึ ก (Civic Consciousness) ร่ วมกันมา
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มหรื อองค์กร (Civic Group/Organization) ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคธุ รกิ จเอกชน
หรื อภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เป็ นหุ ้นส่ วนกัน (Partnership) เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหา หรื อ
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กระทาการบางอย่างให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทั้งนี้ดว้ ยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทรต่อกัน
ภายใต้ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย (Civic Network)
ประเวศ วะสี (2541, หน้า 12) ให้ความหมายสั้นๆ ไว้วา่ “ประชาสังคม คือสังคมที่เต็ม
ไปด้วยความเป็ นชุมชน” ความเป็ นชุมชนในนี้ หมายถึง การที่ประชาชนจานวนหนึ่ ง มีวตั ถุประสงค์
อุดมคติหรื อความเชื่ อร่ วมกันในบางเรื่ องมีการติดต่อสื่ อสารกันหรื อรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทร
กันด้วยความรักและมิตรภาพ มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการกระทาและมีการจัดการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2545, หน้า 1) ให้ความหมาย ประชาสังคม (Civil Society) ไว้
ว่ า หมายถึ ง เครื อข่ า ย กลุ่ ม ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ สถาบัน และชุ ม ชนที่ มี กิ จ กรรมหรื อมี
การเคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่างรัฐ (State) กับปั จเจกชน (Individuals) โดยจุดเน้นของประชาสังคม ได้แก่
1. ไม่ชอบและไม่ยอมให้รัฐครอบงาหรื อบงการ แม้วา่ จะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐ
และมีความร่ วมมือกับรัฐได้ แต่ก็สามารถชี้นากากับและคัดค้านรัฐได้พอสมควร
2. ไม่ ช อบลัท ธิ ปั จ เจกชนนิ ย มสุ ด ขั้ว ซึ่ งส่ ง เสริ ม ให้ ค นเห็ น แก่ ต ัว ต่ า งคนต่ า งอยู่
แก่งแย่งแข่งขันกันจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หากแต่สนับสนุ นให้ปัจเจกชนรวมกลุ่มรวมหมู่
และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมโดยไม่ปฏิเสธการแสวงหาหรื อปกป้ องผลประโยชน์เฉพาะส่ วน
เฉพาะกลุ่ม
ทศพล สมพงษ์ (2556, หน้า 121) กล่ าวถึ ง การเคลื่ อนไหวของภาคประชาสังคมว่า
ไม่ ไ ด้ มี จุ ด มุ่ ง หมายไปแย่ ง ชิ ง อ านาจรั ฐ แต่ ภ ายใต้ว ัฒ นธรรมแบบเอื้ อ อาทรของสั ง คมไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐ เป็ นไปในลักษณะของความร่ วมมือกันมากกว่า
เนื่องจากผลจากนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ ความทันสมัย และความเจริ ญทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ให้เกิ ดปั ญหาต่อชุ มชนทั้งเมืองและชนบท มีความอ่อนแอลงเป็ นปั ญหาที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งเป็ น
เจ้าของ ต้องร่ วมกัน
สรุ ป ความหมายของภาคประชาสั ง คม หมายถึ ง สั ง คมที่ ป ระชาชนมี บ ทบาทใน
การจัดการเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยตรงซึ่ งก่อให้เกิดจิตสานึ กมารวมกันเป็ นกลุ่มหรื อ
องค์กร เพื่อเป็ นกลไก กระบวนการและกิจกรรมที่ประชาชนจัดขึ้นอย่างหลากหลาย ซึ่ งอาจจะอยูใ่ น
รู ป องค์ก ร กลุ่ ม ชมรม สมาคม ที่ ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
ซึ่งเป็ นสังคมของประชาชน
ภาคประชาสังคมเป็ นกุญแจสาคัญสาหรับระบอบประชาธิ ปไตย (สมบัติ เบญจศิริมงคล,
2550, หน้า 88) มีเหตุผลสนับสนุนที่มีคุณค่าเท่าๆ กัน 4 ประการคือ
1. ในพฤติกรรมของประชาสังคมบรรลุฐานคติของประชาธิ ปไตยทางการเมือง ที่จะเป็ น
การควบคุมกันเองของภาคประชาสังคมโดยผ่านประชาชนที่เท่าเทียมกัน
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2. โดยผ่านการแทรกแซงของภาคประชาสังคมเข้าไปในกระบวนการตัดสิ นใจที่ เป็ น
ประชาธิปไตยของสังคม สามารถทาให้ผลประโยชน์ของประชาชนได้รับการยอมรับและมีอิทธิ พล
ต่อวิธีการนาเสนออย่างเป็ นประชาธิ ปไตย
3. ด้วยการเข้าไปมี ส่วนในการจัดตั้งของประชาชน ทาให้ประชาชนสามารถเรี ยนรู้ วิธี
ปฏิบตั ิการต่างๆ และเข้าใจในบทบาทความเป็ นประชาชนเจ้าของประเทศ
4. กิจกรรมของภาคประชาสังคมทาให้สามารถที่จะจัดตั้งหน่วยสาหรับบริ การช่วยเหลื อ
สาหรับบุคคลที่สามด้วยตัวเองได้ บ่อยครั้งที่ท้ งั ปริ มาณและคุ ณภาพในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่า
จะเป็ นด้านวัตถุ หรื อทางสวัสดิการได้ดีกว่าตรงเป้ าหมายกว่าความช่วยเหลือจากรัฐ
6. องค์ กรภาคประชาสั งคมของไทย
องค์กรภาคประชาสังคมของไทยก่อตัวขึ้นในหลายรู ปแบบด้วยกัน มีแนวคิดปรัชญา
และอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน กฤษฎา บุญชัย (2543, หน้า 99) จาแนกไว้ดงั นี้
1. ประชาสังคมแบบรั ฐนิ ย ม ถูก ใช้มากในรัฐประเทศโลกที่ สาม โดยอันที่ จริ งเป็ น
การขัดกับหลักประชาสังคม แต่เป็ นยุทธวิธีการช่วงชิ งวาทกรรมของรัฐเพื่อที่จะคงรักษาสถานภาพ
ทางอ านาจเดิ ม ไว้ โดยการกระจายอ านาจเปิ ดช่ อ งทางให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในระดับ หนึ่ ง
(แต่ศูนย์กลางตัดสิ นใจคือรัฐ) หรื อการไปจัดตั้ง “ประชาสังคม” โดยรัฐ ดังเช่ น แนวคิดประชารัฐ
ซึ่ งเป้ าหมายก็คือการเพิ่มศักยภาพของรัฐชาติในการจัดการ และรักษาสถานภาพรัฐไว้ในท่ามกลาง
ความอ่อนแอของรัฐในกระแสโลกาภิวตั น์
2. ประชาสั ง คมแบบทุ น นิ ย ม อัน เป็ นกระแสที่ ต้อ งการลดบทบาทของรั ฐ ในทาง
เศรษฐกิ จและสังคม เช่ น บทบาทด้านสวัสดิ การสังคม หรื อการแทรกแซงตลาดเพื่อความมัน่ คง
การแปรรู ปกิ จการของรัฐให้เป็ นเอกชนเพื่อเปิ ดโอกาสให้กลไกตลาดและทุ นทางานอย่างอิ สระ
เต็มที่ประชาสังคมแบบนี้มุ่งการแข่งขันและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลไกตลาดเป็ นประชาสังคมของ
ชนชั้นกลาง และนายทุนที่ต้องการให้ก ลไกตลาดปลอดจากการควบคุ ม และให้พ ลังของตลาด
ควบคุมรัฐได้ เช่น หอการค้า สมาคมการค้า และสภาอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3. ประชาสัง คมแบบเสรี นิย ม หรื อแบบกลุ่ ม อาสาสมัคร เน้นความเป็ น “พลเมือง”
ที่มีจิตสานึกทางการเมืองในสังคมประชาธิ ปไตยมากกว่าจะเป็ นพลเมืองที่ดีของรัฐ (หรื อลูกที่ดีของ
พ่อ) โดยให้ความสาคัญกับพลังของชนชั้นกลาง กิ จกรรมอาสาสมัค ร กลุ่ ม สมาคมอิ สระ (Free
Association) ที่หลากหลายในวัฒนธรรมแบบเมือง มุ่งเน้นให้รัฐลดบทบาทต่อกิจกรรมสาธารณะลง
แต่ก็มองรัฐในฐานะเป็ นคนกลางคอยตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม อันเป็ นการพัฒนาจากแนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง” และ
ขยายความเป็ นชุ มชนออกไปในวงกว้าง ประชาสั งคมในทัศนะแบบชุ มชนนิยม คือสังคมที่เต็มไป
ด้วยชุมชนในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เน้นความร่ วมมือเอื้ออาทรและช่วยเหลือกันอันจะนาไปสู่
พลัง ที่ เ ข้ม แข็ ง ของภาคประชาชน ซึ่ งประชาสั ง คมแบบชุ ม ชนนิ ย มมิ ไ ด้ป ฏิ เ สธรั ฐ โดยตรง
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ประชาสังคมแบบนี้ เป็ นการก่อตัวของชุ มชนโดยตรง โดยละลายกับโครงสร้ างของรัฐหรื ออีกนัย
หนึ่งก็ยงั มองรัฐว่า คือกรรมการกลางที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนได้
5. ประชาสั ง คมแบบขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั ง คมรู ป แบบใหม่ (New Social
Movement) เป็ นเรื่ องของการเคลื่ อนไหวในพื้ นที่ ก ารเมื องสาธารณะ ด้วยขบวนการประชาชน
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง กฎ กติ ก า อุ ด มการณ์ ข องสั ง คม ดัง เช่ น การต่ อ ต้า น
ลัทธิ ทุนนิ ยม กลไกตลาด การคัดค้านการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่กระทบต่อ
ประชาชน การแสดงสิ ทธิ ไม่เชื่ อฟั งรั ฐ (Civic Disobedience) เป้ าหมายการต่อสู ้ มิได้เป็ นการยึด
อานาจรัฐหรื อเข้าไปต่อสู ้กบั สังคมการเมือง (Political Society) ของกลไกรัฐ เช่ น รัฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง ศาล กฎหมาย ราชการ ดังเช่นขบวนการเคลื่อนไหวในยุคเก่า แต่สนใจพื้นที่การเมือง
สาธารณะเพื่อการเปลี่ ยนแปลง และเพื่อให้วาทกรรมของประชาชนได้มีพ้ืนที่ ทางความคิ ด และ
วัฒนธรรมของสังคม อันจะนาไปสู่ การปรับสัมพันธภาพทางอานาจระหว่างรัฐ ทุน และประชาชน
เสี ยใหม่
ปั จ จุ บ ัน แนวคิ ด ประชาสั ง คมที่ นัก คิ ด ทางสั ง คมไทยและขบวนการประชาชนให้
ความสนใจคือ ประชาสังคมแบบเสรี นิย ม แบบชุ มชนนิ ยม และแบบขบวนการเคลื่ อนไหวทาง
สังคมรู ปแบบใหม่ ส่ วนแบบรัฐนิ ยมและแบบทุนนิ ยมในทัศนะของนักเคลื่ อนไหวแนวขบวนการ
สังคมใหม่ ไม่นบั ว่าเป็ นประชาสังคมเพราะไม่ได้ก่อกาเนิดขึ้นจากขบวนการภาคประชาชนโดยตรง
กลุ่มนี้ มีความเห็ นว่าแบบรัฐนิ ยมนั้นเป็ นการจัดตั้งโดยรัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการของรัฐและ
มองในอีกแง่มุมหนึ่ งคือ เป็ นการช่วงชิ งวาทกรรมประชาสังคมของรัฐเพื่อดึงประชาชนให้มาอยูใ่ น
กากับของรัฐ ส่ วนแบบทุ นนิ ยมเป็ นฐานคิดมาจากกลุ่มทุ นที่เคลื่ อนไหวเพื่อปกป้ องผลประโยชน์
ทางการค้าและธุ รกิจของกลุ่มตน ข้อพึงระวังคือประชาสังคมที่จดั ตั้งโดยรัฐหรื อนาภาคประชาชน
ไปผูกพันกับรัฐ มีอานาจเหนื อหรื อมีอานาจในการชี้ นาจะเป็ นภาคประชาสังคมที่ไม่มีความยัง่ ยืน
เพราะไม่ได้เกิดจากสานึกของความเป็ นพลเมืองด้วยตัวของตัวเอง แต่เป็ นการยอมตนเพื่อมอบให้แก่
รัฐ ซึ่ งขัดกับหลักการและแนวคิดของประชาสังคมสมัยใหม่ (ทศพล สมพงษ์, 2556, หน้า 128-129)
การพัฒนา หรื อปฏิ รูปองค์กรบริ หารท้องถิ่ น โดยการกระจายอานาจส่ วนกลาง หรื อ
ส่ วนภูมิ ภาคในช่ วงหนึ่ ง ทศวรรษที่ ผ่านมา เป็ นเรื่ องของการสร้ างองค์ก รบริ หารท้องถิ่ น (Local
Administration) เท่านั้น ยังมีการพูดถึงการสร้างประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society) น้อย
มากทั้งๆ ที่ประชาสังคมท้องถิ่ นเป็ นปั จจัยชี้ ขาดความสาเร็ จของการปกครองประชาธิ ปไตย เพราะ
เป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคมในการปกครองตนเอง มากกว่าการเลือกผูแ้ ทนไป
เป็ นผูป้ กครอง จึ งขอทาความเข้าใจในเรื่ องขององค์กรบริ หารท้องถิ่ นและประชาสั งคมท้องถิ่ น
โดยสังเขป ดังนี้
1. มีความเข้าใจผิดและมีความสับสนอยู่เสมอว่า องค์กรบริ หารท้องถิ่ นเป็ นสิ่ งเดี ยวกับ
องค์กรชุ มชนท้องถิ่ น ทั้ง สององค์กรมี ความเกี่ ย วข้องเชื่ อมต่ อกันจริ งแต่ มิใช่ สิ่งเดี ย วกัน องค์ก ร
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บริ หารท้องถิ่ นอยู่ภายใต้โครงสร้ างอานาจรัฐ (State) ส่ วนองค์กรชุ มชนท้องถิ่นเป็ นส่ วนที่อยู่นอก
โครงสร้างอานาจรัฐ หากดูพฒั นาการของชุ มชนท้องถิ่นไทยแล้ว จะพบว่ามีการพัฒนามาช้านานซึ่ ง
มีการพัฒนาการเรื่ อยมาเป็ นเอกเทศก่อนการเกิดรัฐไทย จึงไม่ใช่เรื่ องเกี่ยวกับอานาจรัฐ ส่ วนการเกิด
องค์ก รบริ หารท้องถิ่ นนั้น เป็ นความพยายามของรั ฐไทยที่ เอารู ปแบบการปกครองของรั ฐแบบ
ตะวันตก มาสวมลงในพื้นที่ หรื อท้องถิ่ น (แต่ต่างจากแบบตะวันตกตรงที่ ยงั มี อานาจรั ฐในส่ วน
ภูมิภาค คอยควบคุ มส่ วนท้องถิ่ นอยู่อย่างแน่ นหนา) โดยให้ชุมชนท้องถิ่ นได้มีกลไกในการเลื อก
ผูแ้ ทนเข้าไปบริ หารในองค์กรบริ หารท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นการเน้นที่ การสร้ างรั ฐเท่านั้น ทาให้คนใน
ภูมิภาคถูกปกครองโดยข้าราชการส่ วนภูมิภาคและนักการเมืองท้องถิ่น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้องสร้างประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society) ควบคู่กนั ไป เพื่อให้ประชาสังคมนี้ ทาหน้าที่
กากับดูแลและทางานร่ วมกับข้าราชการส่ วนภูมิภาค และนักการเมืองท้องถิ่นได้อย่างรู ้ เท่าทันและ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาทุกชนิ ดในท้องถิ่ น รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่ นให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
ในทุกๆ ด้าน
2. ข้อ เสนอในการกระจายอ านาจรั ฐ ไปยัง องค์ก รบริ ห ารท้อ งถิ่ น เป็ นความพยามที่
ปรารถนาดี ใ นการสร้ า งรั ฐ ท้อ งถิ่ น โดยเน้ น ประเด็ น การเมื อ ง กฎหมายเท่ า นั้ น แต่ ใ นกรอบ
แนวความคิดใหม่ในเรื่ องประชาสังคมนั้นเป็ นการเอา “ชุ มชนท้องถิ่ น” เป็ นตัวตั้ง เน้นการยอมรับ
สิ ทธิ ของชุมชน ชุมชนมีสิทธิ ในการดูแลสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมของตนเอง มีสิทธิ ในการดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชน มี สิทธิ ข้ นั พื้นฐานในการระงับข้อพิพาทกันเองตามประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ได้ปฏิบตั ิกนั มาช้านาน เป็ นต้น (ชูชยั ศุภวงศ์, 2540, หน้า 15-16)
ขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมเป็ นก้าวย่างที่กลมกลืน เป็ นเนื้ อเดียวกันกับขบวนการ
เรี ยกร้องสิ ทธิ มนุษยชนในมิติต่างๆ ที่นอกเหนื อไปจากสิ ทธิ การมีชีวิตอยู่ และมีการตีความใหม่ของ
สิ ทธิ ทางการเมืองซึ่ งมิได้เน้นเฉพาะสิ ทธิ ในการออกเสี ยงเลือกตั้งเท่านั้น สิ ทธิ ที่วา่ นี้ ได้แก่ สิ ทธิ สตรี
สิ ท ธิ ข องคนรั ก เพศเดี ยวกัน สิ ท ธิ ของคนพื้นเมื องดั้งเดิ ม สิ ท ธิ ของชนกลุ่ ม น้อย สิ ทธิ ของผูล้ ้ ี ภยั
สิ ทธิ เด็ก สิ ทธิ ของชุมชน สิ ทธิ คนจน สิ ทธิ ของผูต้ ิดเชื้อเอดส์ สิ ทธิ ของคนกินมังสวิรัติ สิ ทธิ การดารง
อยู่ข องธรรมชาติ ที่ ต้องมาก่ อนการดารงอยู่ข องมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ผูบ้ ริ โภคและสิ ท ธิ แรงงานข้า มชาติ
เป็ นต้น นับเป็ นจุดหักเหของการพัฒนาประชาธิ ปไตยไปในอีกเส้นทางหนึ่ งที่เคารพรับฟังเสี ยงของ
คนเล็กๆ ให้ความสาคัญต่อเรื่ องที่ดูเล็ก ซึ่ งแต่เดิ มไร้ พลังอานาจหรื อไร้ ผสู ้ นใจให้มีความเข้มแข็ง
คนตระหนักรู ้ มากขึ้น จึงถูกเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าเป็ น “การเมืองภาคประชาชน” (อนุชาติ พวงสาลี
และกฤตยา อาชวนิจกุล, 2542, หน้า 6)
7. การเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎร ซึ่ งได้แก่ทหาร พลเรื อน
ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มการเมืองอื่นๆ เข้ามามีบทบาทหรื อมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ทาให้การเมืองในระยะแรกๆ เป็ นเรื่ องของคนกลุ่มน้อยหรื อเรื่ องของคนชั้นนา ประชาชนไม่ได้เข้า
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ไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นเกิดการปฏิวตั ิรัฐประหารบ่อยครั้ง
และยังไม่เป็ นประชาธิ ปไตย หากแต่เป็ นการปกครองของบุ คคลกลุ่มหนึ่ ง ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 เกิ ดการต่อสู ้ เรี ย กร้ องของประชาชน มี ก ลุ่ ม นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาเป็ นผูน้ าการสร้ างกระแส
การชุมนุมต่อต้าน ส่ งผลให้ขบวนการนิสิตนักศึกษามีบทบาททางการเมืองอย่างเห็นได้ชดั อาจกล่าว
ได้วา่ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็ นจุดสาคัญหรื อเป็ นหลักสาคัญของการเมืองภาคประชาชน
ต่ อมาประชาชนในระดับ ล่ า งทั้ง กรรมกร ชาวนาคนยากจน รวมทั้ง ชนชั้น กลางมี
การลุกขึ้นต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ เสรี ภาพตามระบอบประชาธิ ปไตย หลายเหตุการณ์ในระยะต่อมา
ได้มีความพยายามที่ จะล้มล้างระบอบประชาธิ ปไตยทาให้เกิ ดการปฏิ วตั ิสังคม มีการปราบปราม
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาอย่า งรุ น แรง ท าให้ก ลุ่ ม นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาหัน ไปเข้า ร่ ว มกับ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์แ ห่ ง
ประเทศไทย แต่ก็ยงั มีการเคลื่ อนไหวทางการเมื องมาอย่างต่อเนื่ อง แต่เป็ นการเคลื่ อนไหวเฉพาะ
เหตุการณ์ สาคัญๆ จากความแตกแยกภายในประเทศทั้งจากขบวนการคอมมิวนิ สต์สากลและจาก
ภายในประเทศ ทาให้ภาครัฐเริ่ มดาเนิ นนโยบายฟื้ นฟูประชาธิ ปไตย โดยเน้นเรื่ องความสามัคคีของ
คนในประเทศส่ งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริ ญเติบโต ประเทศมีความเป็ นประชาธิ ปไตยมาก
ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนเริ่ ม เคลื่ อ นไหวต่ อ สู ้ ท างการเมื อ งลดลง การต่ อ สู ้ เ รี ย กร้ อ งมี ข้ ึ น เฉพาะ
ประชาชนผู้ไ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากปั ญ หาในด้า นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม การไม่ ไ ด้รั บ
ความเป็ นธรรมจากอ านาจรั ฐ ความไม่ ยุ ติ ธ รรมทางกฎหมาย การได้ รั บ ผลกระทบในเรื่ อ ง
สิ่ งแวดล้อม
หลัง จากนั้น เกิ ด การรวมกัน ลุ ก ขึ้ น ต่ อ สู ้ ข องประชาชนผูร้ ั ก ความเป็ นประชาธิ ป ไตย
คัดค้านร่ างรั ฐธรรมนู ญสื บทอดอานาจเผด็จการ อันเป็ นผลมาจากการรัฐประหารของคณะรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ การคัด ค้า นการด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐมนตรี ข องผูน้ าคณะรั ก ษา
ความสงบเรี ยบร้ อยแห่ ง ชาติ (รสช.) รวมทั้ง เหตุ การณ์ พฤษภาทมิ ฬเมื่ อปี พ.ศ. 2535 โครงสร้ าง
การชุ ม นุ ม เคลื่ อ นไหวได้เ ปลี่ ย นจากนัก ศึ ก ษาและประชาชนระดับ อื่ น ๆ มาเป็ นโครงสร้ า งที่
ประกอบด้ว ย ชนชั้น กลาง นัก ธุ ร กิ จ เป็ นหลัก เกิ ด การจัด ตั้ง กลุ่ ม องค์ ก รพัฒ นาเอกชน (NonGovermental Organization : NGOs) ที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนา
ประชาธิ ปไตยจนกระทัง่ ปัจจุบนั มีการชุมนุมเรี ยกร้องประชาธิ ปไตยของประชาชนที่รวมตัวกัน เช่น
พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย แนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งชาติ (นปช.)
การรวมตัวของประชาชนในการจัดตั้งเป็ นองค์กร สมาคม สหพันธ์ สมัชชา พรรคการเมือง แนวร่ วม
พันธมิตร ในรู ปแบบต่างๆ ถือเป็ นพลังประชาชนในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในลักษณะการเมือง
ภาคประชาชน
การเมืองภาคประชาชนมีรูปแบบและพัฒนาการเคลื่อนไหวเป็ นระบบดีข้ ึน ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการกาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ทั้งเรื่ องการกาหนดนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ การตัดสิ นใจทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม
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รวมทั้ง การตรวจสอบการใช้อ านาจรั ฐทุ ก ระดับ โดยมี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะปฏิ รู ป การเมื องให้เ ป็ น
การเมืองของประชาชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายสิ ทธิ เสรี ภาพและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชนทั้งในระดับ ชาติ ท้องถิ่ น และชุ ม ชน รวมทั้ง เพิ่ มการตรวจสอบการใช้อานาจรั ฐโดย
ประชาชน เพื่อให้เกิดความสุ จริ ตและโปร่ งใสในระบอบการเมือง และสุ ดท้าย ทาให้ระบบการเมือง
มีเสถียรภาพและประสิ ทธิภาพ (สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2554, หน้า 15-19)
การเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย ปั จจุบนั ได้รับการยอมรับและมีฐานะชอบธรรม
ทางการเมื อง สามารถถ่ วงดุ ลต่ อรองกับการเมื องในระบบรั ฐสภาได้มากขึ้ น เพราะลักษณะของ
การเคลื่ อนไหวทางการเมื องภาคประชาชนมิ ใ ช่ แค่เพีย งที่ เกี่ ย วข้องกับวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ข อง
ประชาชน แต่ยงั รวมถึ งการมีจุดมุ่งหมายในการเข้าถึ งอานาจรัฐ ในหลายครั้งพบว่าการริ เริ่ มหรื อ
การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญทางการเมืองจะถูกกาหนดโดยประชาชน เช่น การร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 การปฏิ รูป การเมื อง ทั้งนี้ การแสดงออกทางการเมื องของประชาชนในรู ป แบบต่างๆ
จึ ง เป็ นการชี้ ให้ ภ าครั ฐ เห็ น ถึ ง ความต้อ งการของประชาชน รวมทั้ง ข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการพัฒนาตามแนวทางที่ภาครัฐกาหนด
8. กฎหมายต่ างๆ ทีส่ ่ งเสริมการเมืองภาคประชาชน
นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่ส่งเสริ มการสร้างการเมืองภาคประชาชน
อาทิ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมื อง พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็ นต้น
1. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551
กฎหมายนี้ จดั ให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัตริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข และส่ ง เสริ ม การพัฒนาคุ ณธรรม
จริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่ ง ทางการเมื องและเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ รวมทั้งส่ ง เสริ มให้ป ระชาชนมี
ความเข้มแข็งในทางการเมื องทั้งนี้ โดยมี การส่ งเสริ มภาคประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง
ส่ งเสริ มและให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม ให้สามารถใช้สิทธิ
ตามบทบัญญัติข องรั ฐธรรมนู ญ ทั้ง ในการรั บ ทราบและเข้า ถึ ง ข้อมู ล ข่ า วสารการมี ส่ วนร่ วมใน
การกาหนดนโยบาย การวางแผนด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น การตัดสิ นใจทางการเมือง
การจัดทาบริ การสาธารณะ และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และร่ วมมือกับสภาองค์กรชุ มชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
โดยที่ องค์ก รภาคประชาสังคม หมายความถึ ง ชุ ม ชนชุ ม ชนท้องถิ่ น หรื อชุ มชน
ท้องถิ่ นดั้งเดิ ม ซึ่ งรวมกันเป็ นสภาองค์กรชุ มชนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุ มชนและ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่น เพื่อสนับสนุ นการเสริ มสร้ างการเมื องภาคประชาชนจึ งมี การจัดตั้ง
กองทุ นพัฒนาการเมื องภาคประชาชนขึ้ น เพื่ อช่ วยเหลื อกิ จกรรมสาธารณะของชุ ม ชน รวมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชน ที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถ
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แสดงความคิ ดเห็ นและเสนอความต้องการของชุ ม ชนในพื้ นที่ จึ ง เป็ นกฎหมายที่ มุ่ ง เสริ ม สร้ า ง
กระบวนการการเมืองภาคประชาชนฉบับหนึ่ง
2. พระราชบัญญัติสภาองค์ กรชุ มชน พ.ศ. 2551
กฎหมายนี้ส่งเสริ มการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในชุมชนโดยเรี ยกว่าสภาองค์กร
ชุ มชนตาบล โดยที่องค์กรชุ มชนคื อองค์กรที่ เป็ นการรวมของชุ มชน ชุ มชนท้องถิ่ น หรื อชุ มชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมที่จดแจ้งตามกฎหมายนี้
ทั้งนี้ ชุมชนคือกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์วตั ถุประสงค์ร่วมกัน
เพื่อช่ วยเหลื อหรื อสนับสนุ นกันหรื อทากิ จกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศี ลธรรมร่ วมกันหรื อ
ดาเนิ นการอื่ นอันเป็ นประโยชน์ ร่วมกันของสมาชิ ก มี ก ารดาเนิ นการอย่า งต่ อเนื่ องและมี ระบบ
บริ หารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
ภารกิจของสภาองค์กรชุ มชนที่สาคัญคือ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สมาชิ กองค์กร
ชุ ม ชนอนุ รัก ษ์หรื อฟื้ นฟู จารี ตประเพณี ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นศิ ล ปะหรื อ วัฒนธรรมอันดี ข องชุ ม ชน
และของชาติ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และหน่ วยงานของรัฐใน
การจัดการและบ ารุ งรั กษาและการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ ที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ชุ มชนและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน จัดให้มีเวทีการปรึ กษาหารื อกันของประชาชนเพื่อส่ งเริ มการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมของหน่วยงาน
ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลหรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สุ ข อนามัย คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนในชุ มชน ทั้ง นี้ ต้อ งมี ก ารน าความเห็ นของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณา
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้ประกาศใช้เป็ นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2550 เป็ นกฎหมายที่มีการเตรี ยมการมายาวนานกว่า 7 ปี พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อประชาชน
มาจากประชาชนและเป็ นของประชาชน ผูค้ นนับล้านได้มีส่วนร่ วมในทุกจังหวัดทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่
ตั้งแต่หมู่บา้ นถึ งสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติร่วมประชุ มเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องสุ ขภาพ
ระบบโครงสร้าง แนวทางการส่ งเสริ มดูแลรักษา
พ.ร.บ. สุ ขภาพนี้มุ่งหมายทาให้เกิดสานึ กใหม่วา่ สุ ขภาพเป็ นของประชาชน แต่ละ
คนสามารถสร้ างได้ ชุ มชนประชาคมร่ วมกัน ที่สาคัญคือในมาตรา 5 ที่ ระบุ ว่าบุ คคลมี สิทธิ ใน
การด ารงชี วิ ต ในสิ่ ง แวดล้อ มและสภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพ ทั้ง นี้ บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ร่ ว มกับ
หน่วยงานของรัฐในการดาเนิ นการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ตามวรรคแรกของมาตรา
5 และในมาตรา 13 ที่ บุคคลหรื อคณะบุคคลมีสิทธิ ร้องขอให้มีการประเมินและมี สิทธิ ร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพจากนโยบายสาธารณะ ตลอดจนมีสิทธิ ได้รับข้อมูลคา
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ชี้ แจงและเหตุ ผลจากหน่ วยงานของรั ฐก่ อนการดาเนิ นการอนุ ญาต หรื อการดาเนิ นโครงการหรื อ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อต่อชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่ องดังกล่าว
ทั้ง นี้ สมัช ชาสุ ข ภาพคื อ กระบวนการที่ ใ ห้ ป ระชาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ ย วข้องได้ร่วมแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู ้ และเรี ย นรู ้ อย่า งสมานฉันท์ เพื่ อน าไปสู่ ก ารเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพหรื อเพื่อความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุ มอย่าง
เป็ นระบบและอย่างมีส่วนร่ วม
กฎหมายสุ ขภาพฉบับนี้ ไม่ได้เน้นการบังคับและการลงโทษ เน้นการส่ งเสริ มทั้งมี
“ธรรมนูญสุ ขภาพ” เพื่อสร้ างกระบวนทัศน์ใหม่แบบที่คนพึ่งพาตนเอง ดูแลสุ ขภาพตัวเองได้มาก
ยิ่งขึ้นดังระบุในมาตรา 41 ที่ให้คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติจดั ทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพ
เพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดาเนิ นการด้านสุ ขภาพ
ของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วธิ ีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
กฎหมายนี้ เป็ นกฎหมายใหม่ ที่ ออกมาเพื่อให้หน่ วยงานราชการให้ค วามส าคัญ
กับการบริ หารจัดการที่ดี ที่คานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน การมีความโปร่ งใสในการทางาน
มี ก ารบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ้ม ค่ า มี ก ารอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการทางาน มีการลดขั้นตอนการทางานเพื่อให้
เกิดความคล่องตัว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
9. กระบวนการของการเมืองภาคประชาชน
กระบวนการการเมื อ งภาคประชาชน ตามลัก ษณะแนวคิ ดการจัด การทางสัง คมที่
สังเคราะห์ข้ ึนประกอบด้วยองค์กร (Organizing) ความไว้วางใจ (Trust) ผูน้ า (Elite) การเชื่อมโยง
เครื อข่าย (Networks) การเกณฑ์หรื อการระดม (Mobilizing) การสื่ อสาร (Communication) และ
การทาให้เป็ นข่าวหรื อเป็ นประเด็นสาธารณะ (Public Issue) ซึ่ ง ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2552) ได้
นาเสนอแนวคิดตามภาพประกอบที่ 3 ดังนี้
องค์กร

ผูน้ า

การเกณฑ์

ความไว้วางใจ

เครื อข่าย

สื่ อสาร/ทาให้เป็ นข่าว
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ภาพประกอบที่ 3 กรอบคิดเชิงทฤษฎีการจัดการทางสังคมเพื่อการอธิ บายการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน
ที่มา : ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2552, หน้า 131)

9.1 องค์ กร (Organizing)
องค์ ก รในภาคการเมื อ งภาคประชาชนนั้น เป็ นองค์ ก รที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปตาม
เป้ าหมายวิธีก ารต่า งๆ เงื่ อนไขแนวโน้มบริ บทหรื อนิ เวศวิทยา องค์กรจะส่ ง ผลต่อรู ป แบบหรื อ
ลักษณะ องค์กรสัมพันธ์กบั ธรรมชาติขององค์กร ตามแนวคิดทฤษฎี ที่นกั วิชาการอย่าง Morgan
(1986) อุปมา อุปมัย (Metaphor) ลักษณะธรรมชาติขององค์กรไว้จานวน 8 ประการ คือ
1. องค์กรในฐานะกลไก
หรื อ Organization as Machines
2. องค์กรในฐานะองค์อินทรี ย ์ หรื อ Organization as Organisms
3. องค์กรในฐานะสมอง
หรื อ Organization as Brains
4. องค์กรในฐานะวัฒนธรรม หรื อ Organization as Cultures
5. องค์กรในฐานะระบบการเมือง หรื อ Organization as Political System
6. องค์กรในฐานะนักโทษทางจิต หรื อ Organization as Physic Prisons
7.องค์กรในฐานะการเปลี่ยนแปลงหรื อOrganization as Flux and Transformation
8. องค์กรในฐานะเครื่ องมือของการครอบงา หรื อ Organization as Instrument of
Domination
ในที่น้ ีจะนาเสนอการจัดกลุ่มองค์กรการเมืองภาคพลเมืองผ่านองค์กรในฐานะวัฒนธรรม
(Organization as Culture) ตามความเป็ นจริ งที่วา่ วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ประเพณี
ความเชื่ อ ประวัติศาสตร์ ค่านิ ยม ซึ่ งเป็ นบรรทัดฐานทางสังคม หรื อวัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวิตของคน
หรื อคนทางาน ทาให้มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้น รู ปแบบ คุ ณภาพ ประสิ ทธิ ผลหรื อความสาเร็ จขององค์กรจึงมาจากปั จจัย
เรื่ องค่านิ ยม ความรู ้สึก ความเชื่ อของทุกคน และการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของสมาชิ กในองค์กร
เมื่อเป็ นเช่นนั้น บริ บททางสังคมวัฒนธรรมจึงมีความสาคัญต่อรู ปแบบการจัดการองค์กร ทาให้ตอ้ ง
มีการทาความเข้าใจและหาวิธีการดึงเอาพลังจากวัฒนธรรมเข้ามาใช้สร้างผลความสาเร็ จ
ดังนั้น ลักษณะของกลุ่มหรื อองค์กรที่มีนยั ต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจึงสมควร
พิ นิ จ พิ จ ารณาจากองค์ป ระกอบ 8 ประการของกลุ่ ม องค์ ก ร ขบวนการ ได้แ ก่ 1) การก่ อ เกิ ด
2) เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะเฉพาะ 3) ลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กร 4) เงื่อนไขของ
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การเกาะเกี่ ย วร่ วมกันภายใน 5) ทิ ศทางการเคลื่ อนไหว 6) ผูน้ า 7) การมี กิ จกรรมต่ อเนื่ อง และ
8) เน้นศักยภาพภายใน
9.1.1 การก่อเกิด
การเกิ ดกลุ่ ม องค์กร ขบวนการทางสังคม มี หลากหลายมิ ติ หลายแนวคิ ด
ทฤษฎี และหลายระดับ (มนตรี เจนวิทย์การ, 2528, หน้า 523-524) ที่สาคัญและมีอิทธิ พลมีอยู่สอง
ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีการกระทาร่ วมกัน (Collective Action Theory) ของ Olson เสนอว่า
ปกติแล้วคนจะไม่รวมกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่ เพราะค่าใช้จ่ายของการเป็ นสมาชิ กและการเข้า
ร่ วมไม่คุม้ กับประโยชน์ที่ได้รับ ทว่าคนจะเข้าร่ วมใน“กิจกรรมร่ วมกัน” ก็ต่อเมื่อได้รับผลประโยชน์
พิเศษ หรื อในกรณี การเป็ นสมาชิกมาจากการบังคับ เมื่อกลุ่มมีขนาดเล็กพอที่ผเู ้ ข้าร่ วมมองเห็นว่าเขา
มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของกลุ่ม
2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ของ Salisbury ได้อธิ บายผ่าน
แนวคิดการแลกเปลี่ ยนไว้ว่า กลุ่ มเกิ ดขึ้ นมาเพราะผูน้ าหรื อผูก้ ่ อตั้งชักชวนคนให้เข้ามาร่ วมโดย
มีผลประโยชน์เป็ นแรงจูงใจ ตัวอย่าง เช่ น 1) ผลประโยชน์ทางวัตถุ เช่ น เงิ น งาน การซื้ อของถู ก
2) การให้ความรู ้สึกทางอารมณ์ ร่วมกัน (Solidarity) เช่น ได้ใกล้ชิด ได้พบปะเพื่อน 3) จุดมุ่งหมาย
(Purposive) ด้านอุดมการณ์ ทั้งนี้ Salisbury เชื่ อว่ากลุ่มการเมืองจะเน้นเรื่ องแรงจูงใจด้านอุดมการณ์
หรื อจุดมุ่งหมาย
อย่า งไรก็ ตาม หากกลุ่ ม มี เ พี ย งอุ ดมการณ์ อย่า งเดี ย วก็ จะท าให้ องค์ก รไม่
มัน่ คงถาวร เพราะไม่มีผลประโยชน์ทางวัตถุ ดึงดู ดผูค้ นให้มารวมกลุ่ม ตรงกันข้ามกับกลุ่มที่เน้น
ผลประโยชน์ทางวัตถุ แม้จะเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสู งแต่เมื่อจัดตั้งเสร็ จแล้วมักจะดารงอยู่ได้
ค่อนข้างถาวร ดังนั้นการก่อเกิดกลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสังคมในมิติการปฏิบตั ิการประชาสังคม
จึงพบว่าอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยเป็ นสิ่ งสาคัญ เมื่อเป็ นเช่นนั้น การเกิดกลุ่มองค์กรประชาสังคมจึง
สัมพันธ์กบั กระบวนการการสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยการจรรโลงประชาธิ ปไตย และประโยชน์
ทางวัตถุหรื อเศรษฐกิจด้วยพร้อมกัน
9.1.2 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะเฉพาะ
กลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสังคม มีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน และมีการดาเนิ นงานอย่างอิสระ ลักษณะเฉพาะทั้งสองประเด็นนี้ ทาให้
การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคพลเมืองหรื อการเมืองภาคประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการเมือง
หรื อส่ ง ผลกระทบต่ อ กระบวนการตัด สิ นใจในนโยบายของระบบการเมื อ ง เป้ าหมายใน
การเคลื่ อนไหวของการเมื องภาคพลเมื องต้องเป็ นเป้ าหมายที่ มี ค วามอิ ส ระจากราชการ แต่ท ว่า
ความอิสระจากรัฐก็ยงั มีความแตกต่างกันได้
9.1.3 ลักษณะการจัดโครงสร้ างองค์ กร
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ลักษณะการจัดโครงสร้ างกลุ่ ม องค์กร ขบวนการทางสังคม ของการเมื อง
ภาคพลเมืองหรื อการเมืองภาคประชาชนนั้น มีประเด็นถกเถียงทางแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์กรเป็ น 2 แนวทาง คือ
แนวทางหนึ่ง ยอมรับว่า กลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสังคม หรื อประชาสังคม
ต้องมีการจัดโครงสร้ างระบบที่ ชัดเจน ในทานองเดี ยวกับการจัดโครงสร้ างองค์กรแบบทางการ
(Formal Organization) อีกแนวทางหนึ่งยอมรับว่าเป็ นกลุ่มองค์กรแบบหลวมๆ หรื อเป็ นกลุ่มองค์กร
แบบชาวบ้านที่มาจากสานึ ก ลักษณะการจัดโครงสร้ างของกลุ่ มสะท้อนถึ งความเป็ นกลุ่มองค์กร
แบบปฐมภูมิที่ค่อนข้างมีอิสระจากรัฐ หรื อไม่จาเป็ นต้องเคร่ งครัดกับกฎระเบียบของรัฐหรื อรัฐเข้า
มาเกี่ ยวข้องควบคุ มได้น้อย (Almond & Verba, 1965, p.245) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ แบบราบไม่มี
ความซับซ้อนและกาหนดการแบ่งงานกันไม่ชดั เจน
สองทัศ นะที่ แ ตกต่ า งกัน ดั ง กล่ า ว สั ม พัน ธ์ ก ั บ การสรุ ปมุ ม มองการจัด
โครงสร้างองค์กรตามที่ Thomson (อ้างถึงใน Denhardt, 2004, p.82) จาแนกกลุ่มออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือองค์กรในระบบปิ ด (Close System) กับ องค์กรในระบบเปิ ด (Open System)
และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มองค์กรต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ สิ่งที่เกิดลอยๆ โดดๆ แต่จะมี
สิ่ ง แวดล้อ มต่ า งๆ หรื อ บริ บ ทต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลก าหนดสาระส าคัญ ของรู ป แบบกลุ่ ม องค์ ก ร
(Denhardt, 2004, p.82) หรื อมีการยอมรับว่าให้มีการปรับเปลี่ ยนไปตามความเหมาะสมกับบริ บท
หรื อสิ่ ง แวดล้อ มต่ า งๆ บ้า งก็ มี ก ารผสมผสานระหว่า งสองแนวทางดัง กล่ า วข้า งต้นเข้า ด้ว ยกัน
เพียงแต่กลุ่มองค์กรต้องมีความหลากหลายและปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา อาจจะมีเงื่อนไขทางประเพณี
วัฒนธรรมหรื อสถานการณ์อื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อโครงสร้างกลุ่มองค์กรเสมอๆ
ประภาส ปิ่ นตบแต่ง (2551, หน้า 96-102) ได้ศึกษาขบวนการ “สมัชชาคนจน” พบว่ามี
การจัดโครงสร้างเป็ นแบบเครื อ ข่ายสร้ างกลไกตัดสิ นใจแบบเสมอหน้ากัน หรื อเป็ นการตัดสิ นใจ
แนวราบ ประกอบด้วย
1. สมัชชาพ่อครัวใหญ่ เป็ นที่ประชุ มในการกาหนดยุทธศาสตร์ การต่อสู ้ เป็ นหัวใจของ
การตัดสิ นใจร่ วมกันของผูน้ ารวมหมู่ซ่ ึ งมาจากตัวแทนของกรณี ปัญหา 125 กรณี ปัญหาหรื อรวมเป็ น
6 กลุ่มปั ญหา รวมทั้งสิ้ น 268 คน
2. ที่ ป รึ ก ษา ประกอบด้วยเอ็นจี โอ (Non-Government Organizers-NGOs) ประมาณ
40-50 คน
3. กองเลขานุ การประกอบด้วย เอ็นจีโอประมาณ 4-5 คน คัดเลือกมาจากความสมัครใจ
ทาหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์เพื่อนาเสนอข้อมูลต่อสมัชชาพ่อครัวใหญ่ รวมทั้งตอบโต้
ประเด็นต่างๆ
9.1.4 เงื่อนไขของการเกาะเกีย่ วร่ วมกันภายใน
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แรงเกาะเกี่ ย วหรื อ เงื่ อ นไขของการเกาะเกี่ ย วร่ ว มกัน ในกลุ่ ม องค์ก รมี 3
ประการ คือ
ประการแรก กฎระเบี ย บของกลุ่ ม องค์ก รแบบทางการ หรื อองค์ก รแบบ
วิชาชี พ มักจะอธิ บายว่าเครื่ องมือหรื อสายใยสัมพันธ์ ที่ทาให้กลุ่ มองค์กรดาเนิ นการอยู่ได้ด้วยกฎ
กติกา ระเบียบ หรื ออาจจะเป็ นบรรทัดฐาน ค่านิ ยมก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะองค์กรว่าเป็ นองค์กร
แบบชาวบ้านหรื อองค์กรแบบทางการ
อย่างไรก็ดี กฎระเบี ยบขององค์กรอาจจะเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพียงแต่มา
จากสมาชิ กช่ วยกันสร้ างขึ้ นมาเอง มากกว่าที่ จะให้รัฐหรื อสถาบันจากภายนอกสร้ างขึ้น สาหรั บ
เนื้ อหาสาระของกฎระเบี ยบ อาจจะใช้เนื้ อหารสาระการจัดการแบบใหม่หรื ออาจจะประยุกต์เอา
บรรทัดฐาน ค่ า นิ ย ม ประเพณี วฒั นธรรม มาเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรหรื อแนวปฏิ บ ตั ิ เช่ นเดี ย วกับ
กฎระเบี ย บสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ง่ า ย เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บ ัติ แ ละการด ารงอยู่ ร่ ว มกัน มิ ใ ช่
กฎระเบียบกลายเป็ นพันธนาการ
ประการที่สอง แรงเกาะเกี่ ยวหรื อยึดโยงให้ปัจเจกบุคคลมาเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
องค์กรในการจัดการกับกลุ่มองค์กรชาวบ้านหรื อองค์กรแบบปฐมภูมิ ว่ามาจากบรรทัดฐาน ค่านิ ยม
ประเพณี วฒั นธรรม เช่น ในสังคมการเมืองของไทย พบว่าจะมีความเหนี ยวแน่นหรื อการเกาะเกี่ยว
ภายในของกลุ่มองค์กรทางสังคม อันประกอบขึ้นมาจาก “แรงเกาะเกี่ ยวภายใน หรื อความมีน้ าใจ
และเสรี ภาพ หรื อมีความโอบอ้อมอารี ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การดารงอยูร่ ่ วมกันผ่าน
ความเป็ นญาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ” ความเป็ นเครื อญาติหรื อเงื่อนไขที่มาจากพื้นถิ่นเดียวกัน
ประการที่สาม มาจากเงื่อนไขทางอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่ อ ตลอดจน
ทัศนคติต่างๆ เป็ นปั จจัยร้ อยรัดความเป็ นกลุ่มองค์กรร่ วมกัน นัน่ คือการเป็ นสมาชิ กกลุ่มองค์กรมี
ทัศนคติทางการเมืองที่มีความคิดความเชื่อที่วา่ การเป็ นสมาชิกกลุ่มองค์กรสามารถเป็ นช่องทางที่จะ
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระบบการเมื อ งแบบตัว แทนได้ หรื อ การรวมกลุ่ ม สามารถท าให้ ร ะบบการเมื อ ง
ตอบสนองให้ตามความต้องการได้
9.1.5 ทิศทางการเคลือ่ นไหว
ทิ ศ ทางนโยบายของกลุ่ ม องค์ก รมาจากสมาชิ ก ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี ส่ ว นได้เ สี ย
สมาชิ กจึ ง ต้องเป็ นผูท้ ี่ มี อานาจในการกาหนดทิ ศทางนโยบายของกลุ่ มองค์ก ร ลักษณะเช่ นนี้ คื อ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในขั้นตอนหรื อกระบวนการต่างๆ ของกิจกรรมที่เกิ ดขึ้น กลุ่ม
องค์กรจึงเป็ นพื้นที่ที่สมาชิ กหรื อบุคคลอื่นๆ ในชุ มชนมีโอกาสเข้าถึงอย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีโอกาสที่
จะร่ วมกันสร้างนโยบาย โครงการ กิจกรรม เช่นนี้กิจกรรม กระบวนการจะเป็ น “แหล่งปฏิสัมพันธ์”
ทางความคิด พูดคุยถกเถียงและหารื อระหว่างกันอย่างต่อเนื่ อง และสามารถเข้าถึงแหล่งปฏิสัมพันธ์
ได้ง่าย งานของ ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2549, หน้า 238-240) พบว่า การประชุม เป็ นรู ปแบบที่แสดงถึง
การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
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9.1.6 การมีกจิ กรรมต่ อเนื่อง
การมี “กิจกรรมต่อเนื่ อง” มีความสาคัญ เพราะว่ากิ จกรรมคือเครื่ องมือหรื อ
สื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ด้ว ยกัน ในด้า นหนึ่ งกิ จ กรรมในการเคลื่ อ นไหว
เปรี ยบเสมือนชีพจรวัดการดารงอยูข่ องกลุ่ม องค์กร ขบวนการ ส่ วนอีกทัศนะหนึ่งกล่าวว่า กิจกรรม
คือพื้นที่สาธารณะที่สมาชิ กสามารถเข้าถึ งได้หรื อกิ จกรรมเป็ นแหล่ งปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
(Charney, 1998)
9.1.7 เน้ นศักยภาพภายใน
ศักยภาพภายใน ความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร ขบวนการของการเมืองภาค
พลเมืองหรื อการเมืองภาคประชาชน เกิ ดจากการจัดการด้วยทรัพยากรภายใน เป็ นต้นว่ากาลังทุ น
สติปัญญา วัสดุ สิ่งของ ฯลฯ หรื อ อาจจะมาจากการช่ วยเหลื อสนับสนุ นจากองค์กรภายนอก เช่ น
องค์ก รพัฒ นาเอกชน องค์ก รวิช าการ หรื อ องค์ก รอื่ นๆ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อทางวิช าการ
งบประมาณเบื้องต้น
9.2 ผู้นา (Elite)
การเมืองภาคประชาชนในกระบวนการกลุ่ม องค์กร ขบวนการต้องมีผนู ้ า เสมอ
ในทางวิชาการมีการยอมรับถึ งคุ ณลักษณะของผูน้ าที่เห็ นพ้องต้องกัน คือผูน้ าต้องมีความเข้มแข็ง
และต้องมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ (ไพฑูรย์ โพธิ สว่าง, 2532, หน้า 165-169)
สรุ ป ประเด็ นผูน้ าได้อย่า งน้อย 2 ทัศนะ คือทัศนะแรก กลุ่ ม องค์ก รต้องมี ผูน้ า
เพียงแต่ตอ้ งไม่ผูกขาด ผูน้ าต้องมีหลากหลายและต้องมีการแย่งชิ งการนาระหว่างสมาชิ ก จึงสร้ าง
ผูน้ าและองค์กรให้เข้มแข็งได้ (Gerlarch, 1999, pp.8-89) ส่ วนในองค์กรแบบใหม่ วิจารณ์ พานิ ช
(2548) เสนอไว้วา่ ผูน้ าองค์กรแบบใหม่ตอ้ งมีบุคลิกที่เป็ นผูม้ ีนิสัยแหกคอก ทัศนะที่สองมีขอ้ โต้แย้ง
ว่า ขบวนการพลเมืองไม่จาเป็ นต้องมีผนู ้ า ตัวอย่างเช่น ทัศนะของนักปฏิบตั ิการ อานันท์ ปั นยารชุน
(2545) และ Mathews (1999) เพราะเชื่ อมัน่ ว่าผูน้ าไม่มีความจาเป็ นเท่ากับพลังของกลุ่มสมาชิ กหรื อ
พลังของพลเมือง
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล (2553) สรุ ปว่า การเคลื่ อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน
ยังไม่อาจจะถ่วงดุลอานาจรัฐและกาหนดขอบเขตอานาจทุนได้ผนู ้ าจึงคงเป็ นผูน้ าที่มีแนวทางการนา
ในระดับกลุ่ม องค์กร ขบวนการของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทของผูน้ าก็ยงั มีความสาคัญใน
กลุ่ ม องค์ก รและการเคลื่ อ นไหวในพื้ น ที่ เ พราะผู ้น าเป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจปั ญ หาและรู้
แนวทางการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าสมาชิก
สรุ ป คุณลักษณะผูน้ ากลุ่มองค์กรในการเมืองภาคพลเมืองควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นตัว เชื่ อ มโยงและเป็ นผูน้ าหรื อ เริ่ ม ต้น ในการเปลี่ ย นแปลง จึ ง เป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม หรื อ
ผูจ้ ุดประกาย หรื อกระตุน้ ให้สมาชิกในการดาเนินงาน
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2. บทบาทของผูน้ า เป็ นผูป้ ระสานงาน ผูอ้ านวยการ (Facilitators) ที่ ปราศจากอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย (Authority) แต่คอยช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา
3. มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการดาเนินการขณะที่สมาชิกผูอ้ ื่นปฏิบตั ิไม่ได้ หรื อเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปหรื อ
ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชี พ หรื อมีความรู้ในการทาอาชี พ มีความฉลาด มีไหวพริ บ
เป็ นคนช่างคิด ขยันขันแข็ง รู ้จกั แบ่งงานให้ผอู ้ ื่นได้ปฏิบตั ิงาน มีบุคลิกภาพหรื อมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
ซึ่งประกอบด้วย
- สนใจใฝ่ รู้ดว้ ยตนเองเสมอ
- กล้าทดลองทาในสิ่ งใหม่ๆ เรี ยนรู ้ ลองผิดลองถูก เป็ นคนช่ างคิด ช่ างทา ช่ างจดจา
ช่างสังเกต สามารถสรุ ปบทเรี ยนได้รวดเร็ วและแยกแยะข้อมูลได้ดี
- มีความเป็ นตัวของตัวเอง
- มีความสามารถในการประสานกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ได้ดี
- มีความเข้าใจชุ มชนตนเองและสังคมภายนอก จึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหา
สาเหตุของปัญหาได้
- มี ความมุ่งมัน่ จริ งใจและทางานด้วยความเสี ยสละ อาจจะทางานเป็ นตัวอย่างให้
สมาชิกเห็นอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อยจนเป็ นที่ยอมรับ หรื อให้ความสาคัญกับงาน
- การเป็ นผูน้ าต้องคบคนมาก ต้องพบคนแปลกหน้า
- ให้ความสาคัญกับความรู ้สึกของผูอ้ ื่น หรื อต้องเอาใจเข้ามาใส่ ใจเรา
- เป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะการเจรจาดี มีวาทศิลป์ สามารถชักจูงโน้มน้าว
4. ผูน้ าเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มหรื อองค์กร ต้องมีปฏิ สัมพันธ์และเป็ นเครื อข่ายที่
ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก องค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งจากราชการและเอกชน (ไพฑูรย์
โพธิ สว่าง, 2532, หน้า 165)
9.3 ความไว้วางใจระหว่างกัน (Trust)
ความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างกัน เป็ นนามธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญในองค์การต่างๆ และหน่วยทางสังคมทั้งหลาย มีการอธิ บายถึงความไว้วางใจ
(Trust) ที่เป็ นความเชื่อ (Trust) และเป็ นความน่าเชื่อถือที่เป็ นความเชื่อ (Trust is the Belief)
โดยธรรมชาติข องความเชื่ อและความไว้วางใจเป็ นสิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้องกัน กล่ า วคื อ
ความไว้วางใจเป็ นสิ่ งที่ สามารถสัง เกตและวัดได้จากพฤติ กรรมทางลบและพฤติ กรรมทางบวก
(Offe, 1999, pp.46-47 อ้างถึ งใน Warren, 1999, pp.56) ดังนั้น จึ งมี ผลต่อความล้มเหลวและ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
9.4 การเชื่อมโยงเครือข่ าย (Network)
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Starkey (1997, p.14) กล่าวว่า การเชื่ อโยงเครื อข่ายเป็ นการรวมกลุ่มของปั จเจก
บุ ค คลหรื อ องค์ก รที่ มี ล ัก ษณะพื้ น ฐานที่ ส าคัญ คื อ “ความสมัค รใจ” หรื อ ความเป็ นอิ ส ระใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรื อสารสนเทศและกิจกรรมร่ วมกัน (Exchange of Information, Joint
Action) ส่ วน Gerlarch (1999, pp.89-90) บอกว่า การเชื่ อมโยงเครื อข่ายจะต้องมาจากสมาชิ กที่มี
ทัศนคติ ค่านิยม หรื อมีความรู ้ความเข้าใจร่ วมกัน หรื อมีอตั ลักษณ์ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายหาได้มนั่ คงตายตัว หากแต่มีลกั ษณะที่จะต้องมีการแตกตัว
ออกไปเป็ นข่ายย่อยๆ เมื่อเป้ าหมายหรื อกลยุทธ์เปลี่ ยนแปลงไป (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2552, หน้า
171-172) เพื่อประชาธิ ปไตยในคราวการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลนายสมัคร สุ นทรเวช ในหลายๆ
ประเด็น และกดดันสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในประเด็นไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่เริ่ ม
ชุ ม นุ ม เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ซึ่ ง เป็ นการเคลื่ อ นไหวครั้ งที่ 2 แต่ ส มาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยได้
เปลี่ ยนแปลงไป เครื อข่ายที่ร่วมกันในคราวแรกอาจจะเปลี่ ยนแปลงไปบ้าง พร้ อมกับเงื่ อนไขและ
กระบวนการเคลื่อนไหวบนท้องถนนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น มีการจัดตั้งเครื อข่ายสมานฉันท์
ที่เรี ยกร้ องให้สมานฉันท์โดยใช้กุหลาบสี ขาวเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกัน สมาชิ กที่เข้า
มาร่ ว มก็ มี ก ลุ่ ม องค์ก รใหม่ ม ากขึ้ น ก็ ไ ด้แ ละที่ ส าคัญ คื อ เป็ นการรวมกัน แบบหลวมๆ บนฐาน
ความสมัครใจและใช้กลุ่มองค์กรมาร่ วมเพื่อให้ได้ภาพของพลังเท่าทวีคูณ
9.5 การเกณฑ์ หรือการระดม (Mobilizing)
การเกณฑ์หรื อการระดม เป็ นกระบวนการที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความตั้งใจ
ของผูน้ าที่เป็ นผูโ้ น้มน้าว (Persuaders) ที่สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนจานวนมากๆ จน
สามารถนาให้มีผเู ้ ข้าร่ วมขบวนการหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของขบวนการในการดาเนิ นกิจกรรมได้ หรื อ
ที่เรี ยกว่า “ระดม” หรื อ “เกณฑ์” ดังนั้น การเกณฑ์หรื อการระดมจึงเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ นัน่ คือ
ไม่สามารถใช้เป็ นศิ ลป์ ของผูน้ าเพียงประการเดี ยว แต่ตอ้ งมี ทกั ษะและ/หรื อสร้ างสรรค์โน้มน้าว
ผ่านการมีประเด็นร่ วมกันหรื อปั ญหาร่ วมกันหรื อความต้องการร่ วมกัน
อย่างไรก็ดี ในความเป็ นจริ งสังคมไทยมี การจัดการเกณฑ์หรื อระดมในกิ จกรรมต่างๆ
ของสังคมการเมืองมาตลอด อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตามเป้ าหมายของการกระทา ดังเช่ นที่
สุ รชัย แซ่ ด่าน (2545) ได้อรรถาธิ บายไว้วา่ “การเกณฑ์” เป็ นรู ปแบบที่ทางราชการใช้ในการดึงเอา
พลัง ของราษฎรไปใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ ในขณะที่ ค าว่า “การระดม” เป็ นลัก ษณะรู ป แบบของ
ประชาชนหรื อพลเมืองใช้เคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อไปกระทาต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ให้สาเร็ จ การเกณฑ์หรื อการระดมคนเป็ นการจัดการหรื อกระทาการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การเกณฑ์
หรื อการระดมคน 2) การเกณฑ์หรื อการระดมความคิด และ 3) การระดมเงินหรื อทรัพย์สิน
9.6 การสื่ อสาร (Communication) และการทาให้ เป็ นประเด็นสาธารณะ
ในสถานการณ์ สั งคมการเมื องปั จจุ บนั สื่ อคื อเครื่ องมื อที่ สาคัญการช่ วงชิ งหรื อ
การมีส่วนร่ วมหรื อการครอบครองสื่ อนับว่าเป็ นหัวใจในการดาเนิ นงานขององค์กรธุ รกิ จองค์กร
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ราชการรวมกระทัง่ การเมืองภาคพลเมืองหรื อการเมืองภาคประชาชนก็นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญใน
การเคลื่อนไหว ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางราชการ ทางธุ รกิจ และการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง
จึงมีความปรารถนาเหมือนกัน นัน่ คือ ความต้องการมีสื่อในครอบครอง ซึ่ งหมายถึงมีเครื่ องมือหรื อ
มีช่องทางในการสร้างความรู ้ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาชวนเชื่อกับสาธารณชน
บทบาทของสื่ อมีสูงมาก จึงได้มีการพัฒนารู ปแบบของสื่ อที่หลากหลาย เช่ น สื่ อ
นอกกระแสของรัฐ เป็ นต้นว่า “สื่ อเพื่อชุมชน” หรื อ “สื่ อภาคประชาชน” หรื อ “สื่ อทางเลือกอื่นๆ”
ตลอดจนสื่ อกระแสหลักทั้งหนังสื อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุ ญาตจากรัฐ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา
กล่าวถึ ง (อาภรณ์ จันทร์ สมวงศ์, 2543, หน้า 152-153) ในขณะที่ “สื่ อชาวบ้าน” เช่ น การใช้ “วาจา
บอกกล่าว” ก็เป็ นสื่ อที่มีความสาคัญไม่แพ้กนั เป็ นต้นว่า ข่าวลือ ข่าวปล่อย ข่าวปากต่อปาก ซึ่ งเป็ น
สื่ อ ของขบวนการทางสั ง คมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเช่ น เดี ย วกับ มี ก ารใช้ ป ฏิ บ ัติ ก ารชนิ ด นี้ ต่ อ ปั ญ หา
ความรุ นแรงในชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างได้ผลตลอดในระยะปลายทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา
สรุ ป การเมืองภาคพลเมื องหรื อการเมื องภาคประชาชน เป็ นปรากฏการณ์ ใหม่ที่
เกิ ดขึ้ นท่ ามกลางสัง คมเปิ ด กลุ่ มทางสัง คมนี้ จะอาจเรี ย กขานนามว่า “ภาคพลเมื อง” หรื อ “ภาค
ประชาชน” หรื อ “ภาคประชาสังคม” จะเป็ น “ตัวกระทาทางการเมือง” (Political Actors) ที่เพิ่มเข้า
มาจากอดีตที่มี สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ขุนนาง ข้าราชการ และนายทุนหรื อนักธุ รกิจ ซึ่ งพัฒนาการ
มาตามลาดับเวลาในทศวรรษกว่าที่ผา่ นมานี้ ตัวกระทาทางการเมืองใหม่น้ ี เพิ่มบทบาทอย่างสู งมาก
ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงสมควรจะเริ่ มต้นคิดว่า การเพิ่มตัวกระทาทางการเมืองใหม่น้ ี ในบริ บท
การเมืองแบบตัวแทนที่เหมาะสมนั้นควรมีคุณลักษณะอย่างไรเราไม่อาจจะปฏิ เสธได้วา่ การเมือง
ภาคพลเมืองหรื อการเมืองภาคประชาชนต้องพัฒนาในบริ บทการเมืองแบบตัวแทน เพราะการเมือง
ในระบบตัวแทนมีขอ้ จากัดมีปัญหาทางความชอบธรรม มีขอ้ จากัดในทางคุณภาพประสิ ทธิ ภาพหรื อ
การตอบสนองประชาชน เมื่ อเป็ นเช่ นนั้นทางแก้ไขของการเมื องในระบบตัวแทนหรื อการเมื อง
เชิ ง สถาบัน จึ ง ต้อ งกระท าหลายๆ วิ ธี และหนึ่ งวิ ธี น้ ั น ก็ คื อ การเมื อ งภาคพลเมื อ งที่ เ ข้ม แข็ ง
ไม่แย่งตาแหน่ง ไม่แสวงหาประโยชน์ ไม่ไต่เต้า แต่เป็ นการเพิ่มอานาจการต่อรองจากภาคพลเมือง
หรื อภาคประชาชน หรื อภาคประชาสังคม การเมืองต้องพัฒนาไปสู่ ความชอบธรรมจากประชาชน
พลเมืองโดยรวม มิใช่จากัดจาเพาะในหมู่พวก
การพัฒนาภาคประชาชน ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ การพัฒนาทางด้านองค์ก ร
ด้า นความไว้ว างใจ ด้า นผูน้ า ด้า นการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย ด้า นการเกณฑ์ ห รื อ การระดม ด้า น
การสื่ อสาร และด้านการทาให้เป็ นข่าวหรื อเป็ นประเด็นสาธารณะ ควรจะยกระดับความชอบธรรม
ความไว้วางใจ การเคลื่ อนไหวจากภาคประชาชน ให้เกิ ดเป็ นภาพรวมของประเทศ และสามารถ
สร้างให้เกิดในระดับชุมชนท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน เพราะการเมืองภาคประชาชนมีหลายระดับหลาย
มิ ติ ซึ่ ง สามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ก ับ การเมื อ งไทยต่ อไป ดัง นั้น การเกิ ดประชาสั ง คมสั ม พัน ธ์ ก ับ

61
กระบวนการการสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยการจรรโลงประชาธิ ปไตย และประโยชน์ทางวัตถุ
หรื อเศรษฐกิจด้วย (Baker, 1999, p.131; Lo Gerfo, 1997, p.64; Haynes, 1997, p.96)
10. การเมืองภาคประชาชนกับการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในยุคปั จจุ บนั ท่า มกลางกระแสโลกาภิ วตั น์ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ก้า วข้ามอานาจ
ความเป็ นรัฐและพรมแดนของรัฐไปสู่ ความผูกพันในขอบเขตทัว่ โลก โลกาภิวตั น์ไม่ได้มีเพียงมิติ
ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่แทรกซึ มไปในทุกมิติ เมื่อกล่าวถึงคาว่า โลกาภิวตั น์น้ นั ก็ตอ้ งไม่ลืมคาว่า
ท้องถิ่น หรื อ ท้องถิ่นนิ ยม เป็ นกระแสของชุ มชนท้องถิ่นที่มีรากฐานทางทรัพยากรพหุ วฒั นธรรม
ภูมิปัญญา พัฒนาการของประวัติศาสตร์ และวิถี ชีวิต ขณะเดียวกันก็เป็ นท้องถิ่นที่ไม่หยุดนิ่ งตายตัว
เป็ นท้องถิ่ นที่ เต็ ม ไปด้วยความแตกต่ า งหลากหลายสลับ ซับ ซ้อ น และเชื่ อมโยงสั ม พันธ์ ก ันเอง
ทั้งด้านเศรษฐกิ จ การเมื อง สังคมวัฒนธรรมและภูมินิเวศน์ รวมทั้งเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั ภูมิภาค
นานาชาติ ในหมู่บา้ นโลก (Global Village)
กระบวนการท้อ งถิ่ น นิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น และก าลัง เคลื่ อ นไหวในปั จจุ บ ัน ทั้ง ทางด้า น
การจัดการทรัพยากรในชุ มชน การเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรชุ มชน และภาคประชาสังคมของคน
ในท้องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยมองผ่านปรากฏการณ์ที่เชื่ อมโยงถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย
ในปั จจุบนั และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น องค์กรภาค
ประชาชน องค์กรวิชาชี พ องค์กรพัฒนาเอกชนและขบวนการประชาสังคมที่เคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนเพื่อการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและการบริ หารการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
เมื่ อกล่ าวถึ งคาว่า “ท้องถิ่ น” มักจะให้ความสาคัญกับรู ปแบบองค์กรหรื อในเชิ งโครงสร้ างเป็ น
ส่ ว นใหญ่ ถึ ง แม้ปั จ จุ บ ัน จะมี ส ภาพัฒ นาการเมื อ ง ที่ เ ป็ นองค์ก รขับ เคลื่ อ นในการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กบั องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรท้องถิ่ น แต่ว่านโยบายรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ให้
ความสาคัญกับความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของท้องถิ่ น อัตลักษณ์ ของท้องถิ่ น การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับประชาธิ ปไตยในท้องถิ่ น การเสริ มสร้ างการเมืองภาคประชาชนให้เกิ ดขึ้นในท้องถิ่ นเป็ น
ส่ วนสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ทาอย่างไรจะให้ท้ งั ระดับนโยบายและระดับองค์กรที่ขบั เคลื่อนต่างๆ ได้ให้
ความสาคัญกับการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้จริ ง
กระบวนการสร้างการเมืองภาคประชาชนนั้น เริ่ มจากระดับท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย
ของกลุ่ ม ภาคประชาชนในกลุ่ ม สาขา อาชี พ ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชนท้องถิ่ น เป็ นพลัง ขับ เคลื่ อ น
การเมืองภาคประชาชนและยกระดับการพัฒนาประชาธิ ปไตยต่อไป
11. การเสริมสร้ างการเมืองภาคประชาชน โดยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่ วมระดับ
จังหวัด
ภายหลั ง จากที่ ป ระเทศไทยประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ได้เกิ ดมี ความเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากประชาชนใน
หน่ วยงานภาครั ฐรั ฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2546-2550) มี
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นแกนนาในการพัฒนาระบบราชการไทย
ทั้งส่ วนกลาง และในส่ วนภูมิภาคโดยมุ่งเน้นในเรื่ องการปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การสาธารณะ
การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานรวมไปถึงการพยายามผลักดันให้เกิดการบริ หารราชการ ในระบบเปิ ด
ที่เปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศกับภาคราชการ
ทั้งนี้ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันมี
เป้ าหมายสาคัญในการให้ความสาคัญกับประชาชนและจัดเป็ นกฎหมายที่เสริ มสร้างกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ให้เกิดขึ้นในภาคราชการโดยรวมดังกล่าวมาข้างต้น
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีหลักสาคัญเพื่อส่ งเสริ ม
และคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชน ให้เป็ นที่ประจักษ์ชดั เจนยิง่ ขึ้นสนับสนุนให้ประชาชน
มีบทบาทมีส่วนร่ วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่างเป็ นรู ปธรรมมีการเน้นย้ า
คุณค่า และความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลอันเป็ นหลักจรรโลงชาติ
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม คือการกาหนดส่ วน
ที่ 3 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดินในมาตรา 78 ที่กาหนดให้รัฐต้องดาเนิ นการ
ตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิ น ซึ่ งระบุ ชดั เจนถึ งการกาหนดให้มีการจัดระบบ
การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้มี ข อบเขตอ านาจหน้า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิดชอบที่ ชัดเจนเหมาะสมแก่ ก ารพัฒ นาประเทศ และสนับสนุ นให้จงั หวัดมี แผนและ
งบประมาณในการพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ให้มีการพัฒนาระบบงาน
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ของเจ้าหน้า ที่ ของรั ฐควบคู่ไปกับ
การปรั บ ปรุ งรู ป แบบและวิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารราชการแผ่ น ดิ น เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิราชการ นอกจากนี้ ยงั ให้มีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้
การจัดทาและการให้บริ การสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสตรวจสอบได้
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สุขของประชาชน
โดยอาศัยเครื่ องมือคือการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยเกิดขึ้นตามเป้ าหมายของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องของ
การบริ ก ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี หรื อ ธรรมาภิ บ าลร่ ว มกับ การบริ ห ารรั ฐ กิ จ แนวใหม่ ที่ มุ่ ง ให้
ประชาชนเป็ นปั จจัยสาคัญเป็ นหัวใจของการบริ หารรัฐกิ จแนวใหม่น้ ี เพราะประชาชนมีฐานะของ
การเป็ นพลเมื อ งและการเป็ นหุ ้ น ส่ ว นในการด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ นสิ่ ง ส าคัญ การให้ บ ริ ก ารกับ
ประชาชนจึงต้องเป็ นไปเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความสุ ขเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ยงั ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์ ที่ยกกิ จกรรมของสังคม
ออกจากการมี ความรู ้ อยู่แค่ทอ้ งถิ่ นเท่านั้น แต่นาไปสู่ เครื อข่ายที่เกี่ ยวข้องสู่ สถานการณ์ และโลก
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ภายนอกมีระบบข้อมูลที่ทนั สมัย และเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารได้เข้ามามีผลต่อวัฒนธรรมของ
มนุ ษย์ มีการเปลี่ ยนแปลงจากวัฒนธรรมแบบดั้งเดิ ม เป็ นการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการเรี ยนรู ้จากภายนอกและภายในองค์กรชุมชนและประเทศมากขึ้น จนเป็ นการจัดการความรู้
และทาองค์กรของตนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) โดยเฉพาะ
ในยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การเปิ ดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมไปสู่ การจัดทายุทธศาสตร์
การสร้ างการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งได้นามาสู่ แนวคิดเรื่ องการพัฒนาระบบราชการใน
ที่สุดโดยมุ่งเน้นในเรื่ อง 1) การบริ หารรัฐกิ จแนวใหม่ 2) การปรับปรุ งการให้บริ การประชาชน
3) การปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ค่านิ ยมและวัฒนธรรมของข้าราชการ 4) การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการท างานของภาครั ฐ และการสร้ า งระบบราชการที่ ต อบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน ให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) โดยใช้หลักการต่างๆ อาทิพฒั นาคุณภาพ
การให้บริ การประชาชนที่ดีข้ ึ น (Better Service Quality) ปรับบทบาทภารกิ จและขนาดให้มี
ความเหมาะสม (Rightsizing) ยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการและมาตรฐานการทางานของ
หน่ วยงานภาครั ฐให้อยู่ในระดับสู งและเที ย บเท่าเกณฑ์ม าตรฐานสากล (High Performance)
ตอบสนองต่ อการบริ หารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เปิ ดระบบราชการสู่ ก ระบวนการ
ความเป็ นประชาธิปไตย
การพัฒ นาระบบราชการไทยในระยะต่ อ ไปอี ก 6 ปี ข้า งหน้า จะรองรั บ ยุท ธศาสตร์
ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 และขยายผลแผนการส่ ง เสริ ม และพัฒนาธรรมาภิ บาลในภาคราชการ
เพื่อการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีอย่างยัง่ ยืน มีการทางานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์
ประเทศเป็ นตัวนา มี ภูมิคุ ้มกันที่ ดีส ามารถปรั บ ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ์ โดยมีเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ในการ “สร้ า งความเชื่ อถื อ ไว้ว างใจ พัฒ นาสุ ข ภาวะ และมุ่ ง สู่ ค วามยัง่ ยื น ” และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไว้เป็ น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2556) ดังนี้
ยกระดับองค์ การสู่ ความเป็ นเลิศ
1. การสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การประชาชน
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย บุคลากรมีความเป็ นมืออาชีพ
3. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. การวางระบบการบริ หารงานราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. การส่ งเสริ มระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกัน ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชน
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6. การยกระดับความโปร่ งใสและสร้ างความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในการบริ หารราชการ
แผ่นดิน
ก้ าวสู่ สากล
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ในการจัด อันดับ ดัช นี ก ารพัฒนามนุ ษ ย์ข องประเทศต่ า งๆ ทัว่ โลกของส านัก งาน
โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้จดั กลุ่ม
ประเทศออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาอยู่ในระดับสู งมาก กลุ่มพัฒนาอยูใ่ นระดับสู ง
กลุ่มพัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง และกลุ่มพัฒนาอยูใ่ นระดับต่า พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม
พัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง มีดชั นีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ที่ 0.682 เป็ นอันดับที่ 103 จากจานวน
187 ประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, หน้า 8)
สรุ ป แม้วา่ ผลการพัฒนาระบบราชการจะส่ งผลในระดับที่ดีข้ ึน แต่การพัฒนาระบบ
ราชการยังจะต้องดาเนินงานต่อไปภายใต้บริ บทของการเปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์ และความผันผวน
ที่เปลี่ ยนไปจากอดี ตอย่างมาก การที่ จะขับเคลื่ อนประเทศให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่าง
มัน่ คง ระบบราชการไทยต้องเป็ นระบบที่มีความเข้มแข็ง มีความน่ าเชื่ อถือ ความไว้วางใจ สภาพ
ปั ญหาของระบบราชการที่สั่งสมมานานจะต้องนามาวิเคราะห์และนาไปสู่ การกาหนดยุทธศาสตร์
ที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หา และเสริ ม สร้ า งระบบราชการให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง สามารถรองรั บ
การเปลี่ ยนแปลงในบริ บทด้านต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และปั ญหา
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาจแบ่งหัวข้อที่จะต้องได้รับการพัฒนาในระยะต่อไปออกเป็ น 4 ประเด็นหลัก
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, หน้า 22-23) ดังนี้
1. คุณภาพการให้บริ การประชาชน : แม้ว่าการพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐในช่วงที่ผา่ นมาจะส่ งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และได้รับ
รางวัลยกย่องชมเชยในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ดี ยังพบว่าหน่ วยงานที่ เสนอผลงานเพื่อขอรั บ
รางวัลคุณภาพการให้บริ การประชาชนยังจากัดอยูใ่ นวงแคบ อีกทั้งยังไม่มีการนาผลงานดังกล่าวไป
ขยายผลหรื อต่อยอดเท่าที่ควร ทาให้การพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การของภาคราชการไม่ขยายตัว
และก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับความต้องการของประชาชนมีความเป็ นพลวัตแปรผันตาม
กาลเวลา และมีแนวโน้มความต้องการเฉพาะที่เป็ นปั จเจกบุคคลเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาครัฐต้องเน้น
การจัดบริ การในเชิ งรุ ก ตลอดจนพัฒนาไปสู่ ก ารให้บริ ก ารในรู ป แบบการให้บ ริ การทางเลื อกที่
หลากหลายมากขึ้น
2. ขีดสมรรถนะขององค์การ : การพัฒนาระบบราชการจาเป็ นต้องมุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ในเรื่ องของการปรั บ เปลี่ ยนวิธี ก ารท างานให้มี ขี ดสมรรถนะสู ง และมี ค วามทันสมัย ต้องเร่ ง นา
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เ ข้า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ตัว ให้ ท ัน ต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงและสามารถให้บริ การประชาชนได้อย่างต่อเนื่ องในทุกสถานการณ์ รวมทั้งยังมี
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ความจาเป็ นต้องบริ หารจัดการและพัฒนาคุณภาพของกาลังคนภาครัฐให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน สร้างนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานและการดาเนิ นงานร่ วมกับภาคส่ วนอื่น
: บทเรี ยนจากการบริ หารจัดการมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ชี้ ให้เห็นว่าภารกิจของภาครัฐ
ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถบรรลุผลได้ดว้ ยบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ ง แต่ จ าเป็ นต้อ งอาศัย การบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ในสั ง คม
นอกจากนี้ ยังต้องปรับระบบการทางานในลักษณะแบบร่ วมมือกันกับภาคส่ วนอื่น เช่น ธุ รกิจเอกชน
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ประชาสั งคม/ประชาชนมากขึ้ น เนื่ องจากในปั จจุ บนั ภาคส่ วนอื่ น
มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ นในขณะที่ ภ าครั ฐ เองยัง คงประสบกั บ ปั ญหาในการปรั บ ตั ว ตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตั น์
4. ความโปร่ งใสในการปฏิ บตั ิราชการ : แนวโน้มปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของประเทศ
ไทยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาสาคัญในระดับประเทศที่สั่งสม
มาเป็ นเวลานาน แม้วา่ จะได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และระดมสรรพ
กาลังความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนแต่ก็จะต้องมีการดาเนิ นงานอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะ
การลดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนการดาเนิ นงานของภาครัฐ ทั้งในด้านการให้บริ การประชาชน
และการดาเนินงานภายใน เช่น การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครัฐ เป็ นต้น เพื่อลด
ความสู ญเสี ยของภาครัฐในระยะยาวและสร้ างความเชื่ อถื อไว้วางใจของประชาชนประเด็นต่างๆ
เหล่ านี้ เป็ นสิ่ งท้าทายที่สาคัญในการกาหนดกรอบทิ ศทางการพัฒนาระบบราชการในช่ วง 6 ปี
ข้างหน้าโดยเฉพาะการพัฒนากลไกราชการให้สามารถขับเคลื่ อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปสู่
การปฏิบตั ิการเสริ มสร้ างขีดสมรรถนะให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ ยนแปลงในบริ บทด้านต่างๆ
การสร้างสมดุล ลดความเหลื่อมล้ าการปรับระบบบริ หารจัดการภายในภาครัฐและการบริ หารงาน
แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่ วมมือไปในทิศทางเดียวกัน
การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มจัด เป็ นการบริ ห ารรั ฐ กิ จแนวใหม่ เป็ นการสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยที่การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการสื่ อสาร
สองทางซึ่ งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการดาเนินงาน และการร่ วมรับผลประโยชน์
โดยวัตถุ ประสงค์ข องการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนก็ คือ การให้ข ้อมู ล ต่อสาธารณะชน และให้
สาธารณะชนได้แสดงความคิ ดเห็ นต่อโครงการและการตัดสิ นใจต่ างๆ ของรั ฐบาลซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้ แสดงความคิ ดเห็ นร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจ ติดตามตรวจสอบและรับผล
ด้วยการคาดหวังว่าการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม จะช่วยเสริ มสร้างการเมืองภาคพลเมืองและ
การเมืองภาคพลเมืองเองน่าจะเอื้อต่อการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมที่มีประสิ ทธิ ผล

66
บริบทขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การก ากับ ดู แ ลองค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น ในประเทศไทยโดยที่ ก ารจัด ระเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดินไทยใช้หลักการรวมอานาจเข้าสู่ ส่วนกลาง (Centralization) ขณะเดียวกันก็มีการแบ่ง
อานาจ (Deconcentration) ให้แก่ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคในการบริ หารราชการในฐานะผูแ้ ทน
ของส่ ว นกลาง และมี ก ารกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้ แ ก่ ร าชการส่ ว นท้อ งถิ่ น ด้ว ย
(มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล , 2546, หน้า 19-35) ความสัมพันธ์ของ
รัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย จะเป็ นไปในลักษณะควบคุมและกากับดูแลเป็ น
หลักดังจะได้กล่าวในรายละเอียด ดังนี้
1. การควบคุมกากับดูแลองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการปกครองท้องถิ่นคือกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การ
บริ หารของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย “รัฐบาล” ในกรณี ของความสัมพันธ์ต่อองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด จะหมายรวมถึ ง ผูว้ ่าราชการจัง หวัดในฐานะข้า ราชการส่ วนภูมิ ภาค ซึ่ ง เป็ น
ผูแ้ ทนของรั ฐบาลในจังหวัดนั้นๆ ด้วยการควบคุ ม กากับ ดู แล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดของ
รัฐบาลเป็ นไปในหลายลักษณะ ดังนี้
1.1 การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อหนังสื อ สั่งการให้องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดปฏิบตั ิ โดยในส่ วนที่เป็ นพระราชบัญญัติน้ นั เป็ นการดาเนิ นการโดยรัฐบาลและรัฐสภา
ส่ วนกฎหมายรองลงมาเป็ นการดาเนิ นการของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติองค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่ งบัง คับ ใช้อยู่ใ นปั จจุ บนั เช่ น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุ ม รั ฐสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง อาศัย อ านาจที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเป็ นผูร้ ั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ีอีกด้วย
1.2 การบริ หารงานบุ ค คลในองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดในปั จจุ บ นั นอกจากจะ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 ซึ่ งกาหนดให้นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแล้วยังมี พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2542 ที่กาหนดให้มีองค์กรกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด เรี ยกว่า “คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด” ซึ่ งประกอบด้วย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยหรื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งได้รั บ
มอบหมายเป็ นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณอธิ บดีกรมบัญชี กลางและอธิ บดีกรมการปกครองเป็ นกรรมการและ
ยัง ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด และผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ ง คัดเลื อกจากบุ ค คลซึ่ ง มี
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ความรู ้ความเชี่ ยวชาญในด้านการบริ หารงานท้องถิ่น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ
ด้านการบริ หารและการจัดการ หรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด ร่ วมเป็ นกรรมการด้วย โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
มาตรา 17
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผูแ้ ทนราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
และผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้ องต้นสาหรั บ
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(3) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง
(4) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น
(5) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(6) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั
(7) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
(8) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับสิ ทธิ การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์การร้องทุกข์
(9) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่ วนราชการ วิธีการบริ หารและ
การปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และกิ จการอันเกี่ ยวกับการบริ หารงาน
บุคคลในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(10) ให้ขอ้ คิดเห็ น หรื อให้คาปรึ กษา ในการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(11) กากับดูแล แนะนาและชี้แจง ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้แก่ขา้ ราชการองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด
(12) ปฏิบตั ิการอื่น ตามที่พระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ทั้งนี้การกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปดังกล่าว คณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริ หาร
ส่ ว นจัง หวัดจะต้องอยู่ภายใต้ม าตรฐานกลางเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ “คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น” (ก.ถ.) กาหนดคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่น (ก.ถ.) นี้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดให้มีการคัดเลือก
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่ นตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขที่
คณะรั ฐ มนตรี ก าหนด และเมื่ อ ได้ รายชื่ อ บุ ค คลซึ่ งได้ รั บ การคัด เลื อ กแล้ ว รั ฐ มนตรี ว่ า การ
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กระทรวงมหาดไทยจะเป็ นผูป้ ระกาศแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
การบริ หารงานบุ ค คลในองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด นอกจากมี ค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแล้วยังมี “คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด” ในแต่ ละองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดประกอบด้วย ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด เป็ นประธาน
หัว หน้า ส่ ว นราชการประจ าจัง หวัด ผู ้แ ทนองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
กรรมการ มีอานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลในองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดในเรื่ องเกี่ ย วกับการกาหนดคุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้า ม ที่ มี ความจาเป็ น
สาหรับข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง อัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอนการรับโอนการเลื่ อนระดับการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนการสอบสวน
การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การบริ หารงาน และการปฏิ บ ตั ิ ง านของข้า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดและก ากับ ดู แ ล
ตรวจสอบ แนะนา ชี้ แจงส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ แก่ขา้ ราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ทั้งนี้
การดาเนิ นการดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่ วนจัง หวัดในการบริ ห ารงานบุ ค คลข้า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด นี้ รั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ ในส่ วนของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มีอานาจกากับดูแลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ
และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
1.3 การยุบสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีหน้าที่
ควบคุ มการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารโดยตั้งกระทูถ้ ามนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดในเรื่ อง
ใดๆ อัน เกี่ ย วกับ การบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ได้ แต่ ถ้า หากรั ฐ เห็ น ว่ า
สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปฏิ บตั ิงานไม่เป็ นไปเพื่อคุ ม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในเขต
องค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด หรื อประโยชน์ ข องประเทศเป็ นส่ วนรวม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยก็อาจใช้อานาจยุบ สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้ แต่ใ นคาสั่ งดัง กล่ า ว
จะต้องแสดงเหตุผลของการยุบสภาด้วย และจะต้องกาหนดให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดขึ้นใหม่ภายใน 45 วัน
1.4 การจัดทากิ จการขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยรัฐ กิ จการใดเป็ น กิ จการที่
องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดพึ ง จัดท าตามอานาจหน้า ที่ ถ้า องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดไม่ จดั ท า
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยอาจมีคาสั่งให้ราชการส่ วนกลางหรื อราชการส่ วนภูมิภาคจัดทา
กิจการนั้นได้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 47)
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1.5 การให้เอกชนกระท ากิ จการขององค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทากิจการ ซึ่ งอยูใ่ นอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ หรื อค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ได้ ในกรณี น้ ี ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เสี ยก่อน
1.6 การควบคุ ม ก ากับ ดู แลการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น ผูว้ ่าราชการจัง หวัดมี
อานาจหน้าที่ในการควบคุ มดูแลการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดตามมาตรา 57 (7) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534 โดยมีความสัมพันธ์กบั องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด ดังนี้
1.6.1 การก ากับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ร าชการขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ได้กาหนดให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดมี อานาจกากับดู แลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบี ยบข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้ ผูว้ ่าราชการ
จัง หวัด มี อ านาจสั่ ง สอบสวนข้อ เท็ จ จริ งหรื อสั่ ง ให้ อ งค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ชี้ แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้ เมื่อเห็นว่านายกองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด หรื อรองนายกองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดปฏิ บ ตั ิ ก ารในทางที่ อาจนามาซึ่ ง
ความเสี ย หายแก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด หรื อกระท าการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของทางราชการ
ในกรณี น้ ี ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจยับยั้งการปฏิ บตั ิการดังกล่าวไว้เป็ นการชัว่ คราวได้
แล้วรายงานรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วัน และรัฐมนตรี ฯ จะต้องวินิจฉัยสั่งการ
ในเรื่ องดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับรายงานจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ดูมาตรา 77)
1.6.2 การสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดออกจากตาแหน่ง อานาจใน
การสั่งให้สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดออกจากตาแหน่ งนี้ จะมีผลเฉพาะบุคคล ต่างจาก
การใช้อานาจยุบสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งจะมีผล
ทั้งองค์การ ทั้งนี้ ตามมาตรา 11 (4), (5) แห่ งพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ได้ก าหนดไว้ว่า สมาชิ กภาพของสภาองค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดย่อมสิ้ นสุ ดลงเมื่ อผูว้ ่า ราชการ
จังหวัดได้สอบสวนแล้วสั่งให้ออกเมื่อปรากฏต่อมาว่าเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด หรื อรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดสั่งสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาสัมปทานที่ทากับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
1.6.3 การอนุ มตั ิขอ้ บัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริ หาร
ส่ ว นจัง หวัด เป็ นกฎหมายท้อ งถิ่ น ซึ่ งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ตราขึ้ น ตามบทบัญ ญัติ ข อง
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พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หรื อตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติไว้ให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดตราข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หรื อให้มีอานาจตราข้อบัญญัติข้ ึนเมื่อ
สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัดได้พิ จารณา และเห็ นชอบด้วยกับ ร่ า งข้อบัญญัติใดให้ป ระธาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดส่ งร่ างข้อบัญญัติน้ นั ไปยังนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่อลงนาม
แล้วส่ ง ไปยัง ผูว้ ่าราชการจัง หวัดพิ จารณาอนุ ม ตั ิ และประกาศร่ า งข้อบัญญัติภายใน 15 วันถื อว่า
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่ างข้อบัญญัติ การใช้อานาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัดในการอนุ มตั ิ
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนี้ เป็ นการใช้อานาจกากับดูแลของรัฐซึ่ งจะตรวจสอบการออก
กฎหมายของท้องถิ่นเสี ยก่อน จึงจะอนุมตั ิให้ประกาศใช้บงั คับในท้องถิ่นได้
1.6.4 การเพิกถอนมติของสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ผูว้ ่าราชการจังหวัดมี
อานาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดซึ่ งมิใช่ขอ้ บัญญัติ เมื่อเห็นว่ามติน้ นั ฝ่ าฝื น
กฎหมาย กฎ หรื อระเบี ย บข้อบัง คับของทางราชการหรื อเป็ นมติ ที่ นอกเหนื ออานาจหน้าที่ ของ
องค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด โดยแสดงเหตุ ผลของการเพิก ถอนมติ น้ ันในค าสั่ง เพิ กถอน ถ้าสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยังยืนยันด้วยมติเดิม ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติดงั กล่าว
และเหตุ ผลของการเพิก ถอนมติ ข องผูว้ ่าราชการจัง หวัดต่ อรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสัง่ การ
2. การควบคุมกากับดูแลเทศบาล
ความสัมพันธ์ ระหว่างรั ฐบาลกับเทศบาลอยู่ในรู ปของการใช้อานาจนิ ติบญ
ั ญัติออก
กฎหมายใช้บ งั คับในรู ป ของการก ากับ ดู แลทางบริ หารของเทศบาล ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2
ลักษณะคือ กากับดูแลการกระทาของเทศบาล และกากับดูแลองค์กรและบุคคล (พรชัย รัศมีแพทย์,
2541, หน้า 73-79)
1) การกากับดูแลการกระทาของเทศบาล เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับรัฐบาลใน
การบริ หารงานของเทศบาลโดยมีนายอาเภอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรส่ วนกลางอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูก้ ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 กาหนดให้องค์กรส่ วนกลางใช้มาตรการกากับดูแลเทศบาลใน 3 ลักษณะด้วยกัน
คือ การใช้มาตรการทัว่ ไป การใช้มาตรการด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประกาศ และการใช้
มาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพย์สิน
1.1) มาตรการทัว่ ไป ได้แก่
1.1.1) การอนุมตั ิ คือ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ หรื อเรื่ อง
ที่เทศบาลตัดสิ นใจจะกระทาการ เพื่อป้ องกันมิให้เทศบาลกระทาผิดกฎหมาย แต่การตรวจสอบนั้น
จะดูวา่ โครงการหรื อเรื่ องที่เสนอไปนั้น ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับ
หรื อไม่ หากถูกต้องก็อนุมตั ิให้กระทาได้ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้เทศบาลต้องขออนุ มตั ิส่วนกลาง
จึงจะกระทาการได้ ได้แก่
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-

(1) เรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
การกูเ้ งินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรื อนิติบุคคลต่างๆ
- การร่ วมกับบุคคลอื่นก่อตั้งบริ ษทั หรื อถือหุ ้นในบริ ษทั หรื อเปลี่ยนแปลง

จานวนหุน้ ที่ถือ
- การกระทากิจการนอกเขตปกครอง
กิ จ การนอกเขตปกครองคื อ กิ จ การที่ เ ทศบาลจ าเป็ นต้ อ งท าและเป็ นกิ จ การที่ มี
ความต่อเนื่ องกับกิ จกรรมตามอานาจหน้าที่ที่กระทาอยูใ่ นเขตของตนทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความยินยอม
ของสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(2) เรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้แก่
- การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
- การจ่ายเงินอุดหนุน
- การตราเทศบัญญัติข้ ึนใช้ชวั่ คราวกรณี ฉุกเฉิ น ไม่สามารถเรี ยกประชุ ม
สภาเทศบาลได้ทนั ท่วงที
- ร่ างเทศบัญญัติที่จะให้มีผลใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ
1.1.2) การเพิกถอนหรื อระงับการกระทา คือ การสั่งยกเลิ กการกระทาที่เทศบาล
กระทาไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งก่อนเพิกถอนนายอาเภอหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี
ต้องชี้ แจงแนะนาหรื อตักเตือนก่อนแต่คณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ไม่ปฏิ บตั ิตาม กรณี ที่กฎหมาย
กาหนดให้นายอาเภอเพิกถอนการกระทาของเทศบาลตาบล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพิกถอนการกระทา
ของเทศบาลเมื องและเทศบาลนคร ได้แก่ กรณี ที่ ค ณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ก ระท าการของ
เทศบาลไปในทางที่อาจเสี ยหายแก่เทศบาลหรื อแก่ขา้ ราชการ
1.1.3) การชี้แจง แนะนา หรื อตักเตือน เป็ นมาตรการก่อนใช้มาตรการเพิกถอนหรื อ
ระงับการกระทาของเทศบาล กล่าวคือ ในกรณี ที่นายอาเภอหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
พบว่าคณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี กระทาการของเทศบาลไปในทางที่อาจเสี ยหายแก่เทศบาล หรื อ
แก่ราชการ นายอาเภอ หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะต้องใช้มาตรการกากับดูแลที่เบาก่อนด้วยการชี้ แจง
แนะนาหรื อตักเตือนให้ทราบถึงความเสี ยหายที่อาจจะเกิดจากการกระทานั้น
1.2) มาตรการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มีจุดมุ่งหมายให้มีการปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องประสานกับทุกเทศบาลเพื่อให้ราษฎรทัว่ ไปทราบและให้สอดคล้องกับการใช้อานาจ
ตามที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้มาตรการนี้แม้จะลดความเป็ นอิสระของเทศบาลลงไปมาก แต่กฎหมาย
กาหนดให้ใช้ในกรณี ที่จาเป็ น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวเป็ นหลัก ดังต่อไปนี้
1.2.1) มาตรการด้านกฤษฎีกา เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ส่วนกลาง (คณะรัฐมนตรี )
จะต้องดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกามีดงั นี้
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(1) การยกฐานะท้องถิ่นเป็ นเทศบาลตาบล ยกฐานะ เทศบาลตาบลเป็ น เทศบาล
เมือง หรื อยกฐานะเทศบาลเมืองเป็ นเทศบาลนคร
(2) การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อเขตเทศบาล
(3) การเปลี่ยนแปลงฐานะหรื อยุบเลิกเทศบาล
(4) การออกระเบียบพนักงานเทศบาล และระเบียบการจ่ายเงินค่าป่ วยการนายก
เทศมนตรี หรื อเทศมนตรี
(5) การตั้งและการยุบเลิกสหการ
(6) กรณี ที่มีความจาเป็ น ให้เทศบาลใด อยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง
1.2.2) มาตรการด้า น ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ เรื่ อ งนี้ กฎหมายก าหนดให้ส่ ว นกลาง
(กระทรวงมหาดไทย) ออกระเบียบข้อบังคับ ได้แก่
(1) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อกากับดูแลการรับ
เงิ น การจ่ายเงิ น การจัดทา งบประมาณ การรั กษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สิน
การซื้ อ การจ้างของเทศบาล
(2) ออกข้อบังคับเกี่ ยวกับ การจ่ายค่าป่ วยการ ประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุ มให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้น โดยกาหนด
ตามฐานะของเทศบาล
(3) ออกระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
1.2.3) มาตรการด้านประกาศ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ส่วนกลาง (รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทย) ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา คือ ประกาศให้นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาลหรื อหัวหน้าแขวงในเขตเทศบาลมีอานาจเปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
1.3) มาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพย์สิน การกากับดูแลการเงินและทรัพย์สิน
ของเทศบาลนั้น นอกจากกฎหมายกาหนดให้กระทรวงมหาดไทยมี อานาจออกระเบี ยบเกี่ ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินเพื่อให้เทศบาลปฏิบตั ิตามแล้ว ยังกาหนดให้อานาจกระทรวงมหาดไทยเข้าไป
ตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรื อการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปี ละครั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เทศบาลปฏิบตั ิ
ตามระเบี ย บที่ ว างไว้อย่า งถู ก ต้องอย่า งไรก็ ดี การใช้ม าตรการก ากับ ดู แลดัง กล่ า ว ส่ ว นกลางมี
ความจาเป็ นต้องทราบข้อเท็จจริ ง เพื่ อประกอบการพิ จารณาใช้มาตรการนั้นด้วย แต่ นายอาเภอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ผบู ้ งั คับบัญชาบุคลากรของเทศบาล
จึงไม่มีอานาจสั่งสอบสวน สั่งให้เทศบาลชี้ แจงแสดงความคิดเห็นหรื อเข้าไปตรวจสอบกิจการโดย
ให้เทศบาลนารายงาน เอกสาร หรื อสถิ ติมาตรวจสอบ ดังนั้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
จึ ง ก าหนดให้ ผู ้มี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ลเทศบาลมี อ านาจดัง กล่ า ว ซึ่ งเป็ นอ านาจที่ จ าเป็ นต้อ งใช้
ประกอบการใช้มาตรการกากับดูแลดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มาตรการนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย
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2) การกากับดูแลองค์กรและบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง คณะ
รัฐมนตรี กบั สภาเทศบาล กากับดูแลความประพฤติและคุณสมบัติของบุคคลที่เป็ นองค์ประกอบของ
คณะเทศมนตรี หรื อสภาเทศบาลความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับส่ วนกลาง ซึ่ งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาหนดมาตรการไว้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1) ยุบสภาเทศบาล รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจยุบสภาเทศบาล
เพื่อระงับความขัดแย้งระหว่างคณะเทศมนตรี และสภาเทศบาล โดยให้ราษฎรเลื อกตั้งหรื อให้มี
การแต่งตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลใหม่ ซึ่ งการสั่งยุบสภาเทศบาลนั้นจะต้องกาหนดให้มีการเลื อกตั้ง
หรื อแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน 90 วัน
2.2) ให้สมาชิ กสภาเทศบาลออกจากตาแหน่ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมี
อานาจสั่งให้สมาชิกสภาเทศบาลออกจากตาแหน่งได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
2.2.1) สอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาล
2.2.2) มีความประพฤติในทางจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกี ยรติศกั ดิ์ของตาแหน่ ง
หรื อเสื่ อ มเสี ย แก่ เทศบาล หรื อ ราชการ หรื อฝ่ าฝื นต่ อความสงบเรี ย บร้ อย หรื อ สวัส ดิ ภาพของ
ประชาชน
2.2.3) ไม่มาประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดๆ กัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2.3) ให้คณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ออกจากตาแหน่ ง มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อระงับ
ความขัด แย้ง ระหว่า งคณะเทศมนตรี ก ับ สภาเทศบาล เพื่ อ ก ากับ ดู แ ลความประพฤติ ข องคณะ
เทศมนตรี และเทศมนตรี ซึ่ งถื อว่าเป็ นมาตรการทางวินยั ลักษณะหนึ่ งที่ใช้กบั คณะเทศมนตรี หรื อ
เทศมนตรี และเพื่อกากับดูแลความถูกต้องตามกฎหมายของคุณสมบัติของเทศมนตรี ซึ่ งจะมีผลทา
ให้ค ณะเทศมนตรี แ ละเทศมนตรี ก ระท าการตามอ านาจหน้า ที่ อ ย่า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ กฎหมายจึงกาหนดให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย สั่งให้คณะเทศมนตรี หรื อ
เทศมนตรี ออกจากตาแหน่ง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
2.3.1) ผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็ นว่า คณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี มีความประพฤติ
ในทางจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่เกียรติศกั ดิ์ตาแหน่งหรื อแก่เทศบาล หรื อแก่ราชการ และได้ทา
ความเห็นพร้อมด้วยหลักฐานเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
2.3.2) สอบสวนแล้วเห็นว่า เทศมนตรี มีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทากับเทศบาล หรื อ
ในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาล ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2.3.3) มีสมาชิ กสภาเทศบาลไม่ต่ าว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิ กที่อยู่ในตาแหน่ ง
เห็นว่า คณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี มีความประพฤติในทางจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่เกียรติยศ
ตาแหน่ งหรื อแก่ เทศบาลหรื อแก่ ราชการ และได้ท าค าร้ องเสนอต่ อนายอาเภอหรื อผูว้ ่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี และได้ประชุ มสมาชิ กสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เพื่อพิจารณาแล้วมติให้
ส่ งคาร้องไปยังกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยไม่สั่งยกคาร้อง
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2.4) การบริ หารงานบุคคลระดับพนักงานเทศบาลเป็ นไปตามบทบัญญัติในพระราช
กฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เป็ นผูก้ ากับ
ดูแลในการบรรจุแต่งตั้ง (พนักงานเทศบาล ระดับ 5 ขึ้นไป) โอนโยกย้าย การเลื่อนระดับ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
3. การควบคุมกากับดูแลสภาตาบลและองค์ การบริหารส่ วนตาบล
การกากับดูแลสภาตาบลของรัฐบาล ผูกพันอยู่กบั การมอบอานาจจากส่ วนกลาง ใน
ส่ วนของการกากับดู แลองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ผูกพันอยู่กบั ระบบการกระจายอานาจ
การบริ หารงานของสภาตาบลที่มีฐานะนิ ติบุคคลนั้น เป็ นการบริ หารงานในระดับตาบลซึ่ งถือกันว่า
เป็ นหน่วยการปกครองหน่วยย่อยของราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค อานาจของสภาตาบลที่เกิดขึ้นจึง
เป็ นอานาจที่ได้จากรัฐบาลกลางที่มอบให้กบั ราชการส่ วนภูมิภาค คือ จังหวัด อาเภอ และลงสู่ ตาบล
อีกต่อหนึ่ ง การบริ หารและผลที่เกิดขึ้นจากการบริ หารงานของสภาตาบลจึงต้องขึ้นต่อหน่วยบังคับ
บัญชาของตนโดยจะขึ้ นต่ อนายอาเภอ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด และกระทรวงมหาดไทย ตามลาดับ
ซึ่ งจะต้องรับผิดชอบต่อการบริ หารงานของสภาตาบลในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบการบริ หาร
ราชการแผ่นดิ นไทย ส่ วนบทบาทของนายอาเภอและผูว้ ่าราชการจังหวัดต่อองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เป็ นการกากับดูแลให้บริ หารส่ วนตาบลปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สภาตาบล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดอานาจ
หน้า ที่ ข องนายอ าเภอและผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด ให้ เ กี่ ย วข้อ งกับ สภาต าบลไว้ท้ ัง ด้า นตัว บุ ค คล
ด้านงบประมาณและการคลังและด้านการบริ หารงาน
ก. ด้านตัวบุคคล
(1) นายอาเภอและผูว้ ่าราชการจังหวัด เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชา ผูใ้ หญ่บา้ น
กานัน และแพทย์ประจาตาบล ซึ่ งเป็ นสมาชิ กสภาตาบลโดยตาแหน่งและมีอานาจต่อบุคคลดังกล่าว
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
(2) นายอาเภอเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาตาบล ซึ่ งได้รับเลื อกตั้งตาม
ระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง นี้ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลื อกตั้ง สมาชิ ก
สภาตาบลและสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2538 ได้กาหนดให้นาบทบัญญัติแห่ ง
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลื อกผูใ้ หญ่บา้ นมาใช้กบั การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาตาบล
ซึ่ งได้รับเลือกตั้งโดยอนุโลม
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(3) นายอาเภอมีหน้าที่รับใบลาออกจากตาแหน่งของสมาชิ กสภาตาบล ซึ่ งได้รับ
เลื อ กตั้ง ทั้ง นี้ เ มื่ อ ใบลาออกนั้น ถึ ง มื อ นายอ าเภอแล้ว ให้ ถื อว่า สมาชิ ก สภาต าบล ผูน้ ้ ันพ้น จาก
ตาแหน่งนับแต่วนั ลาออก
(4) นายอาเภอเป็ นผูแ้ ต่งตั้งรองประธานสภาตาบลและเลขานุ การสภาตาบล โดย
นายอาเภอจะต้องแต่งตั้งบุคคลตาแหน่งดังกล่าวตามมติของสภาตาบล เว้นแต่การดาเนิ นงานนั้นจะ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เช่น ผูท้ ี่ได้รับเลือกในตาแหน่งดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็อาจ
ทักท้วงให้สภาตาบลดาเนินการเลือกตั้งใหม่ได้
ข. ด้านงบประมาณและการคลัง
นายอาเภอเป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ บ งั คับงบประมาณรายจ่ า ยของสภาตาบล ทั้งนี้ ขอ้ บัง คับ
งบประมาณรายจ่ า ยนี้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ มาก เพราะแสดงถึ ง ทิ ศ ทางการพัฒนาต าบล และแสดงถึ ง
กิจกรรมและงบประมาณของสภาตาบลว่า สภาตาบลจะทาสิ่ งใดและใช้งบประมาณเท่าใด
ค. ด้านการบริ หารงาน
(1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบให้สภาตาบล จัดทากิจกรรมนอกเขต
สภาตาบล หรื อเห็ นชอบให้สภาตาบลดาเนิ นกิ จการร่ วมกับสภาตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หรื อ หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น รู ป แบบอื่ น ได้ เมื่ อ กิ จ การที่ ส ภาต าบลด าเนิ น นั้น
จาเป็ นต้องทาและอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของตน
(2) นอกจากนี้ ยัง มี ร ะเบี ย บข้อ บัง คับ รวมทั้ง การสั่ ง การต่ า งๆ ซึ่ งกระทรวง
มหาดไทยและส่ วนราชการอื่นกาหนดขึ้นมาให้สภาตาบลปฏิบตั ิ และอาเภอหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
จะมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับนั้นๆ ด้วยสาหรับมาตรการในการกากับ
ดู แ ลสภาต าบลนั้น หากสภาต าบล หรื อ สมาชิ ก สภาต าบลมี ก ารด าเนิ น การที่ น ายอ าเภอ หรื อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่าไม่ถูกต้อง นายอาเภอหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจ ดังนี้
(1) นายอาเภอมีอานาจสั่งให้สมาชิ กสภาตาบล ซึ่ งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อ เป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติตามมาตรา 9 หรื อมิ ได้อยู่ในหมู่ บา้ นของตนเองเกิ น หกเดื อน หรื อขาด
ประชุมสภาตาบลติดต่อกันสามครั้ง
(2) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจสั่งให้สมาชิ กสภาตาบล ซึ่ งได้รับเลื อกตั้งพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อเห็นว่าบกพร่ องในทางความประพฤติ
(3) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจสั่งให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล ออก
จากตาแหน่ งก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้านหรื อแพทย์ป ระจาตาบลได้ เมื่ อบุ ค คลผูน้ ้ ันมี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ใน
สัญญากับสภาตาบลหรื อในกิจการที่กระทาให้แก่สภาตาบล
(4) หากสภาตาบลดาเนิ นการโดยไม่ช อบด้วยกฎหมาย ก่ อ หรื อ อาจก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ทางราชการหรื อไม่เป็ นไปตามข้อบังคับของทางราชการ นายอาเภอมีอานาจยับยั้ง
การดาเนิ นการดังกล่ าวไว้เป็ นการชั่วคราว แล้วให้นายอาเภอรายงานผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน
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สิ บห้าวัน นับแต่วนั ยับยั้งเพื่อให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดวินิจฉัย เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รับเรื่ องจาก
นายอาเภอแล้ว จะวินิจฉัยเป็ น 2 นัย กล่าวคือ หากผูว้ า่ ราชการจังหวัด เห็นว่า นายอาเภอดาเนินการ
ถู ก แล้ว ก็ สั่ ง ให้ ส ภาตาบลระงับ การด าเนิ นการดัง กล่ า วได้ แต่ หากผูว้ ่า ราชการจัง หวัด เห็ น ว่า
การดาเนิ นการของสภาตาบลเป็ นไปโดยชอบแล้ว ก็สั่งให้เพิกถอนการยับยั้งของนายอาเภอและ
สภาตาบลสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
กรณี ก ารยับ ยั้ง ของนายอ าเภอและผูว้ ่า ราชการจัง หวัด นี้ หากนายอ าเภอไม่ ร ายงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ยับยั้ง หรื อหากว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายใน
สามสิ บ วันนับแต่วนั ที่ ไ ด้รับเรื่ องแล้ว ให้อานาจการยับ ยั้งของนายอาเภอและอานาจสั่งการของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิ้ นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนด และสภาตาบลสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
(5) หากสภาตาบล กระทาการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อ สวัสดิ ภาพของ
ประชาชน หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ นายอาเภออาจเสนอแนะผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ใช้อานาจยุบสภาตาบลได้ และหากเหตุแห่งการยุบสภาตาบลดังกล่าวเนื่ องมาจากการกระทา
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อแพทย์ประจาตาบลแล้ว ก็ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่ าว
ออกจากตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อแพทย์ประจาตาบลโดยให้ถือว่าเป็ นการออกตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ย ลัก ษณะปกครองท้อ งถิ่ น ที่ ด้ว ยเหตุ บ กพร่ อ งทางความประพฤติ หรื อ ความสามารถ
ไม่เหมาะสมด้วย
2) องค์ การบริหารส่ วนตาบล
ก. ด้านตัวบุคคล
(1) นายอาเภอเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งได้รับ
เลื อกตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นายอาเภอจะต้องดู แลให้การเลื อกตั้งเป็ นไปตาม
ระเบียบและเกิดความบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม
(2) นายอาเภอเป็ นผูร้ ับใบลาออกของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งได้
รับเลือกตั้ง
(3) นายอาเภอเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง ประธาน และรองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล โดยนายอาเภอจะต้องแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวตามมติของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(4) นายอาเภอเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจะประชุ มและมี มติแต่งตั้งจากกานัน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ที่ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นไม่เกิ นสองคน และจากสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งได้รับ
การเลือกตั้งไม่เกินสี่ คน โดยนายอาเภอจะต้องแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวตามมติของสภา องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเท่านั้น
(5) นายอาเภอเป็ นผูร้ ับหนังสื อลาออกจากตาแหน่งของประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบล และของกรรมการบริ หาร
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(6) นายอาเภอเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นประธาน
กรรมการบริ หารชัว่ คราวได้ หากประธานกรรมการบริ หารว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ
และไม่อาจเลือกประธานกรรมการบริ หารขึ้นใหม่ได้
(7) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุ ญาตตามคาร้องขอ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างซึ่ งอยู่ในอานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัดไปดารงตาแหน่ ง หรื อ
ปฏิบตั ิกิจการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการชัว่ คราวได้ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม แต่หาก
บุ ค คลผูน้ ้ ัน เป็ นข้า ราชการที่ มิ ไ ด้อ ยู่ใ นอ านาจของผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ให้ก ระทรวงมหาดไทย
ทาความตกลงกับต้นสังกัดของข้าราชการผูน้ ้ นั ก่อนแต่งตั้ง
ข. ด้านงบประมาณและการคลัง
(1) นายอาเภอเป็ นผูอ้ นุมตั ิให้ขอ้ บังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลใช้ต่อไปกรณี ที่นายอาเภอไม่อนุ มตั ิร่างขอบังคับงบประมาณ
รายจ่าย ให้นายอาเภอส่ งคืนร่ างข้อบังคับนั้นให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลทบทวนใหม่ และหาก
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาแล้วทบทวนยืนยันตามร่ างข้อบังคับงบประมาณเดิ มด้วย
เสี ยงข้างมาก ให้นายอาเภอส่ งร่ างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายนั้นไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแจ้งมติยนื ยันนั้น
(2) ผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด เป็ นผู ้พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย กรณี เ กิ ด ความเห็ น แย้ง ระหว่า ง
นายอาเภอกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเรื่ องข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ชอบกับ ร่ า งข้อ บัง คับ งบประมาณรายจ่ า ยขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดส่ งให้นายอาเภอลงชื่ ออนุ มตั ิ แต่ถา้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ
กับร่ างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายนั้น ให้ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็ นอันตกไป
ค. ด้านการบริ หารงาน
(1) นายอาเภอเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม เปิ ดและปิ ดประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กรณี ที่ยงั ไม่มีประธานสภาหรื อประธานสภาไม่เรี ยกประชุมตามกาหนด
(2) นายอ าเภอเป็ นผู ้เ รี ย กประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสมัย วิ ส ามัญ
เมื่ อประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ประธานกรรมการบริ หาร หรื อสมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลไม่ต่ ากว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เห็นว่าเป็ นการจาเป็ นและ
จะเป็ นประโยชน์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและยืน่ คาร้องต่อนายอาเภอ
(3) นายอาเภอเป็ นผูอ้ นุ ญาตให้ขยายเวลาในสมัยประชุ มสามัญ และสมัยประชุ ม
วิสามัญ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(4) นายอาเภอเป็ นผูล้ งชื่ อให้ความเห็ น ชอบร่ างข้อบังคับตาบล ซึ่ งเป็ นกฎหมาย
ท้องถิ่นที่บงั คับใช้ในพื้นที่ แล้วประธานกรรมการบริ หารจึงลงชื่อและประกาศใช้ขอ้ บังคับตาบลนั้น
ต่อไป
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กรณี ที่นายอาเภอไม่เห็นชอบกับร่ างข้อบังคับตาบล หากร่ างข้อบังคับตาบลนั้นกาหนดให้
มีโทษปรับไว้ดว้ ยให้ร่างข้อบังคับตาบลนั้นตกไป แต่หากร่ างข้อบังคับตาบลนั้นมิได้กาหนดโทษไว้
ด้วย ให้นายอาเภอส่ ง ร่ า งข้อบัง คับ ตาบลนั้นคื นให้ส ภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลทบทวนใหม่
และหากสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิ จารณาทบทวนแล้วยืนยันตามร่ า งข้อบัง คับตาบลเดิ ม
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ประธานกรรมการบริ หารลงชื่ อและประกาศใช้เป็ นข้อบัง คับตาบลนั้นได้เลยโดยไม่ ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอาเภออีก ในกรณี ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีการดาเนิ นการที่นายอาเภอ
หรื อผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็ นว่าไม่ถูกต้อง ก็จะมีมาตรการดาเนิ นการต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ดังนี้
(1) นายอาเภอ มี อานาจสั่ ง ให้ส มาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ ง ได้รั บ
เลื อกตั้งพ้นจากตาแหน่ ง เมื่อเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติตามมาตรา 9 หรื อมิได้อยู่ในหมู่บา้ นของตนเกิ น
หกเดือนหรื อขาดประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลติดต่อกันสามครั้ง
(2) ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด สั่ ง ให้ส มาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งได้รับ
เลือกตั้ง พ้นจากตาแหน่งเมื่อเห็นว่าบกพร่ องในทางความประพฤติ
(3) ผูว้ ่าราชการจังหวัด มีอานาจสั่งให้ ผูใ้ หญ่บา้ น กานันหรื อแพทย์ประจาตาบล
ออกจากตาแหน่ ง ก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น หรื อแพทย์ป ระจาตาบลได้เมื่ อบุ ค คลผูน้ ้ ันมี ส่ วนได้เสี ย ใน
สัญญากับองค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อในกิจการที่กระทาแก่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
(4) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสั่งให้กานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นซึ่งเป็ นกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลออกจากตาแหน่งกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น เมื่อบุคคลนั้นถูกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(5) นายอาเภอมีอานาจเรี ยกสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล กรรมการบริ หาร
พนักงานส่ วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลมาชี้แจงหรื อ สอบสวน ตลอดจนเรี ยก
รายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(6) หากสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล กระทาการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อสวัสดิ ภาพของประชาชน หรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิตามหรื อปฏิ บตั ิการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้ตามคาเสนอแนะของนายอาเภอและ
หากการยุบสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผลมาจากการกระทาของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อแพทย์
ประจาตาบลให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่ งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อ
แพทย์ประจาตาบลโดยให้ถือว่าเป็ นการให้ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่ องในทางความประพฤติ
หรื อความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(7) หากคณะกรรมการบริ ห าร กระท าการฝ่ าฝื นต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย หรื อ
สวัสดิ ภาพของประชาชนหรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ต ามหรื อปฏิ บตั ิ การไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ ผูว้ ่า
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ราชการจัง หวัดอาจสั่ ง ให้ค ณะกรรมการทั้ง คณะ หรื อ ทั้ง คณะกรรมการบริ หารบางคนพ้นจาก
ตาแหน่งได้ตามคาเสนอแนะของนายอาเภอ และหากการที่คณะกรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่ ง
เป็ นผลมาจากการกระทาของกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยตาแหน่งหรื อ
กรรมการบริ หารที่พน้ จากตาแหน่งดังกล่าวเป็ นกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด สั่งให้
บุคคลดังกล่ าวออกจากตาแหน่ งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็ นการให้ออกจาก
ตาแหน่ ง เพราะบกพร่ องในทางความประพฤติ หรื อความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่ งตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ธรรมาภิบาลกับการเมืองภาคประชาชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบธรรมาภิ บาล ทั้ง จากทัศ นะขององค์ก ารระหว่า งประเทศ
นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการและหน่วยงานในประเทศไทยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั
ได้สรุ ปหลักธรรมาภิบาลซึ่ งนามาเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ
ได้แ ก่ หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลัก การตอบสนอง หลัก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติธรรม หลักความเสมอภาค และ
หลักการมุ่งฉันทามติ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักประสิ ทธิผล (Effectiveness)
ในการดาเนิ นงานขององค์กรได้ประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กรที่ ต้ งั ไว้
โดยใช้ทรั พยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ มบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และรักษาสภาพขององค์กรให้อยูไ่ ด้เป็ นอย่างดีในสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ ย นแปลงภายใต้ก ารประสานงานอย่า งมี ร ะบบ ในมุ ม มองของนัก วิ ช าการหลายท่ า น
มีความเห็ นต่อประเด็นประสิ ทธิ ผลที่ แตกต่างหลากหลาย ซึ่ ง Robbins (1990, p.58) ได้กล่าวถึ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก รว่า พิ จ ารณาได้จ ากระดับ ที่ อ งค์ก รบรรลุ เ ป้ าหมายที่ ก าหนด ขณะที่ พิ ท ยา
บวรวัฒนา (2541, หน้า 176) มีความเห็นในลักษณะเดียวกันในเรื่ องการดาเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย
(Goals) ที่ ต้ งั ใจไว้เป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ผ ลและยังเห็ นว่าองค์ก รที่ มี ประสิ ทธิ ผลสู งเป็ นองค์ก รที่
ประสบความสาเร็ จอย่างสู งในการทางานตามเป้ าหมาย ส่ วนองค์กรที่มีประสิ ทธิ ผลต่าจึงเป็ นองค์กร
ที่ไม่ประสบความสาเร็ จในการทางานให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั เอาไว้ ในขณะที่ ศุภชัย ยาวะประภาษ
และคณะ (2543, หน้า 13) มีความเห็นในลักษณะเดียวกันซึ่ งเห็นว่าประสิ ทธิ ผลเป็ นความสามารถใน
การบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของนโยบาย แต่ความสามารถในบรรลุวตั ถุประสงค์มากหรื อ
น้อยเพียงใดต้องพิจารณาทางเลือกเกณฑ์ประสิ ทธิ ผลประกอบด้วย ขณะที่ ธงชัย สันติวงษ์ และ
ชัยยศ สันติวงษ์ (2533, หน้า 314) ให้ความสาคัญกับระบบการทางานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงสุ ดโดยได้
ผลผลิ ตที่ มี มู ล ค่ า สู ง กว่า มู ล ค่ า ของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ไ ด้ หรื อมี ก ารปฏิ บ ัติง านที่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ
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ความประหยัด ด้ว ยนอกเหนื อ จากการบรรลุ เ ป้ าหมาย อย่ า งไรก็ ต ามความเห็ น ของ Campbell
ยังสอดคล้องในลักษณะเดี ยวกับ Robbins (1990, pp.24-41) เห็นว่าวิธีการวัดความสามารถของ
องค์ก รในการบรรลุ เป้ าหมาย (The Goal-Attainment Approach) เป็ นวิธี ก ารหนึ่ งในการวัด
ประสิ ทธิ ผลองค์การ ซึ่ งความสามารถวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กรจากความสามารถในการบรรลุ
เป้ าหมายได้ต่อเมื่ อ ลักษณะขององค์ก ารและเป้ าหมายนั้นมี ล ัก ษณะเป็ นเป้ าหมายที่ แท้จริ งของ
องค์ก ร ความมี ป ริ ม าณไม่ มากจนเกิ นความสามารถที่ เราจะวัดได้ มี ค วามเห็ นสอดคล้องกันใน
เป้ าหมายที่แท้จริ งนั้น ต้องสามารถวัดได้วา่ องค์กรกาลังบรรลุ เป้ าหมายได้แค่ไหน เมื่อไร อย่างไร
ขณะที่ ภรณี (กี ร์ติบุ ต ร) มหานนท์ (2529, หน้า 184) ให้ ค วามส าคัญ กับ เป้ าหมายเช่ นเดี ย วกัน
เป็ นเกณฑ์ประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การโดยพิจารณาในแง่ความสามารถในการผลิ ต (Productivity)
ความยื ด หยุ่ น คล่ อ งตัว (Flexibility) และการปราศจากซึ่ งความกดดัน (Strain) และข้อ ขัด แย้ง
(Conflict) มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่า งใกล้ชิ ดกับ เป้ าหมายขององค์ก รอี ก ด้วย นอกจากนี้ Robbins
(1990, pp.24-41) เห็นว่า ถ้าองค์กรมีความสามารถในการชนะใจและตอบสนองความต้องการของ
บุคคลและกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นซึ่ งอยูเ่ หนือองค์กรจะมีผลต่อความอยูร่ อดขององค์กรด้วย
มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
กาหนด ให้หน่วยงานปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุประสิ ทธิ ผลองค์กรปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สาหรับในส่ วนที่ ให้ความสาคัญกับ
การบริ หารราชการได้บรรลุเป้ าหมายนั้นปรากฏในหมวดที่ 3 ของพระราชกฤษฎีกา กล่าวถึงก่อนที่
ส่ วนราชการจะดาเนินการตามภารกิจใดต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการไว้เป็ นการล่วงหน้า และต้องมี
การก าหนดแผนปฏิ บ ัติ ร าชการของส่ ว นราชการที่ มี ร ายละเอี ย ดของขั้น ตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนิ นการของแต่ละขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิ จ ผลสัมฤทธิ์ ของ
ภารกิ จ และตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของภารกิ จ และเมื่อมีการกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตาม
แผนปฏิ บตั ิราชการของส่ วนราชการใด แล้วการโอนงบประมาณจากภารกิ จหนึ่ งตามที่กาหนดใน
แผนปฏิ บตั ิราชการไปดาเนิ นการอย่างอื่น ซึ่ งมีผลทาให้ภารกิจเดิ มไม่บรรลุ เป้ าหมายหรื อนาไปใช้
ในภารกิ จใหม่ที่มิได้กาหนดในแผนปฏิ บตั ิ ราชการจะกระทามิ ได้ ยกเว้นได้รับอนุ มตั ิในการปรับ
แผนปฏิ บ ัติร าชการให้ ส อดคล้อ งกัน แล้ว (มาตรา 18) นอกจากนี้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิ บ ัติ ร าชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ได้ก าหนดมิ ติ แ ละตัว ชี้ วัด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ประสิ ทธิผลไว้หลายประการ หลักการที่สาคัญประการหนึ่งคือการบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งปรากฏในมิติ
ด้านประสิ ทธิ ผลตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ให้ความสาคัญกับตัวชี้ วดั การบรรลุ
เป้ าหมายซึ่ งเกี่ ยวข้องกับมีการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี มีการปฏิบตั ิหน้าที่ได้สาเร็ จในบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้จดั ทาไว้ ในขณะที่มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยใช้แบบประเมิ นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มีการบริ หารจัดการที่ ดี
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ประจาปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งให้ความสาคัญกับเป้ าหมายที่ เน้นเกี่ ย วกับระบบการควบคุ มภายในของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ไ ด้ต ามระเบี ย บ โดยเฉพาะการจัด ท าแผนพัฒ นาสามปี
ตลอดจนให้ความสาคัญกับ การปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข ององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้ค รบถ้ว นตาม
ภารกิจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ในส่ วนการประสานงานอย่างเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เกี่ยวข้องกับการประสานงานของ
บุคลากรในหน่ วยงานหรื อระหว่างหน่ วยงาน โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันกล่าวถึ งในกรณี ที่เกิ ดปั ญหา
และอุปสรรคจากการดาเนินการให้ส่วนราชการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ ว ใน
กรณี ที่ปัญหาหรื ออุ ปสรรคนั้นเกิ ดขึ้ นจากส่ วนราชการอื่ น หรื อระเบี ยบข้อบังคับที่ ออกโดยส่ วน
ราชการอื่ น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้องทราบเพื่ อดาเนิ นการแก้ไ ขปรั บปรุ ง
โดยเร็ วต่อไป (มาตรา 8) นอกจากนี้ ส่วนราชการมี หน้าที่ พฒั นาความรู ้ ในส่ วนราชการเพื่อให้มี
ลัก ษณะเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่า งสม่ า เสมอ โดยต้อ งรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารและสามารถ
ประมวลผลความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ทั้ง นี้ เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิ บ ตั ิ ราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับ การบริ หาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ (มาตรา 11)
สาหรั บงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งได้ก าหนดให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารงานประกอบด้ว ย
องค์ประกอบย่อย 4 ประเด็น คือประเด็นที่หนึ่ ง การบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายของแผนที่
ได้รับงบประมาณมาดาเนิ นการ ประเด็นที่สอง การปฏิ บตั ิราชการมียุทธศาสตร์ และเป้ าหมายที่
ชัดเจน ระบบงานเป็ นมาตรฐาน ประเด็นที่สาม มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากองค์กรและ
จากประชาชน และประเด็นที่สี่ มีการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยการบรรลุเป้ าหมายเกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ได้บรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงานภายใต้ขอ้ จากัดของทรัพยากร
โดยปฏิบตั ิได้ตามแผนที่วางไว้ และปฏิบตั ิหน้าที่ได้ครบถ้วนตามเป้ าหมายและเงื่อนไขเวลาที่ระบุ
ไว้ในภารกิจหลัก ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ส่วนกลางกาหนดไว้ ทั้งนี้ ตอ้ งมีการจัดทาแผนการปฏิบตั ิ
ราชการไว้เป็ นการล่วงหน้า มีการกาหนดแผนปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการที่มีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนิ นการอย่างชัดเจน มีการใช้งบประมาณ
ได้จริ งตามแผนงานที่ระบุไว้ ซึ่ งหน่วยงานต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้บรรลุสาเร็ จตามเกณฑ์และ
กรอบของเวลาที่เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิราชการอย่างเคร่ งครัด
2. หลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
กระแสร์ ชนะวงศ์ (2532, หน้ า 23-25) มี ค วามเห็ น ว่ า ปั จ จัย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพมี
ความเกี่ยวข้องกับความขยัน ความประหยัด การศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาและการเข้ากับคนอื่นได้ดี
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ในทานองเดียวกัน ตะวัน สาดแสง (2548, หน้า 13) เห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพเป็ นกระบวนการหรื อวิธี
จัดการงานที่ ทาให้ตน้ ทุ นการบริ หารต่อหน่ วยต่ าสุ ดในเชิ งเปรี ยบเที ยบ หรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ งคื อ
ผลงานที่ ไ ด้มาเมื่ อเปรี ยบเที ย บกับ ต้นทุ นค่ า ใช้จ่าย โดยใช้ค่า ใช้จ่า ยต่ ากว่า มู ล ค่ า ของผลงานซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Simon (1961, pp.180-181) และ Millet (1954, p.4) เห็นว่า ประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการปฏิ บตั ิ งานที่มุ่งให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดเช่ นกัน แต่คานึ งถึ งผลงานปฏิ บตั ิ งานที่ ทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจและได้รับผลกาไรจากการปฏิบตั ิงานไปพร้อมกันด้วย
สาหรับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวทางในการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่เกี่ ยวข้องกับด้านการเงิ น การคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
โดยก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานไว้ 5 ด้า น ได้แ ก่ การก าหนดนโยบายทางด้า นการคลัง
การปรับปรุ งรายได้ การปรับปรุ งรายจ่าย การทบทวนการจัดสรรรายได้ และการเสริ มสร้างวินยั ทาง
การเงิน การคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบการจัดหารายได้ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บ รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ จ ัด เก็ บ ได้อ ย่ า งทั่ว ถึ ง เพื่ อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ร ายได้เ พิ่ ม ขึ้ น และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุ บนั ขณะเดี ยวกันต้องมี การประมาณการรายจ่ายในการให้บริ การ
สาธารณะ โดยหารู ป แบบและวิ ธี ค านวณ หาขนาดรายจ่ า ยของการให้ บ ริ การสาธารณะที่
สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยงาน ขณะเดี ยวกันปรับปรุ งระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสู่ ความสามารถ
ของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้เป็ นระบบแผนพึงรับพึงจ่ายที่
สอดคล้องกับระบบการจัดทาบัญชี ภาครัฐ ที่แสดงการรับรู ้ ที่มาของรายได้จากแหล่งต่างๆ รวมทั้ง
การรับรู้ รายจ่าย การกู้ยืม ภาระหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อให้ทราบฐานะการเงิ นที่ แท้จริ งขณะเดี ยวกัน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การเงิ นการคลัง บุ คลากร ภารกิ จ หน้าที่ และข้อมูลอื่ นๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ
ประสานข้อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารข้อ งมู ล ขององค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และนาไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนื อจากนี้
ต้องมีการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นโดยพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุ มการใช้จ่ายเงิ นขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและพัฒนาระบบตรวจสอบภายนอก (External Audit) โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนที่
ได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารและเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มการตรวจสอบ รวมทั้ง พัฒ นาระบบรายงานผล
การดาเนิ นงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้รวดเร็ ว ทัว่ ถึ ง และเข้าใจง่ าย (กรมส่ งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้องถิ่น, ม.ป.ป.) จากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ

83
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความพยายามของรัฐบาลที่จะ
ส่ งเสริ มให้การบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ตน้ ทุ นที่ ต่ าลง มี การจัดซื้ อจัดจ้างที่
คุม้ ค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป ประกอบกับสามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนได้มาขึ้น
อนึ่ ง ส านัก งาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ได้ก าหนดความหมายและความส าคัญของ
หลัก ประสิ ท ธิ ภาพ ว่า ด้วยการบริ หารราชการตามแนวทางการก ากับ ดู แลที่ ดี ที มี ก ารออกแบบ
กระบวนการปฏิบตั ิงานโดยการใช้เทคนิ คและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิ จ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
สาหรั บระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการบริ หารกิ จากรบ้านเมื องและสังคมที่ ดี
พ.ศ. 2542 ในองค์ประกอบด้านประสิ ทธิ ภาพนั้นปรากฏอยูใ่ นหลักความคุม้ ค่าที่ให้ความสาคัญกับ
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน โดยใช้ทรัพยากร/งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่ นให้สมบูรณ์และยัง่ ยืน โดยมีการดาเนิ นแผนงาน/
โครงการต้องจัดล าดับ ความจาเป็ นเร่ ง ด่ วนตามล าดับ ก่ อนหลัง เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่
ประชาชน หากรณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ฝ่ ายรวมทั้ งประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามประหยัด ในการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติ รวมทั้งจัดกิ จกรรมบารุ งรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ ให้ใช้ได้นาน มี การจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้รั่วไหลสู ญเปล่า มีการบริ หารจัดการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ของเทศบาล / องค์การบริ หารส่ วนตาบลควรจัดทาระเบี ยบคุ มให้ชัดเจนและเป็ น
ปั จจุ บนั และควบคุ มการใช้ให้เป็ นประโยชน์เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และประโยชน์ต่อส่ วนรวม
และควรคานึ งถึ งความควรหรื อไม่ควรที่จะกระทา อย่างไรก็ตามในการประเมินธรรมาภิบาลใน
องค์ประกอบด้านประสิ ทธิภาพ สถาบันพระปกเกล้า (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2550) ได้
ก าหนดตัว ชี้ วัด ไว้ 3 ประเด็ น คื อ การบริ หารจัด การทรั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับความคุ ม้ ค่ าของงบประมาณในการจัดซื้ อจัดจ้าง ค่าใช้จ่า ยสาธารณู ปโภค การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรมนุ ษย์ การประหยัดเกี่ ยวข้องกับการใช้เวลาในการปฏิบตั ิงาน การนาวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ การใช้น้ า ใช้ไฟฟ้ าด้วยความประหยัด และความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวข้องกับ
การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การเน้นผลงานด้านบริ การ เป็ นต้น
สาหรั บงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งได้ก าหนดให้ อ งค์ ป ระกอบของประสิ ท ธิ ภ าพประกอบด้ว ย
องค์ประกอบย่อย 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การบริ หารจัดการที่ส่งผลให้องค์กรประหยัดต้นทุน
(ค่าใช้จ่าย) แรงงาน ระยะเวลาโดยมีการกากับดูแลให้กระบวนการปฏิบตั ิงานมีการใช้เทคนิ คและ
เครื่ องมือในการบริ หารให้เป็ นไปตามกระบวนการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยภาคประชาชน
สามารถเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมและตรวจสอบได้ และประเด็นที่ส อง การพัฒนาขี ดความสามารถใน
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การปฏิ บตั ิราชการตามภารกิ จ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกกลุ่มโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดซึ่ งเกี่ยวข้องกับการที่หน่วยงานใช้งบประมาณ
และทรัพยากรไปอย่างคุม้ ค่าเพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคลากร วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สิ่ งก่อสร้างและอาคารโดยมีผล
การปฏิบตั ิงานและการจัดทาโครงการต่างๆ ได้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ตลอดจนมีการควบคุม /
ตรวจสอบการใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ใ นองค์ก รอย่า งเคร่ ง ครั ดและเป็ นระบบ รวมถึ ง การประหยัดซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการที่องค์กรมีระบบการบริ หารการเงินและงบประมาณในการปฏิบตั ิงานและการจัดทา
โครงการต่างๆ ด้วย มีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้เงินเป็ นไปตาม
มาตรฐาน บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพเต็มเวลา ตลอดจนองค์กรมีนโยบายให้บุคลากรใน
องค์กรร่ วมมือกันประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในสานักงาน
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สาหรับใน
ส่ วนที่ให้ความสาคัญกับการสนองความต้องการของประชาชน กล่าวถึ งการปฏิ บตั ิราชการต้องมี
เป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดความผาสุ กและความเป็ นอยู่ที่ดีข องประชาชนความสงบและปลอดภัยของ
สั ง คมส่ วนรวม ตลอดจนเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดของประเทศ (มาตรา 7) ซึ่ งส่ วนราชการจะต้อ ง
ดาเนิ นการโดยถื อว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่ จะได้รับการบริ การจากรัฐ และจะต้องมีแนวทาง
การบริ หารราชการที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน ตลอดจนต้อ งด าเนิ น การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนหรื อชี้ แจงทาความเข้าใจให้กบั ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุ งวิธี
ปฏิ บ ัติ ร าชการให้ เ หมาะสมและเพื่ อสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ป ระชาชนผูร้ ั บ บริ ก าร (มาตรา 8)
นอกจากนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
(หมวด 7) หน่ วยงานต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็ นการทัว่ ไป (มาตรา 37) และ เมื่อส่ วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็ นหนังสื อจากประชาชนหรื อจากส่ วนราชการ ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่ วน
ราชการนั้น ให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรื อแจ้งการดาเนิ นการให้ทราบ
ภายในสิ บห้าวันหรื อภายในเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา 37 (มาตรา 38) นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการ
จัดให้มีระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ
สามารถติดต่อสอบถามหรื อขอข้อมูล หรื อแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิราชการของส่ วน
ราชการ (มาตรา 39) ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิ บตั ิ
ราชการตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที่ ส่ วนราชการก าหนดขึ้ น ซึ่ ง ต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานที่
ก.พ.ร. กาหนด และในกรณี ที่การปฏิบตั ิภารกิจหรื อการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิราชการเกิดผลกระทบ
ต่ อประชาชนให้เป็ นหน้า ที่ ข องส่ วนราชการที่ จ ะต้องด าเนิ นการแก้ไ ขหรื อ บรรเทาผลกระทบ
นั้นหรื อเปลี่ ยนแผนปฏิ บตั ิราชการให้เหมาะสม (มาตรา 9) ขณะเดี ยวกันส่ วนราชการต้องจัดให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ ยวกับการจัดซื้ อหรื อจัดจ้างที่ จะ
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ด าเนิ น การในปี งบประมาณนั้น และสั ญ ญาใดๆ ที่ ไ ด้มี ก ารอนุ ม ัติ ใ ห้ จ ัด ซื้ อ หรื อ จัด จ้า งแล้ว ให้
ประชาชนสามารถขอดูหรื อตรวจสอบได้ ณ สถานที่ ทาการของส่ วนราชการและระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของส่ วนราชการ (มาตรา 44) นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผูป้ ระเมินอิสระ
ดาเนิ นการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของส่ วนราชการเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จคุ ณภาพ
การให้บริ การ ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ ความคุ ม้ ค่าในภารกิ จทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธี ก ารและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด (มาตรา 45) ทั้ง นี้ ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ได้ก าหนด
ความหมายและความสาคัญของหลักการตอบสนอง ในการบริ หารจัดการบ้านเมื องที่ดี เพื่อให้
การปฏิ บ ัติ ง านภาครั ฐ ได้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชน กล่ า วคื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจรวมถึงการตอบสนอง
ความคาดหวัง ความต้อ งการของประชาชนผู้รั บ บริ การ และเป็ นผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยที่ มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เกี่ ย วข้องกับ การปฏิ บ ัติราชการที่ ท าให้
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก การตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการที่ แท้จริ งไม่
เคลื อบแคลงสงสัยในการใช้งบประมาณ โดยการจัดทาโครงการกิ จกรรมต่างๆ ที่ เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ประชาชนและทาให้เกิดความพึงพอใจ เชื่อมัน่ และให้ความไว้วางใจในการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีการนาข้อมูลมาปรับปรุ งวิธี ปฏิบตั ิราชการให้เหมาะสม ตลอดจนมีช่องทาง
และระบบเครื อข่ายต่างๆ ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม ขอข้อมูล รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย ส่ วนการประสานงานอย่าง
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวข้องกับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานมีการประสานงาน
กันด้วยความราบรื่ น โดยมี เป้ าหมายร่ วมกันในด้านการวางแผน การดาเนิ นการและการติ ดตาม
ประเมินผล ในลักษณะการบูรณาการการทาโครงการและกิจกรรมร่ วมกัน ส่ งผลทาให้มีการร่ วมมือ
กันในด้านการกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จการแบ่งปั นข้อมู ล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้ อ
จัดจ้าง การกากับติดตามและประเมินผลสาเร็ จของโครงการ ซึ่ งการปฏิบตั ิงานร่ วมกันจะแก้ช่วยใน
การแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องกัน และการปรับตัวเพื่อ
การอยูร่ อดเกี่ยวข้องกับการรับรู ้ขององค์กรต่อความสลับซับซ้อน และความไม่แน่นอนที่ปรากฏอยู่
ในสภาพแวดล้ อ มได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า โดยองค์ ก รพยายามจัด การกับ ความเสี่ ย งต่ า งๆ
เพื่อสามารถสนองตอบและปรั บตัวได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง จนทาให้
องค์กรประสบความสาเร็ จและอยูร่ อดต่อไปได้ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่อาจส่ งผลกระทบต่อการบริ หารในอนาคต
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
กฎหมาย ระเบี ย บและข้อก าหนดที่ เ กี่ ย วข้องกับ หลัก การตอบสนอง จาแนกเป็ น 3 ประการคื อ
ประการแรก การให้บ ริ ก ารที่ ส ามารถดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ประการที่ ส อง
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การสร้ างความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจแก่ ประชาชน และประการที่สาม ตอบสนองความคาดหวัง
ความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความแตกต่างกัน
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
หลัก ภาระรั บ ผิด ชอบ (Accountability) เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งของ
ธรรมาภิ บาล ซึ่ งภาระรับผิดชอบเกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบุคลากรในหน่ วยงานตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาให้บรรลุเป้ าหมายตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
สามารถอธิ บายได้ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทั้งในมิติการบริ หาร มิติการเงิน มิติทางสังคม
และมิติทางการเมือง เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าบุคลากรทุกฝ่ ายมีจิตสานึ กในการปฏิบตั ิหน้าที่และมี
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังโดยรักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวม
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่ องการวัดระดับการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อใช้ในการศึกษาในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และได้กาหนดองค์ประกอบหลักของการสานึ ก
รับผิดชอบประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การมีเป้ าหมาย
ที่ชดั เจน การมีระบบติดตามประเมินผล การจัดการกับผูไ้ ม่มีผลงาน การมีแผนสารอง และการสร้าง
ความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน
อย่างไรก็ตาม สาระสาคัญของความสานึกรับผิดชอบนักวิชาการส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับการมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิงานโดยการกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนว่าต้องการบรรลุ
เป้ าหมายอะไร มีวิธีการหรื อกลยุทธ์อย่างไรให้บรรลุเป้ าหมายและมีกาหนดบรรลุ เป้ าหมาย (Clear
Intention) ตลอดจนมีวิธีการทางานหรื อกลไกภายในองค์กรเพื่อช่วยให้การทางานบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ ซึ่ งวิธีการหรื อกลไกดังกล่าวได้แก่ การประสานงาน การให้เวลา การสื่ อสาร การตัดสิ นใจ
(Effective Execution) ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า (2548, หน้า 7-19, 7-20) ได้กาหนดตัวชี้ วดั การมี
เป้ าหมายที่ ชัด เจนโดยให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารท าเป้ าหมายย่ อ ยที่ ต้อ งการบรรลุ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน
มี ก ารก าหนดมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน การจัด ท าดั ช นี ช้ ี วัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งชั ด เจน
และบุคลากรทราบถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุ มีการทาข้อตกลงสองฝ่ ายร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน
และพนักงาน และทาเป็ นข้อตกลงที่เป็ นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ าย
ขณะเดียวกันการสร้างความสานึ กรับผิดชอบให้กบั บุคลากรในหน่วยงานก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น
ซึ่ งต้องมีการวัด/ประเมินผลลัพธ์แบบใหม่ และยกย่องผูท้ ี่ทางานได้ตามเป้ าหมาย หรื ออีกนัยหนึ่ ง
ความส าคัญ กับ ความส านึ ก รั บ ผิ ด ของข้า ราชการในอัน ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารตามเป้ าหมายที่ ก าหนด
และความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคล ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ อบหมายงานเป็ นการให้สัญญาทาง
ในว่าผูป้ ฏิ บตั ิงานยินดีจะกระทาหน้าที่น้ นั เพื่อผูท้ ี่มอบหมายซึ่ งสอดคล้องกับสถาบันพระปกเกล้า
และความเห็ นสอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ นิ รัติพฒั นะชัย (2545, หน้า 57-58) ที่กล่าวถึ งความสานึ ก
รับผิดชอบจะเกี่ยวข้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างตนเองกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วยโดย
บุค ลากรต้องรู ้ จกั ขอบเขตความรั บ ผิดชอบตามแผนในการปฏิ บตั ิ งาน ทั้ง นี้ ต้องให้ค ามัน่ และมี
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พันธะผูกพันเพื่อดาเนินงานให้สาเร็ จ ในขณะที่ผบู ้ งั คับบัญชาต้องออกคาสั่งที่ชดั เจนให้แก่ลูกน้อง
แจ้งให้ผูบ้ งั คับ บัญชาทราบว่าเหตุ การณ์ ที่ คาดไม่ถึ งอาจเกิ ดขึ้ นซึ่ ง อาจท าให้งานไม่ส าเร็ จตามที่
มุ่งหวังไว้ไม่ว่าจะเป็ นในเชิ งปริ มาณ คุ ณภาพ เวลาหรื อกาลังคนพร้ อมที่จะรั บผิดและรั บชอบใน
ผลงานที่ลูกน้องกระทาซึ่ งความสานึ กรับผิดชอบในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการทางาน
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชานี้ Jabbra and Dwivedi (1989) เรี ยกว่า Organizational/
Administrative Accountability ได้แก่ ความรับผิดชอบตามลาดับขั้นของสายการบังคับบัญชาใน
องค์การทัว่ ไป ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถ
สั่งการใดๆ เพื่อให้ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาปฏิ บตั ิงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็ต้องปฏิ บตั ิ ตามคาสั่ง และ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของหัวหน้า/ผูบ้ งั คับบัญชาถือได้วา่ ไม่มี
ความรับผิดชอบและมีความผิด ที่ตอ้ งได้รับโทษตามกาหนด อย่างไรก็ตามผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจไม่
ปฏิ บ ัติต ามค าสั่ ง ใดๆ ของผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหากพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า ค าสั่ ง ดัง กล่ า วขาดความชัด เจนหรื อ
ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามได้ เนื่ องจากไม่มีทรัพยากรที่ เพียงพอในการที่ จะทาให้การปฏิ บตั ิ งานตาม
คาสั่งดังกล่าวบรรลุผลได้ ดังนั้น คาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาจึงถือเป็ นเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานด้วย
ขณะที่ มนู ญ จันทร์ สมบูรณ์ (2550, หน้า 113) มีความเห็ นที่ตรงกันโดยเห็ นว่าในสาย
การบังคับบัญชาระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จาเป็ นต้องมีความสานึ กรับผิดชอบใน
ด้า นการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ต ามอ านาจหน้า ที่ ข องตน ซึ่ งเป็ นความรั บ ผิด ชอบที่ จ ะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามที่
กฎหมายกาหนด หรื อตามที่ทางราชการกาหนดไว้ให้เป็ นหน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบตั ิ ขณะเดียวกัน
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดเป้ าหมายทั้งนี้ตอ้ งแสดงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาหรื อ
การตัดสิ นใจของตนเองหรื อที่ตนเองมอบหมายให้คนอื่นหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทา ไม่ว่าผลนั้นจะ
ออกมาดี หรื อไม่ก็ตาม อนึ่ ง มนัส สุ วรรณ เอกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล (2546, หน้า
123-124) ยังเห็ นตรงกันว่าความสานึ กรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็ นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ควบคุ ม โดยกระบวนการของกฎหมายที่ ด าเนิ น การโดยกระบวนการทางนิ ติ บ ัญ ญัติ ห รื อ
การดาเนิ นการโดยศาลยุติธรรมหรื อโดยภาคประชาชน ซึ่ งเป็ นการควบคุมจากภายนอกซึ่ งถือเป็ น
ความสานึกรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่เรี ยกว่า Legal Accountability
อนึ่ ง ความสานึ กรั บผิดชอบยังประกอบด้วยสาระสาคัญเกี่ ยวข้องกับการมีการติดตาม
ประเมินผล ซึ่ ง อุทยั เลาหวิเชี ยร (2544, หน้า 13) เห็ นว่าการบริ หารที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของ
ประชาชนโดยควบคุ มกันเองหรื ออาจให้สภานิ ติบญ
ั ญัติควบคุ มก็ได้เพราะการบริ หารรั ฐกิ จเป็ น
กิจกรรมของส่ วนรวมซึ่ งประชาชนทุกคนเป็ นเจ้าของและมีส่วนได้ส่วนเสี ยด้วย จึงเป็ นหน้าที่ของ
ประชาชนที่จะติดตามสอบถามรัฐเกี่ ยวกับการใช้จ่ายว่าได้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ หรื อไม่เพียงใด
ประชาชนหรื อหนังสื อพิมพ์ตลอดจนสื่ อมวลชนอื่ นๆ มีสิทธิ จะวิพากษ์วิจารณ์ ได้ หากการใช้จ่าย
ของรัฐเป็ นไปในลักษณะที่สุรุ่ยสุ ร่ายและขัดต่อเจตนารมณ์ ของคนส่ วนใหญ่ในประเทศ ซึ่ งถื อว่า
การควบคุมโดยประชาชนและหนังสื อพิมพ์ตลอดจนสื่ อมวลชนอื่นๆต่อการบริ หารงานของรัฐจัดได้
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ว่าเป็ นการติดตามประเมินผลในการทางานได้ ในพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ให้ความสาคัญกับหลักความสานึ กรับผิดชอบปรากฏใน
หมวดที่ 7 ด้านการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ของความสานึกรับผิดชอบ (Accountability) ที่รัฐมีต่อสังคม
ในส่ ว นของการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านซึ่ งถื อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการตรวจสอบ
ความสานึ กรับผิดชอบของบุคลากรและหน่ วยงานปรากฏในมาตรา 48 และ 49 โดยในมาตรา 48
กล่าวถึงในกรณี ที่ส่วนราชการใดดาเนินการให้บริ การที่มีคุณภาพและเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
รวมทั้งเป็ นที่พึงพอใจแก่ประชาชนให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี จดั สรรเงินเพิ่มพิเศษเป็ นบาเหน็จ
ความชอบแก่ ส่วนราชการหรื อให้ส่วนราชการใช้เงิ นงบประมาณเหลื อจ่ายของส่ วนราชการนั้น
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการหรื อจัดสรรเป็ นรางวัลให้ขา้ ราชการใน
สังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ.ร. กาหนดโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี ส่ วนใน
มาตรา 49 กล่าวถึ งเมื่อส่ วนราชการใดได้ดาเนิ นงานไปตามเป้ าหมายและสามารถเพิ่มผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ โดยไม่เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ ม้ ค้าต่อภารกิ จของรัฐ หรื อสามารถดาเนิ นการตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กาหนดให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้แก่ส่วนราชการนั้นหรื อให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณ
เหลื อจ่ายของส่ วนราชการนั้นเพื่อนาไปใช้ในการปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนราชการหรื อ
จัดสรรเป็ นรางวัลให้ขา้ ราชการในสังกัด ตลอดจนมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการติดตามและ
ประเมินผลแผนสามปี หรื อไม่ เป็ นต้น (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2546, หน้า 8)
นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นได้กาหนดวิธีการประเมิ นหลักความสานึ ก
รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ประเมิ น ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ไว้ห ลายประการ อาทิ
มีการตรวจสอบรายงานการประชุ มสภาท้องถิ่นว่าผูบ้ ริ หารและหน่ วยปฏิบตั ิงานของท้องถิ่นรับฟั ง
และนาข้อเรี ยกร้องของสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนไปดาเนิ นการอย่างเต็มความสามารถ และ
รายงานให้สภาท้องถิ่ นทราบถึ งความก้าวหน้าและปั ญหาหรื อไม่ เพียงใด มีการตรวจสอบ บันทึก
เรื่ องร้องเรี ยนต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรี ยนนั้น
ให้ผรู ้ ้ องเรี ยนทราบหรื อไม่เพียงใด มีการตรวจสอบเอกสารการดาเนิ นงานว่าได้ดาเนิ นภารกิ จตาม
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่ งกาหนดไว้ 6 ด้าน
ส าหรั บ การจัด การกับ ผู ้ไ ม่ มี ผ ลงานเป็ นลัก ษณะส าคัญ ประการหนึ่ ง ขององค์ ก รที่ มี
วัฒนธรรมการทางานในระบบหลัก ความสานึ ก รั บผิดชอบ คื อการจัดการกับผูท้ ี่ ไม่ ทางาน ไม่ มี
ผลงานปรากฏ หลังจากที่ หน่ วยงานหรื อองค์กรได้ทาการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
บุ คลากรเป็ นระยะจะพบว่า มี บุคลากรบางคนที่ ไม่ ยอมสร้ างผลงานองค์กรโดยทัว่ ไปอาจปล่ อย
บุคคลเหล่านี้โดยไม่มีการดาเนินการใดๆ แต่สาหรับองค์กรที่มีการทางานในระบบหลักความสานึก
รับผิดชอบจะต้องมีมาตรการจัดการกับบุคคลเหล่านี้ ซึ่ งอาจใช้มาตรการเบื้องต้นไปจนถึงมาตรการ
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ขั้นเด็ดขาดและอาจใช้มาตรการทางสังคมประกอบ ทั้งนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่มีปัญหา
ได้ป รั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการท างานให้ ดี ข้ ึ น และหลี ก เลี่ ย งการถู ก ด าเนิ น การทางวิ นัย (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2548, หน้า 7-19-7-20)
การสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันของบุคลากรถือเป็ นหลักการที่สาคัญประการหนึ่ ง
ของความส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบ โดยที่ บุ ค คลในองค์ก รมี ค วามรู ้ สึ ก ร่ ว มกัน ว่า พวกตนเป็ นเจ้า ของ
และสานึ กว่าทุ กคนในองค์กรต่างมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของไปด้วยกันไม่ใช่ เป็ นองค์กรของคนหนึ่ ง
คนใด (Interlocking Ownership) และบุคลากรที่มีความรู้ สึกเป็ นเจ้าขององค์การจะมีพฤติกรรม
การปฏิ บ ตั ิ ง านมิ ใ ช่ ทาไปตามหน้าที่ เท่ านั้น แต่ ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ โดยมี พ นั ธะความรั บ ผิดชอบในสิ่ ง
ที่ตนเองกระทากับสาธารณชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับหน่วยงานนั้น โดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิ ดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็ นหลักและมี จิตใจที่ เสี ยสละ เห็ นคุ ณค่าสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่ (บุษบง
ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2550, หน้า 53) ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ มนูญ จันทร์ สมบูรณ์
(2550, หน้า 113) ที่ มีความเห็ นเกี่ ยวข้องกับลักษณะการสร้ างความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันโดย
บุคลากรจะมีจิตสานึกที่มีต่อส่ วนร่ วมที่ทุกคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ พร้อมที่จะเสี ยสละหรื ออุทิศ
ทรัพย์สิน เงินทอง หรื อแรงกายเพื่อส่ วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ความเห็นดังกล่าวมีความเห็น
สอดคล้องกับ Jabbra and Dwivedi (1989) ที่กล่าวถึงการปฏิบตั ิงานในสายงานบางอย่างที่ตอ้ งการ
ความเป็ นวิชาชี พภายใต้ความคาดหวังในการใช้วิชาความรู ้ และทักษะเฉพาะด้าน หากไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิเป็ นมืออาชี พให้บรรลุ ผลได้ ก็มกั จะได้รับการตาหนิ ติเตียนว่าไม่มีความชานาญเฉพาะด้าน
อย่า งเพี ย งพอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของความเป็ นมื อ อาชี พ อาจไม่ ส อดคล้อ งกับ ผลประโยชน์ โ ดย
ส่ วนรวมในทางตรงกันข้ามอาจถูกมองว่าเป็ นการกระทา/การตัดสิ นใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
เท่านั้น ดังนั้นการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พถื อได้ว่าเป็ นความสานึ กรับผิดชอบต่อการสร้ าง
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้า (2548, หน้า 7-19, 7-20) ได้กาหนดตัวชี้ วดั
การสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของโดยให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานให้กบั บุคลากรโดยบุคลากร
เข้าใจและเห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และการคาดหวังจากงานชิ้นนั้นเสมอ ขณะเดียวกันเมื่อมี
การปฏิบตั ิงานสาเร็ จจะมีการให้กาลังใจ ยกย่องชมเชย
สาหรั บงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้กาหนดให้องค์ประกอบของหลักภาระรับผิดชอบประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 ประการ คือ ประการแรก การมีเป้ าหมายชัดเจน ประการที่สอง มีการติดตาม
ประเมินผลงานต่อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ประการที่สาม มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที่สนอง
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ และประการทีสี่ มีความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
ทั้งนี้ ประเด็นแรก การมีเป้ าหมายชัดเจนเป็ นการปฏิบตั ิงานที่ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อเป้ าหมาย
และผลงานที่ตอ้ งตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนสู งกว่าความเป็ นเป้ าหมาย
อื่นใด และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามคาสั่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด
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โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและมีจิตสานึ กต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยใจที่
มีคุณธรรม ทั้งนี้ หน่ วยงานหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่มีการกาหนดพันธกิจและข้อตกลงร่ วมกันถึ ง
เป้ าหมายความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งการบรรลุ ประเด็นที่สอง มีการติดตามประเมินผล
เกี่ ย วข้องกับ การที่ หน่ ว ยงานมี ก ารวัดและประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านในระดับ บุ ค คลและระดับ
ส่ วนงานต่างๆ ในหน่วยงานอย่างจริ งจัง โดยมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและดัชนี วดั ผล
การปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งชัดเจน และมี ก ารนาข้อร้ องเรี ย น ข้อแนะนาของประชาชนมาปรั บปรุ งผล
การปฏิบตั ิงานตามแผนและโครงการ ประเด็นที่สาม การแสดงออกในลักษณะของการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ยึดมัน่ ในความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ประเด็นที่สี่ มีจิตสานึ กที่ดีและยึดมัน่ ใน
หลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิ งานเพื่อสร้างผลงานด้วยความตั้งใจในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กรและชุ มชนและมี การปฏิ บตั ิงานด้วยความตระหนักถึ งปั ญหาหรื อผลกระทบที่อาจเกิ ด
ขึ้นกับองค์กรและชุมชนเสมอ
5. หลักความโปร่ งใส (Transparency)
ความโปร่ งใส (Transparency) เป็ นรากศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิ งบวกและเชิ งความสุ ขที่มี
ความหมายตรงกันข้ามหรื อเกื อบตรงกันข้ามกับ การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ,
2547, หน้า 65) ซึ่ง เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2547, หน้า 16) เห็นว่าความโปร่ งใสเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการมองผ่านหรื อสามารถเห็ นได้อย่างชัดเจน เปิ ดเผย เข้าใจง่ายซึ่ งความโปร่ งใสเป็ นสิ่ งสาคัญ
และจ าเป็ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นภารกิ จ การให้ บ ริ การสาธารณะที่ ต้อ งมี ก ารเปิ ดเผย
การดาเนิ นงานและรายงานทางการเงิ นของกิ จการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ มี ความชัดเจน
และเรี ยบง่าย อีกทั้ง สุ ดจิต นิ มิตกุล (2543,หน้า 17) ยังได้กล่าวว่า นอกจากการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
ตรงกับข้อเท็จจริ งของการตัดสิ นใจและการดาเนิ นการ และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน
ของการตัดสิ นใจและการดาเนิ นการในเรื่ องนั้นๆ ได้ ยังจาเป็ นต้องมี ระบบ กติ ก า ขั้นตอนและ
ระยะเวลาดาเนิ นการที่ เปิ ดเผย ชัดเจน และเป็ นไปตามที่ กาหนดซึ่ งแสดงความโปร่ งใสด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สถาบันพระปกเกล้า (2544, หน้า 51) ที่เห็ นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับนโยบาย
กระบวนการทางานควรมีกฎเกณฑ์กติกา และความตั้งใจในการบริ หารงานของรัฐต่อสาธารณชน
ซึ่ ง ท าให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง และรั บ ทราบข้อมู ล ข่ าวสารสาธารณะของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ ยังเห็ นว่าบุคลากรในหน่ วยงานควรมีความเป็ นอิสระในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่ งแวดล้อมสู่ ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ความเห็น
ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ สุ รศักดิ์ โตประสี (2553, หน้า 206) ที่กล่าวถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลซึ่ งแสดง
ความโปร่ งใสควรเป็ นความจริ งที่ไม่ถูกกดทับหรื อชี้ นาด้วยอานาจ กติกา จริ ยธรรมของสังคมหรื อ
การสร้ า งโดยคนใดคนหนึ่ ง ดัง นั้น ความโปร่ ง ใสจึ ง เป็ นความจริ ง แท้ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดยไม่ มี
การเสแสร้ ง หรื อ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ชี้ น าหรื อ ปกปิ ดให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางใดทิ ศ ทางหนึ่ ง และเห็ น ว่า
วัฒนธรรมความโปร่ งใสจะเป็ นวัฒนธรรมของโลกความเป็ นจริ งทีมีค่านิ ยมอิสระ เป็ นกลาง เปิ ดเผย
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ชัดเจนและไม่ถูกครอบงาด้วยอิทธิ พลใดๆ และพร้ อมที่จะตีแผ่และเปิ ดเผยเรื่ องราวที่เป็ นความจริ ง
แท้ในทุกโอกาส อย่างไรก็ตาม ไชยวัฒน์ ค้ าชู (2545,หน้า 45-46) ยังให้ความเห็นว่า ความโปร่ งใส
ของรัฐบาลโดยเปิ ดโอกาสให้สาธารณชนมีโอกาสรับรู ้ นโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้เกิ ด
ความมั่นในว่า รั ฐ บาลมี ค วามตั้ง ใจจริ ง ในการดาเนิ น ตามนโยบายนั้น โดยประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทางาน คาชี้ แจง และถ้อยแถลงต่างๆ ของรัฐบาล และกระบวนการทางการเมืองใน
การกาหนดและดาเนิ นนโยบาย นอกจากนี้ ความโปร่ งใสยังทาให้เกิ ดการติ ดตามตรวจสอบของ
สาธารณชนมีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
สาระสาคัญเกีย่ วกับความโปร่ งใส
เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2547,หน้า 31-35) มีความเห็ นว่าระบบความโปร่ งใสของระบบงาน
หรื อระบบการควบคุ มการบริ หารภายในเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดเพราะมี ความเสี่ ยงของปั ญหาที่อาจ
มาจากความผิ ด พลาด บกพร่ อ ง ทุ จ ริ ต และท างานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผูป้ ฏิ บ ัติ ง านภายใน
หน่ ว ยงาน ดัง นั้น หน่ วยงานต้องมี วิ ธี ก ารสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ หน่ ว ยงานด้วยการควบคุ ม
ป้ องกัน และการปฏิ บ ัติวตั ถุ ป ระสงค์ หรื อ คู่ มื อ การปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนก าหนด
กระบวนการวิธีข้ ึนมากไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งต่อ
ระบบการบริ หารภายในโดยเปิ ดโอกาสให้มีก ารตรวจสอบจากบุ คคลภายนอกหรื อผูต้ รวจสอบ
ภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ยวกับระบบการเงิ น บัญชี ว่ามี ความถู กต้องครบถ้วน ในขณะที่
หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ด้า นความโปร่ ง ใสขององค์ ก รปกครองท้อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจัด การ
บ้านเมืองที่ดีในปี พ.ศ. 2549 ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ควบคุ มความโปร่ งใสในการบริ หารราชการซึ่ ง
มีสาระสาคัญในลักษณะเดี ยวกันโดยกาหนดให้ มีการตรวจสอบการวางระบบควบคุ มภายในและ
การดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบกับมีการตรวจสอบท้องถิ่ นเกี่ ยวกับ
การส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นเพื่อดาเนิ นการด้านการแก้ปัญหาการทุจริ ตคอรัปชั่น โดยมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่ วมกิ จกรรมในการจัดซื้ อ จัดจ้าง โดยผ่านประชาคม หน่ วยตรวจสอบของจังหวัด/
อาเภอ ดาเนินการตรวจสอบบัญชีรายงานทางการเงินและการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้า (2548, หน้า 7-17) ยังได้กาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความโปร่ งใส
ในด้านระบบการควบคุมการบริ หารภายในว่า หน่วยงานควรมีระบบการบริ หารการเงินและพัสดุที่
รัดกุม มีระบบการตรวจสอบภายในหน่ วยงานที่ เข้มแข็งและมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง มี การใช้สมาคม
วิชาชีพเข้ามาร่ วมตรวจสอบหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานควรมีการให้ขอ้ มูลเพื่อให้รู้วา่ หน่วยงาน
ใครทาหน้าที่อะไร เป็ นต้น สาหรับประการที่สอง ความโปร่ งใสด้านระบบการให้คุณ ประกอบด้วย
การมีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเป็ นผลสาเร็ จมีผลประโยชน์แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง มี ผ ลประโยชน์ ให้แก่ บุค ลากรที่ซื่ อสัตย์ และมีระบบรายได้หรื อผลประโยชน์
เกื้ อกูลรองรั บมาตรฐานค่าใช้จ่ายสู ง ซึ่ งถื อเป็ นมาตรการทางบวกที่ ส่งเสริ มความโปร่ งใสซึ่ งใน
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ระบบราชการอาจมีขอ้ จากัดด้านงบประมาณในการดาเนิ นการ ส่ วนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ใช้มาตรการนี้ ในการให้เงินโบนัสปลายปี กับบุคลากรตามผลการประเมินรายบุคคล ประการที่สาม
ความโปร่ งใสของระบบการให้โทษ เป็ นมาตรการในทางลบที่ใช้ในการส่ งเสริ มความโปร่ งใสใน
หน่ ว ยงานได้ ซึ่ ง ถื อ เป็ นมาตรการที่ จาเป็ นโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเงิ น ทั้ง นี้
มาตรการของระบบความโปร่ งใสในการให้โทษ ประกอบด้วย การมีระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
สาหรับการฟ้ องร้องผูก้ ระทาผิด มีระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสาหรับการตรวจสอบการทางานใน
หน่วยงาน มีวิธีการที่ยุติธรรมสาหรับพิจารณาลงโทษผูก้ ระทาผิดกระบวนการยุติธรรมที่รวยเร็ ว มี
การลงโทษจริ งจัง หนักเบาตามเหตุและพฤติการณ์ของการกระทาผิดหัวหน้างานลงโทษผูก้ ระทาผิด
หรื อด้อยประสิ ท ธิ ภาพอย่า งจริ ง จัง และมี ก ารป้ องปรามผูส้ ่ อ ทุ จ ริ ต หรื อ ด้อ ยประสิ ท ธิ ภ าพให้
ปรับปรุ งตน และกาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความโปร่ งใสด้านการลงโทษไว้หลายประการ ประกอบด้วย
การให้หัวหน้างานลงโทษผูด้ อ้ ยประสิ ทธิ ภาพอย่างจริ งจัง มีการพิจารณาลงโทษผูก้ ระทาผิดและ
ทุจริ ตให้ปรับปรุ งตน สาหรับประการที่สี่ความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผยระบบงานหรื อการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล การปฏิ บ ัติ ง านต่ อ สาธารณะเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ สิ่ ง ที่ แ สดงความโปร่ ง ใส ประกอบด้ ว ย
การส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับรู ้การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประชาชน สื่ อมวลชน
และองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีโอกาสควบคุ มฝ่ ายบริ หารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งมีการใช้
สมาคมวิชาชีพเข้ามาร่ วมตรวจสอบหน่วยงาน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ยัง ได้ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารทางราชการโดย
ก าหนดให้ ก ารเผยแพร่ ข ้อบัง คับ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยก าหนดให้มี ก ารเผยแพร่ ม ติ
การประชุ มขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้เสี ยของประชาชน การเผยแพร่
ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นการเผยแพร่ เอกสาร
การจัดซื้ อจัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรื อประกวดราคาและการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการเงิ น
การคลังและได้กาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความโปร่ งใสเพิ่มเติมในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิ บตั ิงานต่อ
สาธารณะโดยเห็ นว่าประชาชนและสื่ อมวลชนควรมีส่วนร่ วมในการจัดซื้ อจัดหา การให้สัมปทาน
การออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหน่ วยงานควรมี การแจ้งข้อดี ขอ้ เสี ยของโครงการ
ที่ หน่ วยงานจัดทาขึ้ นเพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบ ขณะเดี ยวกันต้องมี การกาหนดระยะเวลาใน
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณชนได้รับทราบด้วย
สาหรับงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งได้ก าหนดให้ อ งค์ป ระกอบของความโปร่ ง ใสประกอบด้ว ย
องค์ป ระกอบย่อ ย 3 ประเด็ น คื อ ความโปร่ ง ใสในด้า นการบริ ห ารภายใน การเปิ ดเผยข้อ มู ล
การปฏิบตั ิงานต่อสาธารณะ และความโปร่ งใสในการลงโทษ โดยที่การบริ หารภายในเกี่ยวข้องกับ
การบริ หารงานภายในหน่ ว ยงานที่ มี ร ะบบการตรวจสอบภายในที่ เ ข้ม แข็ ง โปร่ ง ใสและมี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยเฉพาะมีการบริ หารการเงิน รายรับ -จ่าย งานพัสดุ การประมูล จัดซื้ อ จัดจ้าง
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อย่างชัดเจนและรั ดกุม โดยเปิ ดโอกาสให้มี การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน ได้ท้ งั จากภายในและ
ภายนอกและให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู ้ ก ารท างานของหน่ ว ยงาน ส่ ว นการเปิ ดเผยข้อ มู ล
การปฏิ บ ัติ ง านต่ อ สาธารณะเกี่ ย วข้องกับ การเผยแพร่ ข ้อ มู ล สาธารณะที่ จ าเป็ นต้อ งเปิ ดเผยให้
ประชาชนรั บทราบเกี่ ยวกับมติ ที่ประชุ ม ในการอนุ มตั ิ โครงการ ผลการดาเนิ นงานตามโครงการ
การจัดซื้ อ จัดจ้าง การสอบราคา ประกวดราคา ข้อมูลการเงิน รายรับ รายจ่าย ให้ประชาชนรับทราบ
อย่า งชัดเจนและสม่ าเสมอด้วยความจริ งใจ เพื่ อชี้ แจงข้อดี ข้อเสี ย ของโครงการและการบริ หาร
การเงิ นการคลังให้กบั ประชาชนได้รับทราบ ตามกาหนดระยะเวลาและรายละเอียดที่ตอ้ งเปิ ดเผย
ตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลอาจทาได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ แ ต่ ง ตั้ง ประชาชนร่ ว มเป็ นกรรมการ หรื อ อาจใช้ส มาคมวิ ช าชี พ เข้า มาร่ วมในการตรวจสอบ
ความถูกต้องโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน และให้ประชาชน สื่ อมวลชน องค์การเอกชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณาตรวจสอบ แผนงานโครงการ กิจกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างการประมูล
ให้สัม ปทาน และความโปร่ ง ใสในการให้โทษซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ การที่ หน่ วยงานมี การตรวจสอบ
การทางานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีการลงโทษอย่างจริ งจังกับผูท้ ี่กระทา
ผิดในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้เป็ นไปตามกฎระเบี ย บที่ ร ะบุ ไ ว้โดยอยู่บ นพื้ นฐานของความเสมอภาค
ยุติธรรมและการมีเหตุผลที่เพียงพอ ตลอดจนป้ องปรามผูส้ ่ อทุจริ ตให้ปรับปรุ งตน
6. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation)
การมีส่วนร่ วม (Participation) หรื อการมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation)
หมายถึ ง การกระจายโอกาสให้ ป ระชาชนหรื อ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย มี โ อกาสเข้า ไปเกี่ ย วข้อ งใน
กระบวนการทางการเมื องและการบริ หารเกี่ ยวกับ การกาหนด กฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการ
การบริ หารและตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง ทั้ง
ในด้านการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยการให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึ กษา ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ
รวมตลอดจนการควบคุ มโดยตรงจากประชาชน โดยเป็ นการสื่ อสารสองทางทั้งอย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการซึ่ งเป็ นการแบ่งสรรข้อมูลระหว่างกันของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และจะนามาซึ่ ง
ความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด
มีความรู ้ ความสามารถในการกระทาและมี ความเต็มใจที่ จะเข้าร่ วมต่อกิ จกรรมนั้นๆ ซึ่ ง Hilliard
and Kemp (1999) ชี้ ให้เห็ นว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนที่ มากขึ้นจะช่ วยให้มีการตรวจสอ
การทางานของผูบ้ ริ หารและทาให้ผบู ้ ริ หารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังเป็ น
การป้ องกันนักการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ นอกจากจากนี้ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนยัง เป็ นการสร้ า งความมัน่ ใจว่าเสี ยงของประชาชนจะมี ค นรั บ ฟั ง อี ก ทั้ง
ความต้อ งการหรื อ ความปรารถนาของประชาชนก็ จ ะได้รั บ การตอบสนอง ซึ่ งมี ค วามเห็ น ที่
สอดคล้องกับ Santiso (2001, pp.14-18) ที่เห็ นว่า ควรมีการกาหนดนโยบายที่สามารถตอบสนอง
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ผูด้ อ้ ยโอกาสแต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ระบบการเมืองการเลือกตั้งที่อิสระ ยุติธรรม นอกจากนี้ ไชยวัฒน์ ค้ าชู
(2545, หน้า 48-49) ยัง ให้ค วามเห็ นเพิ่ ม เติ ม ว่า การมี ส่ วนร่ วมจะเป็ นการอุ ดหนุ นให้ประชาชน
พลเมืองซึ่ งรวมผูห้ ญิงให้มีอานาจมากขึ้น การมีส่วนร่ วมเกิดขึ้นได้ในหลายระดับด้วยกันนับตั้งแต่
ระดับ รากหญ้า โดยผ่า นสถาบันในระดับ ท้องถิ่ นไปจนถึ ง ระดับ ภู มิ ภาค และระดับ ชาติ ภ ายใต้
รู ปแบบการปกครองที่มีการกระจายอานาจและยืดหยุน่ อย่างไรก็ตาม นิ ธิ เอี่ยวศรี วงศ์ (2544, หน้า
37) เห็ นว่าการมีส่วนร่ วมที่แท้จริ งที่ ตอ้ งเป็ นการจัดตั้งขึ้นเองโดยประชาชนทั้งในระดับบุคคลไป
จนถึงองค์กรในรู ปต่างๆ ซึ่ งมีศกั ยภาพในการเข้าไปร่ วมตัดสิ นใจหรื อคานการตัดสิ นใจในเรื่ องที่อยู่
ในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนการคัดค้านในกรณี ที่มีการกระทาอันมิชอบหรื อขัดต่อศีลธรรมซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สาธารณะด้วย (พิภพ ธงไชย, 2544, หน้า 240) ทั้งนี้
ถือเป็ นการป้ องกันและตรวจสอบการฉ้อราษฎร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ชอบมาพากลในการใช้
อานาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องหรื อเพื่อป้ องกันมิให้การฉ้อราษฎร์ บงั หลวงได้
โดยง่าย (สมฤดี นิโครวัฒนยิง่ ยง , 2545, หน้า 306-308)
อย่างไรก็ตามการมี ส่วนร่ วมจะประสบความสาเร็ จนามาซึ่ งความยัง่ ยืนและการพัฒนา
ของประชาธิ ป ไตยได้น้ ัน ขึ้ นอยู่ก ับ เงื่ อนไขหลายประการ เงื่ อนไขแรก คื อ การมี ป ระชาสั ง คม
(Civil Society) ที่เข้มแข็ง เพราะการที่มีปัจเจกบุคคลแต่ละคนจะทาอะไรก็จะมีน้ าหนักน้อย แต่หาก
ทาร่ วมกันเป็ นกลุ่มก็จะมีความเข้มแข็ง ดังนั้น โครงสร้างทางกฎหมายจะต้องส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
ประชาสังคม และการดาเนิ นกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ การกาหนดกฎเกณฑ์ของการมีส่วนร่ วมก็ตอ้ ง
ให้ความสาคัญกับกลุ่มมากกว่าปั จเจกบุคคล ซึ่ งความเข้มแข็งของประชาสังคมเป็ นรากฐานสาคัญ
ของส่ วนร่ วมของพลเมืองในสังคมพหุ นิยม เงื่อนไขที่สองคือ การสานึ ก ตระหนักและยอมรับสิ ทธิ
หน้าที่และการมีส่วนร่ วมของทุกกลุ่ม ทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นจากภาครัฐหรื อภาคประชาชน (อานันท์
ปั นยารชุ น, 2544, หน้า 16-17) เงื่ อนไขที่สาม เทคนิ คและวิธีการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
เรื่ องต่างๆ เป็ นเรื่ องที่รัฐธรรมนูญมิได้กาหนดไว้ ต้องมีกฎหมายระบุรูปแบบของการมีส่วนร่ วมที่
เหมาะสมในแต่ละลักษณะ เงื่อนไขที่สี่ ความสมดุลในการกาหนดนโยบายซึ่ งผูก้ าหนดนโยบายต้อง
ไม่กาหนดนโยบายที่ลาเอียงไปเพื่อประโยชน์คนบางกลุ่ม บางพวก และละเลยผลประโยชน์ของ
กลุ่มอื่นๆ ไป ผูม้ ีส่วนร่ วมต้องตระหนักและยอมรับว่าการกดดันต่อรองผ่านการมีส่วนร่ วมนี้ โดยวาง
อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ข้อมูล และจะไม่มีใครได้ตามที่ตอ้ งการทั้งหมด และเงื่อนไขที่ห้า การมี
ส่ วนร่ วมอาจมาจากหลายฝ่ ายที่มีผลประโยชน์และจุดยืนต่างกัน การมีเทคนิ คในการบริ หารจัดการ
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การมีทกั ษะในการขจัดข้อขัดแย้งโดยสันติวิธียอ่ มเป็ นสิ่ งจาเป็ นและเป็ น
เงื่อนไขการหลีกเลี่ยงความรุ นแรง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544, หน้า 24-25) นอกจากนี้ การมีส่วน
ร่ วมยังขึ้นอยู่กบั ลักษณะการเข้าร่ วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ตน้ จนสิ้ นสุ ดไม่ใช่ เป็ นการจัดเวทีการมี
ส่ วนร่ วมเพียงครั้งเดียว ประชาชนต้องมีความเต็มใจและตั้งใจเข้าร่ วมในกระบวนการมีส่วนร่ วมซึ่ ง
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ต้อ งตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของความเสมอภาคเสรี ภาพโดยไม่ เ กิ ด จากการบัง คับ หรื อ ขู่เ ข็ญ จากผูท้ ี่
เหนือกว่า (อรทัย ก๊กผล, 2547, หน้า 18-19)
สาระสาคัญเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วม มีดังนี้
Cohen and Uphoff (1977, pp.219-222) กล่าวถึ งรู ปแบบการมีส่วนร่ วมว่ามี 4 รู ปแบบ
ตามระดับ คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรม การมีส่วนร่ วม
ในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลซึ่ งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับ Arnstein (1969, pp.216-224) ซึ่ งได้เสนอตัวแบบขั้นบันไดการมีส่วนร่ วม
ของพลเมื องว่าแบ่งออกเป็ น 8 ขั้นตามลาดับ ได้แก่ 1ขั้นการควบคุ ม (Manipulation) 2 ขั้นรักษา
(Therapy) 3 ขั้ นการให้ ข ้ อ มู ล (Informing) 4 ขั้ นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ( Hearing) 5 ขั้ น
การปรึ กษาหารื อ 6 ขั้นการเป็ นหุ ้นส่ วน (Partnership) 7 ขั้นมอบหมายอานาจ (Delegated Power)
และ 8 ขั้นอานาจพลเมือง (Citizen Control) ทั้งนี้ ข้ นั บันไดที่ 1 และ 2 ถือว่ายังไม่เกิดการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ส่ วนขั้นที่ 3 ถึ งขั้นที่ 5 เรี ยกว่า Tokenism หมายถึงประชาชนมีโอกาสในการให้
ข้อมูลความคิดเห็ นแต่ยงั ไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจ ขั้นที่ 6,7 และ 8 ถื อว่าประชาชนมีอานาจใน
การตัดสิ นใจหรื อที่เรี ยกว่า Citizen Power แนวคิดนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่ วมในระดับเป็ น
ภาคี หุ้นส่ วน (Partnership) ซึ่ ง แนวคิ ดของ Arnstein มี ล ัก ษณะเด่ นจากขั้นตอนที่ กล่ า วได้ว่า
ประชาชนมีส่วนร่ วมน้อยมากหรื ออาจอยูใ่ นฐานะเพียงผูด้ ูอยูห่ ่ างๆ ไปจนถึงระดับที่ประชาชนส่ วน
ใหญ่มีอานาจมากโดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบริ หารราชการในพื้นที่ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่ ง Cohen and Uphoff มีความเห็นที่สอดคล้องกับ Arnstein ว่าการมีส่วนร่ วม
ขั้นสู ง สุ ด คื อขั้นอานาจเป็ นของพลเมื องซึ่ งประชาชนอยู่ใ นฐานะหุ ้นส่ วนของสั งคมที่ สามารถ
กาหนดเป้ าหมาย ตัดสิ นใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะได้ดว้ ยตนเอง
สาหรับสถาบันพระปกเกล้า (2547, หน้า 78-80) ได้กาหนดองค์ประกอบหลักในการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งมีทศั นะคล้ายคลึ งกับสมาคมนานาชาติ
ด้านการมีส่วนร่ วม (International Association of Public Participation-IAP2) ซึ่ งประกอบด้วย 6
องค์ประกอบตามลาดับการมีส่วนร่ วมน้อยไปหามากได้แก่ ระดับการให้ขอ้ มูล ระดับการเปิ ดรับ
ความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึ กษาหารื อ ระดับการวางแผนร่ วมกัน ระดับการร่ วมปฏิบตั ิ
และระดับการควบคุมโดยประชาชน
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ได้บญ
ั ญัติถึงการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่นถึง 2 มาตรา คือ
1. มาตรา 286 ที่เปิ ดช่องให้ประชาชนสามในสี่ ของจานวนประชาชนที่มาลงคะแนนที่มา
ใช้สิทธิ สามารถลงมติเพื่อถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่ประชาชนเห็ นว่าไม่
สมควรที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง แม้ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการถอดถอนดัง กล่ า วจะ
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ประกาศใช้มากว่า 3 ปี แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2542 แต่ก็ยงั ไม่เคยมีทอ้ งถิ่ นใดได้ทาการถอดถอนสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ น หรื อ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นเลย จุ ด นี้ นัก วิเ คราะห์ หลายคนตั้ง ข้อ สั ง เกตว่า หลัก เกณฑ์ใ น
การถอดถอนนั้นปฏิบตั ิได้ยากเพราะกฎหมายกาหนดให้ประชาชนต้องมาใช้สิทธิ ลงมติมากกว่ากึ่ ง
หรื อ มากกว่า ร้ อ ยละห้า สิ บ ของผูม้ ี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง และสามในสี่ ข องร้ อ ยละห้ า สิ บ ดัง กล่ า วจึ ง จะ
ถอดถอนได้ หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้ แนวโน้มที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ทางการเมืองว่าด้วยการถอดถอนคงเกิดขึ้นได้ยาก
2. มาตรา 287 เป็ นมาตราที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนจานวนกึ่งหนึ่งของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งใน
ท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอร่ างข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นต่อประธานสภาท้องถิ่นในประเด็นนี้ นกั วิเคราะห์
หลายคนก็ ต้ งั ข้อสั ง เกตเช่ นเดี ย วกับ มาตรา 286คื อการตั้ง เกณฑ์ข องจานวนประชาชนเพื่ อริ เริ่ ม
กิจกรรมของท้องถิ่นเช่นการเสนอร่ างกฎหมายที่สูงมากเช่นนี้ ทาให้เป็ นการยากที่ประชาชนจะเข้ามามี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองได้ ปั ญหาดังกล่าวนี้ จาเป็ นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นหากรัฐสภาไม่
เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการเสนอร่ าง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นจริ งๆ คงเป็ นการยาก คงอีกนานกว่าที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 287 นี้
ตลอดจนต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรื อชี้ แจงทาความเข้าใจกับให้
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิราชการให้เหมาะสมและเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนผูร้ ั บ บริ ก าร (มาตรา 8)รั ฐ ต้อ งด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ดังต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(2) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมื อง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริ การสาธารณะ
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐทุกระดับ ในรู ปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรื อตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรื อรู ปแบบอื่น
(4) ส่ งเสริ ม ให้ป ระชาชนมี ความเข้มแข็งในทางการเมื อง และจัดให้มีก ฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่ วยเหลือการดาเนิ นกิจกรรมสาธารณะของชุ มชน รวมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
(5) ส่ งเสริ มและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามมาตรานี้ ต้อ งค านึ ง ถึ ง สั ดส่ ว นของหญิ ง และชายที่
ใกล้เคียงกัน
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รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่ วคราว พุทธศักราช 2557
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พุทธศักราช 2557
มาตรา 27 (4) ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปใน
ด้านการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริ ตและเป็ นธรรม มีกลไก
ป้ องกันและขจัดการทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ ขจัดความเหลื่ อมล้ า และสร้ า ง
ความเป็ นธรรมทั้ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน ท าให้ก ลไกของรั ฐ สามารถ
ให้บริ การประชาชนได้อย่างทัว่ ถึ ง สะดวก รวดเร็ ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัดและ
เป็ นธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชัว่ คราว พุทธศักราช 2557, หน้า 9)
ในการจัดทาร่ างรั ฐธรรมนู ญ ให้คณะกรรมาธิ การยกร่ างรั ฐธรรมนู ญนาความเห็ นหรื อ
ข้อเสนอแนะของสภาปฏิ รูป แห่ ง ชาติ ตามมาตรา 31 (2) ความเห็ นของสภานิ ติบ ญ
ั ญัติแห่ งชาติ
คณะรั ฐมนตรี คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ และความเห็ นของประชาชนรวมทั้ง หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งมาประกอบการพิ จ ารณาด้ว ย (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย ฉบับ ชั่ว คราว
พุทธศักราช 2557, หน้า 12)
สาหรั บงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ซึ่ งได้กาหนดระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานออกเป็ น 3 ระดับ โดยในระดับ
แรกการมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล การรับฟั งความคิดเห็น และการร่ วมดาเนิ นการ อนึ่ ง การมีส่วน
ร่ วมในระดับการให้ขอ้ มูลถื อเป็ นระดับที่ สาคัญในขั้นต้นซึ่ งรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ซึ่ งกล่ าวถึ งการให้ผูแ้ ทนระดับท้องถิ่ นสามารถตัดสิ นใจจัดบริ การให้กบั ในท้องถิ่ นได้อย่างเป็ น
อิสระมากขึ้นอีกทั้งยังมีมาตรการสาคัญในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ คือ การส่ งเสริ มในเรื่ องการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ องต่างๆ จากรั ฐซึ่ งถื อเป็ น
เงื่ อนไขแรกของการมี ส่วนร่ วม ดังนั้นรัฐธรรมนู ญจึงกาหนดสิ ทธิ ร่วมรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของราชการไว้และยังมีพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กาหนดรับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวของรัฐธรรมนู ญด้วย ขณะที่ อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 26-28) เห็ นว่า
การมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลไม่ควรทาในลักษณะเป็ นเพียงพิธีกรรม แต่ควรมุ่งเน้นรู ปแบบของ
การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การสื่ อสารสองทางมากกว่าทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสารจะ
ช่วยในการตัดสิ นใจซึ่ งเป็ นการลดค่าใช้จ่ายและการสู ญเสี ยเวลา เพราะเมื่อประชาชนรับทราบและ
ยอมรับโครงการต่างๆ ย่อมทาให้ลดความขัดแย้งตลอดจนดาเนิ นการโครงการต่างๆ ง่ายขึ้น ขณะที่
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547, หน้า 78-80) ให้ความสาคัญกับระดับการให้ขอ้ มูลซึ่ งถื อเป็ นระดับ
ต่าสุ ด และวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูว้ างแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้
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ข้อ มู ล แก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจของผูว้ างแผนโครงการ และยัง เปิ ดโอกาสให้แ สดง
ความคิ ดเห็ นหรื อเข้ามาเกี่ ยวข้องใดๆ เช่ น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิ ทรรศการและ
การทาหนังสื อพิมพ์ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ นั้น คือการตัดสิ นใจแล้วมาแจ้งให้ทราบจะเป็ น
การตัดสิ นใจที่ ไ ม่ มีผ ลกระทบต่ อประชาชนหรื ออาจมี แต่ไ ม่ มากนัก ทั้งนี้ ก ารให้ข ้อมูล ข่ าวสาร
เผยแพร่ ควรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีการใช้สื่อในการให้ขอ้ มูลแก่ ประชาชนและควรมี การให้
ข้อมูลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
ดังนั้น การมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลจึงเกี่ยวข้องกับการที่หน่วยงานได้เผยแพร่ ให้ขอ้ มูล
ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนโดยใช้สื่ อ ที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ
การบริ ห ารงานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นในด้า นต่ า งๆ เช่ น การบริ หารงบประมาณใน
โครงการต่ า งๆ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง เหตุ ผ ล ความจ าเป็ นในการใช้ง บประมาณและการจัด ท า
โครงการต่ า งๆ ตลอดจนเผยแพร่ เรื่ องที่ เกี่ ย วกับ การขอความร่ วมมื อจากประชาชนให้ม าแสดง
ความคิดเห็นและการให้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับแผนงานโครงการและการจัดซื้ อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดับการให้ขอ้ มูลเป็ นระดับ ต่ า สุ ดและเป็ นวิธีก ารที่ ง่า ยที่ สุดของ
การติ ดต่อสื่ อสารระหว่า งผูว้ างแผนโครงการกับประชาชน เพื่ อให้ข ้อมูล แก่ ป ระชาชนเกี่ ยวกับ
การตัดสิ นใจของผูว้ างแผนโครงการ และยังเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ นหรื อเข้ามาเกี่ ยวข้อง
ใดๆ เช่ น การแถลงข่ า ว การแจกข่ า ว การแสดงนิ ท รรศการ และการท าหนัง สื อพิ มพ์ใ ห้ข้อมู ล
เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมต่ า งๆ นั้น คื อ การตัด สิ น ใจแล้ว มาแจ้ง ให้ ท ราบ จะเป็ นการตัด สิ น ใจที่ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรื ออาจมีแต่ไม่มากนัก
ในระดับ ที่ ส องการมี ส่ วนร่ วมในระดับ การรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น บวรศัก ดิ์ อุ วรรณโณ
(2544, หน้า 21) เห็ นว่ารั ฐธรรมนู ญฉบับปี 2540 มีเจตนารมณ์ ให้รัฐส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในด้านการรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนามากาหนดนโยบาย การตัดสิ นใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบใช้อานาจรัฐทุก
ระดับ เนื่ องจากเห็ นว่าการที่ ป ระชาชนทุ กลุ่ ม ทุ ก ภาคมี ส่ว นร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หาร
บ้านเมืองย่อมทาให้ทุกกลุ่มทุกภาคนั้นต้องตกลงออมชอม ประสานผลประโยชน์กนั จนลงตัวและ
เกิดความเป็ นธรรมขึ้น อีกทั้งยังให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการ
รับฟั งความคิดเห็นประชาชนซึ่ งอาจมีได้หลายรู ปแบบ อาทิ การประชาพิ จารณ์ การปรึ กษาหารื อ
และให้ประชาชนมีส่วนร่ วมโดยการร่ วมคิดและร่ วมตัดสิ นใจซึ่ งถือเป็ นการเพิ่มส่ วนร่ วมของภาค
พลเมื องขึ้ น มาอี ก ระดับ หนึ่ ง โดยเฉพาะในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ส าหรั บ การมี ส่ วนร่ ว มในการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็ นนั้นสามารถทาได้โดยการมีส่วนร่ วมในการประชุ มสภาท้องถิ่นการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาอีกด้วย (มนู ญ จันทร์ สมบูรณ์ , 2550, หน้า 97) ทั้งนี้ การมี ส่วนร่ วมในการรั บฟั ง
ความคิดเห็นยังเป็ นการเพิ่มคุณภาพการตัดสิ นใจของประชาชนต่อการจัดทาโครงการต่างๆ และยัง
เป็ นการสร้างฉันทามติจากประชาชนซึ่ งจะช่วยลดความขัดแย้ง (อรทัย ก๊กผล, 2552, หน้า 26-28)
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อนึ่ ง ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547, หน้า 78-80) ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในระดับการเปิ ดรับความคิดเห็นของประชาชนโดยผูว้ างแผนโครงการเชิ ญชวนให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีขอ้ เสี ยชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริ เริ่ มโครงการต่างๆ และการบรรยาย
ให้ประชาชนฟั งเกี่ ยวกับโครงการและขอความคิดเห็ นจากผูฟ้ ั งเป็ นต้น ความสาคัญ คือ การรับฟั ง
ตั้งแต่เริ่ มตระหนักถึ งปั ญหานอกจากนี้ ตอ้ งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนตัดสิ นใจ
ของหน่วยงาน โดยมีการเจราจากันอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างผูว้ างแผนโครงการ
และประชาชน เพื่อประเมิ นความก้าวหน้าหรื อระบุ ประเด็นหรื อข้อสงสัยต่างๆ โดยหน่ วยงานมี
เครื่ อ งมื อ ในการให้ ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ส ะดวกขณะเดี ย วกัน ต้อ งตอบสนองต่ อ
ความคิดเห็นของประชาชนด้วย
ดัง นั้น การมี ส่ วนร่ วมในการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจึ ง เกี่ ย วข้องกับ องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม ได้ร่วมแสดงความคิ ดเห็ นและให้ข ้อมู ล เพื่ อประกอบ
การจัดทาแผน โครงการ และการใช้งบประมาณ โดยให้ความสาคัญกับฉันทานุ มตั ิที่เป็ นเอกฉันท์
จากประชาชนเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจจัดทาโครงการและบริ หารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนอง ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมี
เครื่ องมือในการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สะดวกและหลากหลาย
สาหรับในระดับที่สาม การมีส่วนร่ วมในระดับการร่ วมดาเนิ นการนั้น รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มให้ประชาชนรวมตัวกันเป็ น
ชุ มชนที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการร่ วมกับรัฐ ในเรื่ องที่สาคัญต่อชี วิตประจาวันทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังปรากฏในหลายมาตรา ขณะที่อดีตที่ผา่ นมาประชาชนส่ วนใหญ่
ขาดแรงกระตุ น้ ให้มีส่วนร่ วมคิ ด ร่ วมดาเนิ นการในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาพื้นที่ ของชุ มชน
(พีรพล ไตรทศาวิทย์, 2542, หน้า 58) และขาดการมี ส่วนร่ วมในการควบคุ ม ตรวจสอบ ติ ดตาม
การทางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมจนถึงระดับ
การร่ วมปฏิบตั ิ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ถือเป็ นระดับที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่ วมกันดาเนิ น
โครงการเป็ นขั้น การน าโครงการไปปฏิ บ ตั ิ ร่ว มกัน เพื่ อ ให้บ รรลุ ผ ลตามวัตถุ ประสงค์ที่ วางไว้
(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ2547, หน้า 78-80) โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานบุคคล การมี
ส่ วนร่ วมในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน (มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 2550, หน้า 97)
ดังนั้น การมีส่วนร่ วมในการร่ วมดาเนิ นงานจึ งเกี่ ยวข้องกับการที่ ภาคประชาชนได้เข้า
มาร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการจัดทาโครงการของชุ มชนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ต่างๆ และในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั ิงานโครงการและ
การใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
7.หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
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Smith (1985, p.1) กล่าวถึ งหลักการกระจายอานาจปกครองว่า หมายถึ ง การที่รัฐบาล
กลางหรื อ การบริ หารราชการส่ วนกลางยินยอมกระจายอานาจหน้าที่และความรั บผิดชอบให้กบั
ท้องถิ่ นในด้านต่างๆ โดยให้ทอ้ งถิ่ นมี หน่ วยงานที่เป็ นของตนเอง ทาหน้าที่ในการบริ หารงานใน
หน้าที่และความรั บผิดชอบ ซึ่ งสอดคล้องกับ Bush (1991, p.114)อธิ บายว่า การกระจายอานาจ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) การกระจายอานาจตามอาณาเขต (Size and Boundary
Based) หมายถึ งการมอบอานาจไปให้ทอ้ งถิ่ นจัดทากิ จกรรม หรื อบริ การสาธารณะภายในเขต
ท้องถิ่ นแต่ละท้องถิ่ นมีอิสระบางประการในการปกครองตนเองและ 2) การกระจายอานาจตาม
ภารกิจ (Functional) หมายถึง การมอบอานาจให้องค์กรสาธารณะจัดทากิจกรรมประเภทใดประเภท
หนึ่งเพื่อให้มีอิสระในการดาเนินงานให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ ขณะที่ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2552,
หน้า 23) อธิ บายว่า การกระจายอานาจปกครองหมายถึงวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองประเทศที่
รัฐมอบอานาจการปกครองบางส่ วนให้กบั องค์กรอื่นนอกจากองค์กรส่ วนกลาง เพื่อจัดทาบริ การ
สาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็ นอิสระ (Autonome) ในการดาเนิ นงานและไม่อยูใ่ นการบังคับ
บัญชาของส่ วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การก ากับดู แล (Tutelle) ของส่ วนกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ
โกวิทย์ พวงงาม (2552, หน้า 37) อธิ บายว่า การกระจายอานาจคือ การโอนกิจการบริ การสาธารณะ
บางเรื่ องจากรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนกลางไปให้ชุมชนซึ่ งตั้งอยู่ในท้องถิ่ นต่างๆ ของประเทศ
หรื อหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดทาอย่างเป็ นอิสระจากองค์กรปกครองส่ วนกลาง
อนึ่ง สิ ริพงษ์ ปานจันทร์ (2554, หน้า 20-21) กล่าวโดยสรุ ปว่า การกระจายอานาจเป็ น
หลักการที่รัฐมอบอานาจการปกครองบางส่ วนให้แก่ องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของหน่ วย
การบริ หารราชการส่ วนกลาง ให้ไปจัดทาบริ การสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร ซึ่ งเป็ น
การมอบอานาจให้ท้ งั ในด้านการเมื องและการบริ หาร ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ทอ้ งถิ่ นมีอานาจที่จะกาหนด
นโยบายและควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายท้องถิ่นของตนได้
ทั้งนี้ หควณ ชูเพ็ญ (2551, หน้า 8-9) ได้อธิ บายถึงเหตุผลและข้อสนับสนุนการกระจาย
อานาจซึ่ งประกอบไปด้วยปั จจัยสาคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ เหตุผลและข้อสนับสนุ นทาง
ด้านเศรษฐกิจได้แก่
1. ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรบริ การสาธารณะบางอย่าง และยังช่วยตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นได้ดี เพราะองค์กรท้องถิ่ นย่อมทราบความต้องการของ
ประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบจากประชาชนในท้องถิ่ นได้อย่างใกล้ชิด
กว่าการตรวจสอบจากส่ วนกลาง
2. ช่ วยให้ประชาชนมีจิตสานึ กในการเสี ยภาษีโดยสมัครใจมากขึ้น เพราะการกระจาย
อานาจเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและบริ หารทรัพยากรของ
ท้องถิ่น ทาให้ประชาชนรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ และรับรู ้ ว่าภาษีของตนที่เสี ยไปถูกนาไปใช้ทาอะไรบ้าง
อีกทั้งส่ งผลประโยชน์กลับมายังตนอย่างไรบ้าง
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3. ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ ยงั ทาให้ธุรกิ จและประชาชนใน
ท้องถิ่ นเข้าสู่ ระบบภาษี มากขึ้ น เพราะองค์กรท้องถิ่ นจะจัดเก็บภาษี ทอ้ งถิ่ นได้ดีกว่ารั ฐบาลกลาง
เพราะมีขอ้ มูลและความใกล้ชิดกับธุ รกิจและประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า
และประการที่สองเหตุผลและข้อสนับสนุนทางด้านการเมือง ได้แก่
1. เป็ นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยเพราะการกระจายอ านาจ
การปกครองและการคลัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการปกครองและ
การบริ หารทรัพยากรของท้องถิ่นเช่น การเลือกผูแ้ ทนเข้าไปบริ หารและปกครองท้องถิ่น ในขณะที่
ผูบ้ ริ หารเองก็มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรับฟั งความเห็นจากประชาชนได้ง่าย และยังเป็ น
การแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นด้วย ช่วยให้รัฐบาลกลางสามารถ
ทุ่มเทศักยภาพและเวลาในการแก้ปัญหาระดับชาติได้มากขึ้น
2. เป็ นรากฐานในการฝึ กผูน้ าทางการเมืองของประเทศ เนื่องจากวิธีการกระจายอานาจ
การปกครองและการคลัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจการเมืองและต้องการรับใช้สังคม
สามารถฝึ กฝนตนเองและมีประสบการณ์ในระดับย่อยๆ ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ การเป็ นนักการเมือง
ระดับชาติ ซึ่ งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผูน้ าในระดับประเทศที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริ งได้
อนึ่ง สานักงาน ก.พ.ร (2552, หน้า 9) ได้กาหนดความหมายและความสาคัญของหลักการ
กระจายอ านาจเพื่ อ การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ ดี ไ ว้ว่า เป็ นการถ่ า ยโอนอ านาจการตัด สิ น ใจ
ทรัพยากรและภารกิจ จากราชการส่ วนกลาง ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยการปรับปรุ งกระบวนการและเพิ่มผลิ ตภาพเพื่อผลการดาเนิ นงานที่ดีของ
ส่ วนราชการ
สาหรับวัตถุประสงค์สาคัญในการกระจายอานาจ มี 8 ประการ ดังนี้ (หควณ ชูเพ็ญ, 2553,
หน้า 10-12)
1. เพื่อความผาสุ กของประชาชน การกระจายอานาจให้คนในท้องถิ่ นมีความเข้าใจและ
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่ น ทั้งทางด้านสังคมและโครงสร้ างพื้นฐานมากขึ้นจะ
ช่วยเพิ่มสวัสดิการให้กบั ท้องถิ่นนั้น เพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู ้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ของตนได้ดีกว่าผูไ้ ม่อยูใ่ นท้องถิ่น จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้
2. เพื่อลดบทบาทโดยรวมของอานาจรัฐทุกระดับ การกระจายอานาจทางด้านรัฐศาสตร์
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ลัก ษณะคื อการมอบอานาจ (Delegation) และการให้อานาจ (Devolution) ใน
การปกครองที่ รัฐบาลให้ก ับหน่ วยการปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อให้ท ้องถิ่ นมี ค วามเป็ นอิ สระใน
การดาเนิ นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุ มชนหรื อท้องถิ่น โดยส่ วนกลางเข้าไป
แทรกแซงให้น้อยที่สุด การถ่ ายโอนอานาจหน้าที่ ไปยังท้องถิ่ นมี เหตุผลสนับสนุ นหลายประการ
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เช่น ประเทศมีอาณาเขตกว้างใหญ่มีอุปสรรคในการเดินทางและติดต่อสื่ อสาร ความมีประสิ ทธิ ภาพ
และความได้เปรี ย บของแต่ ล ะหน่ ว ยปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเชิ ง ข้อมู ล และการปฏิ บ ตั ิ งานเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ น และความสามารถในการจัดเก็บ รายได้ด้วย
ตนเองที่ช่วยให้ภาระงานของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือลดน้อยลง
3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้ างผูบ้ ริ หารและการใช้ผบู ้ ริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การมอบอานาจให้กบั ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดูแลท้องถิ่ น
ในฐานะตัวแทนของประชาชน และตัว แทนเหล่ า นี้ จะต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
ต่อประชาชนและมี ผ ลงานเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ ง เป็ นการสร้ า งผูน้ าท้องถิ่ นให้ส ามารถ
พัฒนาศักยภาพและทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในพื้นที่น้ นั ๆ
นอกจากนี้ยงั เป็ นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติให้มีคุณภาพสู งขึ้น
4. เพื่อสร้างระบบการบริ หารแบบการบริ หารปกครองที่ดี การบริ หารการปกครองที่ดีเกิด
จากการตอบสนองที่รวดเร็ วของผูน้ าท้องถิ่นที่มีอานาจการตัดสิ นใจในการใช้นโยบายมีความรู้และ
เข้าใจประเด็นปั ญหาของท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ยิ่งแต่ล่ะท้องถิ่ นมีลกั ษณะปั ญหาและปั จจัยแตกต่างกัน การกระจายอานาจจะยิ่งมี
ส่ วนทาให้การทางานของท้องถิ่นมีเอกภาพมากขึ้น
5. เพื่ อให้เ กิ ด การสร้ า งสรรค์สั ง คมแบบประชาสั ง คม การเข้า มามี ส่ วนร่ ว มของภาค
ประชาชนในการจัดการกับกิจกรรมของบ้านเมืองรวมทั้งกาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจัดทาขึ้น โดยการเป็ นตัวแทนร่ วมอยูใ่ นองค์กรที่
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดการสร้างสรรค์ทางสังคมเนื่องจากประชาสังคมจะสามารถให้ขอ้ มูล
ทั้งสะท้อนความเป็ นจริ งและความต้องการของชุมชนที่แท้จริ งได้
6. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การกระจายอานาจไปสู่ ทอ้ งถิ่นจะ
ท าให้รัฐ บาลกลางสามารถน าข้อมู ล ของท้องถิ่ น มาประสานงานกับ รั ฐบาลท้อ งถิ่ นเพื่ อใช้เป็ น
เครื่ องมือที่จะส่ งเสริ มการดาเนิ นนโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้มากกว่าการที่
รั ฐ บาลกลางด าเนิ น การภายใต้แ นวทางเดี ย วกัน ทุ ก ท้อ งถิ่ น โดยละเลยรายละเอี ย ดทางด้ า น
ความแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่
7. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งกระบวนการประชาธิ ป ไตย การปกครองท้อ งถิ่ น จะท าให้
ประชาชนเกิ ดความรอบรู ้ทางการเมืองโดยรู ้ วิธีการเลื อกตั้ง การบริ หารการเมืองท้องถิ่ น การต่อสู ้
แข่งขันกันตามวิถีทางการเมืองและในที่สุดประชาชนจะรู ้ ว่าตนมีความเกี่ ยวข้องและมีส่วนได้เสี ย
กับการปกครอง เกิ ดความรั บผิดชอบในการบริ หารท้องถิ่ นและหวงแหนประโยชน์อนั พึงมี จาก
ท้องถิ่นที่อยู่ ซึ่ งเป็ นบทบาทสาคัญในการพัฒนาและวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
8. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องการจัดสรรทรัพยากร การปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นการเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน
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อย่างเด่นชัดมากกว่าการเมืองที่เกิดจากการปกครองของรัฐบาลกลาง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสามารถใน
การตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการทางการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากการกระจายอานาจเป็ นการนาการเมือง
ลงสู่ ทอ้ งถิ่ น โดยผ่านกระบวนการเลื อกตั้ง การหาเสี ยงการเสนอนโยบายและการเข้าไปเป็ นส่ วน
หนึ่งของฝ่ ายบริ หาร จึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนนอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่ น ได้ดูแลบ้านเมืองของตนเอง จัดการแก้ไขปั ญหาชุ มชนของตนเอง
รู ้ สึ ก รั บ ผิด ชอบห่ วงใย และหวงแหนท้อ งถิ่ น ของตน ซึ่ งจะท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ จะดู แลรั ก ษา
ทรัพยากรของท้องถิ่นมากขึ้น
สาหรั บงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับการกระจายอานาจแล้วนาหลัก การกระจายอานาจ (ส านักงาน
ก.พ.ร., 2552, หน้า 9) ในการถ่ายโอนอานาจการตัดสิ นใจ ทรัพยากรและภารกิ จจากส่ วนราชการ
ส่ วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการ
แทนโดยมี อิส ระตามสมควร รวมถึ งการมอบอานาจและความรั บผิดชอบในการตัดสิ นใจและ
การดาเนิ นการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้ างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนิ นงานที่ดีของ
ส่ วนราชการโดยจาแนกการกระจายอานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นออกเป็ น 5 ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง มีการสื่ อสารและทาความเข้าใจในเรื่ องการกระจายอานาจและหน้าที่การตัดสิ นใจแก่
ประชาชน ประเด็ นที่ ส อง มี ก ารกระจายอานาจสู่ ภาคเอกชนในการเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารสาธารณะ
ประเด็นที่ สาม เปิ ดให้มีการแข่ง ขันอย่างเสรี ในการดาเนิ นการให้บริ การสาธารณะ ประเด็นที่ สี่
มุ่ ง เน้น สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก าร และประเด็ น ที่ ห้ า มี ก ารปรั บ ปรุ ง
การปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หลักนิติธรรม (Rule of Law)เป็ นศัพท์บญั ญัติที่นกั กฎหมายไทยเรี ยกใช้ เป็ นแนวคิดที่มี
รากฐานมาจากระบบกฎหมายจารี ตประเพณี แบบอังกฤษ (Common Raw) ซึ่ งนักนิ ติศาสตร์ ชาว
อังกฤษชื่อ Andrew Venn Dicey เป็ นผูน้ าคาว่า The Rule of Law นี้ มาใช้ในระบบกฎหมายอังกฤษ
โดยอธิ บายความหมายซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิ ปไตยและการปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของประชาชน (จันจิรา เอี่ยมมยุรา, 2552, หน้า 1) ทั้งนี้ หน่ วยงานของรั ฐต้องยอมตนอยู่ภายใต้
ระบบกฎหมายและยอมผูกพันการกระทาใดๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่ งส่ วนหนึ่ งได้
บัญญัติรับรองสิ ทธิ เสรี ภาพต่างๆ ของประชาชนเอาไว้ อีกส่ วนหนึ่ งได้บญั ญัติไว้ล่วงหน้าเกี่ ยวกับ
เงื่ อนไขและข้อจากัดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการซึ่ งฝ่ ายปกครองจะกระทาได้ในการปฏิ บตั ิหน้าที่เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกฎหมายโดยไม่สามารถทาตามอาเภอใจได้
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ดัง นั้น กฎหมายจึ ง มี ล ัก ษณะที่ ส าคัญ คื อ มี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นเกณฑ์ เป็ นข้อ บัง คับ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานที่ใช้วดั และใช้กาหนดความประพฤติของสมาชิ กของสังคมได้ว่าถูกหรื อผิดเพื่อกาหนด
ความประพฤติ ข องบุ ค คล กฎหมายต้ อ งมี ส ภาพบั ง คับ กฎหมายเป็ นกฎเกณฑ์ ที่ ก าหนด
ความประพฤติของบุคคลเพื่อให้บุคคลจาต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จึงจาเป็ นต้องมีสภาพบังคับใน
กรณี ที่ มี ก ารฝ่ าฝื นกฎหมายซึ่ งการบังคับ ใช้จึ งต้องกระท าโดยรั ฐหรื อเจ้า หน้าที่ ของรั ฐ (ภู มิ ชัย
สุ วรรณดี มานิตย์ จุมปา และชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2543, หน้า 17-20) จากสาระสาคัญที่
กล่าวมาเห็นได้วา่ กฎหมายมีลกั ษณะเป็ นกฎเกณฑ์สูงสุ ดที่ตอ้ งยึดถือในการปฏิบตั ิงาน โดยบุคลากร
ต้อ งปฏิ บ ัติ ง านภายใต้ข ้อ บัง คับ ของกฎหมายอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ หากมี ก ารฝื นต่ อ กฎหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจะท าหน้ า ที่ บ ัง คับ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
ซึ่ ง ไชยวัฒน์ ค้ าชู (2545, หน้า 49) มีความเห็ นในลักษณะที่สอดคล้องกันว่า การปกครองที่ดีตอ้ งมี
การใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนและนามาใช้อย่างเป็ นเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมที่
มีความเป็ นวัตถุวสิ ัยและเป็ นอิสระ และเป็ นระบบกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อป้ องปราบ
ผูค้ ิดละเมิดหรื อลงโทษผูท้ ี่ฝ่าฝื น ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ อานันท์ ปั นยารชุ น (2542, หน้า
5-10) ที่ให้ความเห็นไว้วา่ กฎหมายที่อยูภ่ ายใต้หลักนิ ติธรรม (The Rule of Law) นั้นต้องมีกฎหมาย
ที่มีความยุติธรรมกับทุกฝ่ ายในสังคมและปั จเจกชนต้องมีผใู ้ ช้กฎหมายและระบบยุติธรรมที่ดีดว้ ยใน
การบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ อานันท์ ปั นยารชุ น ยังมีความเห็ นแตกต่างด้วยว่ากระบวนการใน
การออกกฎหมายต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในกระบวนการร่ างด้วยความโปร่ งใส และ
เห็นว่า สื่ อที่เป็ นอิสระจะทาให้แน่ใจว่ากฎหมายและการบังคับใช้มีความยุติธรรมอีกด้วย สาหรับใน
ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายนั้น ไชยวัฒน์ ค้ าชู และคณะ (2545, หน้า 259-260) พบว่าส่ วนใหญ่
มักเป็ นปั ญหาที่รุนแรงที่สุดที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒนามีสาเหตุ
มาจากการขาดความเชื่ อถื อและวินยั อันเป็ นผลมาจากการไม่นาเอากฎหมายไปปฏิ บตั ิและการไม่
บัง คับ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ที่ ข าดความสงบเรี ยบร้ อ ยได้ แ ก่
การหลีกเลี่ ยงภาษี การไม่เสี ยภาษีสรรพสามิตและศุลกากร การฉ้อราษฎร์ บงั หลวง การทาธุ รกิ จที่
ฉ้อฉล เป็ นต้น นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า (2548, หน้า 6-4) ได้กล่าวถึง หลักนิติธรรมในแง่มุมที่
กว้างขวางว่า มีองค์ประกอบ 7 หลักการ ได้แก่ การแบ่งแยกการใช้อานาจอย่างชัดเจน การคุม้ ครอง
สิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าหน้าที่ และประชาชน ความผูกพันต่อกฎหมาย กฎระเบี ยบ กฎระเบี ยบข้อง
หน่ ว ยงาน มี ค วามถู ก ต้อ งตามกฎหมาย ผูม้ ี อานาจตัดสิ น ใจในหน่ วยงานมี ค วามเป็ นอิ ส ระใน
การปฏิ บตั ิหน้าที่ กฎหมายที่กาหนดโทษของหน่ วยงานเป็ นไปตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานไม่ขดั แย้งกับกฎหมายที่มีฐานะสู งกว่า
ส าหรั บ การใช้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมในองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น สาระส าคั ญ ตาม
หลักกฎหมายปรากฏในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมือง
และสัง คมที่ดี พ.ศ. 2542 และในพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธี ก ารบริ หารกิ จการ
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บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญกับหลักนิ ติธรรม โดยกาหนดให้มีการสารวจ ตรวจสอบ
ทบทวนกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อ
สอดคล้ อ งกับ ความจ าเป็ นทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่น คงของประเทศโดยค านึ ง ถึ ง
ความสะดวก รวดเร็ วและลดภาระของประชาชนเป็ นสาคัญ โดยนาข้อเสนอแนะของประชาชนมา
พิ จ ารณาด้ว ย (ม. 35-36) และตรวจสอบกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ ประกาศว่า เป็ นอุ ป สรรค
ก่อให้เกิ ดความยุ่งยากซับซ้อน ล่ าช้าต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อไม่เพื่อปรั บปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็ ว (ม.42) ขณะเดี ย วกัน สถาบันพัฒนาข้า ราชการพลเรื อน (2546, หน้า 60-64) ได้ใช้หลัก
นิ ติธรรมเป็ นหลักการสาคัญในการบริ หารงาน โดยเห็ นว่าหลักนิ ติธรรมเกี่ ยวข้องกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ใช้ในองค์กรเป็ นข้อตกลงร่ วมกันและการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับดังกล่าว
ต้องเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรั บจากสมาชิ กทุกฝ่ ายในองค์กร กฎ และข้อบังคับเหล่านั้นต้องนามาซึ่ ง
ความเสมอภาคของสมาชิ ก ในองค์ก ร ตลอดจนต้องให้ค วามรู ้ แก่ ส มาชิ ก ในองค์ก รในเรื่ องกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ สิ ทธิ เสรี ภาพ บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ทั้งนี้ ระเบี ยบ
ต่างๆ ที่มีความเป็ นธรรมต้องสามารถปกป้ องคนดี และลงโทษคนไม่ดี เพื่อควบคุ มบุ คลากรและ
องค์ก รให้มีการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความโปร่ งใส มี ความประพฤติ สุจริ ตปราศจากการคอร์ รัปชั่น
ภายใต้ก ฎ ระเบี ย บข้อ บัง คับ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารตรวจสอบท้อ งถิ่ น เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม หรื อ
สนับสนุ นเพื่อดาเนิ นกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างให้เป็ นไประเบียบของกระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของงบประมาณกับภารกิ จตามแผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
สาหรั บงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ดของนักวิชาการและหน่ วยงานต่างๆ
ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้นาหลักนิ ติธรรม ในการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 ประเด็นซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมี
บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชน คือ ประเด็นแรก มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายโดยมีการชี้ แจง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนได้รับทราบจนเข้าใจ
แจ่มแจ้ง ประเด็นที่สองมีการจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้ความรู ้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประเด็น
ที่ ส ามมี ก ารด าเนิ น การโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน ประเด็ น ที่ สี่ มี ก ารบัง คับ ใช้
กฎระเบียบ ข้อบังคับกับประชาชนอย่างเสมอภาค และประเด็นที่หา้ มีการดาเนินการตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับกับประชาชนอย่างทัว่ ถึง
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
แนวคิ ดทางกฎหมายของหลักความเสมอภาคในปั จจุบนั ได้รับการรั บรองอย่างชัดแจ้ง
โดยถือว่าบุคคลย่อมมีความเสมอภาคที่จะได้รับการรับรองและคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม
กัน (Fairness) ซึ่ งหมายถึง “หลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย” (Equality Before the Law) ที่
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เป็ นการยอมรับสิ ทธิ เสรี ภาพอันเป็ นสาระสาคัญของความเป็ นมนุ ษย์ที่ติดตัวมนุ ษย์มาตั้งแต่กาเนิ ด
และไม่ อ าจพรากไปได้ จึ ง เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การยอมรั บ ตามทฤษฎี ก ฎหมายธรรมชาติ
(Natural Law) ซึ่ งผูท้ ี่มีความคิดเช่นนี้ ได้แสดงความคิดเห็นต่อต้านลัทธิ สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์โดย
ต้องการกี ดกันพระมหากษัตริ ย ์ไ ม่ ใ ห้ ใ ช้พ ระราชอ านาจผิ ดท านองคลองธรรมโดยอ้า งถึ ง หลัก
กฎหมายที่ ว่า “บุ ค คลทุ ก คนเกิ ดมาย่อมเสมอภาคกันและมี สิ ท ธิ บ างประการ เช่ น สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต
ร่ างกาย ทรัพย์สิน ติดตัวมาสิ ทธิ น้ ีไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนได้” (สมยศ เชื้อไทย, 2535, หน้า 138)
และหลั ก กฎหมายธรรมชาติ น้ ี ยัง เป็ นแนวความคิ ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สิ ทธิ ปั จเจกชนนิ ย ม
(Individualism) ในสมัยนั้นด้วยโดยได้ให้ความสาคัญกับปั จเจกชนและสิ ทธิ ท้ งั หลายของปั จเจกชน
ซึ่ งจุ ดกาเนิ ดของระบบปั จเจกชนนิ ยมในทางกฎหมายมหาชนคื อ คาประกาศสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
พลเมื องฝรั่ งเศส ลงวันที่ 26 สิ ง หาคม ค.ศ.1789 โดยการปฏิ วตั ิ ปี ค.ศ.1789 นี้ ไ ด้ย กเลิ ก ระบอบ
กษัตริ ยท์ ี่ปกครองด้วยระบบศักดินาซึ่ งบุคคลขึ้นอยูก่ บั ฐานันดรและชนชั้นที่ตนสังกัดแต่ผปู ้ ฏิวตั ิได้
ยกความสาคัญของปั จเจกชนขึ้นแทนโดยคาประกาศนี้ ให้ความสาคัญกับคนแต่ละคนรวมทั้งสิ ทธิ
เสรี ภาพของบุ คคลนั้นว่าเป็ นหัวใจของสังคม ตามทฤษฎี น้ ี ถือว่าหัวใจของสังคมอยู่ที่การยอมรั บ
คุ ณค่ า ของทุ ก คนแต่ ล ะคนรวมกันเป็ นสั ง คม รั ฐหรื อสั ง คมไม่ ส ามารถก้า วก่ า ยสิ ท ธิ ข องเขาได้
เว้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538, หน้า 70) จะเห็นได้จากคาประกาศว่าด้วย
สิ ทธิ มนุ ษยชนและพลเมืองปี ค.ศ.1789 ซึ่ งมีขอ้ ความว่า “มนุ ษย์เกิ ดมาและมีชีวิตอยูโ่ ดยอิสระและ
โดยเสมอกันภายใต้กฎหมายความแตกต่างในสังคมจะมี ได้ก็เพื่อประโยชน์อนั ร่ วมกัน” ต่อมา
ความคิดที่วา่ มนุ ษย์เกิดมาย่อมเสมอภาคกันตามปฏิ ญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนปี ค.ศ.1789 นี้ ได้รับ
การยืนยันและขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1946 และปั จจุบนั หลักการดังกล่าว
ได้ปรากฎอยู่ในรั ฐธรรมนู ญแห่ งสาธารณะรัฐฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1958 โดยได้
แสดงความยึดมัน่ ในหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนและหลักอานาจอธิ ปไตยเป็ นของชาติโดยรัฐธรรมนู ญ ปี
ค.ศ.1958 ได้ยืนยันปฏิ ญญาว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและพลเมื องปี ค.ศ.1789 และอารั มภบทของ
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1946 ไว้ดว้ ย
ดังนั้นจึงถือได้วา่ ความคิดที่เป็ นรากฐานของหลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญและ
หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมายจึงเป็ นเรื่ องเดียวกัน คือเรื่ องหลักความเสมอภาคซึ่ งเป็ นรากฐาน
ของระบอบประชาธิ ปไตยดังจะเห็ นได้จากอุ ดมคติ ในการปกครองของสาธารณะรั ฐฝรั่ งเศสอัน
ได้แก่ เสรี ภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ (คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ, 2541, หน้า 2) ประกอบกับ
มาตรา 1 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญนี้ ที่ ไ ด้รับ รองถึ ง ความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไม่
แบ่ง แยกแหล่ งก าเนิ ด เชื้ อชาติ หรื อศาสนา สาธารณรั ฐเคารพต่อความเชื่ อของทุ ก นิ ก ายอันเป็ น
หลัก สาคัญในการปกครองประเทศ และต่ อมาประเทศต่ างๆ ก็ ได้นาแนวคิ ดดังกล่ า วไประบุ ใ น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพตามหลักความเสมอภาคอย่างเป็ น
รู ปธรรม
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หลัก ความเสมอภาคนั้น มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งใกล้ชิ ด กับ หลัก เสรี ภ าพเนื่ อ งจากเป็ น
หลักการที่จะทาให้การใช้เสรี ภาพเป็ นไปอย่างเสมอกันทุกผูท้ ุกคน แต่หากเสรี ภาพสามารถใช้ได้
เพีย งบุ ค คลบางคนเท่ านั้นในขณะที่ คนบางกลุ่ ม บางคนเข้าถึ งไม่ ได้ใ นกรณี ดงั กล่ า วก็ไ ม่ถือว่า มี
เสรี ภาพแต่ประการใด (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543, หน้า 165) ความเสมอภาคจึงเป็ นฐานของเสรี ภาพ
และเป็ นหลักประกันในการทาให้เสรี ภาพเกิ ดขึ้นได้จริ ง ดังนั้นหลักความเสมอภายใต้กฎหมายจึง
เป็ นหลักการที่ทาให้มีการปฏิบตั ิต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ
(Non-Discrimination) ทั้งนี้ การปฏิ บตั ิตามหลักความเสมอภาคจะต้องปฏิบตั ิต่อสิ่ งที่มีสาระสาคัญ
เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิ บตั ิต่อสิ่ งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของเรื่ องนั้นๆ จึงจะทาให้เกิดความยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้
หลักเกณฑ์ ของหลักความเสมอภาค
หลักแห่ งความเสมอภาคเป็ นหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ แก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
แต่ โดยการใช้หลัก ความเสมอภาคที่ มี ค วามหลากหลายในการปฏิ บ ตั ิ เนื่ องจากสาระส าคัญของ
ข้อเท็จจริ งที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการปฏิ บตั ิแก่บุคคลตามหลักความเสมอภาคย่อมแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ย่อมต้องเป็ นความแตกต่างที่ยอมรับได้ ซึ่ งหลักเกณฑ์ในการปฏิ บตั ิตามหลักความเสมอภาค
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีดงั นี้
1. หลักเกณฑ์ของการปฏิบตั ิให้เท่าเทียมกันข้อห้ามเลื อกปฏิบตั ิตามหลักความเสมอภาค
หลักแห่งความเสมอภาคได้ปรากฏเป็ นที่ยอมรับและนาไปปฏิบตั ิซ่ ึ งมีผลเป็ นการผูกพันองค์กรของ
รัฐที่จะต้องเคารพและปฏิบตั ิตาม โดยในการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์กว้างๆ ดังนี้
1.1 ต้อ งใช้ ก ฎเกณฑ์ อ ัน เดี ย วกัน กับ ทุ ก คนเว้น แต่ ว่ า สถานการณ์ แ ตกต่ า งกัน ไป
หลัก เกณฑ์ท วั่ ไปของการปฏิ บ ตั ิ คื อ ต้องใช้ก ฎเกณฑ์เดี ย วกันในสถานการณ์ เดี ย วกัน เว้นแต่ ว่า
สถานการณ์น้ นั แตกต่างออกไป จึงเป็ นการต้องห้ามแก่ผบู ้ ญั ญัติกฎเกณฑ์ที่จะต้องไม่ออกกฎเกณฑ์
ให้มีผลไม่เสมอภาคแก่บุคคล กล่าวคือเหตุ การณ์ ที่เหมือนกันหรื อที่เหมือนกันในสาระสาคัญนั้น
ต้องได้รับ การปฏิ บ ตั ิ โดยกฎเกณฑ์เช่ นเดี ย วกัน แต่ หากมิ ใช่ เรื่ องที่ มี สภาพการณ์ อย่างเดี ยวกันก็
สามารถปฏิ บตั ิให้แตกต่างกันได้ ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่มาบังคับใช้แก่บุคคลซึ่ งออกฝ่ ายนิ ติบญั ญัติหรื อ
ฝ่ ายบริ หารย่อมมี เนื้ อหา รายละเอี ย ดและผลบัง คับ ที่ แตกต่ า งกันไปได้ เช่ น ความเสมอภาคใน
การได้รับบริ การสาธารณะจากรัฐประชาชนทุกคนสามารถใช้บริ การรถเมล์ของรัฐอย่างเสมอภาค
ทุกคนซึ่ งเป็ นหลักความเสมอภาคอย่างกว้างๆ อีกตัวอย่างหนึ่ ง การที่รัฐกาหนดราคาตัว๋ รถไฟเป็ น
ชั้ น หนึ่ ง ชั้ น สองและชั้ น สามตามปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะคนที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามที่
รัฐธรรมนู ญได้บญั ญัติรับรองว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ ม้ ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน
1.2 การใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนั้นต้องมีความสัมพันธ์กบั สาระสาคัญของกฎเกณฑ์
นั้น การใช้ก ฎเกณฑ์ที่ แ ตกต่ า งกันนั้น ต้อ งค านึ ง ถึ ง สาระส าคัญ ของกฎเกณฑ์ คื อ กฎเกณฑ์ ที่ จ ะ
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นามาใช้ตอ้ งมี ความสัมพันธ์ กบั ข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ น ดังนั้นถึ งแม้จะอยู่ในสถานะที่ เหมื อนกันแต่
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญนั้นแตกต่างกันแล้วกฎเกณฑ์ที่นามาใช้บงั คับนั้นต้องแตกต่างกันไป
ด้วย แต่ถ้า เป็ นข้อเท็จจริ งที่ ไม่เป็ นสาระส าคัญและอยู่ในสถานะที่ เหมื อนกันแล้วกฎเกณฑ์ที่ใ ช้
บังคับนั้นจะต้องเป็ นกฎเกณฑ์เดี ยวกัน เช่ นกฎหมายบาเหน็จบานาญกาหนดให้ขา้ ราชการต้องรับ
ราชการ 10 ปี ขึ้ นไปจึ ง จะมี สิ ท ธิ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ ฝ่ ายนิ ติ บ ญ
ั ญัติ จ ะออกกฎหมายบัญ ญัติ ใ ห้
ข้าราชการซึ่ งรับราชการเพียง 2 ปี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาเห็ นควรยกย่องให้ได้รับบาเหน็จบานาญเท่ากับ
ข้าราชการซึ่งได้บานาญ 10 ปี เช่นนี้ หาได้ไม่ เพราะเมื่อเหตุไม่เหมือนกันคือเวลาราชการไม่เท่ากันก็
ควรได้รับ ผลปฏิ บ ตั ิ แตกต่ า งกันไม่ ค วรให้ไ ด้รับ ผลปฏิ บ ตั ิ เสมอกันแม้ว่า จะอยู่ใ นสถานะที่ เป็ น
ข้าราชการเหมือนกันก็ตามที (สมยศ เชื้อไทย, 2535, หน้า 139)
1.3 การปฏิบตั ิให้แตกต่างกันอันเนื่ องมาจากผลประโยชน์มหาชนการปฏิบตั ิต่อบุคคล
ตามหลักความเสมอภาคนั้นย่อมต้องคานึ งถึ งเรื่ องประโยชน์สาธารณะเหนื อประโยชน์ส่วนบุคคล
หรื อประโยชน์ของปั จเจกชน ดังนี้ จะอ้างหลักความเสมอภาคในการใช้กฎเกณฑ์เพื่อมาคุ ม้ ครอง
ปั จเจกชนนั้นหาได้ไ ม่ เช่ น ในกรณี ที่ มี ค วามไม่ ส งบเกิ ดขึ้ นในบ้า นเมื องทางการจาเป็ นต้องใช้
มาตรการบางอย่างเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุ ขกลับมาสู่ บา้ นเมืองอย่างเร็ วที่สุดและการใช้มาตรการ
ดัง กล่ า วนั้นสะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง การเลื อกปฏิ บ ตั ิ แ ละการเคารพต่ อ หลัก แห่ ง ความเสมอภาค ผูท้ ี่
เดือดร้อนจากการกระทาดังกล่าวจะอ้างหลักแห่งความเสมอภาคต่อรัฐหาได้ไม่
1.4 การอ้า งประโยชน์ส าธารณะเพื่ อไม่ ต้องเคารพต่ อหลัก แห่ ง ความเสมอภาคนั้น
จะต้องไม่เป็ นการก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้การอ้างประโยชน์สาธารณะใน
การปฏิบตั ิให้แตกต่างกันนั้นแม้จะถื อว่าเป็ นการกระทบต่อหลักแห่ งความเสมอภาคและก่อให้เกิ ด
การเลือกปฏิบตั ิก็ตามที แต่อย่างไรก็ดีการกระทาดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างที่
ไม่สามารถยอมรับได้ ถ้าเป็ นเช่นนี้ แล้วก็ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้ การแบ่งแยกอย่างที่ไม่
สามารถยอมรั บ ได้น้ ัน ที่ เ ห็ น ได้ชัด ก็ คื อ การแบ่ ง แยกที่ เ ป็ นการต้อ งห้ า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น
การแบ่งแยกในเรื่ อง แหล่งกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็ นต้น
1.5 การเลือกปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมมุ่งลดความเหลื่อมล้ าที่ดารงอยู่ การเลือกปฏิบตั ิที่มุ่งลด
ความเหลื่อมล้ าที่ดารงอยู่ หรื อการปฏิบตั ิในทางบวก คือการดาเนิ นการตามกฎหมายที่แตกต่างกัน
ในลักษณะชั่วคราวที่ผูม้ ีอานาจกาหนดขึ้น โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ มและยกระดับบุคคล
ธรรมดาหรื อนิ ติบุ คคลที่ มีส ถานะด้อยกว่า บุ คคลอื่ นเพื่ อทดแทนความไม่ เท่ าเที ยมกันที่ ดารงอยู่
(สมคิด เลิ ศ ไพฑู รย์, 2543, หน้า 170) ซึ่ ง หลัก การนี้ เกิ ดจากแนวคิ ดของประธานาธิ บดี เคนเนดี้
และประธานาธิ บ ดี จอห์ นสั นที่ ต้องการสร้ า งความเป็ นธรรมขึ้ นในสั ง คมอเมริ ก า โดยหลัก การ
ดังกล่าวได้รับการยอมรับด้วยการตรากฎหมายสิ ทธิ พลเมื อง (Civil Rights Act) ขึ้นเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม ค.ศ.1964 (Patrick, 1996, p. 224) และศาลฎีกาของสหรัฐอเมริ กาดาเนิ นการตามหลัก
ดังกล่าวโดยการตัดสิ นในคดี Regents of University of California V.Bakke 438 US 265 (1978) ว่า
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การที่มหาวิทยาลัยสารองที่นงั่ 16% ของคณะแพทยศาสตร์ ให้แก่นกั ศึกษาชนกลุ่มน้อยต่างๆ ถือว่า
เป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าที่ดารงอยู่ เป็ นต้น นอกจากนี้หลักการเลือกปฏิบตั ิที่มุ่งลด
ความเหลื่อมล้ าที่ดารงอยูน่ ้ ี ยงั ได้รับการรับรองจากศาลประชาคมยุโรปโดยมีการนาหลักเกณฑ์น้ ี มา
ตัดสิ นในคดี Affaire Linguistique Belge ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.1969 ว่า “ความไม่เสมอภาคทาง
กฎหมายบางประเภทมีข้ ึนเพื่อแก้ไขความไม่เสมอภาคในทางความเป็ นจริ ง” แต่อย่างไรก็ตามใน
ประเทศฝรั่งเศสหลักการนี้ กลับมิได้รับการยอมรับเพราะถื อว่าขัดกับหลักกับหลักความเสมอภาค
โดยตุลาการรั ฐธรรมนู ญฝรั่ งเศสได้วินิจฉัยได้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1982 ว่าการที่รัฐสภา
ตรากฎหมายกาหนดว่า การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลแบบบัญชี รายชื่ อนั้น บัญชี รายชื่ อใดบัญชี
รายชื่ อ หนึ่ ง จะมี ผูส้ มัค รสมาชิ ก สภาเทศบาลเพศเดี ย วกันเกิ นกว่า 75% ไม่ ไ ด้ ถื อ ว่า ขัด กับ หลัก
ความเสมอภาคที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543, หน้า 170-171)
ในทฤษฎีความยุติธรรม (A Theory of Justice) Rawis (1971) พยายามแสดงให้เห็นถึง
การประนี ประนอมอย่างมีหลักการระหว่างเสรี ภาพ (Liberty) กับความเสมอภาค (Equality) โดย
น าเสนอให้ เ ห็ น ชุ ด ของแนวคิ ด ที่ ม องความยุ ติ ธ รรมเสมื อ นการปฏิ บ ัติ ต่ อ กัน อย่ า งเป็ นธรรม
(Justice as Fairness) Rawis ใช้แนวคิดดังกล่าวเป็ นชุ ดแนวคิดหลักในการถ่ายทอดเนื้ อหาของ
ความยุติธรรมในฐานะที่เป็ นการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเป็ นธรรม เขาพยายามที่จะแสวงหาหนทางแก้ไข
ปั ญหาสาคัญอย่างหนึ่ งคือ “การกระจายความยุติธรรม” (Distributive Justice) โดยสองหลักการอัน
จะเป็ นที่ยอมรับของแต่ละคนได้
หลักการข้อแรก Rawis เสนอแบบจาลอง (Model) ของสถานการณ์ที่มีความเป็ นธรรม
เท่าเทียมกัน (Fair Situation) เพื่อช่ วยให้เราสามารถตัดสิ นใจได้ เขาเสนอว่า เราควรยืนยันถึ ง
หลักการพื้นฐานในเสรี ภาพที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน (A Principle of Equal Basic Liberties) เพื่อ
ปกป้ องคุม้ ครองเสรี ภาพในด้านต่างๆ ที่เราคุน้ เคยเป็ นอันดี อาทิ เสรี ภาพในด้านวิชาการ เสรี ภาพใน
ด้านการสมาคมและเสรี ภาพในการแสดงออกและอื่นๆ ทุกคนในสังคมต้องได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพ
พื้นฐานอย่างเข้มข้นและอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นเราต้องการที่จะมีหลักประกันว่าไม่
ว่าเราจะอยู่ในตาแหน่ งใดในสังคม เสรี ภาพจะเสมื อนเป็ นตัวแทนทางเลื อกที่ มีความหมายต่อเรา
ตัวอย่างเช่น การมีหลักประกันที่เป็ นทางการในด้านเสรี ภาพทางการเมืองและเสรี ภาพในการรวมตัว
ถือว่ามีคุณค่าน้อยมากต่อคนยากจนและคนที่อยู่ชายขอบสังคม จาเป็ นต้องเริ่ มต้นจากการเรี ยกร้อง
ให้คนทุกคนในสังคมมีโอกาสที่มีผลเป็ นจริ งในชี วิต อย่างน้อยที่สุด เราต้องการให้เสรี ภาพของเรา
ทุกคนมีคุณค่าเท่ากันไม่วา่ บุคคลนั้นจะอยูส่ ่ วนใดในสังคม บุคคลนั้นย่อมต้องการให้ชีวิตของเขามี
คุณค่าที่มีเสรี ภาพอันมีผลจริ งที่จะทาให้ชีวติ ของเขาหรื อเธอได้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
หลักการข้อที่สอง ได้แก่ หลักการเรื่ องความแตกต่าง หลักการข้อนี้ เป็ นหลักประกันว่า
เมื่อบุคคลที่มีสภาพและแรงจูงใจคล้ายๆ กันก็พึงได้รับโอกาสในชี วิตที่คล้ายคลึ งกัน ดังนั้นคนที่
ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมก็ควรจะได้รับโอกาสอย่างทัดเทียม ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิ จและ
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สังคมจะถื อว่าเป็ นความยุติธรรมก็ต่อเมื่อความไม่เท่าเทียมนั้นได้ช่วยส่ งเสริ มให้คนที่ดอ้ ยโอกาส
ที่สุดคนที่ยากจนที่สุดได้มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
Rawis มีแนวคิดเรื่ องพลเมือง (The Conception of Citizens) ว่า ทุกคนมีอิสระ มีเสรี ภาพ
และเท่าเทียมกัน ดังนั้นสังคมจึงต้องมีความเป็ นธรรม (Fair) พลเมืองมีอิสรเสรี เนื่องเพราะพลเมือง
มองเห็นตนเองเชื่ อมโยงกับการเรี ยกร้องสิ ทธิ ของตนต่อสถาบันทางสังคมต่างๆ พลเมืองไม่ใช่ทาส
ไม่ใช่ ข้ ีขา้ ที่ตอ้ งพึ่งพิงสถานภาพทางสังคมของผูอ้ ื่น พลเมืองมีอิสรเสรี เพราะว่าได้เห็ นอัตลักษณ์
สาธารณะของตน ที่ไม่ได้ร้อยรัดมัดตรึ งกับลัทธิ ความเชื่ อใดๆ ตัวอย่างเช่ น พลเมืองคนหนึ่ งอาจจะ
หันไปเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลาม หรื ออาจจะไม่ยอมรับศาสนาที่เคยนับถื ออยูเ่ ดิ ม ก็ยงั
นับเป็ นการดารงสิ ทธิทางการเมืองและเสรี ภาพในการเปลี่ยนศาสนาความเชื่อ ในท้ายที่สุด พลเมือง
มีอิสรเสรี ก็เพราะว่า เขาหรื อเธอสามารถแสดงความรับผิดชอบในการวางแผนชี วิตของตน ทั้งนี้
ภายใต้โอกาสและทรัพยากรที่ตนสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล พลเมืองมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันในเรื่ องของความสามารถในการมีส่วนร่ วมในความร่ วมมือทางสังคม พลเมืองบางคน
อาจจะมีทกั ษะมาก หรื อมีทกั ษะน้อยกว่า มีสติปัญญามากหรื อน้อยกว่า หรื อพลเมืองบางคนอาจจะ
มีอานาจมากกว่าคนโดยทัว่ ไป แต่ความแตกต่างเหล่านี้ ตอ้ งไม่มีผลต่อสถานภาพที่เท่าเทียมกันของ
พลเมืองทุกคน (กิติพฒั น์ นนทปัทมะดุล, 2553, หน้า 4-5)
ส านัก งาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 9-10) ก าหนดความหมายและความส าคัญของหลัก
ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี ด้า นองค์ประกอบของหลัก ความเสมอภาคไว้
กล่าวคือ ประชาชนได้รับการปฏิ บตั ิและได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน
ชาย หญิง ถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรมและอื่นๆ
สาหรั บการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อง แล้วจึ ง นาองค์ป ระกอบหลัก ความเสมอภาคของการบริ หารกิ จการบ้า นเมื องที่ ดีข อง
ส านัก งาน ก.พ.ร. มาจ าแนกการด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน ออกเป็ น 5 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ดาเนิ นการให้บริ การทุ กเพศ ทุกวัย เท่าเทียมกัน
ประเด็นที่ สอง ดาเนิ นการให้บริ การโดยไม่แบ่งแยกถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติและภาษา ประเด็นที่สาม
ดาเนิ นการให้บริ การโดยไม่แบ่งแยกฐานะทางเศรษฐกิ จ สังคมและระดับการศึกษา ประเด็นที่สี่
ดาเนิ นการให้บริ การโดยไม่แบ่งแยกความเชื่ อทางศาสนา และประเด็นที่ห้า ดาเนิ นการให้บริ การ
โดยไม่แบ่งแยกสภาพทางกายหรื อผูพ้ ิการ
10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)
กระบวนการมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการตัดสิ นใจ เรื่ องหรื อโครงการใดที่
ไม่มีผ ลกระทบต่อประชาชนมาก รั ฐหรื อผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจแล้วมาบอกกับ ประชาชนก็จะไม่ มี
ปั ญหาแต่เรื่ องหรื อโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อสุ ขภาพอนามัยต่อสิ่ งแวดล้อมจาเป็ นต้อง
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ดาเนินการปรึ กษาหารื อก่อนตัดสิ นใจโดยให้เวลาให้โอกาสประชาชนได้เข้าใจในประเด็นในปั ญหา
และมาร่ วมคิด แต่ยิ่งเรื่ องหรื อโครงการใดก็ตามมีผลกระทบมากๆ ประชาชนจะต้องการมากกว่า
การแสดงความคิ ดเห็ น ประชาชนต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ กระบวนการร่ วมตัดสิ นใจ
ดังกล่ า วเป็ นกระบวนการที่ ม าพูดคุ ย กันเพื่อหาทางออกที่ ดีที่สุ ดโดยกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
การตัดสิ นใจจะไม่ใช้เสี ยงข้างมากโดยการลงมติยกมือหรื อหย่อนบัตรแต่จะใช้การพิจารณาแต่ละ
ประเด็นและดูความต้องการ ความห่ วงกังวลของทุกๆ ฝ่ าย (Interests) แล้วเลือกสิ่ งที่เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อสังคมต่อประเทศชาติ กระบวนการที่ใช้ก็ไม่ใช่ มาโต้วาที (Debate) กันว่าของฉันถูกของ
เธอผิ ด หรื อ มาบอกว่า วิ ธี ก ารหรื อสิ่ ง ที่ ฉันเสนอดี ก ว่า ของเธอ แต่ จะใช้ก ระบวนการพู ด คุ ย กัน
(Dialogue) ซึ่ งบางครั้งจะต้องมีกติกา (Ground Rules) ในการพูดคุยกันซึ่ งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ร่ วมกันกาหนดโดยฉันทามติ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2546, หน้า 2)
August (1988) กล่าวถึงระเบียบทางสังคมจะมีข้ ึนมาได้ก็โดยอาศัยกฎธรรมชาติ สิ่ งที่เป็ น
พื้นฐานของระเบียบทางสังคม คือ Consensus Universals อันได้แก่ ความเห็นร่ วมกันทางการเมือง
ความเห็ น ร่ ว มกัน ระหว่า งเศรษฐกิ จ กับ ศิ ล ปะระหว่ า งสั ง คมพลเมื อ งกับ สั ง คมทหาร ระหว่า ง
กฎศีลธรรมกับความนึกคิดต่างๆ ฉันทามติถูกนาไปใช้มากที่สุดในหมู่นกั บวชทางศาสนา (Religios
Society of Friends) ซึ่ งเรี ยกว่า เควเคอร์ (Quakers) นักบวชเหล่านี้ ประสบความสาเร็ จในการพัฒนา
และนาฉันทามติไปใช้มาแล้วมากกว่า 300 ปี และมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ช่วงต่างๆว่าฉันทามติ
ได้เคยถูกนามาใช้โดยกลุ่มประเทศแอฟริ กา (Africa) สเปน (Spain) และรัสเซี ย (Russia) รวมถึง
ชาวอเมริ กนั โดยกาเนิ ด (Native American) การทาฉันทามติได้รับความนิ ยมมากในการนามาใช้
เปลี่ยนแปลงกระบวนการกลุ่มทางสังคม (Avery, Auvien, Streibal and Weiss , 1981)
หลักการของกระบวนการตัดสิ นใจโดยฉันทามติ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2546,หน้า 2-3)
มี 10 หลักการ คือ
หลักการที่ 1: Purpose Driven หลักการการมีเหตุผลที่ตอ้ งการมาร่ วมในกระบวนการ
หลักการที่ 2: Inclusive Not Exclusive ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่มีความสนใจในประเด็น
นั้นๆ ควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการฉันทามติ
หลักการที่ 3: Voluntary Participation ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมาร่ วมด้วยความสมัครใจ
หลักการที่ 4: Self Design กลุ่มต่างๆ ที่มามีส่วนร่ วมร่ างกระบวนการฉันทามติเอง
หลักการที่ 5: Flexibility ให้มีความยืดหยุน่ อยูใ่ นกระบวนการ
หลักการที่ 6: Equal Opportunity ทุกกลุ่มต้องสามารถเข้าถึ งข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและมี
โอกาสในการมีส่วนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดกระบวนการ
หลักการที่ 7: Respect for Diverse Interests ยินดี รับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างกันใน
เรื่ องของค่านิยมผลประโยชน์หรื อความต้องการและความรู ้ของกลุ่มต่างๆ

112
หลักการที 8: Accountability กลุ่มทั้งหลายมีภาระรับผิดชอบต่อทั้งกลุ่มของเขาและต่อ
กระบวนการที่เขาร่ วมกันตกลงกาหนดขึ้น
หลักการที่ 9: Time Limits การกาหนดเวลาสิ้ นสุ ดจากกระบวนการในแต่ละขั้นตอนมี
ความจาเป็ นตลอดกระบวนการ
หลักการที่ 10: Implementation การตกลงยอมรั บที่ จะนาไปปฏิ บตั ิและมี ก ารติ ดตาม
ตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพถือเป็ นส่ วนสาคัญของข้อตกลง
แนวทางของหลัก เกณฑ์ดัง กล่ า วได้มีก ารนาไปใช้ใ นทางอเมริ ก าเหนื อโดยเฉพาะใน
ประเทศแคนาดาอย่างได้ผล (The Canadian Round Tables for Environment and Economy)
กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดขึ้น ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการคิดแบบเส้นตรงเป็ นการคิดแบบองค์รวม
2. เปลี่ยนจากการเจรจาตัวต่อตัวเป็ นการเจรจาระหว่างกลุ่ม
3. เปลี่ยนจากกติกาที่มองด้านเศรษฐกิจมุมเดียวมาเป็ นการมองถึงความยัง่ ยืนสถาพร
4. เปลี่ยนจากการแข่งขันเอาแพ้ชนะกันมามุ่งประเด็นในประโยชน์ส่วนรวม
5. เปลี่ยนจากการวางแผนแบบเบี้ยหัวแตกแยกส่ วนมาเป็ นยุทธศาสตร์ ของการร่ วมมือกัน
6. เปลี่ยนจากการคิดแบบปฏิปักษ์เป็ นการวางแผนร่ วมกัน และ
7. เปลี่ยนจากการใช้เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยที่คนกลางกาหนดมาเป็ นกระบวนการที่มี
ขั้นตอนของการพูดจากันอย่างเป็ นระบบ
จารุ วรรณ แก้วมะโน (2555, หน้า 15-16) เสนอขั้นตอนการหาฉันทามติ ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. นาประเด็นปั ญหาที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดมาอภิปรายถึงหนทางแก้ไขที่เป็ นไปได้
2. อภิปรายถึ งความแตกต่างและความคล้ายคลึงของปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาแต่
ละข้อที่ถูกนาเสนอ
3. อาจนาข้อเสนอที่มีต่อปั ญหาที่คล้ายคลึ งกันมาผสมผสานกันเพื่อกาหนดแนวทางที่ดี
ที่สุดในการแก้ไขปั ญหา
4. การพิจารณาปั ญหาต่างๆ ต้องยึดหลัก ดังต่อไปนี้
4.1 ปั ญหานั้นมีความสาคัญสาหรับทุกคนและถือว่าเป็ นปั ญหาสาธารณะหรื อไม่
4.2 รัฐบาลมีอานาจและความรับผิดชอบในการดาเนินการต่อปั ญหานี้หรื อไม่
4.3 ปั ญหานั้นมีนโยบายสาธารณะใดที่มีความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหาหรื อไม่
4.4 ปั ญหานั้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพียงพอหรื อไม่
5. ข้อควรระวังในการหาฉันทามติ
5.1 ต้องสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้มีการถกแถลงที่มีเหตุผลอย่างอิสระเต็มที่
5.2 ต้องกระตุน้ ให้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อค้นหาแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด
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5.3 คนกลางที่เป็ นผูด้ าเนิ นการไม่ควรชักนาหรื อปล่อยให้ผรู ้ ่ วมประชุ มถูกชักนาโดย
กลุ่ม ต้องเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ วันชัย วัฒนศัพท์ (2546, หน้า 3) มีขอ้ เสนอแนะในกระบวนการเจรจาโต๊ะกลมเพื่อ
สร้ า งฉั น ทามติ โ ดยมี ข้ ัน ตอน นั บ ตั้ง แต่ ก ารเลื อ กคนกลาง เลื อ กหรื อก าหนดสถานที่ เ จรจา
ก าหนดเวลา เรี ย นรู ้ ใ นกระบวนการร่ ว มกัน มี ก ารเตรี ย มตัว การเตรี ย มตัว ที่ จ ะเจรจามี ต้ งั แต่
การกาหนดกลุ่มที่เกี่ ยวข้อง พิจารณาความต้องการหรื อผลประโยชน์ของทุ กกลุ่มซึ่ งหมายรวมถึ ง
ความหวาดวิตก ความกลัวในผลกระทบที่ผลจะเกิ ดขึ้น และพิจารณาลงไปถึ งปั จจัยพื้นฐานทั้งของ
ฉันและของคู่เจรจา พิจารณาลงไปถึงทางเลือกที่อาจจะเป็ นไปได้ และดูถึงทางเลือกที่เกิดประโยชน์
สู งสุ ด และต้องพิจารณาถึงวิถีทางออกทางอื่น หากไม่มาเจรจา โดยเฉพาะวิถีทางเลื อกที่คุณคิดว่า
ดี ที่ สุ ด พิ จ ารณามาตรฐานที่ จ ะน ามาใช้ใ นการเจรจาหาข้อ ตกลง ในกระบวนการสื่ อ สารที่ ใ ช้
ความสัมพันธ์อนั ก่อให้เกิดความร่ วมมือกัน สุ ดท้ายคือการตกลงในทางออกที่จะเกิดขึ้น
ในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีดา้ นหลักการมุ่งฉันทามติน้ นั สานักงาน ก.พ.ร. (2552,
หน้า 9) กาหนดขอบข่ายหลักการไว้ กล่าวคือ เป็ นการหาข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่ เกิ ดจากการใช้กระบวนการ เพื่อหาข้อคิ ดเห็ นจากกลุ่ มบุ คคลที่
ได้รับประโยชน์และเสี ยประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้องไม่มีขอ้ คัดค้าน
ที่ยตุ ิไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้องเป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
สาหรั บในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งแนวคิ ด หลักการ
จากนักวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนาหลักการ
ฉันทามติ ตามหลักการของสานักงาน ก.พ.ร. มาก าหนดเป็ นตัวแปรในการศึ ก ษาความสัม พันธ์
ระหว่างการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยหลักการมุ่งฉันทามติต่อภาคประชาชน
ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก จัดให้มีการประชุ มเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ประเด็นที่สอง
จัดให้มีแนวทางในการหาข้อตกลงโดยมุ่งฉันทามติเพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็ นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่ าย ประเด็นที่สามปฏิบตั ิงานประจาปี โดยให้ประชาชนร่ วมแสดงฉันทามติเพื่อหาข้อสรุ ป ประเด็น
ที่สี่ใช้วิธีการประชาคมเพื่อจัดสาดับความจาเป็ นเร่ งด่วนของโครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณที่
มี อยู่ และประเด็ นที่ ห้า จัดให้มีก ารประชาพิจารณ์ เพื่อหาข้อยุติเกี่ ยวกับการดาเนิ นโครงการและ
กิจกรรมของชุมชน
แนวคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ที่มาของการตรวจสอบ มาจากมุมมองทัศนะที่แตกต่างกันแล้วแต่วา่ จะให้ความสาคัญกับ
มุมมองใด เช่น การตรวจสอบองค์กรภาครัฐอาจจะมองจากหลักการควบคุมการใช้อานาจรัฐซึ่ งเป็ น
ทัศนะที่เชื่อมโยงมาจากหลักการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) หรื ออาจจะมองจากทัศนะเรื่ อง
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ประสิ ท ธิ ภาพและความโปร่ ง ใสขององค์ก รตามหลัก องค์ก รธรรมาภิ บ าล (Good Cooperate
Governance) แนวคิดเกี่ ยวกับการตรวจสอบองค์กรภาครั ฐเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการเมื องการ
ปกครองแบบใหม่ และมีการเปลี่ ยนแปลงปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในระบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กรณี ของประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ทา
ให้การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น กลไกในทางกฎหมายทั้งที่เป็ นมาตรการใน
การตรวจสอบภายในองค์กรและการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร ซึ่ งหากพิจารณาจาก บทบัญญัติ
กฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุบนั แล้วจะเห็ นได้ว่า ระบบการควบคุ มตรวจสอบองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ส่ วนที่หนึ่ ง การตรวจสอบโดยประชาชนจากภายนอก ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้ท้ งั ในทางตรง และโดยทางอ้อม ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในฐานะที่เป็ นกฎหมายสู งสุ ดในมาตราต่างๆ ดังต่อไปนี้
มาตรา 56 สิ ทธิ ของบุคคลที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุ มชนในการบารุ งรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพและในการคุ ม้ ครอง ส่ งเสริ ม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อมเพื่ อให้ดารงชี พ อยู่ไ ด้อ ย่า งปกติ และต่ อเนื่ องในสิ่ ง แวดล้อมที่ จ ะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรื อคุณภาพชีวติ ของตนย่อมได้รับความคุม้ ครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรง
ต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม จะกระท ามิ ไ ด้ เว้น แต่ จ ะได้ศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระ ซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์กรเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ผู ้แ ทนสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ัด การการศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค วามเห็ น ประกอบก่ อ นมี
การดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติสิทธิ ของบุคคลที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้
ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุม้ ครอง
มาตรา 58 บุ คคลย่อมมี สิ ท ธิ ได้รับ ทราบข้อมู ลหรื อข่ าวสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้น
จะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยอันพึงได้รับ
ความคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 59 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข้อ มู ล ค าชี้ แจง และเหตุ ผ ลจากหน่ ว ยราชการ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่ นก่อนการอนุ ญาตหรื อการ ดาเนิ นโครงการ
หรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ อนามัย คุณภาพชี วิตหรื อส่ วนได้
เสี ย ส าคัญอื่ นใดที่ เกี่ ย วกับ ตนหรื อชุ ม ชนท้องถิ่ น และมี สิ ท ธิ แสดงความคิ ดเห็ นของตนในเรื่ อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิ มีส่วนร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบตั ิราชการทางปกครองอันมีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 61 บุคคลย่อมมีสิทธิ เสนอเรื่ องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 62 สิ ทธิ ของบุคคลที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น หรื อองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็ นนิ ติบุคคลให้รับผิด เนื่ องจากการ กระทาหรื อการละเว้น
การกระทาของข้าราชการพนักงาน หรื อลู กจ้างของหน่ วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ ม้ ครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในส่ วนนี้ มีกลไกตามกฎหมายที่องค์กรภาคประชาชนสามารถที่จะใช้เป็ น
เครื่ องมือมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการใช้สิทธิ ในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทาโครงการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่ นหรื อการใช้สิทธิ ในการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่ งจะเป็ นฐานข้อมูล
สาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่ วมและตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้
2. ส่ วนที่สอง การตรวจสอบโดยกลไกทางกฎหมาย การตรวจสอบลักษณะนี้ เป็ นระบบ
การควบคุมตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของระบบการเมืองการปกครอง ตามการจัดระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน ซึ่ งเป็ นกลไกที่มีมาแต่เดิม ประกอบกับการปรับปรุ งและเสริ มสร้างกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบใหม่ๆ ตามแนวทางการปฏิรูปทางการเมือง
1. กลไกทางกฎหมายทีภ่ าคประชาชนสามารถใช้ ในการตรวจสอบ
กลไกต่างๆ ในทางกฎหมายที่องค์กรภาคประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบการบริ หารงาน
และกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
บทบัญญัติของกฎหมายที่ สร้ างระบบกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่ น
สามารถแบ่งออกเป็ นส่ วนๆได้ดงั นี้
1. ระบบการควบคุมทางการเมืองการปกครอง
1.1 การควบคุมโดยประชาชนเข้าชื่อกันถอดถอน
1.2 การควบคุมทางสภาท้องถิ่น
1.3 การควบคุมโดยฝ่ ายปกครอง
2. ระบบการควบคุมทางศาล
2.1 การควบคุมทางศาลยุติธรรม
2.2 การควบคุมทางศาลปกครอง
3. ระบบการควบคุมโดยองค์กรอิสระ
3.1 การควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3.2 การควบคุมโดยผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
4. ระบบการควบคุมตรวจสอบทางการเงินการคลัง
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4.1 การควบคุมโดยการจัดทางบประมาณและการตรวจสอบ
4.2 การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน/หนี้สิน
4.3 มาตรการในการป้ องกันตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ ยวกับการเสนอ ราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ
4.4 มาตรการในการยึดทรัพย์ที่ได้จากการทุจริ ต
5. ระบบการควบคุมในทางสังคม
5.1 การควบคุมโดยสื่ อมวลชน
5.2 การควบคุมโดยชุมชน
แนวคิดในเรื่ องการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เพื่อต้องการที่จะทาให้เกิดเป็ นรู ปธรรมทั้งในเชิ งระบบ / โครงสร้าง / สถาบัน และทั้งในเชิ งกลไก /
กระบวนการ ในที่สุดแล้วต้องนามาสู่ กระบวนการในการทาให้เป็ นกฎหมาย ดังนั้นในปั จจุบนั ไม่วา่
จะเป็ นระบบการควบคุมในทางการเมืองการปกครอง ระบบในการควบคุมทางการเงินการคลังและ
ระบบในการควบคุมในทางสังคมก็ตาม แนวทางทั้งหมดภายใต้กระแสการปฏิรูปทางการเมืองได้มี
การผลักดันและเรี ยกร้องให้มีกฎหมายออกมารองรับกลไกดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
หลักประกันแก่ ก ารเมื องภาคประชาชนที่ ป ระสงค์จะเข้าไปมี ส่ วนร่ วมและเข้า ไปตรวจสอบใน
ช่องทางต่างๆ กลไกดังกล่าวจะประสบความสาเร็ จเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั การเมืองภาคประชาชนใน
ระดับต่างๆ (มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล, 2546, หน้า 15-19)
เหตุแห่ งการเปลี่ ยนแปลงที่ทาให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนภารกิ จ อานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
องค์ก รปกครองท้องถิ่ น ได้แก่ การมี รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พุ ท ธศัก ราช 2540 โดยเฉพาะในส่ วนที่
เกี่ ยวกับหมวด 9 ซึ่ งว่าด้วยการปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นหลัก นอกจากนั้นยังมีกฎหมายในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันการทุจริ ตหลายฉบับที่ บญั ญัติข้ ึ นในภายหลัง ซึ่ งได้กาหนดอานาจหน้าที่
ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่ นไว้หลายประการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ ยวกับ
ความรั บผิดตามกฎหมายใหม่ดงั ที่ กล่ าวแล้ว ได้กาหนดให้เฉพาะผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งบางตาแหน่ ง
เท่านั้นที่ จะต้องผูกพันตามกฎหมายใหม่ ดังนั้นในกรณี ขององค์กรปกครองท้องถิ่ นทั้งหลาย ผูท้ ี่
จะต้องมีความผูกพันในทางกฎหมาย ได้แก่บุคคลต่างๆ ที่มีตาแหน่งหรื อที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามหลักสากลในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย การกระจายอานาจเป็ นหัวใจ
และเป็ นรากฐานที่สาคัญของระบอบการปกครอง ดังนั้นความสัมพันธ์ในเชิ งอานาจระหว่างราชการ
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคจึงเป็ นไปในลักษณะที่ราชการส่ วนกลางเป็ นผูส้ นับสนุ นให้ ส่ วนท้องถิ่น
สามารถที่ จะใช้ศกั ยภาพของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่ น ดัง นั้นการจะให้ท ้องถิ่ นสามารถที่ จะ
พัฒนาตนเองได้ ท้องถิ่ นจาเป็ นที่จะต้องมีความเป็ นอิสระในระดับหนึ่ งที่จะคิด ตัดสิ นใจในกิ จการ
ของท้องถิ่นเอง ความสัมพันธ์เช่นนี้ เรี ยกกันในทางกฎหมายว่า เป็ นอานาจในการควบคุมกากับ มิใช่
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อานาจในการบังคับบัญชา สั่งการ บนหลักการเช่ นนี้ เจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญจึงใช้ความเป็ น
กฎหมายสู งสุ ดในการจัดสรรความสัมพันธ์เชิง อานาจเสี ยใหม่ให้หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของ
ระบบราชการไปสู่ การกากับ ประเด็นจึ งอยู่ที่ว่า ในฐานะผูแ้ ทนของท้องถิ่ นที่ เข้ามาทาหน้าที่ ใน
ตาแหน่งต่างๆ ได้ทาหน้าที่และใช้อานาจตามตาแหน่งให้เป็ นไปตามหลักการกระจายอานาจหรื อไม่
หรื อยังตกอยูใ่ นวัฒนธรรมการใช้อานาจแบบระบบอุปถัมภ์ เช่นเดิม
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า องค์กรปกครองท้องถิ่ นเป็ นองค์กรในทางการปกครอง มีหน้าที่ ที่
จะต้องให้บริ การแก่ ประชาชน โดยให้มีผูแ้ ทนของประชาชนในท้องถิ่ นนั้นๆ เข้ามาทาหน้าที่ ใน
การบริ หารจัดการซึ่ งก็คือ การเข้ามาทาหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่ น นัน่ เอง ระบบการปกครองที่จดั
ระเบียบในการบริ หารราชการแผ่นดินบนโครงสร้างที่จดั แบ่งลาดับราชการบริ หารออกเป็ น ราชการ
ส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิ ภาคและราชการส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ ง ได้มี การสร้ างระบบในการควบคุ ม
การใช้อานาจในด้า นต่ า งๆ ไว้หลายประการรวมถึ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน ก็มีการสร้ างกลไกในการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อทาหน้าที่ในการควบคุ ม
กากับด้วยอีกทางหนึ่ง
2. การตรวจสอบโดยภาคประชาชน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบการบริ หารงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่ นเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญยิ่งเพราะจะทาให้การบริ หารงานมีความโปร่ งใสตรงกับ
การแก้ ไ ขปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ดซึ่ งน าเสนอ
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ (มนัส สุ วรรณ
เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล , 2546, หน้า 137-154) เพื่อเป็ นแนวทางในกระบวนการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1. รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่กาหนดรู ปแบบหรื อกระบวนการไว้อย่าง
ชัดเจน เป็ นกฎหมายหรื อระเบียบที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
2. รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรื อความตื่นตัว
ของภาคประชาชนซึ่ งอาจเป็ นการดาเนิ นการโดยปั จเจกบุคคลกลุ่ มต่างๆ ชุ มชนท้องถิ่ นโดยรวม
สื่ อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน และอื่นๆ
3. รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่เกิดจากการสร้างความร่ วมมือในการทางาน
ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับชุมชนหรื อองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น
3. รู ปแบบของการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
รู ปแบบของการตรวจสอบทั้ง 3 รู ปแบบดังกล่าวนาไปสู่ การตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ในทางอ้อมโดยปริ ยายดังนี้
1. การตรวจสอบโดยกาหนดเป็ นกฎหมายหรือระเบียบ
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สาหรับรู ปแบบการตรวจสอบในลักษณะแรกหรื อกลุ่มแรกนี้ ส่ วนใหญ่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในกฎหมาย เช่น
- การมีสิทธิ ได้รับข้อมูล คาชี้ แจงและเหตุผลจากหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นก่อนการอนุ ญาตหรื อการดาเนิ น
โครงการหรื อกิ จกรรมใดที่ อาจมี ผลกระทบต่อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุ ณภาพชี วิต
หรื อส่ วนได้เสี ยสาคัญอื่ นใดเกี่ ยวกับตนหรื อชุ มชนท้องถิ่ น ตามมาตรา 5 แห่ งรั ฐธรรมนู ญ ฉบับ
พ.ศ. 2540
- การใช้สิทธิร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลตามพ.ร.บ. ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2535
- การใช้สิทธิ เข้าชื่อถอดถอนผูไ้ ด้รับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 286
- การกาหนดให้ตอ้ งมีตวั แทนของประชาชนร่ วมเป็ นกรรมการในการประมูลต่างๆ
ผลการวิจยั เรื่ อง การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริ หารงานและ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น (มนัส สุ วรรณ เอกมล สายจันทร์ และ ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล , 2546) พบว่า
ประชาชนที่ ใ ช้สิ ทธิ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่ น
ทั้งหลายยังมีจานวนค่อนข้างน้อย จะมีตวั อย่างที่ปรากฏเป็ นข่าวอยู่บา้ งในหนังสื อพิมพ์คือกรณี ที่
ประชาชนรายหนึ่ งฟ้ องร้ อ งต่ อ ศาลปกครองให้ เ ทศบาลต าบลจัง หวัด ก าแพงเพชร เปิ ดเผย
งบประมาณประจาปี ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร ศาลปกครองได้ตดั สิ นให้เทศบาลตาบลนี้
ต้องดาเนิ นการตามที่ผูฟ้ ้ องขอเหตุ การณ์ เช่ นนี้ ถือว่าเป็ นข้อดี ของการมีกฎหมายที่ เปิ ดช่ องทางให้
ประชาชนสามารถใช้สิ ท ธิ ข องตนตรวจสอบองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้อย่า งชัดเจน จาก
การวิจยั ยังพบอีกว่า มีสาเหตุหลายประการที่เป็ นข้อจากัด เช่น ความไม่รู้ในข้อกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ
ตนเองของประชาชนจ านวนมากความยุ่ ง ยากในกระบวนการใช้ สิ ท ธิ และความวิ ต กที่ ว่ า
กระบวนการดาเนิ นงานอาจกินเวลาที่ยาวนาน เป็ นต้น ดังจะเห็นได้วา่ ในกรณี ของประชาชนตาบล
คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ฟ้ องร้ องต่อศาลปกครอง เช่นเดียวกันในเรื่ องการอนุ มตั ิโครงการ
กาจัดน้ าเสี ยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม (ชื่อเดิม) ซึ่ งมีผลกระทบในทาง
ลบหลายด้านต่อชุมชน จนทาให้เกิดการคัดค้านขึ้น ภายหลังจากกระบวนการทางการศาลดาเนิ นไป
ปี เศษจึงมีคาตัดสิ นออกมาว่า ผูฟ้ ้ องมิใช่ผเู ้ สี ยหายโดยตรง จึงไม่มีสิทธิ ฟ้อง ทาให้ประชาชนผิดหวัง
ต่อการใช้สิท ธิ ท างกฎหมายที่ ย งั อาศัยการตี ความบนพื้ นฐานของแนวคิ ดกฎหมายแบบดั้ง เดิ ม ที่
ค่อนข้างจากัด และหันไปหาวิธีการอื่นซึ่ งออกมาในรู ปของการเผชิญหน้ากันในการใช้กาลังระหว่าง
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องคื อ ประชาชนในชุ มชน เจ้าหน้าที่ ตารวจ และคนงานของบริ ษทั รับเหมาดาเนิ นการ
ถึงแม้วา่ กรณี น้ ี จะมิได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยตรง แต่ก็ทาให้เกิ ด
ความรู ้สึกในทางลบของประชาชนต่อการใช้สิทธิ ทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบหน่ วยงานของรัฐใน
ระดับต่างๆ และผูว้ จิ ยั ยังได้เสนอรู ปแบบการดาเนินการที่เป็ นส่ วนเสริ มจากรู ปแบบของกฎหมายที่มี
อยูแ่ ล้วเพื่อสร้างโอกาสหรื อเป็ นช่องทางเอื้ออานวยให้ประชาชนตรวจสอบการบริ หารงาน ดังนี้
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1.1 รู ปแบบที่เป็ นข้อกาหนดหรื อระเบี ยบปฏิ บตั ิแบบที่หนึ่ งคือ การกาหนดให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายต้องแสดงร่ างแผนงานและร่ างงบประมาณประจาปี ของปี ถัดไปต่อ
สาธารณชนของชุ มชนท้องถิ่ นนั้นๆ ในรู ป แบบต่างๆ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่ อนที่ จะ
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบหรื ออนุ มตั ิใช้ต่อไป การดาเนิ นการเช่นนี้ จะคล้ายกับ
วิธีการปฏิบตั ิของการเมืองการปกครองในระดับชาติที่มีการเปิ ดเผยถึงแผนงานและงบประมาณของ
ประเทศ โดยการนาเสนอของฝ่ ายบริ หารหรื อรั ฐบาลเพื่อขออนุ มตั ิ ต่อรัฐสภาแล้วถูกเผยแพร่ โดย
สื่ อมวลชน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการในระดับท้องถิ่นอาจมีลกั ษณะก้าวหน้าไปกว่านั้น เนื่ องจาก
เป็ นหน่ ว ยทางการปกครองขนาดเล็ ก กว่า และใกล้ชิ ด ประชาชนโดยตรงมากกว่า จึ ง ควรให้ มี
กระบวนการเสนอข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่ างแผนงานและร่ างงบประมาณไปยังหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นตามรู ปแบบและระยะเวลาที่กาหนดได้เหตุผลหลักของการเสนอแนะให้มีขอ้ ปฏิบตั ิ
นี้ นอกจากต้องการให้มีการบริ หารตรงกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุดแล้วยังเป็ นเพราะผล
จากการศึกษาวิจยั ที่พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีขอ้ มูลพื้นฐานในการตรวจสอบการทางานของ
องค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น (ทั้ง ฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายสภา และพนัก งานประจ า) ท าให้ โอกาสที่ จะเกิ ด
ความไม่โปร่ งใสในการทางานได้ง่าย และถ้ามีขอ้ สงสัยเกิดขึ้นฝ่ ายบริ หารท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มักจะพยายามปกปิ ดข้อมูลหรื ออาจชี้ แจงไม่ตรงกับความเป็ นจริ งซึ่ งก็ไม่อาจทราบได้เพราะไม่มี
ข้อมูลหลักที่จะใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง (Reference) ในขณะที่ประชาชนอาจพบว่ามีความยากลาบากใน
กรณี ที่จะได้ขอ้ มูลหลังเกิ ดกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเพื่อนามาใช้ในการสนับสนุ นการโต้แย้งของตน จึง
อาจจะมี การคาดการณ์ หรื อพูดกันปากต่อปากเหมื อนข่าวลื อบนพื้นฐานของข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องก็
เป็ นได้ ท้ายที่ สุดอาจนาไปสู่ ความขัดแย้ง ที่ รุนแรง ดัง นั้นเพื่อเป็ นการเอื้ ออานวยและกระตุ น้ ให้
ประชาชนมีความกระตือรื อร้นมีการแสดงออกและมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการบริ หารงานของ
ท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู ้และข้อมูลที่ถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องกาหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่ น
ทั้งหลายเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ให้มากที่ สุดที่ ไม่ทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ การบริ หารงานแก่
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลแผนงานและงบประมาณในปี ต่อๆ ไปจะเป็ นข้อมูลหลักที่สาคัญ
อย่า งหนึ่ ง ที่ ป ระชาชนจะใช้เป็ นกรอบอ้า งอิ ง ในการตรวจสอบการท างานขององค์ก รปกครอง
ท้องถิ่น (การดาเนินการในเรื่ องนี้จึงมิใช่เพียงการเรี ยกประชุมประชาคมเพื่อร่ วมวางแผน เพราะแผน
ที่ออกมาอาจไม่ตรงกับตอนที่มีการพูดคุ ยกับประชาชน) รู ปแบบนี้ ได้ใช้ปฏิ บตั ิโดยเทศบาลต่างๆ
ของประเทศนิวซีแลนด์
อย่างไรก็ดี ระเบียบปฏิ บตั ิที่จะสร้ างการมีส่วนร่ วมในลักษณะเช่ นนี้ อาจจะเป็ นการเพิ่ม
ภาระงานให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่ น และทาให้เกิ ดความยุ่งยากในการกาหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิ บ ตั ิ ใ นช่ วงระยะแรกๆ เมื่ อปฏิ บ ตั ิ ต่อเนื่ องกันไปจะกลายเป็ นวัฒนธรรมของ
องค์กรและชุ มชนเหมือนกิจปกติท้ งั หลาย ทั้งนี้ ก็เพื่อทาให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น และทาให้
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การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรงกับความต้องการของประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งมากที่สุด
1.2 การสร้ า งกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบองค์ก ร
ปกครองท้องถิ่น โดยกาหนดเป็ นกฎหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิดว้ ยการกาหนดให้มีสภาที่ปรึ กษาของ
องค์ก รปกครองท้องถิ่ น ทั้ง นี้ เพราะผลจากการศึ ก ษาวิจยั โดยเฉพาะการศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก พบว่า
การเมื องในระบบเลื อกตั้งของไทยโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่ น ถู กมองว่าเป็ นสภาของผูร้ ั บเหมา
หรื อพ่อค้า หรื อผูม้ ีอิทธิ พลของท้องถิ่ นเป็ นส่ วนใหญ่ มิได้มีองค์ประกอบของผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้ง
ที่ ม าจากกลุ่ ม คนที่ มี ค วามหลากหลายทั้ง ด้า นอาชี พ การศึ ก ษา และความสนใจอย่ า งแท้จ ริ ง
โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนตาบลจานวนมากมีปัญหาในการได้มาซึ่ งตัวแทนของแต่ละหมู่บา้ น
ที่ มี ค วามสามารถเพี ย งพอในการบริ หารหรื อควบคุ ม การท างานขององค์ก รตนเอง ทั้ง นี้ เพราะ
ความจากัดของจานวนประชากรภายในหมู่บา้ นที่มีขนาดเล็กเกินไป
จากความเห็ น ของนัก วิ ช าการและข้า ราชการที่ ป ฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงาน
การปกครองท้อ งถิ่ น เห็ น ว่ า องค์ ก รปกครองท้อ งถิ่ น แต่ ล ะหน่ ว ยควรจะมี ส ภาที่ ป รึ กษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายด้านสถานะทางสังคม เช่น อาชีพ การศึกษา รวมทั้งบุคคลที่
อาจเป็ นตัวแทนองค์กรต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สภาที่ปรึ กษาของแต่ละท้องถิ่ น
เป็ นองค์กรรวมของประชาชน โดยมีบทบาทในการให้ขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่อการทางาน
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ รูป แบบนี้ จะเป็ นการเพิ่ม พื้นที่ หรื อช่ องทางให้แก่ ภาค
ประชาชนในการมีส่วนร่ วมดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ระยะเริ่ มต้นของการกระจายอานาจให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบล ควรจัดให้มีสภาที่ปรึ กษาเป็ น
อย่างยิ่ง ส่ วนหน่ วยการปกครองท้องถิ่ นอื่ นคื อเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจเป็ น
เป้ าหมายในลาดับต่อไป
อย่างไรก็ดี รู ปแบบการมี ส่วนร่ วมเพื่อก่ อให้เกิ ดการตรวจสอบการทางานขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่น โดยการกาหนดให้มีสภาที่ปรึ กษานี้ ถ้าหากไม่มีกระบวนการการได้มาซึ่ งสมาชิ ก
สภาที่ปรึ กษาที่รัดกุมดีเพียงพอ โดยเฉพาะการกระจายโอกาสอย่างเป็ นธรรม (Fair Chance) ให้มี
ตัวแทนของคนทุกกลุ่มในท้องถิ่นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อาจนาไปสู่ การดึงเอาสมัครพรรคพวก
ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเข้ามาอยูใ่ นองค์กรให้มากเหมือนกับชุมชนจัดตั้ง (Organized Community) ของ
เทศบาลทั้ง หลายในขณะนี้ ซึ่ ง เท่ า กับ เป็ นการสร้ า งความไม่ ช อบธรรมกับ ความไม่ โปร่ ง ใสใน
การบริ หารงานยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมองพฤติกรรมในทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับ
รู ปแบบนี้ดว้ ยเช่นกัน
1.3 รู ปแบบที่สามของการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบ โดยกาหนดไว้
เป็ นกฎหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิคือ การกาหนดให้มีตวั แทนของชุ มชน และ/หรื อองค์กรประชาชน
ในท้องถิ่นร่ วมในการประชุ มสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่ นทุกครั้ง ไม่วา่ จะเป็ นการประชุ มสภา
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สมัย สามัญ หรื อวิ ส ามัญ ก็ ต าม นอกจากนี้ ก่ อ นการประชุ ม ทุ ก ครั้ งจะต้อ งเปิ ดเผยหรื อ แจ้ง วาระ
การประชุ มล่วงหน้าผ่านสื่ อต่างๆ หรื อติดประกาศในที่ชุมชนให้ประชาชนในหน่ วยการปกครอง
ท้องถิ่นได้ทราบโดยทัว่ กันรวมทั้งเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุ มแล้วต้องจัดทาสรุ ปรายงานผลการประชุ ม
แต่ละครั้งติดประกาศในที่ชุมชนให้ประชาชนทราบภายในระยะเวลาอันสมควรด้วย จุดประสงค์
หลัก ของการเสนอรู ปแบบการมี ส่วนร่ วมของประชาชนให้มีม ากขึ้ นนอกเหนื อจากการใช้สิท ธิ
เลื อ กตั้ง ที่ ส าคัญ ยิ่ง คื อ ต้องการให้ก ารบริ หารงานขององค์ก รปกครองท้อ งถิ่ นไม่ ว่า จะเป็ นการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการใด หรื อการอนุ มตั ิใดๆ เป็ นไปอย่างเปิ ดเผยมากที่สุดยิ่งกว่านั้นการมีส่วน
ร่ ว มในลัก ษณะนี้ จะท าให้ ชุ ม ชนหรื อ ประชาชนในท้อ งถิ่ น มี ข ้อ มู ล พื้ น ฐานในการตรวจสอบ
การทางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตนเองได้อย่างต่อเนื่ องและสมบูรณ์ จะเป็ นการป้ องกัน
การบริ หารงานแบบ “งุบงิบ” หรื อ “ลักไก่”
อย่า งไรก็ ดี ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ คื อ คณะผูบ้ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น ที่ ม าจาก
การเลื อกตั้งอาจเกิดความรู ้ สึกสงสัย หรื อไม่พึงพอใจ หรื อน้อยใจว่าตนเองไม่ได้รับความไว้วางใจ
อย่างสมบูรณ์ ในหน้าที่ ทั้งที่ได้รับการเลื อกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่กลับยังมี บุคคลกลุ่มอื่ น
มาร่ วมอยู่ในกระบวนการทางานขององค์กร ซึ่ งเป็ นเสมื อนการตรวจสอบอี กชั้นหนึ่ ง และทาให้
ยุ่งยากในการปฏิ บตั ิ มากขึ้ น เรื่ องนี้ ตอ้ งท าความเข้าใจกับผูม้ ี ป ฏิ กิริยาในลัก ษณะดัง กล่ าว การมี
ตัวแทนของชุมชนหรื อองค์กรประชาชนอื่นๆ เข้าไปร่ วมประชุมด้วยนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากปกติ
ทัว่ ไปของการประชุ มสภาที่เปิ ดให้ประชาชนและสื่ อมวลชนเข้าฟั งได้ เพราะถึ งอย่างไรคนเหล่านี้
ก็ไ ม่มี สิท ธิ และอานาจเท่า กับ ผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งอยู่แล้ว เพี ยงแต่ กาหนดให้ส่ วนนี้ ต้องมี ทุ กครั้ ง ที่ มี
การประชุ ม ส่ วนอี ก ปั ญหาหนึ่ ง ที่ อาจจะเป็ นอุ ปสรรคในทางปฏิ บตั ิ คื อ การประชุ มในเรื่ องที่ มี
ความสาคัญ ถ้าหากเป็ นการประชุ มแบบเปิ ดกว้างอาจมีผลเสี ยต่อการทางานขององค์กรหรื อของ
ชุ ม ชน ก็ จาเป็ นต้องประชุ ม แบบปิ ดลับ เฉพาะ ผูบ้ ริ หารและสมาชิ ก เท่ า นั้น เรื่ องนี้ จาเป็ นต้องมี
การกาหนดกรอบการตี ความเพื่อมิ ให้ถูกใช้เป็ นข้ออ้างในการประชุ มปิ ดลับอยู่เสมอขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
ส าหรั บ กระบวนการหรื อช่ อ งทางการตรวจสอบอื่ น ๆ โดยประชาชนที่ ก ฎหมาย
หรื อระเบียบได้กาหนดไว้แล้วใช่ ว่าจะเป็ นการดาเนิ นการทางอ้อม เช่ น การเรี ยกร้ องให้ฝ่ายสภา
(ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ) ของแต่ละหน่ วยการปกครองท้องถิ่ นตรวจสอบความโปร่ งใสในการทางานของ
ฝ่ ายบริ หารของหน่วยนั้น หรื อประชาชนดาเนินการเองโดยตรง เช่น การฟ้ องร้องการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่ นต่อศาลปกครอง เพราะถื อว่าได้ถูกกาหนดไว้ในกฎหมายและประชาชน
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือได้แล้ว แต่มีขอ้ สังเกตสาหรับปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการนี้คือ
1. ประชาชนส่ วนใหญ่มองการใช้กลไกสภา (ฝ่ ายนิติบญั ญัติ) เพื่อควบคุมฝ่ ายบริ หารเป็ น
เรื่ องภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ หน้าที่ของผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทั้งหลายจะไปดาเนิ นการ
กันเอง เมื่ อประชาชนใช้สิท ธิ เลื อกตั้ง แล้วก็ ถือเป็ นการเสร็ จสิ้ นภารกิ จของตน ประชาชนจะไป

122
เกี่ยวข้องอีกเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่ค่อยพบเห็นการแสดงออกของประชาชนทั้ง
ในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นไปกดดันหรื อเรี ยกร้องให้ฝ่ายนิ ติบญั ญัติตรวจสอบฝ่ ายบริ หารอย่าง
จริ งจัง มองในอีกด้านหนึ่ ง ประชาชนอาจจะไม่เชื่ อถือในสมาชิ กของสถาบันที่ตนเองเลือกไป แต่ที่
ไปเลือกตั้ง (ประชาชนส่ วนหนึ่งจึงไม่ใช้สิทธิ เลือกตั้ง) เป็ นเพราะความเคยชิน
2. การใช้สิ ท ธิ ฟ้ องร้ อ งต่ อศาลปกครอง เพื่ อให้ตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นช่ องทางใหม่สาหรั บประชาชนยังมีขอ้ จากัดบางประการเกี่ ยวกับรับรู ้ ต่อ
กระบวนการทางศาลที่ผา่ นมาและต่อกรณี ของศาลปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ กล่าวคือ
- ประชาชนจานวนมากยังไม่ทราบสิ ทธิ ของประชาชนที่จะฟ้ องร้องการปฏิ บตั ิงาน
ของหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครอง
- ประชาชนเห็ นว่าข้อความต่างๆ ทางกฎหมายค่อนข้างจะเข้าใจยากเกินกว่าที่จะใช้
เป็ นช่องทางในการแสดงออกของตน
- ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มองว่ากระบวนการทางศาลซับซ้อนและตนเองต้องเข้าไป
ผูกพันเกี่ยวข้องนานกว่าจะเสร็ จสิ้ นคดี
- เนื่ องจากหน่วยราชการของไทย รวมทั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งหลายไม่ค่อย
เปิ ดเผยข้อมูลในการดาเนินงาน จึงทาให้ยากในการมีขอ้ มูลเป็ นพยานหลักฐานเพื่อต่อสู ้คดี
- จากการตัดสิ นคดี ของศาลปกครองที่ผ่านมา ซึ่ งตีความว่าใครคือ ผูเ้ สี ยหายที่จะมี
สิ ทธิ เป็ นผูฟ้ ้ องร้องได้ในแนวเดิมที่ค่อนข้างจากัด (Rigid) ทาให้มีคดีจานวนไม่นอ้ ย โดยเฉพาะกรณี
ที่การใช้อานาจหรื อการดาเนิ นงานของรัฐมีผลกระทบในทางลบต่อชุ มชน ที่ศาลปกครองตัดสิ นว่า
ประชาชนผูฟ้ ้ องมิ ใ ช่ ผูเ้ สี ยหายโดยตรง จึ งไม่มี สิทธิ ฟ้อง เช่ น กรณี ประชาชนคลองด่ าน จังหวัด
สมุทรปราการ ฟ้ องกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม โครงการกาจัดระบบน้ าเสี ย
เป็ นต้น ท าให้ป ระชาชนบางส่ ว นไม่ ต้องการใช้ก ระบวนการทางศาลปกครองเป็ นช่ องทางใน
การตรวจสอบการทางานของรัฐ
2. การตรวจสอบทีเ่ กิดขึน้ โดยชุ มชนหรือภาคประชาชน
ลักษณะการมี ส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่ นในแบบที่
สองนี้ มีล ักษณะแตกต่ างจากแบบแรก ที่ มิไ ด้มี กฎหมายหรื อระเบี ยบกาหนดหรื อรั บ รองไว้โดย
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ประชาชนใช้เป็ นช่องทางของการมีส่วนร่ วม แต่กรณี น้ ี เป็ นการแสดงออกของ
ประชาชน (ซึ่ งโดยปกติจะเป็ นกลุ่มก้อนมากกว่าเป็ นปั จเจกบุคคลหรื อรายบุคคล) โดยตรงเพื่อให้
องค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น ตอบสนองความต้อ งการหรื อ ความคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม คน ซึ่ งอาจได้รั บ
ผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรื อความมีจิตสาธารณะ (Public Minded)
ที่ตอ้ งการเห็ นสิ่ งที่ดีเกิ ดขึ้นในชุ มชนของตนเอง ลักษณะการมีส่วนร่ วมเช่ นนี้ แม้จะไม่มีกฎหมาย
หรื อระเบี ยบรับรองแต่ในบางครั้งกลับมีพลังและผลในเชิ งปฏิ บตั ิมากกว่าทั้งนี้ เพราะมี ความเป็ น
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ธรรมชาติเกิดจากความรู ้สึกที่แท้จริ งมิใช่ถูกบังคับ (Force) โดยกฎหมายและระเบียบการตรวจสอบ
ในลักษณะนี้อาจเรี ยกว่า สังคมหรื อชุมชนล้อมหรื อควบคุมรัฐ ซึ่ งอาจปรากฏขึ้นได้ 3 รู ปแบบ
2.1 รู ปแบบแรกสามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชนที่เข้มแข็งอยูแ่ ล้ว ผลจากการวิจยั สนาม
พบว่า ยังมีชุมชนบางส่ วนในสังคมไทยที่ภาคประชาชนมีการรวมตัวกันทากิจกรรมต่างๆ ในสังคม
ค่อนข้างเข้มแข็ง ทาให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่ งควรจะเป็ นฝ่ ายนา กลับต้องเป็ นฝ่ ายคล้อยตาม
หรื อต้องรับฟัง หรื อขอความช่วยเหลือจากชุมชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
2.2 รู ป แบบที่สองที่จะทาให้เป็ นการแสดงออกโดยประชาชน มี โอกาสเป็ นไป
ได้มากขึ้ น คื อรั ฐจะต้องมี บทบาทสาคัญในการเอื้ออานวยหรื อการสร้ างเงื่ อนไขให้เกิ ดกลุ่มหรื อ
องค์กร หรื อการรวมตัวของประชาชนเพื่อทากิ จกรรมที่หลากหลาย ซึ่ งรัฐควรจะดาเนิ นการในสิ่ ง
ต่อไปนี้
- รณรงค์ให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ ต่างๆ ของประชาชน โดยเฉพาะในสิ ทธิ ที่เกี่ยวกับ
เรื่ องของท้องถิ่น ไม่วา่ สิ ทธิ ในการจัดการทรัพยากร สิ ทธิในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม สิ ทธิ ใน
การเสนอออกข้อบัง คับท้องถิ่ น สิ ท ธิ ใ นการเสนอให้ถอดถอนผูไ้ ด้รับ เลื อกตั้ง สิ ท ธิ ในการรั บ รู ้
ข่าวสารและอื่นๆ เมื่ อประชาชนรู ้ และตระหนักถึ งสิ ทธิ ของตนเองแล้วอาจนาไปสู่ การจัดตั้งกลุ่ ม
ต่างๆ ตามความสนใจของตน ทาให้องค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่ นต้องแข่งขันหรื อ
ร่ วมกันทางานเป็ นเสมื อนการตรวจสอบซึ่ งกันและกันไปในตัวในการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ ทธิ น้ ี
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอาจขอความร่ วมมือจากสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนหรื อสื่ อเพื่อ
ช่วยในการดาเนินงาน
- ควรกาหนดนโยบายให้องค์กรปกครองท้องถิ่ นจัดสรรงบประมาณส่ วนหนึ่ ง
(10-20 %) สนับสนุนให้องค์กรประชาชนหรื อกลุ่มต่างๆ ในชุ มชนดาเนิ นกิจกรรมของตนเองอย่าง
เป็ นอิสระและควบคุมกันเอง การดาเนิ นการเช่ นนี้ จะทาให้กลุ่มและองค์กรพัฒนาความเข้มแข็งขึ้น
ในขณะเดี ยวกันองค์กรปกครองท้องถิ่ นก็จะมี ขอ้ ครหาเกี่ ยวกับ ความไม่ โปร่ งใสทางการเงิ นลด
น้อ ยลงปั ญ หาหรื อข้อ จ ากัด ส าหรั บ รู ป แบบนี้ คื อ ประชาชนอาจได้รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ สิ ท ธิ แ ต่
การตระหนักถึงคุณค่าของสิ ทธิ อาจไม่เกิดขึ้นโดยทันที หลายกรณี ตอ้ งรอเวลาเมื่อมีปัญหามากระทบ
ตนเองโดยตรงจึงจะเห็นความสาคัญของการรวมกลุ่มกันในการใช้สิทธิ ส่ วนการที่เสนอให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่ นจัดสรรงบประมาณส่ วนหนึ่ งให้กลุ่มหรื อองค์กรของชุ มชนทากิ จกรรมเพื่อลดข้อ
ครหาทางการเงิ นนั้น ปั ญหาคื อ องค์ก รปกครองท้องถิ่ นคงไม่ พึง พอใจนักเพราะเป็ นเสมื อนลด
อานาจในการใช้เงิน และลดผลประโยชน์ลงไปส่ วนหนึ่ง ถ้ารัฐไม่กาหนดเป็ นข้อบังคับที่แน่นอนคือ
จัดวิธีการนี้ ไปอยู่ในลักษณะการมีส่วนร่ วมแบบแรกที่กาหนดไว้เป็ นกฎหมายแล้วการตรวจสอบ
ตามรู ปแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ยาก
2.3 รู ป แบบที่ ส ามของการแสดงออกโดยประชาชนโดยตรง คื อ การส่ ง เสริ ม
บทบาทของสื่ อและองค์กรพัฒนาเอกชนในการเปิ ดเวที หรื อพื้นที่ ใ ห้กบั ประชาชนในการแสดง
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ความคิดเห็ นเรื่ องท้องถิ่ น สภาพการณ์ ปัจจุ บนั อาจกล่าวได้ว่า สื่ อมีบทบาทพอสมควรในการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนแสดงออก ดังจะพบเห็นรายการโทรทัศน์ของหลายสถานี และหนังสื อพิมพ์
หลายฉบับมีพ้ืนที่เฉพาะสาหรับเรื่ องของการบริ หารงานท้องถิ่ น โดยเฉพาะที่เป็ นเรื่ องปั ญหาของ
ประชาชน เช่น รายการร้องทุกข์ต่างๆ ทาให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องระมัดระวังการบริ หารงาน
และการดาเนิ นงานของตนมากกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้ เพราะสื่ อโดยเฉพาะข่าวสารทางโทรทัศน์สามารถ
เข้า ถึ ง ประชาชนผูบ้ ริ โภคข่ า วได้จานวนมากและรวดเร็ ว ตัวอย่างกรณี ของความขัดแย้ง ภายใน
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองระเวีย ง อ าเภอเมื อง จัง หวัดนครราชสี ม า ที่ ส มาชิ ก สงสั ย ใน
ความโปร่ งใสในการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร จึงได้ทาหนังสื อยืน่ ให้จดั มีการประชุ มสาธารณะใน
รู ปแบบประชาคมตาบลที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนร่ วมแสดงความคิดเห็ นภายหลังจากเป็ นข่าวปรากฏ
ในหนัง สื อพิม พ์ท ้องถิ่ นทาให้ฝ่ ายต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้องต้องสนองตอบและไปร่ วมชี้ แจงให้ก ระจ่า ง
สื่ อมวลชนเป็ นผูจ้ ุ ดความสนใจหรื อความอยากรู ้ อยากเห็ นของประชาชนให้เกิ ดขึ้ น ถ้าหากไม่ มี
กระบวนการให้เปิ ดเผยข้อมู ล หรื อข้อเท็จจริ ง ที่ เกี่ ย วข้องก็ จะทาให้ผูถ้ ู ก กล่ า วหาและหน่ วยงาน
ราชการที่ ดูแลถูก มองไปในทางลบว่า มี ความไม่โปร่ ง ใสจริ ง ส่ วนวิท ยุซ่ ึ ง เป็ นสื่ อรุ่ นแรกและมี
รายการเพื่ อประชาชนพื้ นบ้านมานาน กลับมี บ ทบาทน้อยลงเพราะมี แต่ เสี ยงและไม่ค่ อยทันต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการรายงานข่าว
อย่า งไรก็ ดี ถ้า รั ฐจะมี ส่ วนส่ ง เสริ ม บทบาทของสื่ อในการตรวจสอบองค์ก รปกครอง
ท้องถิ่ นยิ่งขึ้น ก็ควรจะมีการให้รางวัลหรื อแรงจูงใจกับสื่ อในการทาหน้าที่ในการตรวจสอบและ
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนและประเทศชาติ มากกว่า การเข้า ไปควบคุ ม ทั้ง นี้ เพราะสื่ อ
โดยเฉพาะหนัง สื อพิ ม พ์เป็ นสถาบันอิ ส ระ รั ฐจะไปก าหนดนโยบายให้ดาเนิ นการต่ า งๆ ไม่ ไ ด้
สาหรับองค์กรพัฒนาเอกชนโดยข้อเท็จจริ งแล้วในระยะอย่างน้อย 20 ปี ที่ผ่านมาเป็ นสถาบันที่ มี
บทบาทสาคัญในการะบวนการพัฒนาในสังคมไทย โดยเฉพาะในภาคชนบทอาจกล่ าวได้ว่าเป็ น
คู่ ข นานของระบบราชการมาโดยตลอด แต่ โ ดยที่ มี แ นวคิ ด และวิ ธี ก ารท างานที่ แ ตกต่ า งจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก รพัฒ นาเอกชนจึ ง ท าหน้า ที่ ใ นลัก ษณะวิพ ากษ์ก ารด าเนิ น งานของรั ฐ
ค่ อนข้า งมาก ท าให้มี ท่ า ที ที่ ค ล้า ยเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ต่อกัน จนกระทั่ง เมื่ อระยะประมาณ 10 ปี มานี้ มี
การปรั บท่าทีความสัมพันธ์ ต่อกัน เช่ น การที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ ง ชาติ จ ัด ให้ อ งค์ ก รพัฒ นาเอกชนเป็ นผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การ จัด ท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ดี การนาแนวคิดประชาสังคมจังหวัดมาทดลองใช้ในหลาย
จัง หวัด และขยายลงไปสู่ ระดับ อ าเภอ ต าบลก็ ดี และในระดับ หน่ วยการปกครองท้องถิ่ น เช่ น
เทศบาลนครขอนแก่ นพยายามสร้ างรู ป แบบประชาคมที่ ประกอบด้วยหลายฝ่ าย รวมทั้ง องค์ก ร
พัฒนาเอกชนเพื่อบริ หารชุมชนเมือง เหล่านี้เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของนักพัฒนาเอกชน
เห็ นว่า การให้ความร่ วมมือในการให้ความคิดเห็ นนั้นทาได้ แต่จะให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกันและกัน
นั้นอาจไม่เหมาะสม ควรรักษาระยะของความสัมพันธ์ไว้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการอยู่ในฐานะ
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เป็ นผูต้ รวจสอบร่ วมกับประชาชนด้วย โดยเหตุน้ ี การที่ จะให้องค์กรพัฒนาเอกชนแสดงบทบาท
เกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ตอ้ งเข้าใจในธรรมชาติและวิธีคิดขององค์กรนี้ จึง
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทย
3. การตรวจสอบโดยสร้ างความร่ วมมือ
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่ นในลักษณะนี้ จะมี
รู ปแบบที่ แตกต่างจากสองลักษณะแรก ในขณะที่ สองลักษณะแรกมี ลกั ษณะเป็ นการแยกองค์กร
ปกครองท้องถิ่นออกไปต่างหากจากสังคมหรื อชุมชน แล้วสังคมหรื อประชาชนเป็ นผูค้ อยจับตามอง
การบริ ห ารหรื อ การดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น ว่า เป็ นไปตามความต้องการ หรื อ
มี ค วามโปร่ ง ใสหรื อ ไม่ ในบางกรณี ไ ด้ท าให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก เป็ นคนละพวกหรื อ คนละฝ่ ายกัน
(รั ฐ/สัง คม) และนาไปสู่ ค วามขัดแย้ง และกล่ า วหาซึ่ ง กันและกัน แต่ ข ้อ เสนอในลัก ษณะที่ ส าม
พยายามให้ท้ งั สองฝ่ ายคือองค์กรปกครองท้องถิ่นกับชุมชนมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของกันและกัน
ที่ อาจเรี ย กว่า ประชารั ฐ หรื อประชาคม ความร่ วมมื อลัก ษณะนี้ จะท าให้กระบวนการตรวจสอบ
เกิ ดขึ้นในกระบวนการทางานโดยอัตโนมัติ เพราะประชาชนได้มีส่วนรู ้ เห็ นการทางานตลอดทั้ง
กระบวนการ ไม่ตอ้ งคอยติดตามหรื อขุดคุย้ หาข้อมูล ซึ่ งรู ปแบบในลักษณะนี้ อาจแบ่งออกได้เป็ น 2
รู ปแบบย่อย ดังนี้
3.1 รู ป แบบของการร่ วมคิ ด ร่ วมท าหรื อปฏิ บ ตั ิ ใ นโครงการต่ า งๆ ของท้องถิ่ น
รู ปแบบนี้ฝ่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานตามกฎหมายหรื อที่เป็ นทางการอาจจะเป็ น
เจ้าของโครงการและผูจ้ ดั หางบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ในกระบวนการทางานเริ่ มตั้งแต่ความคิด
ว่าจะทาโครงการอะไร จะดาเนิ นการอย่างไร จะดาเนิ นการที่ ไหน จะใช้งบประมาณมากน้อยแค่
ไหน จะใช้จ่ายเงินอย่างไร ไปจนถึงการลงมือปฏิบตั ิน้ นั เป็ นการร่ วมทางานระหว่างองค์กรปกครอง
ท้องถิ่ นกับชุ มชนโดยตลอดทั้งกระบวนการ การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนอาจจะหมายถึ ง ทุ กคนใน
ชุ มชน หรื ออาจจะหมายถึ งการมีส่วนร่ วมโดยระบบตัวแทนของชุ มชน หรื อองค์กรประชาชนใน
ท้องถิ่ นนั้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ลักษณะเฉพาะของโครงการ เช่ น โครงการเกี่ ยวกับการจัดการขยะ อาจ
ต้องให้ทุกคนมีส่วนรับรู ้และกระทา เป็ นต้น
3.2 รู ปแบบที่สองคือการกระตุ น้ หรื อการสร้ างโอกาสให้กบั ประชาชนรู ปแบบนี้
อาจคล้ายกับแบบที่สองของลักษณะที่สองที่หน่วยงานรัฐในระดับชาติเป็ นผูด้ าเนิ นการระดับกว้าง
และเป็ นนโยบายในระดับชาติ แต่ในรู ปแบบนี้ เป็ นการดาเนิ นการของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่
ละพื้นที่ที่จะพยายามกระตุน้ หรื อสร้างโอกาสให้กบั ประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นตนเข้ามามีบาทบาท
และมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานขององค์ ก รปกครองท้อ งถิ่ น อย่า งน้ อ ยที่ สุ ด มี ก ารแสดงออกถึ ง
ความคิดเห็นต่อการทางานของท้องถิ่นให้ปรากฏต่อสาธารณะ การดาเนิ นการตามรู ปแบบนี้ สามารถ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ดังนี้
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1. การจัดให้มีการประชุมทั้งชุมชนอย่างน้อยปี ละครั้ง ซึ่ งในประเทศตะวันตกอาจเรี ยกว่า
Town Meeting โดยปกติเรื่ องที่นาเข้าสู่ ที่ประชุ มลักษณะนี้ จะเป็ นเรื่ องสาคัญๆ ซึ่ งมี ผลกระทบ
เกี่ ย วข้องทั้ง ชุ ม ชนหรื อส่ วนใหญ่ ข องชุ ม ชน เช่ น โครงการก าจัดระบบน้ า เสี ย ของชุ ม ชน และ
โครงการขยายสถานศึกษาของชุ มชน เป็ นต้น โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการตัดสิ นใจร่ วมกันของชุ มชน การจัดประชุ มปรึ กษาหารื อ
หรื อฟั งความคิดเห็นแบบนี้ แม้ไม่ได้คาดหวังว่าคนส่ วนใหญ่ของชุ มชนจะเข้าร่ วมแต่จะสามารถจัด
ประชุ มได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ผล ในชุ ม ชนขนาดไม่ใ หญ่ ม ากนัก เพราะเกี่ ย วเนื่ องกับ เรื่ องสถานที่
จานวนคน และการจัดสรรเวลาในการแสดงความคิดเห็นให้ทวั่ ถึง โดยปกติแล้วหน่วยการปกครอง
ท้อ งถิ่ น ในตะวัน ตกโดยเฉพาะในหน่ ว ยขนาดระดับ กลางลงมาจะจัด ประชุ ม แบบนี้ จนเป็ น
วัฒนธรรมของชุมชนที่ขาดไม่ได้
2. การจัดเวทีหรื อการประชุ มสัญจรเคลื่อนย้ายไปตามชุ มชนย่อยของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่ นนั้นๆ เช่ น ชุ มชนของเทศบาล หรื อชุ มชนหมู่บา้ นของ องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นถึงปั ญหา ความต้องการ ตลอดจนข้อข้องใจ
ต่อการบริ หารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดประชุ มแบบนี้ สามารถทาได้บ่อยครั้งกว่าแบบ
แรกและโอกาสการเข้าร่ วมของประชาชนจะมีมากกว่า เพราะกระทาในชุ มชนหรื อพื้นที่ที่อยู่อาศัย
ของประชาชนเอง
3. การจัดให้มีสถานี วิทยุของชุ มชนโดยมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-Way
Communication) ที่ มีท้ งั ข่าวสารจากฝ่ ายบริ หารของท้องถิ่ นและความคิ ดเห็ นจากประชาชนใน
ท้องถิ่ นนั้น ทั้งนี้ อาจจะมี รายการโต้ตอบกันโดยตรงระหว่า งสองฝ่ ายซึ่ ง ในขณะนี้ รัฐบาลก็ เปิ ด
โอกาสให้มี ส ถานี วิท ยุ ชุ ม ชนอยู่แ ล้ว หน่ ว ยการปกครองท้อ งถิ่ น บางแห่ ง ก็ เริ่ ม ใช้ใ นการสร้ า ง
ความเข้าใจในการทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับชุมชน
จากรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื่ อ ตรวจสอบองค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น ที่
นาเสนอมาข้างต้นบนพื้นฐานของผลจากการวิจยั ทั้งจากเอกสารและการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จริ งในพื้นที่ต่างๆ อาจสรุ ปรู ปแบบที่เป็ นข้อเสนอได้ ดังนี้
1. ลักษณะการมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบโดยกาหนดเป็ นกฎหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิ
ซึ่งประกอบด้วยสามรู ปแบบ
ก. การกาหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเสนอร่ างแผนงานและร่ างงบประมาณ
ต่อสาธารณะชนของท้องถิ่นนั้น ก่อนนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีกรอบอ้างอิ งและข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบการบริ หารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่ น
ต่อไป
ข. การกาหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ ง โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลมีสภาที่ปรึ กษา ซึ่ งสมาชิกประกอบด้วยตัวแทนของชุมชนและองค์กรประชาชน รวมทั้งกลุ่ม
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ต่างๆ ในท้องถิ่ นนั้น ที่ มีความหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อให้ขอ้ คิดเห็ นต่างๆ รวมทั้งการสอดส่ องดู แล
การปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ค. การกาหนดให้มีตวั แทนของชุมชน และ/หรื อตัวแทนองค์กรประชาชนจานวนหนึ่ง
เข้าร่ วมในการประชุ มสภาท้องถิ่ นทุ กครั้ง และการประชุ มควรจัดในวันหยุดราชการหรื อช่ วงเย็น
รวมทั้งให้มีการแจ้งวาระการประชุ มต่อสาธารณชนทราบล่วงหน้า และแจ้งสรุ ปผลการประชุ มแต่
ละครั้งให้ชุมชนได้รับรู ้
2. ลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนเพื่ อ ตรวจสอบองค์ก รปกครองท้อ งถิ่ นโดย
การดาเนินงานของประชาชนโดยตรง มี 3 รู ปแบบ
ก. รู ปแบบการใช้ความเข้มแข็งของชุ มชนและองค์กรประชาชนเป็ นศูนย์รวมหรื อ
เครื อข่ ายในการตรวจสอบและผลัก ดันการท างานขององค์ก รปกครองท้องถิ่ น หรื ออาจเรี ย กว่า
“สังคม (หรื อชุมชน) ล้อมรัฐ”
ข. รู ปแบบที่รัฐเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกระตุน้ หรื อเอื้ออานวยให้เกิดองค์กรหรื อ
กลุ่มของประชาชนเพื่อทางานแข่งขันหรื อตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น
ค. รู ปแบบการส่ งเสริ มบทบาทของสื่ อ (หนังสื อพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) ให้เปิ ดเวที
หรื อพื้นที่แก่ประชาชนในการแสดงออกเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐอาจให้รางวัลแก่สื่อที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านนี้ รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทร่ วมกับประชาชนใน
การตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
3. ลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื่ อ การตรวจสอบการท างานขององค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น โดยร่ วมมือกันในการทางาน มีสองรู ปแบบ
ก.รู ปแบบการร่ วมคิดและร่ วมทา โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็ นผูส้ ร้างช่องทางให้
ประชาชนหรื อตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการต่างๆ ตลอดทั้งกระบวนการหรื ออาจ
เอื้ออานวยให้ประชาชนเป็ นผูด้ าเนินการเองทั้งหมดก็ได้
ข. รู ปแบบที่องค์กรปกครองท้องถิ่ นสร้ างเวที หรื อโอกาสให้ประชาชนรวมทั้งฝ่ าย
อื่นๆ ได้แสดงออกเกี่ยวกับการทางานของท้องถิ่น
รู ปแบบการตรวจสอบการบริ หารขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน ข้อที่ควรตระหนัก คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง
และปัจจัยอื่น เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และการใช้ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
กาหนดได้ จะทาให้มองเห็ นแนวทางในการที่จะปรับปรุ งและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทย
ดังภาพประกอบที่ 4
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การบริหารงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น

ภาคประชาชน

สภาองค์กรกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การวางแผน / งบประมาณ

ประชาชน

กระทรวง / กรม

การดาเนินโครงการ

ประชาชน / องค์ กร

อาเภอ / จังหวัด

การติดตาม / ประเมินผล

สื่อมวลชน /NGOs

ภาครัฐ

ประชาชน

อาเภอ / จังหวัด

ประชาชน

ภาพประกอบที่ 4 ภาครัฐและภาคประชาชนกับการตรวจสอบการบริ หารงานของ อปท.
ทีม่ า : มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล (2546, หน้า 149)
การบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นในขั้นตอนของการวางแผน
การจัด งบประมาณการด าเนิ น การหรื อ การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลภาครั ฐ และภาค
ประชาชนสามารถทาการตรวจสอบได้ในทุกกรณี ในขณะที่ภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยสภา
องค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงกรม อาเภอจังหวัด สตง. ปปช. และองค์กรภาคประชาชนสามารถ
ท าการตรวจสอบโดยผ่า นประชาชน องค์ก รประชาชน สื่ อมวลชน องค์ก รพัฒนาเอกชน และ
สภาตรวจสอบ ดังภาพประกอบที่ 5
กิจกรรม / ลักษณะ
การตรวจสอบ

รู ปแบบการตรวจสอบ
ประชาชน
(ตามกรอบของกฎหมาย)

ประชาชน + องค์กรประชาชน

ประชาชน + องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

ประชาชน + อาเภอ /
จังหวัด / กระทรวง

การบริหารงานและ
กิจการสาธารณะของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น

- การร้องเรี ยน
- การฟ้ องศาล
- การแจ้งข่าว
- การประท้วง
- การเข้าชื่อถอด
ถอนฯลฯ
- ประชาคม
- เครื อข่ายการตรวจสอบ
- เวทีแสดงความคิดเห็น
- ร่ วมคิดร่ วมทา
- การเปิ ดเผยข้อมูล
- การเปิ ดโอกาสให้ร่วมงาน
- สนับสนุนการสร้าง
เครื อข่ายการตรวจสอบ
- การสร้างความตระหนัก /
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ภาพประกอบที่ 5 รู ปแบบการตรวจสอบการบริ หารงานของ อปท.โดยภาคประชาชน
ทีม่ า : มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล (2546, หน้า 150)
เพื่อให้รูปแบบการตรวจสอบการบริ หารงานและกิ จการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น รวมถึงการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น โดยตรงและเกิ ด ผลต่ อ การพัฒ นาประเทศโดย
ส่ วนรวม ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิซ่ ึ งมีหน้าที่ เกี่ ยวข้อง หรื อรับผิดชอบ ควรตระหนักในคุ ณลักษณะ
ของเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ระดับนโยบาย (ผู้บริหาร)
1. ต้องสร้ างความตระหนักและจิตสานึ กพื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปกครองส่ วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง สาระสาคัญในการสร้าง
ความตระหนักต้องประกอบด้วย สิ ทธิ บทบาท และอานาจหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ทั้งนี้ ควร
เน้นสิ ท ธิ บทบาทและอานาจหน้า ที่ ใ นการตรวจสอบการบริ ห ารงานขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเป็ นสาคัญ
2. ต้องรักษาและสร้างเสริ มวุฒิภาวะทางการเมือง (Political maturity) ให้กบั นักการเมือง
และผูท้ ี่สนใจจะสมัครเป็ นผูแ้ ทนของประชาชนในการเป็ นนักการเมืองระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ วุฒิภาวะ
ทางการเมืองดังกล่าว นอกจากพื้นฐานความรู ้โดยทัว่ ไปแล้ว ควรมุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ศีลธรรม
และจริ ยธรรมทางการเมืองด้วย
3. อาเภอ จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี ตอ้ งกาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นภายใต้การกากับดูแลตามกฎหมาย คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบล องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดและเทศบาล เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาโดยผ่านสื่ อลักษณะต่างๆ
4. รั ฐโดยหน่ วยงานที่ รับผิดชอบการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นร่ วมกับหน่ วยราชการ
บริ หารราชการส่ วนภูมิภาคต้องสร้างเสริ มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนและองค์กรภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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5. ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจ (หรื ออาจเรี ยกว่า สภาตรวจสอบ) เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบการบริ หารงานกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็ นรายแผนงาน/โครงการ
6. หน่วยงานตรวจสอบของรัฐต้องประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันกับองค์กรภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริ หารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น มิใช่
ต่างฝ่ ายต่างตรวจสอบ ซึ่ งอาจทาให้การดาเนินการขาดประสิ ทธิ ภาพ
7. แผนงานหรื อโครงการพัฒนาต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น หากเป็ นไปได้ควรเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนหรื อองค์กรภาคประชาชนมีส่วนรับผิดชอบดาเนินการ
8. รัฐโดยหน่ วยงานที่รับผิดชอบการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นต้องกาหนดมาตรฐาน
และขั้นตอนการตรวจสอบการบริ หารกิ จการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่ นลักษณะต่างๆ
เช่น การสาธารณสุ ข การศึกษา และสาธารณูปโภคสาธารณูปการไว้ให้ชดั เจน เพื่อให้ภาคประชาชน
สามารถใช้เป็ นสื่ อหรื อช่องทางในการตรวจสอบได้สะดวก
4. ระดับปฏิบัติ
4.1 ระดับบริหารราชการส่ วนกลาง
4.1.1 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ก าหนด
หลักสู ตร ระยะเวลา รวมทั้งกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความตระหนัก
และจิตสานึกให้กบั ประชาชน และวุฒิภาวะทางการเมืองให้กบั นักการเมือง
4.1.2 กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รวมทั้งการจัดสรรหาบุคลากรที่จะทาหน้าที่เป็ นวิทยากร (ซึ่ งอาจเป็ นบุคลากรของกระทรวง หรื อ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา)
4.1.3 กาหนดมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบการบริ หารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่ น โดยจัดทาเป็ นเอกสารเผยแพร่ เพื่อประชาชนโดยทัว่ ไปสามารถใช้เป็ นสื่ อและช่ องทางใน
การดาเนินการตรวจสอบ
4.1.4 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ นร่ วมกับ จัง หวัดและอาเภอจัดให้ มี
การประชุมสัญจรเพื่อชี้ แจงและให้ความรู ้แก่ประชาชนด้านการเมืองการปกครองในขณะเดียวกันก็
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนควบคู่ไปด้วย
4.1.5 กระทรวงมหาดไทยร่ วมกับองค์กรตรวจสอบภาครัฐ เช่ น สตง. และ ปปช.
เป็ นต้น จัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเรื่ องการบริ หารงานและกิจการสาธารณะ เพื่อความโปร่ งใสให้กบั
องค์กรปกครองท้องถิ่นทัว่ ประเทศ โดยกาหนดเป็ นรายพื้นที่อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.2 ระดับบริหารราชการส่ วนภูมิภาค
4.2.1 อาเภอและจังหวัดร่ วมมือกับกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสานึ กด้านการเมืองการปกครองให้กบั ประชาชน และ
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สร้ า งวุฒิภาวะทางการเมื องให้ก ับนัก การเมื อง ทั้งนี้ การเรี ยนการสอนผ่านระบบการศึ ก ษานอก
โรงเรี ยนน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
4.2.2 อาเภอหรื อจังหวัดแล้วแต่กรณี ชี้แจง ออกประกาศให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ งบประมาณ แผน/โครงการพัฒนาให้ประชาชนทราบ
4.2.3 อาเภอและจังหวัดสนับสนุ นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดประชุ มประชาชน
หรื อประชาคม (Town/Community Meeting) อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4.2.4 อาเภอและจัง หวัดเปิ ดโอกาสให้สื่ อมวลชนและกลุ่ มประชาชน (รวมทั้ง
องค์ก รพัฒนาเอกชน : NGOS) เข้า ไปมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบการบริ หารงานขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างเสรี ตามกรอบของกฎหมาย
4.2.5 สนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชนจัด ตั้ง สภาตรวจสอบหรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเฉพาะกิจการบริ หารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยอาเภอและจังหวัดอาจทาหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องของโครงสร้างการได้มาของคณะกรรมการตรวจสอบและการทาหน้าที่ใน
การตรวจสอบ
4.2.6 อาเภอและจังหวัดต้องสนับสนุ นองค์กรภาคประชาชนทุกรู ปแบบ ภายใต้
กรอบของกฎหมายในการสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งเพื่อการตรวจสอบ มิ ใช่ ทาหน้าที่คอย
ป้ องกันหรื อปราบปรามการรวมกลุ่มของประชาชนที่จะทาการคัดค้านหรื อต่อต้านการบริ หารงาน
หรื อกิจการสาธารณะของหน่วยงานรัฐแต่เพียงอย่างเดียว
4.3 ระดับบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น
4.3.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องประกาศข้อมูลสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อลักษณะต่างๆ เช่น
ป้ ายประกาศ หอกระจายข่าว หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น วิทยุชุมชน และ/หรื อการประชุมชี้แจง เป็ นต้น
4.3.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องเปิ ดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว มในการบริ ห ารกิ จ การต่ า งๆ ภายใต้ก รอบของกฎหมาย โดยควรเริ่ ม ต้นตั้ง แต่ ก ารวางแผน
งบประมาณการดาเนิ นงานและการติ ดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและประโยชน์ของ
ประชาชน
4.3.3 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรร่ วมมื อกับภาคประชาชนในการบริ หาร
กิ จ การสาธารณะในลัก ษณะของการ “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า” องค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น อาจจัด สรร
งบประมาณให้ภาคประชาชนดาเนิ นโครงการพัฒนาตามศักยภาพ หรื อเปิ ดโอกาสให้บุคคลหรื อ
ผูป้ ระกอบการภายในท้องถิ่ นประมูลงานได้อย่างโปร่ งใสและยุติธรรม หรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการพัฒนาโดยภาคประชาชนเป็ นผูด้ าเนินการ
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4.3.4 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรร่ วมมือกับกลุ่มหรื อองค์กรชุ มชนในพื้นที่
เช่น วัด สถานศึกษาและสื่ อมวลชน เป็ นต้น เพื่อการดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาต่างๆ อย่าง
โปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพ
5. องค์ กรภาคประชาชน
5.1ผูน้ าชุ มชนหรื อผูน้ ากลุ่มองค์กรชุ มชน เช่ น กลุ่ มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกรหรื อกลุ่ ม
สหกรณ์ ที่มีความเข้มแข็งร่ วมเป็ นแกนนาในการกระตุน้ ให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
การเมืองการปกครอง และร่ วมตรวจสอบการบริ หารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
สุ ขของพวกเขาเอง
5.2 ต้องแสวงหาและเสริ มสร้างความเป็ นจิตสาธารณะ (Public Minded) ให้เกิดขึ้นใน
หมู่ประชาชนให้มากที่สุด ความคิดในลักษณะ “ธุ ระไม่ใช่” ต้องหมดไปในเรื่ องของประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม การปฏิบตั ิในลักษณะนี้ อาจทาได้ง่าย โดยอาศัยบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผูน้ า เช่น เจ้าอาวาส
เช่น กรณี ของสภาลานวัด หรื อแกนนากลุ่ม เช่ น กรณี ของสมัชชาตรัง เป็ นต้น ร่ วมเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
และสร้างจิตสานึก
5.3 องค์กรภาคประชาชนต้องติดตามการบริ หารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่ นอย่างใกล้ชิด ในฐานะที่ตนเองเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรง การดาเนิ นการในลักษณะนี้
อาจเป็ นไปในรู ปแบบของการรวมกลุ่มร้ องเรี ยน การฟ้ องร้ องต่อศาลปกครอง หรื อการแจ้งข่าวไป
ยังสื่ อต่างๆ เช่ น กรณี ของรายการทุกข์ชาวบ้าน (Itv) ช่อง 5 อาสาคลายทุกข์ ช่วงนี้ ช้ ี แนะ (ช่ อง 7)
หรื อฟ้ องด้วยภาพ เป็ นต้น
5.4 องค์กรภาคประชาชนต้องประสานและทางานอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบกับ
องค์กรภาครัฐ เช่ น สตง. ปปช. อาเภอ และจังหวัด เพื่อให้แน่ใจว่าตรวจสอบในเรื่ องเดียวกัน ทั้งนี้
ประสิ ทธิภาพของการตรวจสอบคือเป้ าหมายที่สาคัญ
สาหรับในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด หลักการ จาก
นักวิช าการทั้งในประเทศ และต่ างประเทศ ตลอดจนทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แล้วจึ งนาแนวคิ ด
เกี่ยวกับการตรวจสอบ (มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล , 2546, หน้า 135141) การดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยภาคประชาชนมากาหนดเป็ นตัวแปรใน
การศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่า งการเมื องภาคประชาชนกับการดาเนิ นงานขององค์ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ด้า นการตรวจสอบใน 3 ประเด็ น คื อ ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ประชาชนร่ ว มตรวจสอบ
การดาเนิ นงานของเทศบาล/อบต. โดยการใช้ก ฎหมายหรื อระเบี ย บ ประเด็นที่ ส อง ประชาชน
ตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาล/อบต. โดยความตื่นตัวของชุ มชนหรื อภาคประชาชน และ
ประเด็ น ที่ ส าม ประชาชนร่ ว มตรวจสอบการด าเนิ น งานของเทศบาล/อบต. โดยความร่ ว มมื อ
กับ องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ การตรวจสอบโดยภาคประชาชนในสามประเด็ น นั้น เป็ นรู ป แบบ
การตรวจสอบ ดังนี้ 1) รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่กาหนดรู ปแบบหรื อกระบวนการ
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ไว้อ ย่า งชัดเจน เป็ นกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต าม 2) รู ปแบบของการตรวจสอบโดย
ประชาชนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรื อความตื่นตัวของภาคประชาชนซึ่ งอาจเป็ นการดาเนิ นการ
โดยปั จเจกบุคคลกลุ่มต่างๆ ชุ มชนท้องถิ่นโดยรวมสื่ อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนและอื่นๆ และ
3) รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่เกิดจากการสร้างความร่ วมมือในการทางานระหว่าง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับชุ มชนหรื อองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นซึ่ งนาไปสู่ การตรวจสอบใน
ทางอ้อมโดยปริ ยาย
แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน
สาหรับในสังคมการเมืองไทย มีรูปแบบการรวมกลุ่มทางการเมืองของภาคประชาชนที่
ปรากฏในช่วงทศวรรษที่ 2540 หลายรู ปแบบได้แก่ การประชามติ การประชาพิจารณ์ การอภิปราย
สาธารณะ การริ เริ่ มกฎหมายโดยประชาชน การประชาคม และรู ปแบบอื่นๆ เช่น การนัดหยุดงาน/
การชุมนุมประท้วง เป็ นต้น (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2552, หน้า 56-80) ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การประชามติ (Referendum)
การออกเสี ยงประชามติเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการเมืองภาคประชาชนที่ให้ประชาชนเข้า
มามี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง โดยเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนลงคะแนนออกเสี ย งในกิ จกรรม หรื อ
ประเด็ น ต่ า งๆ ว่ า เห็ น ด้ว ยหรื อไม่ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการตัด สิ น ใจของรั ฐ ในกิ จ กรรมหรื อ
ประเด็ นนั้นการออกเสี ย งประชามติ ไ ด้มี ก ารบัญญัติไ ว้ใ นรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2492 เป็ นครั้ งแรก
และรั ฐธรรมนู ญฉบับ ต่อมาก็ มี ก ารบัญญัติไ ว้เช่ นกัน ส่ วนการออกเสี ย งประชามติ ค รั้ ง แรกของ
ประเทศไทย คือการออกเสี ยงประชามติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 อันเป็ นผลของการรัฐประหาร
19 กันยายน 2549 โดยกาหนดให้รัฐโดยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการออกเสี ยง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
2. การประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
ประชาพิ จารณ์ เป็ นรู ป แบบการดาเนิ นการโดยราชการหรื อรั ฐที่ ใ ห้ป ระชาชนมาร่ วม
อาจจะมาจากความประสงค์ของราชการ หรื อการที่ประชาชนเคลื่อนไหวเพื่อใช้เป็ นพื้นที่ในการได้
โอกาสเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็ นข้อขัดแย้งดังนั้น ประชาพิจารณ์จึงเป็ นรู ปแบบที่
รัฐนามาดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็ นแตกต่างกันและ/
หรื อรั บ ประโยชน์ ต่างกันจากโครงการพัฒนาของรั ฐและเป็ นกระบวนการที่ บ ริ หารจัดการโดย
ราชการหรื อรัฐ
3. การอภิปรายสาธารณะ (Public Dialogue)
Mathews (1999, p.40) อธิ บายว่า การอภิปรายสาธารณะหรื อการถกแถลงของประชาชน
(People Dialogue) เป็ นกลไกของการเมื องภาคประชาชน แต่ใ นสัง คมไทยยังมี ค าอื่ นๆ ที่ มีนัย
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เดี ยวกัน ตัวอย่างเช่ น การสานเสวนาสาธารณะ เป็ นคาที่ ถูกใช้โดย วันชัย วัฒนศัพท์ นักวิชาการ
ประจาศูนย์สันติศึกษา สถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็ นกลไกแก้ไขปั ญหาการเมืองที่ แบ่งเป็ นฝ่ าย
ในช่ วงเดื อนพฤษภาคม-ตุ ลาคม 2551 หรื อประชาธิ ป ไตยแบบปรึ ก ษาหารื อหรื อพิจารณาอย่า ง
ใคร่ ครวญ (Deliberative Democracy) เป็ นคาที่ใช้กนั หลากหลายทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง
(บูฆอรี ยีมะ, 2551)
4. การริเริ่มกฎหมายโดยประชาชน (People Initiation)
ประภาส ปิ่ นตบแต่ง (2551, หน้า 28-29) อธิ บายว่าการริ เริ่ มกฎหมายโดยประชาชนเป็ น
มาตรการที่สาคัญในการที่จะให้ระบบการเมืองรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนหรื อผูม้ ีสิทธิ
เลื อกตั้งตามจานวนที่กาหนด สามารถเสนอร่ างกฎหมายที่เห็ นสมควรเข้าสู่ กระบวนการพิจารณา
สาธารณะและโดยทัว่ ไปแล้ว การริ เริ่ ม ร่ า งกฎหมายจะตามมาด้ว ยการลงประชามติ ใ ห้ผูม้ ี สิ ท ธิ
เลื อกตั้งตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้าย การริ เริ่ มกฎหมายโดยประชาชนสามารถจาแนกประเภทได้เป็ น 2
ประเภท คือ
1. การริ เริ่ มกฎหมายโดยประชาชนโดยตรง อันเป็ นกระบวนการที่ใช้การลงประชามติ
เมื่อมีการลงชื่อเสนอกฎหมาย
2. การริ เริ่ ม กฎหมายโดยประชาชนโดยอ้อม เป็ นกระบวนการลงประชามติ หลัง จาก
กฎหมายไม่ผา่ นการพิจารณาของฝ่ ายนิติบญั ญัติ
5. ประชาคม (Community)
ประชาคม เป็ นรู ปแบบปฏิ บตั ิก ารเชิ งประสานหรื อปฏิ สัมพันธ์ ทางบวกที่เป็ นไปตาม
การสั่งการของรั ฐไทยให้มีรูปแบบประชาคมระดับต่างๆ โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคส่ วนต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ประชาคมหมู่บา้ น ประชาคมตาบล
ประชาคมอาเภอ และประชาคมจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย, 2544)
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางประสานการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนในระดับ
ต่างๆ ดังที่กล่าวถึงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ “เกิดการประชุ มหารื อ” กันในระดับเหล่านั้น เพื่อ
“ค้นหาปั ญหาและความต้องการ” ร่ วมกันของประชาชนในชุ มชนท้องถิ่ นนั้นๆ แล้วนาเอาปั ญหา
และความต้องการไปกาหนดเป็ น “แผนงาน” ระยะยาว และสุ ดท้ายจะปรับไปสู่ “ข้อบัญญัติ” ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในแต่ละปี ซึ่ งถื อเป็ นแนวปฏิ บตั ิงานที่เป็ นบรรทัดฐาน อันส่ งผลต่อ
ความชอบธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับประชาชนในท้องถิ่ นนั้นๆ โดยมีการกาหนด
ขั้นตอนประชาคมตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0318/ว 86 ลงวันที่ 12 มกราคม
2544 ไว้ดงั นี้
1. การดาเนินการโดยแจ้งให้ประชาชนทราบถึงความต้องการในการประชาคมในหมู่บา้ น
ชุมชนของตนเอง ในโครงการต่างๆ และเชิญเข้าร่ วมประชาคม
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2. แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการดาเนิ นงานตามโครงการตลอดจนแผนพัฒนาในระยะ
สั้นและระยะยาว
3. ให้ประชาชนแจ้งความต้องการตามลาดับความสาคัญ ตามแบบที่แจกให้
4. แจ้งให้คณะกรรมการประชาคมทราบและบันทึกไว้เป็ นหลักฐานทุกคน ทุกโครงการ
5. คณะกรรมการประชาคมจะพิ จ ารณาจัด ล าดับ ความส าคัญ ตามความจ าเป็ นและ
ความเหมาะสมของโครงการ เมื่อพิจาณาเสร็ จแล้วให้ประธานคณะกรรมการประชาคมร่ วมลงนาม
รับรองในแบบเสนอโครงการ
6. การเสนอโครงการของประชาชนหรื อกลุ่ ม อาชี พ ให้ ต ัว แทนของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นผูล้ งนามเสนอโครงการ
7. การพิจารณาอนุ มตั ิโครงการ ให้คณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อ
สภาตาบลคานึงถึงความจาเป็ น ความสามารถในการใช้จ่าย และความสาเร็ จของโครงการ
สาหรับองค์ประกอบของประชาคมนั้น มีความคล้ายคลึงกันทั้งระดับประชาคมหมู่บา้ น
ประชาคมตาบล ประชาคมอาเภอ ประชาคมเมือง และประชาคมจังหวัด ซึ่ งประกอบด้วย “ตัวแทน”
ที่มาจาก “ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร” ในแต่ละท้องถิ่น และ “ตัวแทนกลุ่มประชาชน” โดยมีจานวนสมาชิก
ประชาคมแตกต่างกันตามระดับต่างๆ
ประชาคม ตามแนวปฏิบตั ิการแล้ว คือรู ปแบบการประชุ มระดับต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย
“ตัวแทน” ของสมาชิ กในกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ต้ งั ในชุ มชนท้องถิ่ นนั้นๆ ในการพิจารณาตัดสิ นใจ
อนุ ม ัติ โ ครงการพัฒ นาต่ า งๆ ตามแนวทางการที่ ร าชการก าหนดขึ้ น นับ ว่ า เป็ นกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนของราชการไทย ในการแย่งชิงการให้ความหมายกับการปฏิบตั ิที่เคยชิ น แต่ใช้ภาษาใหม่
กากับการปฏิบตั ิน้ นั เสี ยใหม่
6. การนัดหยุดงาน (Strike) / การชุ มนุมประท้ วง (Picketing)
การนัดหยุดงาน การชุ มนุ มประท้วง พบว่า การนัดหยุดงาน มักจะเป็ นวิธีการที่สัมพันธ์
กับเงื่อนไขความไม่เป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จ จึงทาการกดดันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มด้วยรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น การครอบครองหรื อการยึดโรงงานการเดินขบวน ทาลายโรงงาน อุทธรณ์ต่อการกระทา
จากกฎหมาย (Tarrow, 1995, pp.111-113) ส่ วนการชุ มนุ มประท้วงนั้นเป็ นการกระทาร่ วมกันที่จะ
สัมพันธ์กบั สิ ทธิ ทางการเมืองและสิ ทธิ ทางสังคม เริ่ มจากฝูงชนมาร่ วมประชุ มกันอย่างเปิ ดเผยในที่
สาธารณะโดยอาจจะมี กิ จ กรรมการเล่ น ดนตรี เ พื่ อ ชี วิ ต หรื อ ดนตรี ร็ อ ค มี ก ารอภิ ป รายโจมตี
วิพ ากษ์วิจารณ์ ฝ่ ายตรงกันข้า ม เช่ น ข้า ราชการหรื อ ฝ่ ายการเมื องมี ก ารจัดตั้ง องค์ก รปฏิ บ ัติก าร
จากนั้นก็จะมีการเสนอข้อเรี ยกร้องหรื อคาอุทธรณ์ต่างๆ หรื ออาจจะมีการเคลื่อนย้ายสถานที่มากกว่า
หนึ่งสถานที่ก็ได้ (Cohen, 1971, pp.10-12; 2002 และ Tarrow, 1995, pp.105-106)
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แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกตั้ง
สั ง คมสมัย ใหม่ ประชาธิ ป ไตยในฐานะระบอบการปกครองที่ ย อมรั บ ในอานาจของ
ประชาชนต่อระบบและกระบวนการทางการเมื อง อาจจาแนกรู ปแบบออกได้ของประชาธิ ปไตย
ออกได้เป็ น 2 ประเภทด้วยกันคือประชาธิ ปไตยทางตรง (Direct Democracy) ซึ่ งเป็ นการลักษณะ
ของการปกครองที่ประชาชนสามารถเข้าไปมี ส่วนมีเสี ยงในการปกครองโดยตรงในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายเพื่ อบริ หารประเทศได้โดยตรง ในรู ป ของการรวมกลุ่ ม กัน ชุ ม นุ ม แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น และตัดสิ นใจเรื่ องการเมือง ซึ่งพบเห็นได้บางรัฐเล็กๆ ในสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบ ันหรื อ
ย้อนหลังลงไปถึงยุคนครรัฐกรี กโบราณ (Ancient Greek) ที่ได้รับการกล่าวอ้างถึงในฐานะต้นแบบ
แห่ ง ประชาธิ ป ไตยทางตรงแต่ ด้วยข้อจากัดของสั ง คมสมัย ใหม่ ท้ งั ในเชิ ง โครงสร้ า งความสลับ
ซับซ้อนของสังคม และปริ มาณคนในสังคมที่มากขึ้น ประชาชนทุ กคนจึงไม่อาจสามารถเข้าไปมี
ส่ วนในการปกครองตนเองได้ท้ งั หมด ทั้งยังเป็ นการยากลาบากในทางปฏิบตั ิที่จะสร้างกลไกรองรับ
การแสดงส่ วนร่ วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนทั้งหมดในสังคมได้อย่างรั ดกุม จึ งได้เกิ ด
รู ป แบบของประชาธิ ป ไตยอี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ ประชาธิ ป ไตยโดยการใช้อ านาจทางอ้อ มของ
ประชาชนผ่านผูแ้ ทน (Representative Democracy) เพื่อใช้อานาจทางการบริ หารปกครองไม่วา่ จะ
ผ่านระบบรัฐสภาหรื อไม่ก็ตาม
การเลื อกตั้งเป็ นสิ ทธิ ท างการเมื องขั้นมู ลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่ให้สิทธิ เสรี ภาพแก่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการปกครอง โดยการพิจารณาเลือก
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งไปทาหน้าที่แทนตน เพื่อมีส่วนร่ วมในการออกกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์
ของประชาชนซึ่ งเป็ นกระบวนการทางนิติบญั ญัติ รวมทั้งการเข้าไปทาหน้าที่รัฐบาลบริ หารประเทศ
ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และธี รภัทร์ เสรี รังสรรค์, 2539, หน้า
12) การเลือกตั้งดังกล่าวจึงเป็ นการเปรี ยบเสมือนกระบวนการกลัน่ กรองบุคคล โดยประชาชนให้ไป
ทาหน้าที่แทนตน คุ ณภาพหรื อความสาเร็ จของการเลื อกตั้งย่อมขึ้ นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งให้ใครเป็ นตัวแทนนั้นหมายความว่าการเลือกตั้ง
จะมีความหมายตามครรลองของประชาธิ ปไตยก็ต่อเมื่อประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจะต้องไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยมีสานึ กหรื อเหตุผลในเชิ งทางการเมือง (กระมล ทองธรรมชาติ , 2531, หน้า
4) กล่ า วคื อ การไปใช้สิ ทธิ เลื อกตั้ง ต้องเกิ ดจากการตระหนักในคุ ณค่ าและเห็ นความสาคัญของ
การเลื อกตั้งเกิ ดจากความรู ้ สึกว่าตนเองมี ประสิ ทธิ ภาพทางการเมื องเพื่อผลักดันให้ผูท้ ี่ ตนพอใจ
ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปทาหน้าที่หรื อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลในนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้นเหตุผลหรื อสานึกทางการเมืองจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการเลือกตั้งที่มีความหมายตามนัยของ
ประชาธิ ปไตยซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐกร วิทิตานนท์ และธี รวัฒน์ ปาระมี (2555, หน้า 36)
เห็นว่าการเลือกตั้ง (Election) ถือเป็ นสิ ทธิ ทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชน ในขณะเดียวกันก็
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เป็ นกระบวนการทางการเมืองที่ สาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นกิ จกรรมที่ แสดงออกถึ งการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน ในฐานะเจ้าของอานาจอธิปไตย ที่จะแสดงเจตจานงเลือกสรรผูป้ กครอง
(Political Recruitment) หรื อแนวนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และสร้างความชอบธรรมให้แก่
ผูป้ กครอง
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยจึ งต้องมีสภาที่มีฐานะเป็ น
ตัวแทนของประชาชนทาหน้าที่หลักในการปกครองประเทศโดยสภาจะต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนการเลื อ กตั้ง จึ ง เป็ นกระบวนการสรรหาตัว ผู ้ป กครองประการหนึ่ งที่ ส าคัญ ของ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยซึ่ งในรั ฐเสรี ประชาธิ ปไตยนับว่าการเลื อกตั้งเป็ นเงื่ อนไขขั้น
พื้นฐานอันมิ อาจขาดเสี ยได้ป ระชาธิ ปไตยกับ การเลื อกตั้ง มี ค วามสั มพันธ์ ต่อกันอย่า งแน่ นแฟ้ น
การเลื อ กตั้ง มี ผ ลท าให้ อ านาจรั ฐ มี ค วามชอบธรรม อย่า งไรก็ ต ามการเลื อ กตั้ง ในรั ฐ เสรี นิ ย ม
ประชาธิ ปไตยเป็ นเครื่ องแสดงออกซึ่ งการปกครองแบบมีผแู้ ทน การเลื อกตั้งจึงมีความหมายและ
ความสาคัญอย่างยิ่ง การเลื อกตั้งในรัฐเสรี นิยมประชาธิ ปไตยจึงต้องตกอยู่ภายใต้หลักการสาคัญๆ
อันแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในรัฐรู ปแบบอื่น เช่น จะต้องเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี
ระหว่างผูส้ มัครรับเลื อกตั้งและพรรคการเมื อง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งได้ใช้สิทธิ
“เลือกสรร” ผูส้ มัครหรื อพรรคการเมืองที่ตนเห็นว่ามีแนวความคิดทางการเมืองคล้ายคลึงกับตนหรื อ
มี น โยบายที่ ส ามารถช่ ว ยแก้ปั ญ หาของตนและของประเทศได้ ต้อ งเปิ ดโอกาสให้มี ก ารแสดง
ความเห็นเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลเพื่อให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งสามารถแสดงเจตจานงทางการเมืองของตน
ได้ในแง่ของผูเ้ ลือกตั้ง รัฐต้องกาหนดให้การใช้สิทธิ เลือกตั้งเป็ นการใช้สิทธิ อย่างทัว่ ถึงในประชาชน
ทุกกลุ่มไม่เลือกศาสนา ฐานันดร เพศ ภาษา ถิ่นกาเนิด อาชีพหรื อความเชื่อทางการเมือง การใช้สิทธิ
ต้องเป็ นไปอย่า งเสมอภาค ซึ่ งหมายความว่า ผูใ้ ช้สิ ท ธิ เลื อกตั้ง ต้องมี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กันไม่ ใ ช่
กาหนดให้ผมู ้ ีรายได้สูงผูเ้ สี ยภาษีให้รัฐมากหรื อผูม้ ีการศึกษาดีมีคะแนนเสี ยงมากกว่าบุคคลอื่น รัฐ
ต้องประกันให้การเลือกตั้งเป็ นไปอย่างเสรี กล่าวคือต้องไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิ พลข่มขู่บงั คับขู่เข็ญ
โดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ แล้วการใช้สิทธิ เลือกตั้งในรัฐเสรี นิยมประชาธิ ปไตยต้องเป็ นไปโดยลับ
ซึ่ งหมายความว่าการตัดสิ นใจของผูล้ งคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งต้องไม่สามารถถู กตรวจสอบได้โดย
บุคคลอื่น หลักการใช้สิทธิ เลื อกตั้งที่ ตอ้ งเป็ นไปโดยลับนี้ ย่อมมี ผลเป็ นการสนับสนุ นหลักการใช้
สิ ทธิ เลือกตั้งโดยเสรี ดว้ ย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2542, หน้า 95)
1. ความหมายของการเลือกตั้ง
ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2520, หน้า 56) อดีตนายกรัฐมนตรี ของไทยซึ่ งกล่าวว่าการเลือกตั้ง
หมายถึงการที่ประชาชนได้เลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลหลายๆบุคคลหรื อจากบัญชีรายชื่ อหนึ่ งหรื อ
หลายบัญชี เพื่ อให้เข้า ไปมี ส่วนมี เสี ยงในคณะบริ หารราชการแผ่นดิ นในท านองเดี ย วกับ วิสุ ท ธิ์
โพธิ แท่น (2524, 63) ที่ได้ให้ความหมายการเลือกตั้งไว้วา่ การเลือกตั้งหมายถึงการที่บุคคลได้เลือก
บุคคลหนึ่ งหรื อบุคคลจานวนหนึ่งจากหลายๆคนหรื อจากบัญชี รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งบัญชี หนึ่ ง
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หรื อบัญชี จานวนหนึ่ งจากบัญชี รายชื่ อหลายๆบัญชี เพื่อให้ไ ปกระท าการอันหนึ่ งอันใดแทนตน
ความหมายนี้คือได้จาแนกประเภทของการเลือกตั้งไปและแฝงปรัชญาแนวคิดการเลือกตั้งไว้ในตัว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคาว่า “การเลือกตั้ง”
หมายถึ งการเลื อกบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนตนในกรณี ต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดเช่ นการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็ นต้น
พิมลจันทร์ นามวัฒน์ (2534, หน้า 716) ให้ความหมายการเลือกตั้งว่าการที่ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองโดยการออกเสี ยงลงคะแนนตามความเห็นของตนเองโดยอิสระว่าจะเลือกใคร
เป็ นตัวแทนของตนเข้าไปใช้อานาจอธิ ปไตยบริ หารกิ จการของประเทศผูท้ ี่จะได้รับเลือกตั้งนั้นจะ
เป็ นผูส้ มัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือกและผูท้ ี่ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผูท้ ี่ได้รับการยอมรั บว่าเป็ นผูแ้ ทนของประเทศมีสิทธิ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้เข้า
ร่ วมเป็ นคณะบุคคลดาเนินการบริ หารและปกครอง
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2540, หน้า 217) ให้ความหมายการเลือกตั้งหมายถึงเป็ นกระบวนการ
ทางการเมืองและการปกครองเพราะการเลื อกตั้งเป็ นการแสดงออกซึ่ งเจตจานงของประชาชนใน
การปกครองประเทศเจตจานงดังกล่ าวปรากฏอยู่ในลักษณะของการเรี ยกร้ อง (Demand) หรื อ
สนับสนุน (Support) ต่อการตัดสิ นใจทั้งหลายในระบบการเมือง
กระมล ทองธรรมชาติและคณะ (2541, หน้า 1) ให้ความหมายของการเลือกตั้ง (Election)
หมายถึ ง กิ จกรรมทางการเมื องที่ แสดงออกถึ งการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชน ผูเ้ ป็ น
เจ้าของอานาจอธิ ปไตยด้วยการไปออกเสี ยงเลือกผูแ้ ทนของตน เพื่อทาหน้าที่ในรัฐสภาและรัฐบาล
เป็ นกลไกแสดงออกซึ่ งเจตจานงของประชาชน ที่เรี ยกร้ องสนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิหรื อละเว้น
การปฏิ บตั ิ อย่า งใดอย่า งหนึ่ งในทางการเมื องและการตัดสิ นใจในทางนโยบายสาธารณะ ที่จะมี
ผลกระทบต่อประชาชนการที่ ป ระชาชนเลื อกผูแ้ ทน หรื อกลุ่ ม การเมื องหรื อพรรคการเมื องที่ มี
อุดมการณ์ และนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของตน เพราะประชาชนเชื่ อว่าผูแ้ ทนที่ ตน
เลื อ กไปใช้อานาจอธิ ป ไตยแทนตนนั้น จะท าตามอุ ดมการณ์ ที่ ประกาศเป็ นแนวทางในการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิและบริ หารประเทศ เท่ากับว่าประชาชนได้มอบอานาจอธิ ปไตยของตนให้ผทู ้ ี่ตน
เลือกและให้ความชอบธรรมแก่ผทู ้ ี่ตนเลือก ที่จะใช้อานาจทางปกครองตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ลิขิต ธี รเวคิน (2541, หน้า 332) ได้นิยามว่า “การเลื อกตั้ง” หมายถึง กระบวนการ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผูแ้ ทนราษฎรเพื่อไปทาหน้าที่แทนชุ มชน ในรัฐสภาซึ่ งจะต้องมีการรณรงค์
หาเสี ยงการชักจูงผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงให้คล้อยตามกับนโยบายที่เราเสนอหรื อข้อสัญญาที่เสนอ
เพื่อจะได้รับคะแนนเสี ยง
วัชรา ไชยสาร (2541, หน้า 8-9) ให้ทศั นะว่าการเลื อกตั้งเป็ นกิจกรรมทางการเมืองที่
ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตยได้มีส่วนร่ วมทางการเมือง (Participation) อันเป็ นกลไกที่
แสดงออกซึ่ ง เจตจานงของประชาชนที่ เรี ยกร้ องหรื อสนับสนุ นให้มี ก ารกระท าหรื อการละเว้น
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การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรื อตัดสิ นใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยประชาชนทัว่ ไปเลือกผูแ้ ทน หรื อพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์
ที่สอดคล้องกับตนด้วยความวาดหวังว่าผูแ้ ทนหรื อพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อานาจอธิ ปไตย
แทนตน จะนาอุดมการณ์และนโยบายในการบริ หารประเทศและทาหน้าที่พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของ
ตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็ นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชน นัน่ เอง
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายการเลื อกตั้งว่าหมายถึ ง
การเลื อ กสรรบุ ค คลให้ เ ป็ นผู ้แ ทนหรื อให้ ด ารงต าแหน่ ง ด้ ว ยการออกเสี ย งลงคะแนน เช่ น
การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. เป็ นต้น
Butler, Penniman and Renny (1981, p.344) ในหนังสื อเรื่ อง “Democracy at the Polls :
A Comprehensive Study of Competitive National Election” ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1981 กล่าวว่า
การเลือกตั้ง (Election) มีนยั ความหมายจาแนกออกได้เป็ นสองแง่กล่าวคือการเลือกตั้งในแง่มุมของ
กฎหมายและการเลื อกตั้งแง่มุมปรัชญาโดยในส่ วนแรกการเลื อกตั้งในแง่มุมของกฎหมายนั้นเป็ น
การพิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งโดยทัว่ ไปแล้วจะมีสภาพอยู่ 3 ประการคือ
การเลือกตั้งที่เป็ นสิ ทธิ (Rights) ในแง่น้ ี การเลือกตั้งถื อเป็ นสิ ทธิ ที่มีความสาคัญประการหนึ่ งที่รัฐ
จะต้องให้ความคุม้ ครองการเลือกตั้งในฐานะที่เป็ นอภิสิทธิ์ (Privilege) เป็ นการที่ผลู้ งคะแนนเสี ยงมี
ความเป็ นอิสระที่จะเลือกกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมายปราศจาก
การแทรกแซงหรื อเกี่ ยวข้องกับบุคคลอื่นเป็ นต้นและการเลือกตั้งในฐานะที่เป็ นหน้าที่ (Duty) อัน
หมายถึงการที่บุคคลจาเป็ นต้องกระทาหรื องดเว้นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งการลงคะแนนเสี ยง
เลื อกตั้งที่มีสภาพเป็ นหน้าที่จึงเป็ นไปโดยที่กฎหมายได้ระบุหรื อบังคับให้ผลู้ งคะแนนไปใช้สิทธิ
ออกเสี ยงเลือกตั้งหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้วา่ กฎหมายได้ระบุหรื อบังคับให้ผอู ้ อกเสี ยงลงคะแนนไป
ใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยถือเป็ นหน้าที่อย่างหนึ่ งที่ตอ้ งกระทาการลงคะแนนเสี ยงที่กาหนดไว้หน้าที่ทาง
การเมื อ งของประชาชนโดยผลทางบัง คับ ของกฎหมายเช่ น นี้ ย กตัวอย่า งได้แ ก่ ป ระเทศไทยซึ่ ง
รั ฐธรรมนู ญฉบับ ปั จจุ บ นั ได้ก าหนดให้การเลื อกตั้งเป็ นหน้า ที่ ข องปวงชนชาวไทยหากเพิ ก เฉย
จะต้องถูกลงโทษด้วยการเสี ยสิ ทธิทางการเมืองบางประการเป็ นต้น
โดยสรุ ปการเลื อกตั้ง หมายถึ งกิ จกรรมทางการเมื องที่แสดงออกถึ งการมี ส่วนร่ วมทาง
การเมืองของประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตยด้วยการไปออกเสี ยงเลือกผูแ้ ทนของตนเพื่อ
ทาหน้าที่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นกลไกแสดงออกซึ่ งเจตจานงของประชาชนที่เรี ยกร้อง
สนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งในทางการเมืองและการตัดสิ นใจ
ในทางนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยร่ วมกิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้ง
นอกจากนั้นกระบวนการเลือกตั้งยังเป็ นกลไกที่สาคัญที่สร้ างความชอบธรรมแก่ผมู ้ าใช้
อานาจอธิ ปไตยของประเทศเพราะการเลือกตั้งในแต่ละประเทศจะมีกฎเกณฑ์กติกาและธรรมเนี ยม
ปฏิบตั ิที่ใช้บงั คับการเลือกตั้งที่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวจะทาให้คู่ต่อสู ้ทางการเมืองยอมรับผล
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การตัดสิ นของผูเ้ ลือกตั้งโดยฝ่ ายที่ชนะจะได้รับมอบอานาจจากประชาชนให้ทาการใช้อานาจและ
การปกครองในช่วงเวลาตามที่กาหนดฝ่ ายแพ้ก็หาทางเอาชนะในคราวต่อไปตามวิถีทางที่กฎเกณฑ์
และกติกากาหนดไว้วิธีการเช่นนี้ จะช่วยให้การสื บต่ออานาจทางการเมืองและการปกครองประเทศ
เป็ นไปโดยสันติ วิธีไม่ตอ้ งอาศัยวิธีการที่ผิดกฎหมายและไม่ชอบธรรมเช่ นการปฏิ วตั ิรัฐประหาร
เป็ นกลไกในการสั บ เปลี่ ย นอานาจซึ่ ง วิธี ก ารนี้ ท าให้ป ระชาชนไม่ มี ส่ ว นร่ วมทางการเมื องและ
ในขณะเดียวกัน การมีการเลือกตั้งก็จะทาให้รัฐบาลต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าจะต้องทาหน้าที่บริ หาร
ประเทศอย่างดี ที่สุด เพราะประชาชนที่เลื อกเข้ามาจะคอยจับตามองดูการกระทาของตนและจะ
เป็ นผูต้ ดั สิ นอนาคตทางการเมืองว่าจะเลือกตนกลับเข้ามาทางานอีกหรื อไม่ (กระมล ทองธรรมชาติ
และคณะ, 2531, หน้า 1-6) ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเป็ นกิ จกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกใน
การปกครองและสนองความต้อ งการของตนเองโดยการตัดสิ นใจเลื อ กผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง ที่ มี
อุดมการณ์ หรื อพรรคการเมืองที่มีนโยบายก้าวหน้าตามแนวทางสังคมประชาธิ ปไตย หรื อเสรี นิยม
ประชาธิปไตย
2. ความสาคัญของการเลือกตั้ง
Cohen (1971, p.76) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของการเลื อกตั้งไว้ว่า การเลื อกตั้งเป็ น
หลักการส าคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยโดยเริ่ ม แรก ซึ่ งก็ คือ การให้พลเมื อง
จานวนมากที่สุด ใช้อานาจอธิ ปไตยในการปกครอง ซึ่ งก็มิอาจทาได้ในทางปฏิบตั ิเนื่ องจากพลเมือง
มีจานวนมาก สุ ดวิสัยที่จะจัดการปกครองตนเอง นอกจากนี้พลเมืองบางคนยังขาดความรู ้ความเข้าใจ
ทางการเมืองการปกครองที่เพียงพอ ในขณะที่ประชาชนบางส่ วนต้องมีภาระหน้าที่ในการประกอบ
อาชี พเพื่อหาเลี้ ยงครอบครัว การปกครองแบบประชาธิ ปไตยโดยตรงจึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็ นการให้
ประชาชนได้ใช้อานาจอธิปไตย (Sovereignty Power) ผ่านทางผูแ้ ทน กล่าวคือ ให้ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งบุคคลจานวนหนึ่ งไปทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนที่เขาเห็นว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถให้ไปทา
หน้าที่ในการอานาจรัฐแทนเขา
การเลื อกตั้ง (Election) เป็ นตัวแทนประชาชน เป็ นกิ จกรรมทางการเมื องอย่างหนึ่ งใน
ระบบการปกครองเชื่อว่าอานาจอธิ ปไตยหรื ออานาจสู งสุ ดในการปกครองเป็ นของปวงชนซึ่ งคิดค้น
ขึ้นแทนระบบการปกครองที่ถือคติอานาจอธิ ปไตยเป็ นของบุคคลใดบุคคลเดียวหรื อคณะบุคคล โดย
อ้างลัทธิเทวสิ ทธิ หรื ออภิอานาจ หรื อความมีคุณสมบัติพิเศษบางประการเป็ นเครื่ องมือให้ความชอบ
ธรรมในอ านาจปกครองของตน การเลื อ กตั้ง เป็ นกระบวนการที่ เ ลื อ กสรรรั ฐ บาลที่ จ ะมาท า
การปกครองและสร้ างความชอบธรรมให้แก่ อานาจการปกครองผูป้ กครองให้เป็ นไปโดยสั นติ
การเลื อกตั้ง ในประเทศที่ มีพรรคการเมื องหรื อกลุ่ ม การเมื องมากกว่าหนึ่ งพรรคหรื อหนึ่ งกลุ่ ม มี
บทบาทสาคัญในการยุติขอ้ ขัดแย้งในระบบการเมืองโดยเคารพและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์กติกา จะทา
ให้คู่ต่อสู ้ทางการเมืองยอมรับผลการตัดสิ นของผูเ้ ลือกตั้ง โดยฝ่ ายที่ชนะในคราวต่อไปตามวิถีทางที่
กฎเกณฑ์และกติ กาได้กาหนดไว้ วิธีการเช่ นนี้ ช่วยอานวยให้การสื บต่ออานาจทางการเมื องและ
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การปกครองเป็ นไปอย่างสันติวธิ ี ไม่ตอ้ งอาศัยวิธีการที่ผดิ กฎหมายและไม่ชอบธรรม เช่น การปฏิวตั ิ
รัฐประหาร เป็ นกลไกในการสับเปลี่ยนอานาจ ดังนั้น กระบวนการเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมา
นี้ จึงแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในประเทศที่มีพรรคการเมืองที่มีอานาจและอิทธิ พลมากที่สุดเพียง
พรรคเดี ย ว หรื อกลุ่ มคณะบุ ค คลเพี ย งคณะเดี ย ว ซึ่ ง ใช้ก ารเลื อกตั้ง เป็ นเพี ยงข้ออ้า งในการสร้ า ง
ความชอบธรรมในอานาจการปกครองเท่านั้น มิใช่ เป็ นกลไกเพื่อขจัดความขัดแย้งหรื อเพื่อตัดสิ น
การสื บต่ออานาจแต่อย่างใด (กรมการปกครอง, 2532, หน้า 8-9)
นอกจากนั้น กระบวนการเลือกตั้งยังเป็ นกลไกสาคัญของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชน การไปใช้สิท ธิ เลื อกตั้งท าให้บุค คลเกิ ดความรู ้ สึก ว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสัง คมของ
ประเทศ มีความเชื่อมัน่ และศรัทธาในความสามารถของตนเองและเพื่อนมนุ ษย์วา่ สามารถตัดสิ นใจ
เลือกรัฐบาล เลือกรู ปแบบการปกครอง วิธีดาเนิ นการปกครอง ระบบเศรษฐกิ จเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองได้ การเลื อกตั้งจะนาไปสู่ ความพยายามของประชาชนที่ จะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและ
การกระทาของรัฐบาล ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้มีบูรณาการภายในระบบการเมืองของชาติและ
ระดมประชาชนเข้าร่ วมในระบบการเมืองระบอบประชาธิ ปไตยมากขึ้น
การแสดงออกซึ่ งการเป็ นเจ้า ของอ านาจอธิ ป ไตยและการยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ
ความชอบธรรมในสิ ทธิ และอานาจของผูป้ กครอง ประชาชนอาจแสดงออกได้หลายวิธี ในระบบ
การเมืองการปกครองปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นระบบเสรี ประชาธิ ปไตยหรื อประชาธิ ปไตยของปวงชน
ในประเทศสังคมนิ ยมทางหนึ่ งที่ประชาชนแสดงออกโดยการเลื อกตั้ง ด้วยเหตุน้ ี ผปู ้ กครองในทุก
ระบบการเมืองจึงจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในอานาจปกครองให้แก่ตนเอง
การเลื อกตั้งจะนาไปสู่ ความพยายามของประชาชนที่จะมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและ
การกระทาของรัฐบาล ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้มีบูรณาการภายในระบบการเมืองของชาติและ
ระดมประชาชนเข้าร่ วมในระบบการเมืองระบอบประชาธิ ปไตยมากขึ้น
จากความหมายและความสาคัญของการเลือกตั้งนั้นได้สรุ ปถึงทฤษฎีการลงคะแนนเสี ยง
เลื อกตั้งซึ่ งนักสังคมศาสตร์ ได้แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ (กรมการปกครอง, 2538, หน้า 42-43) และ
หนึ่งแนวคิด คือ
1. ทฤษฎี ปั จจัย ตัวก าหนด (Deterministic Theories) ระบุ ว่า “ปั จจัย ทางสังคมเป็ น
ตัวกาหนด ที่สาคัญของพฤติกรรมการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง” ซึ่ งทฤษฎี ประเภทนี้ เป็ นการเสนอ
เงื่อนไขที่กาหนด “รู ปแบบ” (Pattern) ของพฤติกรรมซึ่ งไม่ได้มุ่งที่จะสรุ ปรวมเชิ งนิ รนัย (Deductive
Generalization) หรื อ ไม่ ไ ด้มุ่ ง ที่ จ ะท านายพฤติ ก รรมในอนาคตหากให้ป ระโยชน์ ส าคัญในด้า น
การจัดตัวแปรอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกันในทางเศรษฐกิจ สังคม ให้เป็ นระเบียบ
2. ทฤษฎีความสานึ กเชิ งเหตุผล (Conciously Rational Theories) เน้นที่ปฏิ กิริยาของ
ความสานึ กตรึ กตรองของผูไ้ ปใช้สิทธิ ออกเสี ยงที่ มีต่อการบริ หารการเลื อกตั้ง นโยบายของพรรค
และสหภาพของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับว่ากรอบความคิดเชิ งเหตุผล (Rational
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Framework) ของผูไ้ ปใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อกตั้ง เสมื อนกับ การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคในทาง
เศรษฐศาสตร์
3. ทฤษฎีระบบ (System Theories) เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
โดยการพิจารณาเชิ งระบบทัว่ ไปว่า ปั จจัยแวดล้อมที่เกิ ดขึ้นเฉพาะช่วงสมัยที่มีการเลือกตั้ง ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่มีผลระยะสั้น (Short-Term Forces) เช่น ความสนใจในตัวผูส้ มัครความเห็นต่อนโยบายและ
ปั ญหาทางการเมื อง ภาพพจน์ที่ มี ต่อการปฏิ บตั ิ ง านของพรรค สถานการณ์ ภายในและภายนอก
ประเทศ เป็ นต้น จะผันแปรในแต่ละช่ วงสมัยของการเลื อกตั้งเมื่อประมวลรวมกันแล้วจะมีผลต่อ
ปั จจัยพื้นฐาน คือ ความนิ ยมพรรคซึ่ งอาจทาให้ผลู ้ งคะแนนเสี ยง เปลี่ ยนความนิ ยมพรรคจากพรรค
หนึ่ งไปยังอีกพรรคหนึ่ ง เป็ นการแกว่งออกจากสภาวะสมดุล “ปกติ” และเมื่อถึงการเลื อกตั้งคราว
ต่อไปก็มกั จะแกว่งกลับโดยนัยเดียวกันเช่นนี้เรื่ อยไป
3. หลักการของการเลือกตั้ง
นักรัฐศาสตร์ ตลอดจนนักกฎหมายมหาชน มักจะอ้างที่มาของหลักปรัชญาการเลือกตั้งว่า
ปรากฏอยู่ใ นปฏิ ญญาสากลว่า ด้วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ข้อที่ 21 ซึ่ ง ระบุ ส าระส าคัญเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ใ น
การปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนโดยมีกระบวนการเลือกตั้งที่แท้จริ ง
รองรับ นัน่ คือ การเลื อกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่เบี่ ยงเบนไปจาก “หลักการเลื อกตั้งแบบเสรี และ
เที่ยงธรรม” (Free and Fair Elections) ซึ่ งจะต้องเป็ นการเลื อกตั้งอย่างลับ (Secret) มีความเป็ น
อิสรเสรี (Freedom) เป็ นวาระ (Period) อย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) เป็ นการทัว่ ไป (Universal
Suffrage) และเป็ นการเลือกตั้งที่แท้จริ ง (Genuine Election)
อย่างไรก็ตาม การเลื อกตั้งจะมีความหมายและถื อเป็ นฐานที่มาของความชอบธรรมได้
จะต้องมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์สากลในการเลือกตั้งที่ได้รับการยอมรับทัว่ ไป ดังนี้
1. ความเป็ นอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of Election) หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์
ในการเลื อกตั้งจะต้องเป็ นไปอย่างอิสรเสรี ปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ดว้ ยประการใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการให้อามิสสิ นจ้าง หรื อการใช้อิทธิ พลบีบบังคับที่เป็ นเหตุให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจาก
เจตจานงที่แท้จริ งของผูอ้ อกเสี ยงเลือกตั้ง
2. หลัก การเลื อกตั้ง ตามก าหนดระยะเวลา (Periodic Election) หมายถึ งการจัดให้มี
การเลือกตั้งตามกาหนดระยะเวลาอันแน่นอน เช่น กาหนดให้มีการเลือกตั้งทุก 4 ปี หรื อ 6 ปี เป็ นต้น
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี โ อกาสตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป กครองว่ า ได้ ป ฏิ บ ัติ ต าม
เจตนารมณ์ของประชาชนหรื อไม่ และเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการพิจารณาความชอบธรรมในการใช้
อานาจของผูป้ กครองและเป็ นเงื่อนไขเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผูป้ กครอง
ได้โดยสันติวิธี ผูป้ กครองที่ใช้อานาจโดยชอบธรรมในระหว่างที่อยูใ่ นอานาจเมื่อครบวาระแล้วก็มี
โอกาสได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกเข้ามาใหม่
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3. หลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งจะต้องดาเนิ นไป
ด้วยความบริ สุทธิ์ ตามตัวบทกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการครอบงาและเล่ห์
ทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิ พลทางการเมือง ทางเศรษฐกิ จ และสถานภาพทางสังคม เช่ น
นักการเมืองที่ อยู่ในตาแหน่ งใช้อานาจหน้าที่ ของตนเพื่อให้ได้มาซึ่ งคะแนนสนับสนุ น หรื อผูท้ ี่ มี
กาลังทางเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าใช้เงินทองทุ่มหาเสี ยง หรื อซื้ อคะแนนเสี ยงเพื่อตนเองหรื อสนับสนุ น
ผูส้ มัคร นอกจากนี้ การต่อสู ้แข่งขันระหว่างผูส้ มัครหรื อพรรคการเมือง จะต้องเป็ นไปอย่างอิสรเสรี
ภายในขอบเขตของกฎหมาย และเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ มีพ้ืนฐานอยู่บนความยุติธรรม และ
ความเสมอภาค รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้มีการคัดค้านการเลือกตั้งได้ หากการเลือกตั้งนั้นไม่เป็ นไปโดย
บริ สุทธิ์ อย่างแท้จริ ง
4. หลักการให้สิทธิ เลื อกตั้งเป็ นการทัว่ ไป (Universal Suffrage) หมายถึ ง การให้สิทธิ
เลื อกตั้งแก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างทัว่ ถึ งโดยไม่มีการกี ดกันหรื อจากัดสิ ทธิ บุคคลหนึ่ งบุคคลใดเป็ น
พิ เศษเนื่ องมาจากเพศ สี ผิว สถานภาพทางสั ง คม และเศรษฐกิ จ เงื่ อนไขข้อนี้ มี รากฐานมาจาก
ความเชื่อที่วา่ สิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมใช้อานาจอธิ ปไตยนั้นเป็ นของประชาชนทุกคน เว้นแต่กรณี ที่มี
ข้อจากัดอันเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป เช่น ไม่ให้สิทธิ เลือกตั้งแก่เด็ก พระภิกษุ และบุคคลที่มีจิตบกพร่ อง
5. หลัก ความเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายถึ ง การมี สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ง ของ
ประชาชนมีความสาคัญ และได้รับความยอมรับโดยเท่าเทียมกัน ไม่วา่ ผูเ้ ลือกตั้งนั้นจะมีสถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างใด มาตรการในการให้ความเสมอภาค เช่น การให้ผมู ้ ีสิทธิ
ออกเสี ยงเลือกตั้งคนหนึ่ งๆ ลงคะแนนเสี ยงได้เพียงคนละหนึ่งคะแนน (One Man One Vote) และ
คะแนนเสี ยงทุกๆ คะแนนมีน้ าหนักความสาคัญเท่ากัน
6. หลักการลงคะแนนลับ (Secret) หมายถึ ง การออกเสี ย งเลื อกตั้งของประชาชนเป็ น
เอกสิ ทธิ ของผูเ้ ลื อกตั้งโดยเด็ดขาด และได้รับการปกป้ องพิทกั ษ์โดยการออกเสี ยงลับ ทั้งนี้ เพื่อให้
การเลื อกตั้ง เป็ นไปโดยบริ สุท ธิ์ ปราศจากการข่ มขู่บีบ คั้นจากอิ ทธิ พลใดๆ ที่ จะมี ผลกระทบต่ อ
เสรี ภาพของผูเ้ ลือกตั้ง (ณัฐกร วิทิตานนท์ และธีรวัฒน์ ปาระมี, 2555, หน้า 36-37)
กรมการปกครอง (2538, หน้า 298-299) ได้ศึกษาถึ งพฤติกรรมการลงคะแนนเสี ยง
เลื อกตั้ง ของคนไทยในการเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ในการเลื อกตั้ง ทัว่ ไป เมื่ อ วันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยผลการวิจยั ที่ได้รับคือ
1. เหตุผลที่ไปลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้งส่ วนมากที่ไปลงคะแนน
เสี ยง เพราะอยากได้ผแู้ ทนที่ดีเพื่อรักษาสิ ทธิ ของตนตามระบอบประชาธิ ปไตย และเป็ นหน้าที่ของ
พลเมืองดีที่ควรกระทาตลอดจนอยากได้คระผูบ้ ริ หารประเทศเป็ นสาคัญ
2. เหตุผลที่ไม่ไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งผูท้ ี่ไม่ไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งส่ วนมากให้
เหตุผลว่าติดธุ ระสาคัญ รองลงมาคือเบื่อหน่ายพฤติกรรมของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเบื่อหน่ายพฤติกรรม
ของฝ่ ายรัฐบาลครั้งที่ แล้ว บางส่ วนให้เหตุ ผลว่าเบื่อหน่ ายพฤติกรรมของฝ่ ายค้านในรั ฐบาลครั้งที่
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แล้ว ลืม ขี้เกียจไป เสี ยเวลาเปล่า ไม่มีผสู ้ มัครที่ตนพอใจ การเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งไม่สะดวก
และไม่อยูใ่ นพื้นที่ในวันเลือกตั้ง
3. ประชาชนส่ วนมากมี ความเข้าใจถึ งวิธีปฏิ บตั ิ เลื อกตั้งในกรณี เมื่ อได้รับบัตรแล้วไม่
ประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้ง อย่างไรก็ตามยังมี บางส่ วนที่ ยงั เข้าใจไม่ถูกต้อง
โดยยังคงเข้าใจว่านาบัตรเลือกตั้งไปคืนแก่คณะกรรมการตรวจคะแนนซึ่ งเป็ นวิธีปฏิบตั ิแบบเดิ มๆ
หรื อเข้าใจว่าหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหี บโดยบัตร โดยไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายใดๆ หรื อวิธีการอื่นๆ
เช่น ทาลายบัตรเลือกตั้ง หรื อนาบัตรเลื อกตั้งออกนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่ งการกระทาดังกล่าว นอกจาก
จะทาให้บตั รเลือกตั้งกลายเป็ นบัตรเสี ยแล้วการทาลายบัตรเลือกตั้งหรื อการนาบัตรเลือกตั้งออกนอก
เขตเลือกตั้งยังเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมายอีกด้วย
4. ผูใ้ ห้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งส่ วนมากตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเอง
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งแม้จะมีระยะเวลาตัดสิ นใจมากน้อยต่างกันบ้างก็ตาม ซึ่ งแสดงว่าประชาชนมี
ความรู ้ ความคิดเห็ นทางการเมืองและมีข่าวสารทางการเมืองที่ดีพอสมควรนอกจากนี้ บทบาทของ
สื่ อมวลชนเช่ น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์มีส่วนสาคัญทาให้ประชาชนรู ้ จกั ตัวผูส้ มัครรั บ
เลือกตั้งมากขึ้นอีกด้วย
5. ในการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งผูท้ ี่ ไปใช้สิทธิ ส่วนมากตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงด้วย
ตัวเอง ซึ่งแสดงถึงความมีวฒ
ุ ิภาวะทางการเมืองของแต่ละบุคคลมากขึ้น
6. ในด้านหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผูไ้ ปใช้สิทธิ มีแนวโน้มที่จะคานึ งถึ ง
คุณสมบัติส่วนตัวของผูส้ มัครมากกว่าคานึงถึงพรรคการเมืองของผูส้ มัครคานึ งถึงคุณสมบัติส่วนตัว
ของผูส้ มัครก่อนถ้าดีจึงดูพรรคการเมือง และที่นอ้ ยที่สุดคือไม่คานึงถึงพรรคการเมืองและคุณสมบัติ
ส่ วนตัวของผูส้ มัคร
สรุ ป พฤติ ก รรมในการมี ส่ ว นร่ ว มเลื อ กตั้ง เหตุ ผ ลที่ ต ัด สิ น ใจลงคะแนนเสี ย งมัก จะ
คานึ งถึ งพรรคการเมื อง เพราะเชื่ อว่าพรรคสามารถแก้ไขปั ญหาสาคัญของประเทศได้ ศรัทธาใน
ชื่ อเสี ยงของพรรคนิ ย มในตัวหัวหน้าพรรค เป็ นส าคัญ สาหรับผูท้ ี่ ตดั สิ นใจลงคะแนนเสี ย งโดย
คานึ งถึงคุณสมบัติส่วนตัวของผูส้ มัคร ประกอบกับผูน้ าฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายท้องถิ่นมักจะมีเหตุผล
ว่าผูส้ มัครคนใดสามารถทาประโยชน์ให้แก่ทอ้ งถิ่นเชื่ อในความสามารถ การทาหน้าที่เป็ นปากเสี ยง
แทน จึงทาให้ผทู ้ ี่ลงคะแนนเสี ยงไม่คานึ งถึ ง ทั้งพรรคการเมืองและคุ ณสมบัติส่วนตัวของผูส้ มัคร
ตัดสิ นใจโดยมีผแู ้ นะนาหรื อชักชวนเป็ นสาคัญกลุ่มผูน้ าในชุมชนเป็ นสาคัญ
4. แนวคิดเกีย่ วกับระบบอุปถัมภ์
เมื่ อกล่ าวถึ งระบบอุ ปถัมภ์ในกระบวนการเลื อกตั้งแล้ว แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างผูอ้ ุ ปถัมภ์และผูร้ ั บอุ ปถัม ภ์ หรื ออาจเห็ นได้เป็ นรู ปธรรมได้แก่ การซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง ซึ่ ง
พฤติกรรมการซื้ อสิ ทธิ -ขายเสี ยง สัมพันธ์กบั ระบบอุปถัมภ์ตามแนวคิดของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์
(2543, หน้า 38) ใน “สองนัคราประชาธิ ปไตย” โดยคาจากัดความตามระบบอุปถัมภ์ ผูไ้ ด้รับ
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ประโยชน์มากก็คือผูอ้ ุปถัมภ์ แต่ผอู ้ ุปถัมภ์จะต้องรับผิดชอบต่อการกินดีอยูด่ ีของผูร้ ับอุปถัมภ์ดว้ ยกฎ
แห่งศีลธรรมของระบบอุปถัมภ์ คือการตอบแทบซึ่ งกันและกันเป็ นหลักสาคัญ แต่ปัจจุบนั นี้ การเอา
รัดเอาเปรี ยบผูท้ ี่อยู่ในฐานะที่ดอ้ ยกว่ามีมากขึ้น ผลที่จะเกิดตามมาก็อาจเป็ นการรวมตัวของชนชั้น
ผูร้ ับอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือตนเองซึ่ งมีลกั ษณะของการเกิดชั้นทางสังคม
ระบบอุปถัมภ์เป็ นผลมาจากความเชื่ อของคนไทยในเรื่ องบุญกรรมและเรื่ องตายแล้วเกิ ด
ใหม่ เช่น ความเชื่ อที่วา่ ผูท้ ี่เกิดมาท่ามกลางเงินทองมีทรัพย์สิน อานาจ วาสนา เป็ นเพราะกรรมที่ทา
ไว้แต่ปางก่อน คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุที่บุญบารมีที่สะสมไว้แต่ปางก่อนแตกต่างกันทา
ให้คนไทยยอมรับความแตกต่างในฐานะตาแหน่งที่ลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติและ
ธรรมดา และยึดถื อความแตกต่างเป็ นหลักสู งต่ าของฐานะตาแหน่ งในการจัดระเบี ยบทางสังคม
(อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวนิ ทร์พนั ธุ์, 2539, หน้า 3-4)
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จานวนมาก ต่างได้เคยมีการเลือกตั้งทางการเมืองอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งนับตั้งแต่ได้รับเอกราช การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่คงมีอยูส่ ามารถบอกได้เกี่ยวกับ
ผลของการแข่งขันระหว่างพรรค ในเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ุปถัมภ์กบั ผูร้ ับอุปถัมภ์และ
ความชัดแจ้งของลักษณะที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพของประชาธิ ปไตยแบบผูอ้ ุปถัมภ์ และผูร้ ับอุปถัมภ์
พลวัตของการแข่งขันทางการเมือง ได้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ุปถัมภ์กบั ผูร้ ั บ
อุปถัมภ์มีอย่างน้อย 4 ทางด้วยกัน (อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวนิ ทร์พนั ธุ์, 2539, หน้า 100-101)
1. ช่ วยปรั บปรุ งอานาจต่อรองของผูร้ ับอุ ปถัมภ์ต่อผูอ้ ุปถัมภ์ โดยการช่ วยเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของทรัพยากรของเขา
2. ส่ งผลสนับสนุ นให้เกิ ดบูรณาการในระดับแนวตั้งของโครงสร้ างแบบผูอ้ ุปถัมภ์ และ
ผูร้ ับอุปถัมภ์จากระดับหมู่บา้ นจนถึงรัฐบาลกลาง
3. นาไปสู่ การสร้ างกลุ่ มผูอ้ ุ ป ถัมภ์และผูร้ ั บ อุ ป ถัมภ์แบบปิ รามิ ด (New Patron-Client
Pyramids) และทาให้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ได้กลายเป็ นการเมือง
4. ช่ วยเสริ มสร้ างให้กลุ่มอุปถัมภ์ และผูร้ ับอุปถัมภ์ที่เป็ นกลุ่มตรงข้ามกันยังคงยืนอยู่ได้
ในระดับท้องถิ่น (Opposition Patron-Client Pyramids)
การเลือกตั้งระดับชาติ ทาให้เกิดความจาเป็ นสาหรับพรรคการเมืองในระดับนี้ ที่ตอ้ งสร้าง
เครื อข่ายของความสัมพันธ์ลงไปจนถึ งระดับท้องถิ่ น โดยมากแล้วพรรคการเมืองจะทาวิธีน้ ี ก็โดย
การยึดเอากลุ่มอุปถัมภ์และผูร้ ับอุปถัมภ์ที่มีอยู่ (Existing Patron-Client Clusters) เครื อข่ายของระบบ
อุปถัมภ์ได้กลายมาเป็ นวิธีการที่พรรคการเมืองใช้ในการหาคะแนนเสี ยงในชนบท ผูร้ ับอุปถัมภ์
ในทางการเมื องมัก จะถู ก พรรคการเมื องใช้ ใ ห้เป็ นหัวคะแนน โดยอาจให้ผ ลตอบแทนแก่ ผูร้ ั บ
อุปถัมภ์ เช่น การให้สัญญาในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนกับคะแนน
เสี ยง ดังตัวอย่าง ในการแข่งขันระหว่างพรรคคอมมิวนิ สต์กบั พรรคคริ สเตียนเดโมแครต ในอิตาลี
และเวเนซู เอลา เป็ นต้น ทั้งหมดเป็ นกระบวนการทางการเมืองของมวลชนที่ได้รับการจัดตั้งจาก
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เบื้องบนเชื่ อมโยงมาจนถึ งท้องถิ่ น กลุ่มการเมืองท้องถิ่ นถูกผนวกเข้าไปภายในระบบอุปถัมภ์และ
ต้องสู ญเสี ยความเป็ นตัวของตัวเอง อนึ่ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง จึงเกิดขึ้นเพราะเป็ น
การแสดงออกของผูย้ ึดถือระบอบประชาธิ ปไตย แต่ประชาชนอีกประเภทหนึ่ งไปลงคะแนนเสี ยง
เลื อกตั้งเพราะต้องการการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ บริ การและเกียรติยศชื่ อเสี ยงที่ตนเองจะได้รับ
สนองตอบจากการลงคะแนนเสี ย งนั้น บางคนไปลงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้ง โดยค านึ ง ถึ ง บุ ญคุ ณที่
ผูส้ มัครหรื อญาติของตนก็มีไม่นอ้ ย
ประชาชนที่ ไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งเพื่อแสดงออกถึ งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย จึงเป็ นพวกที่มีอิสรเสรี ภาพในการแสดงออกถึงพฤติกรรมของตนเองอย่าง
เต็มที่ส่วนประชาชนที่ไปลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเพราะต้องการแลกเปลี่ ยนกับผลประโยชน์ที่เป็ น
ทรัพย์บริ การ ความสะดวกสบายหรื อการได้รับการยอมรับความเป็ นพวกเดียวกัน จึงเป็ นพวกที่ไม่มี
อิสรเสรี ภาพในการลงคะแนนเสี ยง จึงมีการซื้ อขายเสี ยงกันขึ้นในประชาชนกลุ่มดังกล่าวซึ่ งนับว่า
เป็ นอุปสรรคที่สาคัญยิง่ ต่อระบอบประชาธิ ปไตย (ชัยอนันต์ สมุทรวณิ ช, 2535, หน้า 11)
สรุ ป ระบบอุปถัมภ์ ยังคงมีบทบาทสาคัญในระบบการเมืองของไทยเพราะว่าวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาเป็ นเหตุให้มีการสั่งสอนให้ประชาชนมีความรู ้สานึ กในบุญคุณต่อผูอ้ ื่น เช่นในกรณี
ที่มีการเลื อกตั้ง ถึ งแม้วา่ ผูส้ มัครรับเลื อกตั้งจะไม่จ่ายเงิ นซื้ อเสี ยงให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งโดยตรงแต่
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งดังกล่าวเคยช่ วยเหลื อทาบุญงานศพหรื อช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ชาวบ้านไม่ได้
รั บ ความเป็ นธรรม เมื่ อถึ ง เวลาเลื อกตั้ง ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้ง ด้วยความส านึ ก ในบุ ญคุ ณที่ ผูส้ มัค รรั บ
เลื อกตั้งได้กระทาไว้ ก็จะลงคะแนนเสี ยงให้แก่ ผูส้ มัครบางครั้ งญาติ พี่น้องบางคนไปรั บเงิ นจาก
หัวคะแนนของผูส้ มัครไว้แล้วด้วยความสานึกในบุญคุณของญาติที่มาขอร้องให้ลงคะแนนเสี ยงให้
ผูส้ มัครคนใดคนหนึ่ง เขาก็จะลงให้ดว้ ยความสานึกที่ญาติมีบุญคุณต่อตนเอง
5. การเลือกตั้งท้องถิ่น
แต่ เดิ มนั้นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ ง ได้แก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด (อบจ.)
เทศบาล องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) กรุ งเทพมหานคร (กทม.) และเมื อ งพัท ยาต่ า งก็ มี
กฎหมายที่ ใช้ในการเลื อกตั้งเป็ นของตนเองหรื อบางท้องถิ่ น เช่ น องค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้
นาเอากฎหมายเลือกตั้งของเทศบาลมาใช้บงั คับอนุ โลม ซึ่ งกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าวได้บญั ญัติให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาการให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเลื อกตั้ง และให้มีอานาจออกกฎหมายกระทรวงวางระเบียบ
การลงคะแนนและกิจการอื่นๆ และผูม้ ีบทบาทอานาจให้หน้าที่ในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามกฎหมายเลื อกตั้งเดิ มคือ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 บัญญัติวา่ คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ง เป็ นผูค้ วบคุ ม และด าเนิ นการจัดหรื อจัดให้ มี ก ารเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร
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สมาชิกวุฒิสภา สมาชิ กสภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไป
โดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรม และหมวด 9 การปกครองส่ วนท้องถิ่ น มาตรา 285 กาหนดว่าองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องมี สภาท้องถิ่ นและคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นให้มาจากการเลื อกตั้งโดยตรง
ของประชาชนหรื อมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และให้ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรง
และลับ ประกอบกับ มาตรา 43 แห่ ง พระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง พ.ศ. 2541 ก าหนดว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้ง จะควบคุ ม และดาเนิ นการจัดให้มี
การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ไม่ เ กิ น 5 ปี นับ แต่ ว นั ที่ พ ระราชบัญ ญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ง พ.ศ. 2541 ใช้บงั คับ จากสาเหตุ ดงั กล่ าว
จึงส่ งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2546
เป็ นต้น มาส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ค รบวาระการด ารงต าแหน่ ง ของสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ถูกยุบสภาจะต้องมีการจัดการ
เลือกตั้งตามกฎหมายฉบับนี้ ซ่ ึ งมีรูปแบบวิธีการและผูร้ ับผิดชอบจัดการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปจาก
การเลือกตั้งตามกฎหมายเดิม ต่อมาจนกระทั้งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ งได้
บัญ ญัติ ไ ว้ใ น หมวด 11 มาตรา 230 บัญ ญัติ ว่ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง เป็ นผู ้ค วบคุ ม และ
ดาเนิ นการจัดหรื อจัดให้มีการเลื อกตั้งหรื อการสรรหาสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไปโดย
สุ จริ ตและเที่ยงธรรม และหมวด 14 การปกครองส่ วนท้องถิ่น มาตรา 275 กาหนดว่าองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งมี ส ภาท้อ งถิ่ น และคณะผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ให้ ม าจากการเลื อ กตั้ง โดยตรงของ
ประชาชนหรื อมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ให้ใช้วธิ ี ออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เป็ นการเปลี่ ยนแปลงจาก
วิธีการเดิ มเป็ นอย่างมาก คื อ มีคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการเสนอแนะและให้ความเห็ นชอบในการบริ หารจัดการเลื อกตั้งและให้หัวหน้า
พนักงานส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้งมากขึ้น
คือ ให้หัวหน้าพนักงานส่ วนท้องถิ่ นมีบทบาทในฐานะเป็ นผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นและมีบทบาทในฐานะเป็ นหนึ่ งในคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง เป็ นต้น
การเลื อกตั้งท้องถิ่ นระบบใหม่ตามพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นต้องใช้วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
โดยตรงและลับ (ม.6) และตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติ มถึ ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 กาหนดให้คณะกรรมการ
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การเลื อกตั้งต้องจัดให้มี การเลื อกตั้งภายใน 45 วันนับ แต่ วนั ที่ สมาชิ ก สภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ นครบวาระ หรื อภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นพ้นจาก
ตาแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการครบวาระ (เช่น ตาย ลาออก ถูกสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง) เว้นแต่
วาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยูไ่ ม่ถึง 180 วัน
1. โครงสร้ างการบริ หารจัดการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 สามารถสรุ ปโครงสร้างการบริ หารจัดการเลือกตั้งในรู ปคณะกรรมการได้ 4
ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 คณะกรรมการการเลื อกตั้ง (กกต.) เป็ นผูค้ วบคุ มและรับผิดชอบการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทัว่ ราชอาณาจักร
ระดับ 2 คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจ าจัง หวัด (กกต.จังหวัด ) เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมและกากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด
ระดับ 3 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น)
มีจานวน 5 คนเท่ากันทุกแห่ งทุกประเภทมีหวั หน้าพนักงานส่ วนท้องถิ่ นนั้นเป็ น กกต. ท้องถิ่นโดย
ตาแหน่ ง ส่ วนที่ เหลื อจากการสรรหาอี กแห่ ง ละ 4 คน เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเสนอแนะและให้
ความเห็นชอบจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ระดับ 4 คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ง (กปน.) เป็ นของพนัก งานผูด้ าเนิ น
การเลือกตั้งรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการลงคะแนนและการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้ โดยมี สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาจังหวัด และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเช่ นกระทรวงมหาดไทยสานัก งานตารวจแห่ ง ชาติ และ
กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านธุ รการและสนับสนุ นการบริ หารจัดการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง (มาตรา 1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเลื อกตั้งเมื่อมี กรณี ที่ตอ้ งมี การเลื อกตั้ง เช่ น
กรณี การเลื อกตั้งทัว่ ไป คือ ครบวาระยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่ วนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใดมีงบประมาณไม่เพียงพอให้นางบสะสมมาใช้เพื่อ
การเลือกตั้ง หากไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทารายการค่าใช้จ่ายใน
ส่ ว นที่ จ าเป็ นและไม่ เ พี ย งพอพร้ อ มด้ว ยเหตุ ผ ลเสนอกระทรวงมหาดไทยซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงาน
รั บผิดชอบในการกลัน่ กรองเพื่ อเสนอขออนุ มตั ิ จากคณะรั ฐมนตรี โดยสานัก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็ นหน่วยงานที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่ องนี้ (ระเบียบข้อ 11 และ ข้อ 12)
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3. การกาหนดวิธีการหรื อลักษณะต้องห้ามในการหาเสี ยงของผูส้ มัครตามพระราชบัญญัติ
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2545 มาตรา 57 ห้ามมิให้ผสู้ มัครหรื อ
ผูใ้ ดกระท าการเพื่ อ จู ง ใจให้ ผู้มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ลงคะแนนให้ ต นเองหรื อ ผู ้ส มัค รอื่ น หรื อ งดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ ผูส้ มัค รอื่ นทานองเดี ย วกับพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่า ด้วยการ
เลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แต่พระราชบัญญัติการเลื อกตั้ง
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ฉบับนี้ มี
ความพิเศษแตกต่างกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ กวุฒิสภาใน
3 ประการ คือ
1. การประกาศนโยบายหรื อแนวทางการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมิให้ถือว่าเป็ นการให้หรื อสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใด
2. ให้ กกต. กาหนดวิธีการหรื อลักษณะต้องห้ามในการหาเสี ยงให้ชดั เจนว่ากรณี ใดบ้างที่
ทาไม่ได้
3. ห้ามดาเนิ นการหาเสี ยงเลือกตั้งเพื่อจูงใจผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง เช่น ห้ามบริ จาคหรื อให้เงิ น
หรื อทรัพย์สินแก่บุคคลหรื อองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสถานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กาหนด ตลอดจนห้ามจัดเลี้ ยงหรื อจัดมหรสพในช่ วงเวลาตั้งแต่วนประกาศให้มีการเลื อกตั้งหรื อ
ช่วงเวลา 60 วันก่อนวันครบวาระ การดารงตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
4. มาตรการป้ องกันการสมยอมการสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 100) ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่ผา่ นมามีการสมยอมการสมัครกันมาก กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นระบบใหม่จึงกาหนดว่าสมัครแล้ว
ห้ามถอนการสมัคร กรณี ผสู้ มัครผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเท่ากับจานวนผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูส้ มัครสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ นมีจานวนน้อยกว่าหรื อเท่ากับสมาชิ กสภาท้องถิ่ นที่ พึงจะมี ในเขตเลื อกตั้ง ผูส้ มัครนั้น
ต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
5. การประกาศผลการเลื อกตั้ง (มาตรา 95) เนื่ องจากการเลื อกตั้งท้องถิ่ นระบบใหม่มี
การนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่ งแตกต่างกับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังนั้นเมื่อมีการ
นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็ จแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะเป็ นผูร้ วมผลคะแนนของแต่ละเขตเลื อกตั้งและรายงานผลการรวมคะแนนไปยังคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาจังหวัด หากคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดเห็ นว่าการเลื อกตั้งและ
การนับคะแนนของเขตเลื อกตั้งใดเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรมให้รายงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ในทางตรงกันข้ามหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับการร้ องเรี ยนหรื อ
เห็นว่าผูใ้ ดได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริ ตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจะ
เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการสื บสวนสอบสวน และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสื บสวนสอบสวน
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คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการให้ช่วยดาเนิ นการสื บสวน
สอบสวนได้ และเมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ ต้อ งส่ ง ส านวนพร้ อ มทั้ง ความเห็ น ให้ ค ณะกรรมการ
การเลื อกตั้งวินิจฉัยก่อนประกาศรับรองผลการเลื อกตั้ง (มาตรา 96 และข้อกาหนดคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งอนุ กรรมการสื บสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลื อกตั้งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546)
6. การให้ใบเหลือง-ใบแดง การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรื อ การเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง
หรื อ เรี ยกง่ายๆ ว่าการให้ใบเหลือง-ใบแดง เป็ นอานาจเฉพาะตัวของคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2545 ตั้ง แต่ ม าตรา 95-มาตรา 104 จึ ง ไม่ อาจมอบอานาจให้แก่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดหรื อบุคคลอื่นได้
7. การคัดค้านการเลือกตั้ง (มาตรา 102) การคัดค้านเป็ นกรณี ที่ตอ้ งกระทาภายหลังที่คณะ
กรรมการการเลื อกตั้งประกาศผลการเลื อกตั้งแล้วผูม้ ีสิทธิ คดั ค้าน ได้แก่ ผูส้ มัคร ผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 คน ผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอาเภอซึ่ งมี สิทธิ ยื่นคาร้ องคัดค้านการเลื อกตั้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 10 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง
8. ภารกิจสาคัญที่กฎหมายได้ส่วนราชการสนับสนุ นการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
8.1 การจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุ นช่ วยเหลื อการปฏิบตั ิงานเลื อกตั้งท้องถิ่น (มาตรา 25)
เมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใดหากผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร้องขอ
ความช่ วยเหลื อต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด กรณี ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีพนักงานส่ วนท้องถิ่ น
หรื อเจ้าหน้าที่ไม่พอในการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ง หรื อกรณี ที่มีเพียงพอแต่จาเป็ นต้องให้
บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเลื อกตั้งในบางกรณี และมีความเป็ นกลางให้ผวู ้ ่าราชการ
จัง หวัดสนับ สนุ นหรื อ แจ้ง หน่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้องให้ ส่ ง ข้า ราชการพนัก งานหรื อ ลู ก จ้า งเพื่ อ
ช่ วยเหลื อในการปฏิ บตั ิงานเลื อกตั้งท้องถิ่ นโดยถื อปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นฯ มาตรา 25
8.2 การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภัย ในการเลื อ กตั้ง (มาตรา 26)
การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภัยในการเลื อกตั้งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การเลื อกตั้ง ซึ่ งจะมี ผลทาให้การเลื อกตั้งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยหรื อไม่ การทาหน้าที่ ส่วนนี้
กฎหมายกาหนดให้เป็ นบทบาทอานาจหน้าที่ของผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอาเภอและพนักงานฝ่ าย
ปกครองหรื อตารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นอกจากนี้ มาตรา 26 ยังกาหนดให้ผบู ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติ ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อ
นายอาเภอจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง ตามที่ผอู ้ านวยการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร้องขอ (ประมาณหน่วยเลือกตั้งละ 2 คน)
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ดังนั้น การปฏิ บตั ิในเบื้องต้นให้ใช้กาลังตารวจเป็ นหลักในการรักษาความปลอดภัยและ
ความสงบเรี ยบร้ อย หากไม่เพียงพอให้นายอาเภอสนับสนุ นเจ้าหน้าที่เพิ่มเติ มให้ครบตามจานวน
โดยคัดเลื อกจากสมาชิ กอาสาสมัคร กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรกานันหรื อผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นสมทบ
กับเจ้าหน้าที่ตารวจ (ระเบียบข้อ 55-ข้อ 57)
8.3 การสนับสนุ นวัสดุ อุ ปกรณ์ และสถานที่ ในการเลื อกตั้ง วัสดุ อุ ปกรณ์ ตลอดจน
สถานที่ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง เช่น หอประชุ มอาเภอ หรื อโรงเรี ยน วัด มัสยิด ฯลฯ ส่ วนมากอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของทางราชการ ดังนั้น ขอให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นประสานขอรับการสนับสนุนไว้ให้พร้อมก่อนมีการเลือกตั้งทุกครั้ง
9. มาตรการป้ องกันการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยมิชอบ โดยที่คณะ
กรรมการการเลื อกตั้งได้พิจารณามอบหมายให้นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบี ยนท้องถิ่ นเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการจัดทาบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ฉะนั้น การจัดทาบัญชีรายชื่ อ การเพิ่มชื่ อ ถอนชื่อ
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งซึ่ ง กกต. จังหวัด ควรชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ โดยให้ประสานงาน
กับนายทะเบียนอาเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ให้คานึ งถึงการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
โดยมิ ชอบตามพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2545
มาตรา 43
10. สมาชิ กสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องวางตัวเป็ นกลาง
มิให้ใช้ตาแหน่งกระทาการที่เป็ นคุณ หรื อโทษแก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น
เนื่องจากมาตรา 29 และมาตรา 60 ห้ามมิให้ขา้ ราชการการเมือง สมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่กระทาการใดๆ อันเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่
ผูส้ มัคร ในกรณี มีหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าบุคคลดังกล่าวหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่ งหน้าที่
กระทาการใดๆ อันเป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษแก่ ผูส้ มัค ร เว้นแต่เป็ นการกระทาตามอานาจหน้าที่ใ ห้
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มี อ านาจสั่ ง ให้ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ยุ ติ ระงับ หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข
การกระทาดังกล่าว ในกรณี จาเป็ นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรั ฐผูน้ ้ ันพ้นจากหน้า ที่ เป็ นการชั่วคราว หรื อสั่ง ให้ป ระจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จังหวัดหรื อที่วา่ การอาเภอ หรื อห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
6. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง
การเลื อกตั้งเป็ นสิ ทธิ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์
เพื่ อไปท าหน้า ที่ ค ดั เลื อ กตัวแทนของตนเข้า ไปออกกฎหมายและเข้า ไปบริ หารประเทศ ดัง นั้น
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่ วมในการเลื อกตั้งและทาให้การเลื อกตั้งสุ จริ ตและเที่ยงธรรม ประชาชน
สามารถมีส่วนร่ วมในกระบวนการเลื อกตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช
2550 (หมวด 7) ให้อานาจแก่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
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1. สมัครเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
2. สอดส่ องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรื อเบาะแสการทุจริ ตซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง
3. ใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยพร้อมเพรี ยง
4. ร่ วมตรวจสอบการเลื อกตั้ง โดยเป็ นสมาชิ ก หรื ออาสาสมัค รขององค์ก ารเอกชนที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง
5. ร่ วมเป็ นเจ้าหน้าที่จดั การเลื อกตั้งในระดับต่างๆเช่ น กรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้ง
กรรมการนับ คะแนน กรรมการการเลื อกตั้งประจาร่ วมองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น กรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เป็ นต้น
การมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้ง สามารถจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมก่อนการเลือกตั้ง
1. ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อไม่
2. ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
3. ร่ วมรณรงค์เลือกตั้ง
4. ฟังการปราศรัยนโยบายของผูส้ มัครและพรรคการเมือง
5. สอดส่ องดูแลพฤติกรรมที่มิชอบ
6. ศึกษาประวัติผสู้ มัคร
7. ให้การศึกษาแก่ประชาชน
8. การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมระหว่างการเลือกตั้ง
1. สังเกตการณ์การซื้ อเสี ยง
2. ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
3. ติดตามการนับคะแนน
4. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
5. แจ้งเหตุหากพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ
6. ชักชวนประชาชนไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
7. ไม่รับเงินซื้ อเสี ยง
8. ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งให้เป็ นไปตามกติกา
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมหลังการเลือกตั้ง
1. ติดตามผลการเลือกตั้ง
2. ติดตามผลการใช้สิทธิ เลือกตั้ง
3. ติดตามการจัดตั้งรัฐบาล
4. ติดตามตรวจสอบการทางานของผูแ้ ทนที่เราเลือก
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5. แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง ถ้าพบว่ามีการกระทาโดยมิชอบ
การลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2554
อธิ บายการเตรี ยมตัวไปใช้สิทธิ เลือกตั้งดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อนามสกุลสถานที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน ผูม้ ี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ควรอ่ า นประกาศ ณ ที่ ว่ า การอ าเภอ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เทศบาลหรื อ ที่
ทาการผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อตรวจสอบชื่ อนามสกุล และสถานที่เลื อกตั้งว่าจะต้องไปลงคะแนนที่หน่ วย
เลื อกตั้งใด (ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ข้อ 75) ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ตรวจสอบชื่อนามสกุล และสถานที่เลือกตั้งจากเอกสารที่
แจ้งรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.10) ซึ่ งจะส่ งถึ งเจ้าบ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่
ถูกต้องให้ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป (ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 77)
ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ก่อนการเลื อกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน ผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง หรื อเจ้าบ้านสามารถยื่นคาร้ องขอ
เพิม่ ชื่อหรื อถอนชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ พร้อมนาหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้านและ
บัตรประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัวอื่ น ที่ ท างราชการออกให้แสดงด้วย (ระเบี ย บ กกต. ว่า ด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 79 และข้อ 85)
ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ในกรณี ที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้ สามารถทาการแจ้งเหตุได้โดยมี 2 วิธี ดังนี้
วิธี ที่ 1 แจ้ง “ก่ อน” วันเลื อกตั้งไม่ น้อยกว่า 7 วัน ตามพระราชบัญญัติก ารเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2544 มาตรา 35 วรรคสอง คือ
1. ผูแ้ จ้ง คือ เจ้าบ้าน ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้แจ้งเหตุ โดยให้แจ้ง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31 หรื อทาเป็ นหนังสื อ ซึ่ งอย่างน้อยต้องระบุเลขประจาตัวประชาชนและที่อยู่
ตามทะเบียนบ้านให้ชดั เจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้ดว้ ยเหตุใด
2. ยื่นคาร้ องต่อนายทะเบียนอาเภอ หรื อนายทะเบียนท้องที่ หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน
3. ต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
4. นายทะเบี ยนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ่ นจะลงรับหนังสื อแจ้งเหตุน้ นั ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ กรณี แจ้งทางไปรษณี ยใ์ ห้ถือวันที่ตามการประทับตราไปรษณี ย ์ เป็ นสาคัญ
(ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 114)
เมื่อนายทะเบียนพิจารณาว่าเหตุที่แจ้งว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้เป็ นเหตุจาเป็ นตาม
กฎหมายและเป็ นเหตุอนั จาเป็ น จะหมายเหตุไว้ในบัญชีการแจ้งเหตุจาเป็ นแล้วลงลายมือชื่อรวมถึง
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ระบุวนั เดือน ปี กากับเอาไว้ แต่ถา้ นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่าเหตุที่แจ้งมิใช่
เหตุจาเป็ น นายทะเบียนต้องทาการแจ้งผูย้ ื่นคาร้ องให้ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
แล้วจึงเก็บหนังสื อแจ้งเหตุไว้เป็ นหลักฐาน (ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 115) หรื อ
วิธีที่ 2 แจ้ง “หลัง” วันเลื อกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วนั เลื อกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตา 36 วรรคหนึ่ง คือ
ถ้ามิได้แจ้งเหตุจาเป็ นก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ให้ดาเนินการแจ้งได้ภายใน 7 วัน
นับแต่ วนั เลื อกตั้ง เป็ นอี กกรณี หนึ่ ง (ระเบีย บ กกต. ว่า ด้วยการเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 116) โดยมีวิธีการเหมือนเช่นเดียวกันกับการแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า 7 วัน แต่กรณี น้ ี ผูแ้ จ้งต้องแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอาเภอ หรื อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 7
วัน นับแต่วนั เลือกตั้งเท่านั้น
ทั้งนี้ ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้ โดยเลือกใช้วิธีหนึ่ งวิธีใด
ใน 2 วิธีน้ ีขา้ งต้นย่อมทาได้ท้ งั สิ้ น
เหตุจาเป็ นที่สามารถแจ้งได้
ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ข้อ 113 มี 5 ประการ คือ
(1) มีกิจธุ ระจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งเดินทางไปยังท้องถิ่นอื่น และไม่อาจเดินทางกลับมายังที่
เลือกตั้งได้ทนั ภายในระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
(2) เดินทางออกนนอกราชอาณาจักร
(3) มีถิ่นที่อยูห่ ่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
(4) ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
(5) มีเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
ข้ อสั งเกต
“การนับระยะเวลา” กฎหมายใช้คาว่า “นับแต่วนั เลื อกตั้ง” ดังนั้นคาว่า “นับแต่” จะเริ่ ม
นับตั้งแต่วนั ใด กกต. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 40/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 มีมติวา่
ให้เริ่ มนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 193/3 คือมิให้นบั วันแรกแห่ งระยะเวลานั้น
เข้าด้วยกัน หมายถึ งให้เริ่ มนับตั้งแต่ วนั ถัดไปนั่นเองตัวอย่า งเช่ น หากมี ก ารเลื อกตั้งในวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2555 จะเริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป วันสุ ดท้ายที่จะต้องแจ้ง
เหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้งก็คือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้น
สาหรั บการจัดท าบัญ ชี รายชื่ อของผูเ้ สี ยสิ ท ธิ น้ นั ให้ผูอ้ านวยการทะเบี ยนกลาง หรื อผู้
ได้รับมอบหมาย จัดทาบัญชีรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้ง หรื อแจ้งแล้วแต่นายทะเบียนมองว่ามิใช่ เหตุจาเป็ น โดยให้จดั ทาบัญชี ดงั กล่าว
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แยกจาแนกรายตาบลหรื อรายชุมชนของแต่ละเขตเลือกตั้ง นามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.32 แล้วจึงติดประกาศ
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น หรื อสถานที่
อื่นๆ ที่เหมาะสม หรื อสถานที่ที่ชุมชนแน่นหนา และจึงมอบให้กบั ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และ กกต.จว. รักษาไว้เป็ นหลักฐานต่อไป (ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 118)
การเลือกตั้งเป็ นหน้ าที่
ภายใต้ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย การเลื อ กตั้ง ถื อ เป็ นกระบวนการที่ มี
ความส าคัญอย่างมาก บทบัญญัติข องรั ฐธรรมนู ญเองก็ มองเช่ นนั้น จึ งกาหนดให้การไปใช้สิท ธิ
ลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งเป็ นหน้าที่ของประชาชน หากไม่ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ อนั
สมควรก็จะต้องเสี ยสิ ทธิ บางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเสี ยสิ ทธิทางการเมือง เมื่อไม่ ได้ ไปสิ ทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นทุกประเภท ถ้าหากผูใ้ ดไม่ไปใช้
สิ ทธิ เลื อกตั้งโดยมิ ได้แจ้งเหตุ อนั สมควร มาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 กาหนดให้ผนู ้ ้ นั เสี ยสิ ทธิ 6 ประการ ดังนี้
(1) สิ ทธิ ยนื่ คาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(2) สิ ทธิ ร้องคัดค้านการเลือกกานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่
(3) สิ ทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(4) สิ ทธิ สมัครรั บเลื อกเป็ นกานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่
(5) สิ ทธิ เข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
(6) สิ ทธิ เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสี ยง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ทั้งนี้ การเสี ยสิ ทธิ ท้ งั 6 ประการดังกล่ าว ให้มีกาหนดเวลาตั้งแต่วนั เลื อกตั้งครั้ งที่ ผนู ้ ้ นั
ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้ง จนถึ งวันที่ ผนู ้ ้ นั ได้ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นครั้งต่อไป โดยไม่นบั รวมถึงการเลือกตั้งในระดับชาติ คือ การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้ง
ส.ว. ด้วยแต่ประการใด
ข้ อสั งเกต
1. หากการเสี ยสิ ทธิ น้ นั เกิ ดจากการที่เราไม่ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งระดับชาติ คือ ส.ส. หรื อ
ส.ว. บุ คคลนั้นจะต้องไปใช้สิทธิ เลื อกตั้ง ส.ส. หรื อ ส.ว. หรื อสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้อ งถิ่ น อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง จึ ง จะท าให้ สิ ท ธิ ที่ เ สี ย ไปนั้นกลับ คื นมา (พระราชบัญญัติ ประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. 2550
มาตรา 27)
2. หากการเสี ยสิ ทธิ น้ นั เกิ ดจากการที่เราไม่ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งระดับท้องถิ่ น บุคคลนั้น
จะต้องไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.อบต. ส.ท. ส.อบจ. สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร และสมาชิกสภาเมือง
พัทยา หรื อ นายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร และนายกเมือง
พัทยา อย่างใดอย่างหนึ่ ง (แล้วแต่กรณี ) จึงจะทาให้สิทธิ ที่เสี ยไปนั้นกลับคืนมาได้ (พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 37)
สาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการและหน่ วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้กาหนดให้การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการเมื องภาค
ประชาชนด้านการเลือกตั้งประกอบด้วย 6 กิจกรรมคือ ตรวจบัญชี รายชื่ อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
หรื อไม่ร่วมรณรงค์เลื อกตั้งลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งร่ วมเป็ นคณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้ง
ติดตามผลการเลื อกตั้ง และแสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง ถ้าพบว่ามีการกระทาโดยมิชอบ
ประเด็นในการศึกษาคือ ประเด็นที่หนึ่ งตรวจบัญชี รายชื่ อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ซึ่ งประชาชน
ต้องไปตรวจบัญชี รายชื่ อว่าตนเป็ นผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งหรื อไม่ ประเด็นที่สองประชาชนร่ วมรณรงค์
เลือกตั้งในกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งเพื่อเชิ ญชวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไปใช้สิทธิ ในการเลือกผูแ้ ทนของ
ตนเข้าไปทาหน้าที่ดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยสุ จริ ตยุติธรรม ประเด็นที่สาม
ประชาชนไปลงคะแนนใช้สิทธิ ในการเป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตยด้วยการออกเสี ยงเลื อกตั้งเลื อก
ผูแ้ ทนของตนเพื่ อทาหน้าที่ ใ นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้เกิ ดประโยชน์สูง สุ ด ประเด็ นที่ สี่
ประชาชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งร่ วมเป็ นเจ้าหน้าที่จดั การเลื อกตั้งในระดับ
ต่างๆ เช่ น กรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งกรรมการนับคะแนน กรรมการการเลื อกตั้งประจาร่ วม
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นประเด็ นที่ ห้า ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมหลังการเลื อกตั้งใน
การติดตามผลการนับคะแนนให้เป็ นไปอย่างบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และประเด็นที่หก ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการตรวจสอบและใช้พลังกลุ่มเพื่อถอดถอนนักการเมืองเมื่อพบว่ามีการกระทาโดยมิชอบใน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีดงั นี้
งานวิจัยในประเทศ
ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (2550) ศึกษาเรื่ องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง:ฐานรากของการเมือง
ภาคพลเมือง พบว่า การเมืองภาคพลเมืองที่มีประสิ ทธิภาพมีคุณภาพและมีความกระตือรื อร้น ดังนั้น
การพัฒนาคนและการสร้างพลเมืองต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่ อง และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ
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การพัฒนาพลเมือง จึงไม่มีวิธีการใดเหมาะสมเท่ากับการบรรจุไว้ในการกาหนดเป็ นนโยบายหลัก
บรรจุ เป็ นหลัก สู ตรการศึ ก ษาพร้ อมกับ การปรั บ เปลี่ ย นสภาพแวดล้อมทางสั ง คมและการเมื อ ง
ที่สนับสนุนการสร้างพลเมืองเป็ นแรงขัดเกลาทางสังคมเป็ นแรงเสริ มต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ และให้
เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนเพราะการเมืองภาคพลเมืองคือ การเมืองของทุกคนเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวมของทุกคนพลเมืองเป็ นฐานรากของการเมืองภาคพลเมื อง พลเมืองที่กระตือรื อร้นสร้ าง
การเมืองภาคพลเมือง ขณะเดี ยวกันการเมืองภาคพลเมืองที่มีคุณภาพก็เพาะบ่มพลเมืองได้เช่ นกัน
การเรี ยนรู ้การเมืองภาคพลเมืองและการสร้างพลเมืองจึงแยกจากกันไม่ได้ และต้องอาศัยความตั้งใจ
เรี ยนรู ้ในปรัชญาประชาธิ ปไตยที่แท้อย่างมีสติใช้ปัญญาและการฝึ กตนในการเป็ นพลเมืองคุ ณภาพ
ของประเทศเท่านั้นจึงเป็ นคาตอบ
ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2550) ศึกษาการปฏิบตั ิการของกลุ่มองค์กรขบวนการประชาสังคม
ชนบทไทยกับนัยยะของการเมื องภาคพลเมือง พบว่า ปฏิ บตั ิ การของประชาสังคมในพื้นที่ ลุ่มน้ า
ปากพนังเป็ นการทาแทนมากกว่าการท้าทายหรื อเผชิ ญหน้า บทบาทการทาแทนจึงโดดเด่นแม้วา่ ใน
บางกิจกรรมของการปฏิบตั ิอาจจะก้าวล่วงไปในการท้าทายหรื อเผชิ ญหน้า แต่ก็ยงั มีการปฏิบตั ินอ้ ย
ส่ วนการขัดขวางหรื อต่อต้านมีบทบาทน้อยมาก ดังนั้นปฏิบตั ิการของกลุ่มองค์กรขบวนการในพื้นที่
แห่ ง นี้ จึง มี ล ัก ษณะปฏิ สั ม พัน ธ์ เชิ ง ประสานมากกว่า บทบาทของการท าแทน ในขณะที่ รัฐ หรื อ
ราชการอ่ อนแอที่ จะปฏิ บตั ิ ภารกิ จให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ บทบาทการท าแทนจึ งเป็ นเหมื อนกับเป็ น
การสมยอมของรัฐ เช่ น รั ฐอ่ อนแอหรื อมี ประสิ ทธิ ภาพปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จบริ การประชาชนต่ า การที่
ประชาชนทาแทนเกี่ยวกับการสร้ างระบบการเงินของตนเองแม้ว่ารู ปแบบที่ประชาสังคมการเงินที่
สร้างขึ้นจะต่างกันจากตัวแบบของรัฐแต่รัฐก็สมยอม เช่นเดี ยวกับรัฐอ่อนแอในการปฏิบตั ิงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมจึ งปล่อยให้เครื อข่ายและกลุ่มองค์กรด้านอนุ รักษ์ดาเนิ นการแทนรัฐในกิ จกรรมต่างๆ
ยิง่ เร่ งการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในพื้นที่แห่ งนี้ ยิ่งกลับมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุ
ตามแนวพระราชดาริ แต่หน่ วยงานรัฐก็ยิ่งเร่ งส่ งทรัพยากรเข้าไปในพื้นที่ก่อเกิ ดขึ้นของนิ เวศแบบ
ใหม่ แต่กลไกรัฐอ่อนขาดทิศทางในการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมและขาดทักษะในการแสวงหา
การมี ส่ วนร่ วมกับ ประชาสัง คม เหล่ านี้ ต่างเป็ นเงื่ อนไขนาไปสู่ รูป แบบปฏิ บตั ิ อารยะขัดขื นจาก
ประชาสังคมแม้ว่าจะเป็ นเพียงระดับทาแทนก็ตาม เมื่อประชาสังคมทาแทนได้ผลสาเร็ จในระดับ
หนึ่ งแล้วกลไกรัฐเร่ งเข้าไปเสริ มสร้ างกิ จกรรมร่ วมกับประชาสังคมเหล่านั้นด้วยประชาสังคมใน
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จึงเป็ นการไปสร้างความรุ นแรงความเจ็บปวดแก่รัฐ จากที่รัฐมีความเคยชิ นกับ
การใช้อานาจแบบทาแทนประชาชนตลอดมา ประชาชนเจ็บปวดเพราะโครงสร้างรัฐที่ผกู ขาดการใช้
อานาจและผนวกกิ จกรรมปกติของประชาชนไปดาเนิ นการ ดังนั้นเมื่อประชาชนกลับมาดาเนิ นวิถี
ชีวติ ปกติเองอีกครั้งหนึ่งเพราะประสิ ทธิ ภาพของรัฐและข้อจากัดของรัฐโดยการที่ประชาชนทาแทน
อานาจรัฐและท้าทายอานาจรัฐหรื อเผชิญหน้ารัฐ เท่ากับประชาสังคมปฏิสัมพันธ์เชิ งอานาจกับรัฐที่
สร้ างให้ รั ฐสู ญเสี ยพื้นที่ การแสดงอานาจความเจ็บปวดจึ งพุ่งเป้ ากลับมาสู่ รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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หากรั ฐหรื อหน่ วยงานราชการไม่ เท่า ทันกับ การปรั บ ตัว ไม่เข้าใจบริ บ ทสถานการณ์ ใ หม่ก็ จะยิ่ง
เจ็บตัวมากยิง่ ขึ้น
โกวิทย์ พวงงาม และคณะ (2550) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างกลไก
การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่า ลักษณะปั ญหาการทุจริ ตใน อปท. ดังนี้
1. สภาพหรื อลักษณะปั ญหาการทุจริ ตที่เกิ ดจากการทุจริ ตด้านงบประมาณการทาบัญชี
การจัดซื้ อจัดจ้างและการเงิ นการคลังส่ วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุ จริ ตใน อปท. เกี่ ยวกับด้าน
งบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้ อจัดจ้างและการเงินการคลังมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่
ปฏิบตั ิหรื อไม่ทาตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่ องที่มีการให้จดั ทาและไม่จดั ทาซึ่ งเมื่อ
พิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนเรื่ องที่กลุ่ม อปท. ไม่จดั ทาอันเป็ นผลก่อให้เกิดการทุจริ ตใน
อปท. ดังตัวอย่าง เช่ น มี อปท. ไม่ทาทะเบียนยืมเงิ นไม่ทาบัญชี คุมรายรับรายจ่ายพัสดุ ให้เป็ น
ปัจจุบนั ไม่มีการทาหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุไม่มีการทาการลงบัญชี รายรับรายจ่ายมี อปท. ไม่มี
การทารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็ นรายเดือนมี อปท. ที่ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจรับพัสดุตรวจสอบพัสดุและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี และไม่จดั ให้มีการแต่งตั้งผูแ้ ทน
ชุมชนหรื อผูแ้ ทนประชาคมเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อจัดให้มีก็เป็ นการแต่งตั้งคน
หน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับ
การจัดซื้ อจัดจ้างใน อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็ นกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างตรวจรับงานจ้าง
บางส่ วนยังไม่เป็ นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่ าย
2. สภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากตัวบุคคลข้อมูลตัวเลขจากการสารวจ
พบว่าการทุจริ ตเกิดจากตัวบุคคลโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่ วนปรากฏ
ว่า มีญาติหรื อพวกพ้องมาเป็ นผูร้ ับเหมาการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรื อกลุ่ม
ญาติ ของตัวเองบุ คคลที่ เป็ นพนักงานท้องถิ่ นกับผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นซึ่ งบางส่ วนใช้ตาแหน่ งของตน
แสวงหาผลประโยชน์บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลังหรื อว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิ นบุค ลากรและผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ นบางส่ วนมี การจ่ายเงิ นของการคลัง โดยไม่ มีหลักฐาน เช่ น
การเขียนเติมจานวนเงินหรื อการรับเงินเก็บภาษีรับเงินเก็บค่าขยะเก็บเงินมาแล้วก็ไม่นาส่ งให้คลังซึ่ ง
เมื่อมีการกระทาเป็ นประจาหรื อบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่นาส่ งหรื อมีการหนี ไปหรื อส่ วนหนึ่ ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็ค ตลอดจนการนาของหลวงหรื อของทางราชการไปใช้เป็ นการส่ วนตัว
ตลอดจนการปิ ดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
คุณากร กรสิ งห์ (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการนาหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ค่อนข้างมาก ได้แก่ อบต.
บ้า นแดน อบต. กลางแดด อบต. ทับ กฤชใต้ ส่ ว นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ มี ก ารน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ค่อนข้างน้อย ได้แก่ อบต. เกรี ยงไกร อบต. หนองยาว และ อบต. โคกหม้อ
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2. ปั ญหาและอุปสรรคในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้ง 6
แห่ งมี ปัญหาในหลักการสาคัญๆ คล้ายคลึ งกัน ได้แก่ ปั ญหาหลักการมี ส่วนร่ วม คือประชาชนมี
พฤติ กรรมการเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมต่ า ปั ญหาหลัก ความโปร่ ง ใสคื อ อบต. ไม่ ค่ อยมี ก ารตรวจสอบ
ความโปร่ งใสอย่างต่อเนื่ อง และมักเป็ นการตรวจสอบด้านเดียว คือตรวจสอบจากเอกสารเป็ นหลัก
ปั ญหาหลักนิ ติธรรมคือ อบต. ไม่ค่อยมี การเผยแพร่ กฎระเบี ยบให้ประชาชนได้รับทราบ ปั ญหา
หลักคุณธรรม คื อไม่ค่อยมีการอบรมเรื่ องคุ ณธรรมอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาหลักความรับผิดชอบคือ
อบต. ส่ วนใหญ่ไม่ค่อยเอาใจใส่ ปัญหาชุมชนเท่าที่ควร ปั ญหาหลักความคุม้ ค่า คือโครงการบางเรื่ อง
ไม่ ส ามารถท าได้เ นื่ อ งจากงบประมาณไม่ เพี ย งพอ และปั ญหาหลัก ความเสมอภาค คื อ ยังคงมี
การเลือกปฏิบตั ิ
3. ปั จจัยทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ โดยปั จจัยการเมืองภายใน ได้แก่ ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติกบั
ฝ่ ายบริ ห าร ความสั ม พันธ์ ที่ ดีร ะหว่า งฝ่ ายข้า ราชการการเมื องกับ ข้า ราชการประจา และปั จจัย
การเมืองภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ข้าราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลองค์กรเอกชนประชาชน ความสัม พันธ์ ที่ดีระหว่างองค์การ
บริ หารส่ ว นตาบลอื่ น และความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่า งนัก การเมื อ งระดับ ท้อ งถิ่ น และระดับ ชาติ
ส่ ว นปั จ จัย รองที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ได้แ ก่
โครงสร้ างระบบงานทรัพยากรทางการบริ หาร ได้แก่ บุคลากรและงบประมาณ นอกจากนี้ ปัจจัย
อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ คือเกณฑ์การประเมินและรางวัลตอบแทน
มนู ญ จันทร์ สมบรู ณ์ (2550) ศึ ก ษาเรื่ องวัฒนธรรมธรรมาภิ บ าลของผูน้ าท้องถิ่ นและ
ประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล พบว่า ระดับความมี วฒั ธรรมธรรมาภิ บาลของผูน้ า
ท้องถิ่ นและประชาชนจะอยู่ในระดับปานกลาง ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อความมี
วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผูน้ าท้องถิ่น ได้แก่ ปั จจัยด้านขนาดของ อบต. ปั จจัยด้านการกล่อมเกลา
การเรี ยนรู ้ ทางการเมื อง ได้แก่ ลักษณะการเลี้ ยงดู ของพ่อแม่ในวัยเด็ก การเป็ นสมาชิ กในชุ มชน
การติ ดตามข่ า วสารทางการเมื อง การมี โอกาสพูดคุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นประสบการณ์ ใ น
การดารงตาแหน่งทางการเมือง การเข้าร่ วมประชุ มอบรมสัมมนา และปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวฒั นธรรมธรรมาภิบาล
ของประชาชน ได้แก่ ปั จจัย ด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ ปั จจัยด้านขนาดของ อบต. ปั จจัยด้านการกล่อมเกลาการเรี ยนรู ้ ทางการเมือง ได้แก่ ลักษณะ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยเด็ก การติดตามข่าวสารทางการเมือง การมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ น การเข้าร่ วมประชุ มอบรมสัมมนาปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการ
ปกครองท้องถิ่น พบว่า ความคิดความเชื่ อบางประการของสังคมท้องถิ่นซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อความมี
วัฒ นธรรมธรรมาภิ บ าล เช่ น ความคิ ด ว่า การเมื อ งไม่ ใ ช้ห น้า ที่ ข องประชาชน ความเกรงกลัว
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ผูม้ ีอานาจ การยอมรับนับถือผูม้ ีอานาจผูม้ ีบารมี ความกลัวที่จะถูกกล่าวหาว่าไปจัดผิด ความเกรงใจ
ระบบอุปถัมภ์หรื อพวกพ้อง
สถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ ง มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (2551) ศึก ษาวิจยั เรื่ อง
การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศผลการศึกษา พบว่า
การพัฒนาของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของการเลือกตั้งเริ่ มตั้งแต่
กฎหมายเลือกตั้งฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 ต่อมาจนถึงฉบับปั จจุบนั ซึ่ งมี
การพัฒนาการมาตามลาดับ
ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2551) ศึกษาเรื่ องพัฒนาการการเมืองภาคประชาชน : บทสังเคราะห์
และข้อสังเกตปรากฏการณ์ในสังคมการเมืองไทย พบว่า การเมืองภาคประชาชนหรื อการเมืองภาค
พลเมื องเป็ นปรากฏการณ์ ใ หม่ ที่ เกิ ด ขึ้ นท่ า มกลางสั ง คมเปิ ดกลุ่ ม ทางสั ง คมจะเรี ย กนามว่า ภาค
ประชาชน หรื อภาคพลเมือง หรื อภาคประชาคมจะเป็ นตัวกระทาทางการเมือง (Political Actors)
ที่ เ พิ่ ม เข้า มาจากอดี ต ที่ มี ส ถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ขุ นนางข้า ราชการและนายทุ น หรื อ นัก ธุ ร กิ จ
ซึ่ งพัฒนาการมาตามลาดับเวลาแต่ในทศวรรษกว่าที่ผา่ นมานี้ พบตัวกระทาทางการเมืองใหม่น้ ี เพิ่ม
บทบาทอย่า งสู ง มากในระยะเวลาอันสั้ นดัง นั้นการเพิ่ ม ตัวกระท าทางการเมื องใหม่ น้ ี ใ นบริ บ ท
การเมืองแบบตัวแทนเป็ นปรากฏการณ์ทางการเมืองภาคประชาชนที่ มีความเคร่ งเครี ยดในช่วงกลาง
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เชื่ อว่าการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการพัฒนาให้เป็ น
กลไกควบคู่ก ับ การเมื องในระบบตัวแทนนั่นหมายถึ ง ว่า การเมื องภาคประชาชนพัฒนาสู งขึ้ นมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นก็เท่ากับไปเติมศักยภาพของการเมืองในระบบให้มีคุณภาพมากขึ้นการเมือง
ภาคประชาชนหรื อภาคพลเมืองต้องพัฒนาในบริ บทการเมืองแบบตัวแทนที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้
แต่ ก ารเมื องในระบบตัวแทนมี ข ้อจากัดมี ปั ญหาทางความชอบธรรมมี ข ้อจ ากัด ในทางคุ ณภาพ
ประสิ ทธิภาพหรื อการตอบสนองประชาชน
ดังนั้นทางแก้ไขของระบบการเมืองหรื อการเมืองเชิ งสถาบันทั้งนักการเมืองที่มาจากการ
เลื อกตั้งรั ฐบาลข้าราชการต้องกระทาหลายๆ มรรควิธีหนึ่ งในจานวนหลากหลายมรรควิธีน้ นั คื อ
การเมืองภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง ไม่แย่งตาแหน่ งไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ไต่เต้าแต่เป็ นการเพิ่ม
อานาจการต่ อรองจากภาคประชาสัง คมหรื อภาคประชาชนต้องพัฒนาไปสู่ ความชอบธรรมจาก
ประชาชนโดยรวมมิ ใ ช่ จากัดจาเพาะในหมู่ พวกเช่ นนั้นการพัฒนาที่ เสนอเป็ นข้อสั ง เกตทั้ง 6
ประการประกอบด้วยการพัฒนาด้านองค์กรการพัฒนาด้านความไว้วางใจการพัฒนาด้านผูน้ าการ
พัฒนาด้านการเชื่ อมโยงเครื อข่ายการพัฒนาด้านการเกณฑ์หรื อการระดมการสื่ อสารการทาให้เป็ น
ข่าวหรื อเป็ นประเด็นสาธารณะจะยกระดับความชอบธรรมความไว้วางใจการเคลื่ อนไหวจากภาค
ประชาชนให้เกิ ดแก่ ภาพรวมของประเทศได้และสามารถสร้ างให้เกิ ดในระดับชุ มชนท้องถิ่ นได้
เช่นเดียวกันเพราะการเมืองภาคประชาชนมีหลายระดับหลายมิติ
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ไพบูลย์ โพธิ์ สุ วรรณ (2551, หน้า 235-236) ศึกษาเรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่ นสู่
ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในประเทศไทย พบว่า กระบวนการกาหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ มีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานที่มีลกั ษณะร่ วม รวม
7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายและวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร ขั้นตอนที่ 2
การจัดเก็บและวิเคราะห์ ขอ้ มูล ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดประเด็นดาเนิ นงานและการหารื อชุ มชน
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่ น ขั้นตอนที่ 5 การลงมื อปฏิ บตั ิ ขั้นตอนที่ 6
การสร้างความเป็ นเจ้าของของชุ มชน และขั้นตอนที่ 7 การขยายผลการดาเนิ นงาน โดยมีปัจจัยร่ วม
สาคัญที่ส่งผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ และการกาหนดยุทธศาสตร์ ไปสู่ ความสัมฤทธิ์ รวม 6 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยแรก ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้างเปิ ดรับความคิดเห็นของคนอื่น ปั จจัยที่สอง
ประชาชนมี ส่ วนร่ ว ม ผ่า นกลไกการมี ส่ วนร่ ว มที่ เป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะท้องถิ่ น ปั จจัย ที่ ส าม
ความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะความร่ วมมือระหว่างฝ่ ายบริ หารกับฝ่ ายสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ปั จจัยที่สี่ ผูน้ าเพื่อนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุ มชนให้ดีข้ ึน ปั จจัยที่ห้า ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานภายใต้ขอ้ จากัด และปัจจัยที่หก สภาพสังคมที่ตื่นตัวและเสี ยสละ
ประเด็นปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็ นสิ่ ง
ที่จะต้องเรี ยนรู ้ และแก้ไขโดยตลอดส่ วนเรื่ องงบประมาณก็ไม่ได้มีปัญหาเนื่ องจากการดาเนิ นงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นดาเนิ นงานตามขี ดความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่เท่านั้น และยัง
พบว่า กระบวนการก าหนดยุท ธศาสตร์ ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ก าหนดโดยราชการ
ส่ วนกลาง ไม่ไ ด้สนับสนุ นการนานโยบายของผูบ้ ริ หารองค์ก รปกครองครองส่ วนท้องถิ่ นไปสู่
การปฏิ บตั ิเนื่ องจากไม่ได้ให้ความสาคัญกับนโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่
เน้นการให้ความสาคัญของการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกเพื่อกาหนดประเด็น
การพัฒนา ทาให้ไม่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์
ศรี พชั รา สิ ทธิ กาจรแก้วพิจิตร (2551) ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
คือ 1) หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิ ติธรรมและความเสมอภาค 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลัก
ความคุม้ ค่า 5) หลักความมัน่ คง 6) หลักความมีส่วนร่ วม 7) หลักคุณธรรมและ 8) หลักการใช้อานาจ
หน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะด้านนโยบายสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนาองค์ประกอบต่างๆ ของ
หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิและควรประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย โดยจัดลาดับ
ความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพบริ บทจริ ง
โกวิทย์ กังสนันท์ (2552) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ธรรมาภิบาลภาครัฐ : รากฐานและความท้าทาย
ต่อรัฐบาลไทย พบว่า ปั ญหาสังคมที่ขยายขอบเขตกว้างขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นย่อมแสดงให้
เห็นความจาเป็ นที่รัฐบาลต้องมีความรู ้และความสามารถในการบริ หารมากขึ้นเช่นกันทั้งนี้ เพราะว่า
การแก้ไขปั ญหาสาธารณะต้องมีแนวทางที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับปั จจัยและบริ บทต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องแต่จากการสังเกตการณ์ทวั่ ไปทั้งแนวคิดทางทฤษฎีและกรอบการปฏิบตั ิของการแก้ปัญหา
สาธารณะส่ วนใหญ่ยงั ติดยึดอยูก่ บั ความคิดของการบริ หารแบบเก่าที่เน้นความสาคัญของอานาจรวม
ศูนย์ของรัฐบาลทั้งในด้านการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิ บตั ิระบบราชการซึ่ งเป็ น
กลไกของรั ฐ บริ ห ารงานแบบเน้น การจั ด ชั้น บัง คับ บัญ ชาและการควบคุ ม ด้ว ยกฎหมาย และ
กฎระเบียบเป็ นทางการอย่างเคร่ งครัดแนวคิดของธรรมาภิบาลโดยทัว่ ไป และธรรมาภิบาลภาครัฐ
โดยเฉพาะชี้ให้เห็นว่าบริ บททางสังคมในด้านต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วการบริ หารสาธารณะใน
ฐานะเครื่ องมือของรัฐบาลจึงควรมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที่เป็ นจริ งด้วย
ปั ญหาและข้อจากัดด้านต่างๆ รัฐบาลไทยจึงต้องอยู่ภายใต้ความคาดหวังและแรงกดดัน
จากประเด็นธรรมาภิบาลจึงครอบคลุมตั้งแต่ประเด็น 1) บทบาทของรัฐบาลในกรอบธรรมาภิบาล
2) ความท้าทายด้านความชอบธรรม 3) ความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ 4) การจัดบริ การ
สาธารณะในรู ปแบบใหม่ 5) การกระจายอานาจของรัฐบาลมากขึ้น 6) การเพิ่มภาระหน้าที่ดา้ น
การประสานงานบริ การ และ 7) ความท้าทายด้านการจัดการ
รังสรรค์ อินทน์จนั ทน์ (2552) ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิ จ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มากที่สุดคือ นโยบายในการบริ หารจัดการการถ่ายโอนภารกิ จ (ขั้นตอนระดมพลัง) รองลงมาคือ
ทรัพยากรทางการบริ หาร (งบประมาณ) วัฒนธรรมองค์กร (การทางานเป็ นทีมและการมีส่วนร่ วม)
โดยมีภาวะผูน้ า (เผด็จการแบบมีศิลป์ ) มีค่าน้อยที่สุดโดยความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิ จให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต มีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการจัดระเบียบชุ มชนสังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ด้านโครงสร้ าง
พื้ นฐาน ด้า นการบริ หารจัด การอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นการวางแผน
การส่ งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว และด้านศิลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจน้อยที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพื่อเปรี ยบเทียบสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า มีเพียงระดับการศึกษา และรายได้ เท่านั้นที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ สาหรับการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ คูณ มีเพียง 2 ปั จจัยเท่านั้น
คือ ภาวะผูน้ าและนโยบายในการบริ หารจัดการการถ่ายโอนภารกิจที่สามารถทานายความเป็ นไปได้
ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเกือบทุกด้าน
วันทนา จัน ทพันธ์ (2552) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ นต่ อการเมื องภาคพลเมื อง : กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความคิดเห็ นของนักศึ กษาต่อการเมื อง
ภาคพลเมือง ด้านการเมือง นักศึกษาคิดว่าข่าวการเมืองน่ าเบื่อหน่าย สาหรับกิ จกรรมที่นกั ศึกษามี
ความสนใจอยากมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ กิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทางการเมือง
และผูท้ ี่มีอิทธิ พลทางความคิดและการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ บิดา-มารดา รองลงมา คือ สื่ อมวลชน
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ความคิ ดเห็ นต่อการเมืองภาคพลเมื องโดยรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 2) นโยบายรัฐบาล 3) การมีส่วนร่ วม 4) คุณธรรมและจริ ยธรรมของนักการเมื อง และ
5) สิ ทธิ มนุ ษยชน นักศึกษามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้าน นักศึกษา
เห็ นด้วยมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย และด้านนโยบาย
รั ฐบาล และนัก ศึ ก ษาเห็ นด้ว ยมาก 3 ด้า น คื อ ด้า นการมี ส่ วนร่ วมในฐานะที่ เ ป็ นพลเมื อง ด้า น
คุณธรรมและจริ ยธรรมของนักการเมือง และด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต่อการเมืองภาคพลเมือง โดยจาแนกตามสถานะภาพทัว่ ไป
ของนักศึกษา พบว่า เพศ และภูมิลาเนา ไม่มีความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นแต่พบว่า นักศึกษาที่
มีอายุต่างกันความคิดเห็นต่อการเมืองภาคพลเมืองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
ส่ วนนักศึ ก ษาที่ มี ค ณะสั ง กัดต่ า งกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการเมื องภาคพลเมื องแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โกวิทย์ พวงงาม (2553, หน้า 1-22) ศึกษาการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลและความโปร่ งใสใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นแบบได้พบจุดเด่นของโครงการ
และกิจกรรมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพสะท้อนการมีส่วนร่ วมและความโปร่ งใสในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและจุดเด่นในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้แก่ 1) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ลาปางมี ความโดดเด่ นในการส่ งเสริ มกิ จกรรมความร่ วมมื อด้านอาชี พและผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและ
กิจกรรมการใช้คลินิกเซ็นเตอร์ (Clinic Center) เป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือระหว่างส่ วนราชการกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 2) เทศบาลตาบลเกาะคามี ความโดดเด่นในโครงการความร่ วมมื อ
ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการบริ หารจัดการขยะการคัดแยกขยะการแปรรู ป
ขยะการเลี้ ยงไส้ เ ดื อ นและมี เ ครื อ ข่ า ยอาสาสมัค รของประชาชนด้า นการจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม
รวมทั้งการพัฒนาส่ งเสริ มเครื อข่ายกลุ่มอาชี พและผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มอาชี พโดยนาผลิ ตภัณฑ์จาหน่ าย
ที่ศูนย์โอท็อป (OTOP) 3) องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าผามีความโดดเด่นในโครงการความร่ วมมือ
ระหว่า งองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในการท าบันทึก ข้อตกลงการบริ หารจัดการขยะ ระหว่า ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การส่ งเสริ มกลุ่มสตรี และกลุ่มอาชี พในการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ่ น
การสร้ า งอาสาสมัค รพลเมื องเข้า มี ส่ วนร่ วมในการดู แลสุ ข ภาพ และโครงการจัดตั้ง ศู นย์รับ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน 4) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความโดดเด่นในกิจกรรมการสร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดทาคลินิกชุมชน (โรงพยาบาลชุมชน) โครงการหน้าบ้านน่ามอง โดย
มีการประเมินตรวจเยี่ยมและให้รางวัลจัดทาป้ ายเชิ ดชูแก่ครัวเรื อนที่มีความเป็ นบ้านน่ามองรวมทั้ง
การพัฒนาชุ มชนในเขตเทศบาลให้เป็ นเขตธรรมชาติและรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยมีกลไกอาสาสมัคร
พิทกั ษ์สิ่ง แวดล้อมและ 5) องค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนแก้วมี ความโดดเด่ นในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในรู ปแบบเวทีลานความคิดที่เรี ยกว่า “ข่วงกากึ๊ด” รู ปแบบ
อาสาสมัค รพลเมื อ งเช่ น อาสาสมัค รดู แ ลคนพิ ก ารผูด้ ้อ ยโอกาสและรู ป แบบความร่ ว มมื อ ใน
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การจัดการขยะโดยชุ มชน (โครงการชุ มชนถังขยะทองคา) ความร่ วมมือในการร่ วมกันสร้ างแก๊ส
ชีวภาพ (แก๊สขี้หมู) และความโดดเด่นในด้านมาตรการป้ องกันการทุจริ ต สาหรับรู ปแบบวิธีการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ หารกิ จ การขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ต้นแบบ ได้แ ก่
1) รู ปแบบ “การเปิ ดช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างหลากหลาย” โดยการให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นต้องเปิ ดช่ องทางให้ประชาชนรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 2)รู ปแบบ “การรับฟังความคิดเห็นและเวทีลานความคิดของประชาชน” โดยจัด
ให้มีเวทีรับฟั งความคิดเห็นหรื อเวทีการประชุ มทั้งทางการและไม่เป็ นทางการกับเวทีที่เป็ นสถานที่
พบปะพูดคุ ย อย่า งไม่ เป็ นทางการ ซึ่ ง เป็ นเวที ของกลุ่ ม ประชาชน มี ล ักษณะเป็ นลานความคิ ดที่
มี อิสระของประชาชนทุ ก เพศทุ กวัยซึ่ งท าให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นรับรู้ ข้อมูลปั ญหาและ
ความต้องการ รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา และ 3) รู ปแบบ “คณะกรรมการในลักษณะ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น” เป็ นการให้ตวั แทนกลุ่มประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่ วม
เป็ นคณะกรรมการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กุลวัชร หงษ์คู (2553) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ธรรมาภิบาลกับการบริ หารจัดการองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นกรณี ศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า บุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีทศั นคติใน
ทางบวกเกี่ ยวกับหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมากโดยเห็ นด้วยมากที่สุดในด้าน
หลักความเป็ นธรรม และหลักการมีวสิ ัยทัศน์เชิงยุทธ์ ตามลาดับ และเห็นด้วยมากในด้านหลักการมี
ส่ วนร่ วม รองลงมาคือหลักการบริ หารด้วยนิ ติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการตรวจสอบได้
หลักการยึดมติเสี ยงส่ วนมาก หลักความรับผิดชอบ หลักประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในด้าน
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมี ประสิ ท ธิ ภาพมาก ในด้า นประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิราชการรองลงมาคื อ ด้านการพัฒนา
องค์ก าร และด้า นคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารตามล าดับ ส าหรั บความต้องการหลัก ธรรมาภิ บาลใน
เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า บุคลากรจัดอันดับความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) หลัก
ความเป็ นธรรม 2) หลักความโปร่ งใส และ 3) หลักความรับผิดชอบ บุคลากรภายในเทศบาลนคร
สมุ ทรสาครที่ มีระยะเวลาในการทางานที่ แตกต่ างกัน มีระดับความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติใ น
ทางบวกต่อธรรมาภิบาลในองค์การไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
งาน และฝ่ ายหรื อหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในทางบวก
ต่อธรรมาภิบาลในองค์การแตกต่างกัน ระดับความรู ้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติใน
ทางบวกเกี่ ยวกับหลักธรรมาภิบาล และต่างก็มีอิทธิ พลต่อระดับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
บุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร
สุ รศักดิ์ โตประสี (2553) ศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริ หารงานคลังขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีธรรมาภิบาลในการบริ หารงานคลังในระดับ
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มากทุ ก ด้า น โดยเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ หลัก นิ ติธ รรมหลัก การมี ส่ วนร่ ว ม หลัก
ความสานึ กรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใสหลักประสิ ทธิ ภาพ และหลักการควบคุ มการคอร์ รับชัน่
และยังพบว่าธรรมาภิบาลในการบริ หารงานคลัง จาแนกตามภูมิหลังองค์กร ผลวิจยั แสดงให้เห็นว่า
ภูมิ ภาคที่ แตกต่า งกัน ส่ ง ผลให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลมี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ หารงานคลัง
แตกต่ า งกัน และยัง มี ข ้อเสนอแนะให้องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารตรวจสอบ
การทางานขององค์กรโดยภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
สิ ริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานของเทศบาล
ตาบลในจังหวัดนครปฐม พบว่า ทั้งประชาชนและพนักงานของเทศบาลตาบลมีความเห็นตรงกันว่า
การบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลในการให้บ ริ ก ารสาธารณะ ด้า นงานส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิ ต มี
ประสิ ท ธิ ผลมากที่ สุ ด ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
น้อ ยที่ สุ ด และปั จ จัย แวดล้อ มทางการบริ ห ารจัด การภายในองค์ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การบริ หารงานมากที่สุดคือ ภาวะผูน้ าที่เผด็จการแบบมีศิลป์ รองลงมาคือ ทรัพยากรทางการบริ หาร
จัดการงบประมาณ นโยบายขององค์กรขั้นการออกแบบแผนงาน วัฒนธรรมองค์กร ที่มีการทางาน
เป็ นทีมและการปรึ กษาหารื อ สมรรถนะหรื อความสามารถขององค์กร การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เทคโนโลยีขององค์กรแบบร่ วมกันทางาน และโครงสร้ างองค์ก รแบบโครงการ
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารงานน้อ ยที่ สุ ด ส่ ว นปั จ จัย แวดล้อ มทางการบริ ห ารจัด การ
ภายนอกองค์กรพบว่า สภาพแวดล้อมทัว่ ไปด้านการเมืองและสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านผูส้ นับสนุ น
หรื อผูส้ ่ งมอบปั จจัย การผลิ ตแก่ องค์กรส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานมากที่ สุดสาหรั บ
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครปฐมได้มากที่สุด
ได้แก่ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า ด้านทรัพยากรทางการบริ หารจัดการ ด้านการเมืองและด้านผูส้ นับสนุ น
หรื อผูส้ ่ งมอบปั จจัยการผลิตแก่องค์กร
วระชาติ ทนังผล (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริ หาร
การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพังงา พบว่าปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อการดาเนิ นงานตามหลัก ธรรมภิ บ าลอยู่ใ นระดับ ปานกลาง การด าเนิ น งานตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลอยู่ใ นระดับ มาก ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ นงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพังงาอยูใ่ นระดับสู ง ในส่ วนของประชาชนปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับปานกลาง การดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยูใ่ นระดับปานกลางความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพังงา ตามความคิดเห็นของประชาชนอยูใ่ นระดับสู ง
ณฐภัทร ถิรารางค์กูล (2556) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชน และการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ระดับ
การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชน และการบริ ห ารงานของ อบต. อยู่ ใ นระดับ มาก
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การบริ หารงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จาแนกตามเพศ การศึกษา อาชี พ และรายได้ พบว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิ จ
และสังคมต่างกัน การมีส่วนร่ วมทางการเมื องในภาพรวมและด้านการร่ วมกิ จกรรมการเลื อกตั้ง
แตกต่างกัน สาหรั บการมี ส่วนร่ วมการบริ หารงาน โดยรวมและเป็ นรายด้าน การมี ส่วนร่ วมทาง
การบริ หารในภาพรวมด้านการจัดทาแผนพัฒนาชุ มชนการจัดทาข้อบัญญัติ การจัดทางบประมาณ
รายจ่าย อบต. การประชุมสภา อบต. การจัดซื้ อจัดจ้าง อบต. แตกต่างกันยกเว้น เพศที่ภาพรวมไม่มี
ความแตกต่ า งกัน ประชาชนส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี ค วามกระตื อรื อร้ นหรื อสนใจทางการเมื อง เห็ นว่า
การเมืองเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อและไม่ตอ้ งการเข้ามามีส่วนร่ วม ปั ญหาอุปสรรค ได้แก่ ประชาชนไม่มี
เวลาในการเข้าร่ วมการบริ หารงาน อบต. สมาชิ ก อบต.ทางานไม่โปร่ งใส มี การทุจริ ต ประชาชน
เห็นว่าตัวเองไม่สาคัญและมองว่าการบริ หารงาน อบต.ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
จากผลการวิจยั ดังกล่ า ว สรุ ป ได้ว่า องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ ง มี ค วามใกล้ชิ ดกับ
ประชาชนมากที่สุด แสดงถึงผลการปฏิ บตั ิงานขององค์กรทั้งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลและเทศบาล ยัง มี อี ก หลากหลายปั จ จัย ทั้ง ด้า นประสิ ท ธิ ผ ลในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน ด้านประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ด้วยความคุม้ ทุนในการใช้ทรัพยากร คุม้ ค่าในคุณภาพชี วิตของประชาชนที่ดีข้ ึนด้านการตอบสนอง
สามารถดาเนินการให้บริ การได้ตรงตามความต้องการของประชาชน ด้านความสานึ กรับผิดชอบต่อ
ปั ญหาสาธารณะ ด้านความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นงานทุ ก ขั้นตอนที่ ตอ้ งเปิ ดเผย ภาคประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ ด้านการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นงานของ
ท้องถิ่ นอย่า งจริ งจัง ด้า นการกระจายอานาจและการตัดสิ นใจอย่างเพื่อให้เกิ ดความคล่ องตัวใน
การให้บริ การประชาชน ด้านการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมโดยที่ ประชาชนรับ ทราบข้อมูลอย่าง
ทัว่ ถึงด้านการปฏิบตั ิในการให้บริ การประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาค และด้านการใช้ฉนั ทามติ
ในกระบวนการหาข้อคิดเห็ นและข้อยุติในประเด็นสาธารณะ ล้วนเป็ นสิ่ งที่ ทั้งองค์กรภาครัฐและ
ประชาชนต้องร่ วมกันเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ทอ้ งถิ่ นโดยเฉพาะคุ ณภาพชี วิตของประชาชน
ทั้ง นี้ ห มายรวมถึ ง มิ ติ ข องความสั ม พันธ์ ระหว่า งการเมื อ งภาคประชาชนทั้ง โดยการตรวจสอบ
การดาเนิ นงาน รู ป แบบการแสดงออกทางการเมื อ งและพฤติ ก รรมในการเลื อกตั้ง กับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้นมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องใช้หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่
ดีอย่างจริ งจังเพื่อนาพาสังคมประเทศชาติให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
งานวิจัยต่ างประเทศ
Norris (2000) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการสื่ อสารทางการเมืองในยุคประชาธิ ปไตย
หลังยุคอุตสาหกรรม พบว่าในบริ บทของการเลือกตั้งนั้น การสื่ อสารทางการเมืองเช่น หนังสื อพิมพ์
ข่า วโทรทัศน์ และระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ (Internet) จะมี อิท ธิ พ ลต่อการเรี ย นรู ้ ท างการเมื อง
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ความไว้วางใจทางการเมืองและการระดมทางการเมืองโดยมีผลทาให้คนรู้สึกมีประสิ ทธิ ภาพทาง
การเมืองสู งขึ้นและส่ งผลเอื้อต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นด้วย
Conway (2000) ศึกษาเรื่ อง การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของคนอเมริ กนั ในเชิ ง พหุ มิ ติ
เกี่ยวกับปั จจัยด้านสื่ อสารมวลชน (Mass Media) พบว่า การกระจายเสี ยง การช่วยอุดหนุ นในการลง
โฆษณาและการจัด ให้ มี เ วที ส าธารณะปราศรั ย ตอบโต้ก ัน ระหว่ า งผูเ้ ข้า แข่ ง ขัน ทางโทรทัศ น์
โดยเฉพาะในช่ วงของการเลื อกตั้งมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางการเมื องในการเลื อกผูแ้ ทนของ
ประชาชนมากกว่าปกติ
Woods (2000, pp.823-841) ศึกษาเรื่ อง ความท้าทายของการบริ หารจัดการที่ดีสาหรับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก (The Challenge of Good Governance for the IMF
and the World Bank) พบว่า หลายปี ที่ผา่ นมา IMF (International Monetary Fund) และธนาคารโลก
ได้รับรองธรรมาภิบาล คือกลุ่มของหลักการที่แนะนาวัตถุประสงค์ในประเทศสมาชิก ทั้งมีการจัดตั้ง
สถาบัน องค์ก รเสมื อ นมาตรฐานที่ เ ห็ น ได้จ ริ ง มี ร ายละเอี ย ดและมี ผู้เ ข้ า ร่ ว ม เรื่ อ งนี้ พิ จ ารณา
ความท้า ทายและปั ญ หาต่ า งๆ ขององค์ ก ร ขั้น ตอนต่ า งๆ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วสารและส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์กบั NGO สนับสนุ นว่า ธรรมาภิบาล คืออนาคตของ IMF และธนาคารโลก เมื่อมี
การเปลี่ ยนแปลงธรรมนู ญเพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการตัดสิ นเพื่อสร้ างกฎ
และการปฏิบตั ิของพนักงาน
Santiso (2001, pp.154-180) ศึก ษาเรื่ อง ความร่ วมมื อระหว่า งประเทศในเรื่ องของ
ประชาธิ ปไตยและการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี : ระยะที่สอง (International Co-Operation for
Democracy and Good Governance : Moving Toward a Second Generation) พบว่าในปี 1990 มี
การเริ่ มประชาสัมพันธ์ถึงการเกิดภาวะฉุ กเฉิ นของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นการนา
ไปสู่ ธรรมาภิบาลทั้งวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขในการพัฒนาร่ วมกัน ซึ่ งอะไรที่จะทาให้การปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยดี ข้ ึ นนั้น ต้องทาอย่างไรอะไรที่ไม่ควรกระทาและเพราะอะไร หลังจาก
การส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยการสนับสนุ นทรัพยากรและการแสวงหากลยุทธ์
โดยผู ้บ ริ จ าคจากต่ า งประเทศปรากฏว่ า ลดลงในช่ ว งสั้ นๆ ซึ่ งน าไปสู่ ผ ลประโยชน์ ที่ แ ท้จ ริ ง
ความสัมพันธ์น้ ีตอ้ งการการย้อนกลับมาปฏิบตั ิดงั เช่นในปั จจุบนั และสร้างกลยุทธ์ในทางตรงกันข้าม
ในระยะที่ ส องของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยต้องการเน้นให้ชัดเจนขึ้ นและจริ ง จัง
ที่การเมืองในด้านหลักการทางการเมืองสาหรับรัฐบาลในระบอบประชาธิ ปไตยจะช่วยสร้างการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
Shimomura (2003, pp.19-25) ศึกษาบทบาทของการบริ หารงานท้องถิ่นในเอเชี ย พบว่า
กรณี ประเทศไทยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีแนวโน้มที่มีรายได้และงบประมาณเพิ่มมากขึ้น แต่
มักมีปัญหาการใช้งบประมาณไปเพื่อประโยชน์ของผูบ้ ริ หารเองและมีการแสวงหาผลประโยชน์จาก
งบประมาณในทางมิชอบ
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Davis (2005) ได้ทาการศึกษาเหตุจูงใจและการจูงใจในบริ บทของสังคม ความโน้มเอียง
ทางการเมื องและพฤติ กรรมการมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องของชาวแอฟริ กนั และชาวอเมริ ก ันด้วย
วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน พบว่าบริ บทของสังคมมีอิทธิ พลต่อการเกิดความโน้มเอียงทางการเมือง
โดยการสื่ อสารทางการเมืองในครอบครั วมี บทบาทสาคัญในการถ่ ายทอดเรื่ องราวทางการเมื อง
ให้กบั บุคคลในช่วงวัยเด็กและจะส่ งผลต่อเนื่องไปถึงวัยผูใ้ หญ่
Grindle (2007, pp.145-163) ศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น พบว่า นโยบาย
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก การดูแลผูส้ ู งอายุ การเกษตร และที่อยูอ่ าศัย
ยังคงมี ความสัมพันธ์ กบั นโยบายของส่ วนกลางแต่บางนโยบายมี ความแตกต่างกันบ้างขึ้ นอยู่กบั
ความต้อ งการของคนในแต่ ล ะท้องถิ่ น อย่า งไรก็ ต ามหากนโยบายระหว่า งส่ วนกลางและส่ ว น
ท้องถิ่ นมี ความสอดคล้องกันนโยบายนั้นมักได้รับความสนใจดู แลเป็ นพิเศษ อี กทั้งนโยบายของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้านต่างๆ มาจากการสนองนโยบายทางการเมืองที่มีต่อประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ที่เจรจาต่อรองกัน นโยบายด้านนี้ จึงเป็ นนโยบายเฉพาะของท้องถิ่ นแต่ละแห่ งที่มีอิสระและ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของชุ มชนโดยเฉพาะนโยบายด้านการดู แลผูส้ ู งอายุ นอกจากจะเป็ น
การให้ความสาคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านผูส้ ู งอายุแล้ว พบว่ายังแฝงไปด้วยการหวังผลให้
ผูส้ ู งอายุเป็ นฐานคะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งในสมัยหน้าดังนั้นนโยบายท้องถิ่นส่ วนใหญ่จึงขึ้นอยู่
กับพลังของแต่ละกลุ่ม ว่าสามารถต่อรองทางการเมืองได้มากน้อยเพียงไร
Dalton (2008). ศึกษาเกี่ ยวกับสัญชาติ บรรทัดฐานและการขยายตัวของการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองในสหรัฐอเมริ กา พบว่า การเรี ยกร้องของนักวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ใน
เรื่ อ งของการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในสหรั ฐ อเมริ ก าและผลกระทบเชิ ง ลบของแนวโน้ม นี้
เพื่ อ ประชาธิ ป ไตยอเมริ ก ัน แหล่ ง ที่ ม าของการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงที่บรรทัดฐานของความเป็ นพลเมือง สาหรับการต่อสู ้ทางการเมืองของชาวอเมริ กนั
บรรทัดฐาน สัญชาติ จะผลัดเปลี่ยนจากรู ปแบบ หน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ใช้ในการเป็ นพลเมือง
ที่มีส่วนร่ วมเพื่อประชาธิ ปไตยและประชาสังคม ประชาชนมี ส่วนร่ วมในทางการเมื องถื อว่าเป็ น
วงกว้างที่จะกาหนดองค์ประกอบของการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วมใน
การเลื อกตั้งที่เสรี และเป็ นธรรมที่เลือกรัฐบาล การมีส่วนร่ วมทางการเมืองสามารถและควรจะเป็ น
วงที่กว้างขึ้น ดังนั้นบรรทัดฐานของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองที่ควรจะ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย โดยอธิ บายทั้งด้านของพลเมืองและผลกระทบต่อ
การเมือง การมีส่วนร่ วมมากกว่าการไม่มีส่วนร่ วมกับบรรทัดฐานจะเปลี่ยนแปลงและขยายรู ปแบบ
ของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริ กา
Cederman, Gleditsch and Hug (2009) ทาการวิจยั เกี่ยวกับวิธีการประชาธิ ปไตยอาจมีผล
ต่อความเสี่ ย งของสงครามกลางเมื องมี แนวโน้ม ที่ จะพิ จารณาการเปลี่ ย นแปลงเฉพาะในระดับ
โดยรวมของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยและไม่ค่ อยมี การตรวจสอบอย่า งชัดเจน กลไก
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การตั้งสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นประชาธิ ปไตยที่จะเป็ นแรงจูงใจในการใช้ความรุ นแรงที่
สาคัญมักจะบ่งบอกว่าเป็ นการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีแนวโน้มที่จะส่ งผลกระทบต่อความโน้ม
เอียงกลุ่มชาติพนั ธุ์หนั ไปใช้ความรุ นแรง ความแตกต่างระหว่างประเภทของความขัดแย้งและการใช้
จ่ายของการเลื อกตั้งที่มีการแข่งขัน พบว่า สงครามกลางเมืองชาติพนั ธุ์มีแนวโน้มที่จะปะทุข้ ึนหลัง
การเลื อกตั้ง ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง หลัง การเลื อกตั้ง ครั้ งแรกและครั้ งที่ ส องต่ อไปนี้
ระยะเวลาของการไม่มีก ารลงคะแนนเลื อกตั้ง เมื่ อจาแนกถึ งระดับ ของแต่ล ะกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ และ
ความขัด แย้ง เหนื อ ดิ น แดนหรื อ รั ฐบาลผลกระทบที่ ก่ อให้เ กิ ด ความรุ นแรง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
กลุ่มใหญ่โดยทัว่ ไปมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่ วมในความขัดแย้งของรัฐบาล พวกเขามีแนวโน้มที่จะ
ทาเช่นนั้น หลังการเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่มีการแข่งขัน แต่สามารถลดความเสี่ ยงของความขัดแย้ง
Gilley (2010) ศึ กษาเกี่ ยวกับ ประชาธิ ปไตย ถู กต้องตามกฎหมายและการเมื องทัว่ โลก
โดยเฉพาะในเอเชี ย รวมถึ ง สิ ทธิ ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริ กา : ผูท้ ี่ มีส่วนได้และผูท้ ี่ มีส่วนเสี ย
ความชอบธรรม (2009) และ ประชาธิ ปไตยของจีนในอนาคต (2004) พบว่า ภาคประชาสังคมที่
แข็งแกร่ งช่วยให้ระบอบประชาธิ ปไตยเข้มแข็ง โดยมัน่ ใจการเลือกตั้งที่เป็ นธรรมได้มาตรฐานของ
การกากับดู แลที่ ดีจากการปลู กฝั งเงื่ อนไขทางการเมื องภายใน ซึ่ งระบอบประชาธิ ปไตยสามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ประเทศที่ มี ก ารเลื อกตั้ง ที่ เป็ นธรรม มี ค วามรั บ ผิด ชอบ จะสร้ า งมาตรฐานของ
การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ข้อได้เปรี ยบที่สาคัญ คือ ความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคม การศึกษาความจริ งและ จะเป็ นประชาธิ ปไตยที่แสดงให้เห็นว่า ภาคประชาสังคมและ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย จะร่ วมกันเสริ มการบริ หารจัดการที่ดี
Ndoma and Tumin (2011) ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทัว่ ไปปี ค.ศ. 2008 ในประเทศ
มาเลเซี ยเพื่อตรวจสอบว่าอิ นเทอร์ เน็ตมีส่วนร่ วมในการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องซึ่ งไม่เคยมี ใน
ประวัติศาสตร์ ของประเทศนี้ การสู ญเสี ย ที่ นั่ง สองในสามส่ วนใหญ่ ของรั ฐสภาในปี ค.ศ. 1969
ขณะที่ ฝ่ายค้านใช้สื่ออิ นเทอร์ เน็ตในการทางานการเลื อกตั้ง ได้เปิ ดเผยเรื่ องราวทางการเมื องเต็ม
รู ปแบบ การตรวจสอบโดยให้โอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่สาคัญในสถานการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างกัน ภาคประชาสังคมเรี ยกร้ องให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมากในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การเลือกตั้งกับพรรคร่ วมรัฐบาล
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าบริ บทของการเลื อกตั้งนั้น ช่ องทางการสื่ อสารทางการเมือง
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (Internet) มี อิทธิ พลต่อความไว้วางใจทางการเมื องและการระดมใน
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองสื่ อสารมวลชนหรื อการลงโฆษณาและการจัดให้มีเวทีสาธารณะก็
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของภาคประชาชนอีกทั้งบริ บททาง
สังคมครอบครัวซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดทางการเมือง ในส่ วนของการดาเนิ นโครงการ
แจกเบี้ยยังชี พและดูแลคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุยงั แฝงด้วยการหวังผลให้ผสู้ ู งอายุเป็ นฐานคะแนนเสี ยง
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกสนับสนุ น
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และเป็ นหลักในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีสาหรับรัฐบาล โดยจะช่ วยสร้ างการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาระหว่างองค์กรภาครัฐกับภาคประชาชนแต่มกั มีปัญหาการใช้งบประมาณในทางมิชอบ
ดังนั้น การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้ าหมายของนโยบายและแผนงาน/
โครงการ ควรคานึงถึงหลักธรรมาภิบาลในความสัมพันธ์ของบริ บททางการเมืองภาคประชาชนกับ
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