
การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้ปกครองท้องที ่

จัดโดย
รัฐสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสถาบันพระปกเกล้า

เอกสารประกอบการสัมมนา



คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ยุคใหม่ 
บทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน 
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1.  ประวัติความเป็นมา 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือเรียกโดยย่อว่ากม.ก่อกำเนิดขึ้นตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.

2457โดยเริ่มแรกกม.มีโครงสร้างอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)พ.ศ.2526แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามีกม.บางหมู่บ้านเท่านั้นที่มีบทบาทใน

การพัฒนาหมู่บ้านในขณะที่กม.ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงองค์กรที่มีอยู่ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นจึงทำให้

ผลการดำเนินงานของกม.ในภาพรวมเท่าที ่ผ่านมายังขาดประสิทธิภาพและส่งผลให้ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานต่างๆไม่ให้ความสำคัญแก่กม.เท่าที่ควรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้กม.ขาดการหนุนเสริมและ

ทำให้กม.อ่อนแอลงตามลำดับ

ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่11)พ.ศ.2551กรมการ

ปกครองในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการดำเนินงานของกม.จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกม.ขึ้นใหม่ตามมาตรา28ตรีแห่งพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวโดยยึดหลักการ

ให้ทุกภาคส่วนภายในหมู่บ้านมีสิทธิเข้าเป็นกรรมการหมู่บ้านอย่างหลากหลายและกำหนดให้กม.มีหน้าที่

ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้าน

ร้องขอและให้กม.เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการ

กิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน

มากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนต่อไป



2.  ที่มาของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

1) ที่มาของกม.กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457และที่

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่11พ.ศ.2551ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน2ประเภทได้แก่
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 (1) กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งที่มาจากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน

 (2) กรรมการหมู่บ้านโดยการเลือกหรือเรียกว่ากรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งราษฎรผู้มี

สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่า2คน

และไม่เกิน10คนโดยให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กำหนด

2) โครงสร้างของกม.กำหนดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการ

หมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านพ.ศ.2551โดยมีโครงสร้างดังนี้





















              

         

3. การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

3.1กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที ่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการหมู่บ้านเมื ่อพ้นจากการดำรงตำแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นกรณีผู้นำหรือผู้แทนกลุ่ม

สิ้นสุดการเป็นกม.โดยตำแหน่งเมื่อมีการเลือกผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มใหม่หรือต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด

เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน

 (2) ตาย

 (3) เมื่อนายอำเภอมีประกาศให้กลุ่มตามข้อ6(1)หรือ(3)แห่งระเบียบมท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
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การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านพ.ศ.2551

สิ้นสุดสภาพของการเป็นกลุ่มหรือขาดคุณสมบัติของการเป็นกลุ่ม

3.2กรรมการหมู่บ้านโดยการเลือกได้แก่กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งโดยออก

ตามวาระเมื่อดำรงตำแหน่งครบ4ปีหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

 (2) ตาย

 (3) ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออก

 (4) นายอำเภอมีคำสั่งให้ออกเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหากอยู่ใน

ตำแหน่งต่อไปอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแก่หมู่บ้านได้  



4. บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

	 		4.1	 บทบาท	อำนาจหน้าที่	

  มาตรา28ตรีแห่งพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่11)พ.ศ.2551กำหนดให้คณะ

กรรมการหมู่บ้านมีบทบาทอำนาจหน้าที่ดังนี้

 (1)ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน

 (2)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของราชการ

 (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ

 (4)เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารกิจกรรมที่

ดำเนินในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน

	 		4.2	 คณะทำงานด้านต่างๆ			

  มีหน้าที ่ช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจของกม.และผู ้ใหญ่บ้านอย่างน้อยให้มีคณะทำงานด้าน

อำนวยการด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ

ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขและด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือมีคณะทำงานเพิ่มเติมได้

นอกจากที่กล่าวมาหากคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอำเภอเห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์แก่การ

ปฏิบัติหน้าที่ของกม.



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �

สถาบันพระปกเกล้า 

	 		4.3	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล		

  ประกอบด้วยปลัดอำเภอประจำตำบลกำนันนายกเทศมนตรีตำบลนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  



5. การดำเนินงานของกำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน  
 ในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับที่11)พ.ศ.2551ได้กำหนดให้การบริหารงานของหมู่บ้านมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

 (1) ผู้ใหญ่บ้านคือผู้นำท้องที่ซึ ่งทำหน้าที่ปกครองราษฎรในหมู่บ้านโดยมีที่มาจากการเลือกของ

ราษฎรในหมู่บ้าน

 (2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าผู ้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู ่บ้านมีที ่มาจากกฎหมายฉบับเดียวกันคือ

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457แต่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันดังนี้
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5.1	 บทบาทผู้นำของราษฎรในหมู่บ้าน/ตำบล...ของกำนัน/	ผู้ใหญ่บ้าน	

	 หน้าที่และอำนาจของผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

 มาตรา27แห่งพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่11)

พ.ศ.2511ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไว้ชัดเจนคือผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่

ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตนและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 (1)อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรใน

หมู่บ้าน

 (2)สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีในท้องที่

 (3)ประสานหรืออำนวยแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับภาครัฐ

 (4)รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จำเป็นของราษฎรในหมู่บ้านแจ้ง

ต่อภาครัฐเพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ

 (5)ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของ

ภาครัฐ

 (6)ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยผู้ใหญ่บ้านจะต้องทำเป็นตัวอย่าง

แก่ราษฎรด้วย

 (7)อบรมและชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการและกฎหมายในการนี้สามารถ

เรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร

 (8)แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื ่อบำบัดป้องภยันตราย

สาธารณะอันมาโดยฉุกเฉินรวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

 (9)จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  

 (10)ปฏิบัติตามคำสั่งของกำนันหรือทางราษฎรและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ ่งเกิดขึ้นใน

หมู่บ้านให้กำนันและนายอำเภอทราบ

 (11)ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่หรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนภาครัฐผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือนายอำเภอมอบหมาย

กำนันในตำบลหนึ่งมีกำนันเป็นผู้ปกครองและรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในหมู่บ้านทั้ง

ตำบลนั้น(ผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นเป็นผู้ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลเป็นกำนัน)

 หน้าที่และอำนาจของกำนัน	ตามมาตรา	34-43	แห่งพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช

2457แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่11)พ.ศ.2511   
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  โดยสรุปกำนันผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการในการพัฒนาตำบล/หมู่บ้านและ

เป ็นผู ้แทนประชาชนในตำบล/หมู ่บ ้านในการติดต่อส ่วนราชการองค์กรหน่วยงานต่างๆโดยมี

“คณะกรรมการหมู่บ้าน”เป็นทีมงานในหมู่บ้านที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ

5.2		บทบาทประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน....ของผู้ใหญ่บ้าน	

นอกเหนือจากการเป็นผู้นำราษฎรในหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านต้องทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ

หมู่บ้านซึ่งได้กำหนดไว้ตามมาตรา28ตรีแห่งแห่งพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่11)พ.ศ.2511และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเป็นกรรมการหมู่บ้าน

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านพ.ศ.2551ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

1)		การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน		

 (1)การประชุมเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญในการบริหารงานเนื ่องจากทำให้มีการระดมสมอง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งใช้ในการตัดสินใจร่วมกันดังนั้นประธานคณะกรรมการ

หมู่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน)จึงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง

โดยให้มีการประชุมภายใน7วันหลังจากการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่

นายอำเภอเรียกประชุมโดยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านกำหนดวัน

เวลาประชุมเพื่อนำข้อราชการการสั่งการนโยบายต่างๆมาวิเคราะห์/วางแผน/กำหนด

แนวทางการดำเนินงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆในการบริหารและพัฒนาหมู่บ้าน

 (2)ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านควรมอบหมาย/แบ่งงานให้คณะทำงานด้านต่างๆช่วยเหลือ

ดำเนินการตามความรับผิดชอบให้ชัดเจนโดยใช้วิธีการมอบหมายงานผ่านการประชุม

คณะกรรมการหมู่บ้าน

 (3)ใช้การประชุม/ประชาคมในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนบริหารและพัฒนาหมู่บ้าน

เพื ่อสร้างความมีสำนึกในประโยชน์ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันอันจะส่งผลให้หมู่บ้านเกิดไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นสงบสุขน่าอยู่และ

เป็นฐานรากทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและความสมานฉันท์

2)		การบูรณาการและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน		

 (1)จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยรวบรวม

จากแผนงาน/โครงการต่างๆที่มีในหมู่บ้านสำรวจสภาพปัญหาของหมู่บ้านเพิ่มเติมและ

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาๆโดยมีเอกสารประกอบดังนี้

  ❏ การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

  ❏ แนบรายงานการประชุม

  ❏ คำสั่งแต่งตั้ง

  ❏ การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิจารณารับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน

  ❏ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม/บันทึกการประชุม
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  ❏ การประสานการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านโดยจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ

   -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   -คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

3)		ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	

 3.1) ด้านอำนวยความเป็นธรรม

 (1)ทำหน้าที ่ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างราษฎรในหมู่บ้านตามข้อบังคับกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านพ.ศ.

2530

 (2)ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการอำนวยความเป็นธรรมของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมเช่นการ

รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชนในหมู่บ้านแล้วนำส่งศูนย์อำนวยความเป็นธรรมระดับ

อำเภอต่อไป

 3.2) การรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

 (1) สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับชุดรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน(ชรบ.) 

 (2) ดำเนินการประชุมในการกำหนดแนวทางการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็น

ประจำสม่ำเสมอและหาข่าวในพื้นให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 (3)ดำเนินกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดังนี้

  - การหาข่าว

  - การตั้งด่านและตรวจตราความเรียบร้อยในหมู่บ้าน

  - การจัดเวรยามหมู่บ้าน

  - แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเช่นบ่อนการพนันยาเสพติด

 ฯลฯ

 (4)การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดิน

 (5)การรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและหาข่าวในหมู่บ้าน

 (6)ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับทราบ 

4)	 การเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการบริหารพัฒนาหมู่บ้าน	ตามที่ได้รับมอบหมาย			

 นอกจากภารกิจที่ต้องดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านยังมีหน้าที่อื่นๆตามที่

ผู้ใหญ่บ้านมอบหมายอาทิเช่นการสำรวจข้อมูลหมู่บ้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นต้น
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	 ประเทศมีรัฐบาล...หมู่บ้านต้องมี	กม.เป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทในการบริหารประเทศ

ซึ ่งมีร ัฐบาลซึ ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามที ่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดรวมเป็น

คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารประเทศมาเทียบเคียงในหมู่บ้านเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นคือมีคณะ

บริหารงานซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน(นายกรัฐมนตรี)ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(รองนายกรัฐมนตรี)และคณะกรรมการหมู่บ้าน

(คณะรัฐมนตรี)ทำหน้าที่บริหารหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง

 ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงทำหน้าที่ในหมู่บ้านอยู่2บทบาทคือบทบาทการเป็นผู้นำราษฎรในหมู่บ้านและ

บทบาทของการเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นทีมงานที่จะขับเคลื่อนภารกิจ/กิจกรรมในหมู่บ้านให้

ประสบผลสำเร็จโดยมีเป้าหมายอยู่ดีราษฎรอยู่ดีมีสุข...



6. กองทุนการพัฒนาหมู่บ้าน...
 เครื่องมือในการบริหารงานหมู่บ้าน  

เพื่อให้หมู่บ้านได้มีการบริหารงานที่คล่องตัวอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของ

คณะกรรมการหมู่บ้านพ.ศ.2551ตามข้อ36ได้กำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านโดยความเห็นชอบของนาย

อำเภออาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านตลอดจนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน

ก็ได้

รายได้ของกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน	 ค่าใช้จ่ายของกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน	

(ก)เงินที่กลุ่มหรือองค์กรภายในหมู่บ้านจัดสรรให้

(ข)เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค)เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

(ง)รายได้จากการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน

(ก)ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

(ข)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

(ค)การจัดสวัสดิการภายในหมู่บ้าน

(ง)การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

(จ)ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด

*หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจะต้องได้รับความเห็น

ชอบจากนายอำเภอ
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7. การเชื่อมโยงนโยบายลงสู่ระดับหมู่บ้าน
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คู่มือพลเมืองยุคใหม่ 








ประชาธิปไตย (Democracy) คืออะไร 



คำว่าประชาธิปไตยเป็นคำที่มีความหมายกว้างคำหนึ่งหากพิจารณาตามรากศัพท์จะพบว่า

Democracy	=	Demos	+	Kratein	

Demos	=	ประชาชน	

Kratein	=	การปกครอง	



ส่วนในภาษาไทยคำว่าประชาธิปไตยมีรากศัพท์จากคำว่า

ประชาธิปไตย	=	ประชา	+	อธิปไตย	

ประชา	=	ประชาชน	หมู่คน	

อธิปไตย	=	อำนาจสูงสุดของแผ่นดิน	



ประชาธิปไตยจึงน่าจะหมายถึงการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือมาจากประชาชน

หรือที่ได้ยินกันบ่อยครั้งว่า



ประชาธิปไตย	คือ	

การปกครองของประชาชน		

โดยประชาชน	

และเพื่อประชาชน	
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จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยมาจากชาวเอเธนส์เมื่อกว่า5,000ปีโดยประชาชนที่มีสถานะเป็นพลเมือง

ทุกคนเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงแต่ในปัจจุบันประชาธิปไตยโดยตรงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจาก

ประชากรมีจำนวนมากความเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นรูปแบบที่ผู้นำทางการเมืองมาจากการเลือกตั้งที่อิสระและ

ยุติธรรมโดยประชาชน



รูปแบบประชาธิปไตย 



ระบอบประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชนอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น3รูปแบบได้แก่

1.ประชาธิปไตยโดยตรงประชาชนมาประชุมกันอภิปรายและลงคะแนนกันในเรื ่องสำคัญเช่น

การประชุมเรื่องงบประมาณกฎหมายในระดับท้องถิ่นหรือการลงประชามติในระดับประเทศเช่นการจะรับ

หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

2.ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทนเนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมากมีความซับซ้อนต้องแบ่ง

งานกันทำจึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฎหมาย

3.ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมการผสมผสานทั้ง2แบบแรกรวมทั้งการให้ประชาชนมีการ

ปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นมีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชนมีสื่อมวลชนและองค์กร

ประชาชนที่เข้มแข็งภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค่อนข้าง

มากไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนทำทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สิทธิแค่เลือกตั้งผู้แทนนานๆครั้งเท่านั้น



ทำไมเราจึงถือว่าประชาธิปไตยมีค่า 



มีเหตุผลหลายประการว่าทำไมเราจึงควรถือว่าประชาธิปไตยมีค่าเช่น

1.หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน(PopularSovereignty)ในหลักการข้อนี้จะเป็นเรื่องของการให้

ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยที่จะต้องเป็นของประชาชนเพื่อให้การปกครองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

โดยประชาชนมีอำนาจในการเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปปกครองและรวมไปถึงอำนาจในการถอดถอนผู้แทน

ที่ตนเองเลือกเข้าอีกด้วย

2.		หลักเสรีภาพ	(Liberty)	ในหลักการข้อนี ้จะเป็นการให้ความสำคัญกับเสรีภาพของประชาชน

ซึ่งเสรีภาพเหล่านี้จะต้องมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซึ่งกันและกันอันจะนำ

ไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน

3.		หลักความเสมอภาค	(Equality)	หลักการในข้อนี้ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคถึงแม้ว่ามนุษย์

เราจะเกิดมามีความแตกต่างกันแต่ความแตกต่างเหล่านี้เป็นเพียงความแตกต่างกันทางกายภาพสำหรับความ
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เสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางโอกาสซึ่งหมายถึงประชาชนจะมี

โอกาสที่เท่ากันในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา

4.		หลักกฎหมาย	(Rule	of	Law)	หลักการในข้อนี้จะให้ความสำคัญกับการบัญญัติกฎหมายที่คำนึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนโดยมีความชอบธรรมบังคับใช้กับประชาชนอย่างยุติธรรมมีความเสมอภาคเท่าเทียม

กันโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะใช้กับบุคคลใดหรือชนชั้นใด

5.		หลักเสียงข้างมาก	(Majority	Rules)	ปัจจุบันประชากรของรัฐแต่ละรัฐนั้นมีจำนวนมากซึ่งคง

เป็นการยากที่จะให้ทุกคนในรัฐมีความคิดเห็นเหมือนกันดังนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการ

ปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยหลักการเสียงข้างมาก

เพราะเสียงเอกฉันท์คงจะเป็นไปได้ยากส่วนการใช้เสียงข้างมากแค่ไหนเป็นเกณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับความสำคัญของ

ปัญหาถ้าสำคัญมากคงต้องใช้เสียงข้างมากที่มากกว่าครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ดีหลักการเสียงข้างมากนั้นก็ไม่อาจจะ

ละเลยสิทธิของเสียงข้างน้อย(MinorityRights)ได้ทั้งนี้จะต้องมีหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองกับเสียง

ข้างน้อยเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เสียงส่วนใหญ่กดขี่ข่มเหงเสียงส่วนน้อย



ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง 



เมื่อเราพิจารณาความหมายรวมทั้งหลักการสำคัญของประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตย

เป็นการปกครองที่เชื่อในความเท่าเทียมและคุณค่าของบุคคลและเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและสามารถมี

ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่

สภาผู้แทนราษฎรและไม่ใช่พรรคการเมืองหากแต่เป็นประชาชนและหัวใจสำคัญในการสร้างประชาธิปไตย

คือปลูกฝังทัศนคติให้ประชาชนเป็นพลเมือง



พลเมืองคือใคร 



พลเมืองคือผู้มีศักดิ์ศรีมีความเท่าเทียมกับผู้อื่นไม่ปรารถนาไปครอบงำใครและไม่ต้องการให้ใครมา

ครอบงำบงการหรืออุปถัมภ์พลเมืองมิใช่ไพร่หรือราษฎรแต่พลเมืองจะเป็นผู้ที่สนใจการปกครองตนเองหรือ

มีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองสนใจต่อส่วนรวมและเข้าใจว่าการเมืองเป็นการสร้าง

คุณธรรมคุณค่าเพื่อผู้อื่นและเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยดังนั้นในสังคมต่างๆจึงต้องมุ่งสร้างความเป็น

พลเมืองที่มีคุณธรรมเพื่อส่วนรวม
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การสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง	คือ	

การเปลี่ยนราษฎรให้เป็นพลเมืองเพราะพลเมืองนั้นคือราษฎรที่นอกจากเสียภาษี		

และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว	ยังต้องมีบทบาทและอำนาจทางการเมือง	เช่น		

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	การใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่าง	ๆ	ต่อบ้านเมือง					

การใช้สิทธิเข้าไปร่วมในการทำกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อส่วนรวมร่วมไปกับรัฐ	





วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือวัฒนธรรมพลเมือง 



 1.มีจิตใจสนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย

 2.มีความเชื่อในศักดิ์ศรีของมนุษย์และเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

 3.เคารพกติกาประชาธิปไตยยึดถือเสียงส่วนมากแต่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย

 4.มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองติดตามข่าวสารบ้านเมือง

 5.มีความสำนึกในหน้าที่และเชื่อมั่นในตนเอง

 6.มองโลกในแง่ดีและไว้วางใจผู้อื่น

 7.รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์

 8.ต้องไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการเช่นการมอบสิทธิการเมืองการปกครองไว้แต่ที่ผู้นำการใช้อำนาจ

เด็ดขาดการยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจการยินยอมระบบเจ้าขุนมูลนายการไม่ยอมรับความเสมอภาค

ของบุคคล



2. สิทธิและเสรีภาพ 



สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 



หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการยึดมั่นใน

ความสำคัญของบุคคลสิทธิและเสรีภาพของบุคคลความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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สิทธิ	

หมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองป้องกันเช่น

สิทธิในร่างกายสิทธิในทรัพย์สินเป็นเจ้าของวัวควายเงินทองฯลฯหากใครมาเอาทรัพย์สินของเราไป

โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเรากฎหมายให้ความคุ้มครอง



เสรีภาพ	

หมายถึงอำนาจของบุคคลที่จะทำอะไรๆหรือไม่ทำอะไรได้ตามใจชอบเป็นการกระทำโดยสมัคร

ใจอย่างอิสระเสรีไม่ถูกบังคับหรือครอบงำโดยบุคคลอื่นแต่การกระทำนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น



เสมอภาค	

หมายถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลโดยบุคคลย่อมมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและ

การเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง



ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

หมายถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลทุกคนรัฐจะต้องปฏิบัติต่อประชาชน

โดยถือว่าประชาชนเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์หรือปฏิบัติเสมือนเป็นสัตว์หรือ

สิ่งของไม่ได้



สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 



การทำให้สิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติไดจ้ริง	(มาตรา	27,	28)	

 * ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แม้จะยังไม่ได้มีการตรากฎหมายขึ้นมา

กำหนดรายละเอียด
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 *ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องต่อศาลให้ตัดสินว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ตรา

กฎหมายขึ้นมามีขอบเขตมากน้อยเพียงใด

ความเสมอภาค		(มาตรา	30,	31)	

 *บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

 *ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

 *การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างกระทำไม่ได้ไม่ว่าจะเรื ่องของ

ถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกาย/สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทาง

เศรษฐกิจ/สังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมความคิดเห็นทางการเมืองเป็นต้น

 *มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ

ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	(มาตรา	32)	

 *การจับกุมและคุมขังบุคคลต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือเหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติ

 *การค้นตัวบุคคลหรือกระทำการใดอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจะทำไม่ได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมาย

บัญญัติ

 *ผู้ที ่ถูกการกระทำที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายย่อมได้รับการคุ้มครองและ

เยียวยาจากรัฐ

เสรีภาพในเคหสถาน	(มาตรา	33)	

 *บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองในการอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน

 *การเข้าไปหรือตรวจค้นในเคหสถานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของจะกระทำมิได้เว้นแต่มี

คำสั่งหรือหมายศาล

เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่	(มาตรา	34)	

 *บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย

 *การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือห้ามบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาใน

ราชอาณาจักรจะกระทำมิได้

สิทธิในครอบครัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และความเป็นอยู่ส่วนตัว	(มาตรา	35)	

 *สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง

 *บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
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เสรีภาพในการสื่อสาร	(มาตรา	36)	

 *การตรวจการกักหรือเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลติดต่อถึงกันจะกระทำไม่ได้ยกเว้นเพื่อความมั่นคง

ของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เสรีภาพในการนับถือศาสนา		(มาตรา	37)	

 *บุคคลมีเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนานิกายหรือลัทธิต่างๆเมื่อไม่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่พลเมืองหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน		(มาตรา	38)	

 *การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้ยกเว้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัย

พิบัติภาวะสงครามหรือการประกาศใช้กฎอัยการศึก

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	(มาตรา	39,	40)	

 *บุคคลมีสิทธิที ่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่ายกระบวนการพิจารณาคดีต้องเป็นไปโดย

เปิดเผย

 *รัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

 *ผู ้เสียหายผู้ต้องหาจำเลยและพยานในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความ

ช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ

สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	(มาตรา	43	,	44)	

 *ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม

 *รัฐต้องดูแลในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยในการทำงานและประกันการดำรงชีพทั้งในระหว่าง

ทำงานและเมื่อพ้นภาวการณ์ทำงานให้กับประชาชน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	(มาตรา	45)	

 *บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาฯ

 *การจำกัดเสรีภาพจะกระทำไม่ได้ยกเว้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยศีลธรรม

หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นส่วนตัว

เสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของบุคคลผู้เป็นลูกจ้าง	(มาตรา	46)	

 *พนักงานหรือลูกจ้างทั้งของรัฐและเอกชนที่ประกอบวิชาชีพสื่อมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดง

ความคิดเห็นโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆแต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ
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สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	(มาตรา	51)	

 *ประชาชนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

 *ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตน		

(มาตรา	58)	

 *บุคคลย่อมมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการที่มีผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของตน

สิทธิได้รับข้อมูล	คำชี้แจง	และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ	(มาตรา	57)	

 *ประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการของรัฐที่จะมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

 *รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

สิทธิของผู้ชรา	ผู้พิการ	หรือทุพพลภาพ	และผู้ไร้ที่อยู่อาศัย	ในอันที่จะได้รับสวัสดิการและความ		

ช่วยเหลือจากรัฐ	(มาตรา	53	,	54)	

 *ผู้ชรามีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสมศักดิ์ศรี

 *ผู้พิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์

 *ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

สิทธิในคลื่นความถี่	(มาตรา	47)	

 *ให้มีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

 *การดำเนินงานขององค์กรต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและท้องถิ่น

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	(มาตรา	49	,	50)	

 *รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาให้เปล่าอย่างน้อย12ปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

สิทธิของผู้บริโภค	(มาตรา	61)	

 *ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง

 *ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย

 *ประชาชนมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

 *มีองค์กรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแยกจากการดำเนินการของรัฐ
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สิทธิติดตาม	และร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	(มาตรา	62)	

 *บุคคลมีสิทธิติดตามและขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร		(มาตรา	56)	

 *ประชาชนสามารถเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองได้

สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์		(มาตรา	59)	

 *บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันสมควร

สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ		(มาตรา	60)	

 *บุคคลมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร

ของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ		(มาตรา	63)	

 *บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

 *รัฐจะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมไม่ได้ยกเว้นเพื ่อคุ ้มครองความสะดวกของประชาชนที ่ใช้ที ่

สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม		(มาตรา	64)	

 *บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหภาพสหพันธ์สหกรณ์กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง		(มาตรา	65)	

 *บุคคลมีเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สิทธิชุมชน		(มาตรา	66	,	67)	

 *การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หรือทรัพยากรธรรมชาติจะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียก่อน

 *ชุมชนมีสิทธิฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นฯ

สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ		(มาตรา	68	,	69)	

 * รัฐธรรมนูญห้ามบุคคลใดกระทำการล้มล้างระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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องค์กรที่ประชาชนควรรู้ 




1. สภาองค์กรชุมชน 



สภาองค์กรชุมชนหมายถึงเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนใน

ชุมชนท้องถิ่นโดยคนในชุมชนท้องถิ่นและเพื่อคนในชุมชนท้องถิ่นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวประกอบ

ด้วยตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์กลุ ่มแม่บ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าและกลุ่ม

กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการเช่นผู้รู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน

และผู้นำทางการได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนท้องถิ่นสถาบันในท้องถิ่น(บ้านวัดโรงเรียน)เข้ามาร่วมใช้

เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกันเป็นระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่

อดีตแล้ว



หลักการสำคัญของสภาองค์กรชุมชน	

1.	จุดมุ่งหมาย		

สภาองค์กรชุมชนเป็นการเสริมสร้างองค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อให้องค์กรชุมชนมีสถานภาพที่

ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับสถาบันต่างๆในท้องถิ่น

2.	การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน		

ให้เป็นไปตามความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นตามธรรมชาติสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ

ชุมชนและความเห็นพ้องต้องกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.	สภาองค์กรชุมชน		

เน้นการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญและไม่มีอำนาจทาง

กฎมาย

4.	การดำเนินการสำคัญของสภาองค์กรชุมชน		

เน้นการมีส่วนร่วมความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชนกับสถาบันต่างๆใน

ท้องถิ่นเช่นบ้านวัดโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.	ให้ความสำคัญกับสภาองค์กรชุมชนตำบล		

ส่งเสริมการเชื่อมโยงสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดและระดับชาติ
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องค์ประกอบสภาองค์กรชุมชนตำบล	

1.สมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนอื่นในตำบล

ที่ได้รับการคัดเลือกและที่จำนวนตามที่ประชุมกำหนด

2.สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน1ใน5ของจำนวนสมาชิกตามข้อ1



คุณสมบัติสมาชิกสภาองค์กรชุมชน

1.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันคัดเลือก

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิก/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้มีตำแหน่งหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก

3.ไม่เคยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก

4.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



ประโยชน์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน

1.		ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

 มีเวทีกลางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มกิจกรรมต่างๆคนที่มีความตั้งใจทำสิ่งดีๆ

เพื่อชุมชนหรือคนที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อชุมชน

ท้องถิ่นร่วมกันโดยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนจะช่วยสร้างการยอมรับสถานะทางกฎมายที่ชัดเจนขึ้น

2.		ทำให้เกิดความร่วมมือและลดปัญหาความขัดแย้ง		

 ทำให้เกิดความร่วมมือและลดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่ายในชุมชนเพราะสภาองค์กรชุมชนเป็น

กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการปรึกษาหารือของทุกฝ่ายร่วมกัน

3.	 ทำให้ชุมชนเกิดการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองที่เกิดจากการปฏิบัติจริง		

 เกิดการขยายผลออกไปสู่วงกว้างอย่างเป็นกระบวนการทำให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเพราะสภา

องค์กรชุมชนมีกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงที่ทำให้คนกลุ่มคนต่างเข้ามาร่วมกัน





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 2�

สถาบันพระปกเกล้า 

ภารกิจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่	??	

สภาองค์กรชุมชนมีภารกิจที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกและองค์กรชุมชนในตำบลให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นกับโครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระหน้าที่ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเสนอปัญหาความต้องการ

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพิจารณาโดยไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการใด

ๆที่ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีสภาองค์กรชุมชนจะส่งเสริมให้กลุ่มองค์กร

ต่างๆในหมู่บ้าน/ตำบลมีบทบาทในการช่วยกันทำงานพัฒนาช่วยแบ่งเบาภาระและเกื้อหนุนการทำงานของ

องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า500ตำบลที่มีการทำงานพัฒนาร่วมกันด้วยดีในรูปแบบ

สภาองค์กรชุมชนที่มีทั้งองค์กรชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านวัดโรงเรียนมาร่วมด้วย

ช่วยกัน



สถานที่ติดต่อ	

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

เลขที่912ถนนนวมินทร์

แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ10240

โทร02-3788300-20

www.codi.or.th
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2. สภาพัฒนาการเมือง 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองของประเทศเป็น

อย่างมากโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองของ

ประเทศเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2550ได้บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองหลายประการประกอบด้วย

1.หมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนที่3แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยใน

มาตรา78ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยใน(7)

ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ

เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.หมวด3สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยส่วนที่10สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนโดยใน

มาตรา57วรรค2ได้กำหนดให้การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์การวางผังเมืองการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อ

ส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน

ดำเนินการ

3.หมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนที่10แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยในมาตรา87ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใน(4)

ได้กำหนดให้“ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจัดตั ้งกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการดำเนิน

การของกลุ ่มประชาชนที่รวมกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ความต้องการของชุมชนในพื้นที่(5)ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

เพื่อให้เจตนารมณ์การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในบทเฉพาะกาลมาตรา303

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ได้บัญญัติไว้ว่าในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีที่เข้า

บริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ดำเนินการจัดทำกฎหมาย

ว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา78(7)วัตถุประสงค์การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา87(4)

ดังนั้นคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง

พ.ศ.....ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายเมื่อวันที่

21ธันวาคม2550และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2551และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่

30มกราคม2551



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 2�

สถาบันพระปกเกล้า 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง	

1. เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง



อำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง	

1.จัดทำแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งการดำเนินการต่อไปนี้

 ก. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีภายใต้แผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานตามแผน

 ข. ติดตามสอดส่องและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วน

ท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรต่างประเทศเพื่อให้มีการนำแผนพัฒนาการ

เมืองสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเคร่งครัด

 ค.ประสานการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมือง

2.เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทางการเมืองวิถีชีวิตประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและสถาบันทางการปกครองรวมทั้ง

ดำเนินการต่อไปนี้

 ก.ส่งเสริมการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมและประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถาบันการเมืององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

ประมวลจริยธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 ข.ประสานให้สถาบันการเมืองส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจเห็นความสำคัญและ

ร่วมสนับสนุนให้

4.ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองรวมทั้งการดำเนินการต่อไปนี้

 ก.สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

 ข.ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาคพลเมืองในการเผยแพร่

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 2�

สถาบันพระปกเกล้า 

 ค.เผยแพร่ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตลอดจนการเรียน

รู้ของประชาชนชุมชนและเครือข่ายในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติรวมทั้งการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งโดยสันติ

 ง.ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือประชาชนชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถใช้สิทธิ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม

ในการกำหนดนโยบายการวางแผนด้านต่างๆทั้งระดับชาติและท้องถิ่นการตัดสินใจ

ทางการเมืองการจัดทำบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 จ.ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินการตามพระ

ราชบัญญัตินี้

5.กำกับดูแลการบริหารโดยทั่วไปรวมทั้งการดำเนินการต่อไปนี้

 ก. วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินและหลักเกณฑ์วิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุน

 ข. กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของสำนักงาน

 ค. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

6.ดำเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 การดำเนินการของสภาพัฒนาการเมืองต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมืองและการ

จัดทำแผนพัฒนาการเมืองให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนทางสังคมและจากภูมิภาค

ต่างๆ



องค์ประกอบสภาพัฒนาการเมือง		

1.สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมตามคำนิยามคำว่าองค์กรภาคประชาสังคมใน(1)

มาตรา3แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองพ.ศ.2551ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กร

ชุมชนตำบลเลือกกันให้เหลือจังหวัดละ1คน

2.สมาชิกมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมตามคำนิยามคำว่าองค์กรภาคประชาสังคมใน(2)

มาตรา3แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองพ.ศ.2551จำนวน16คน

3.สมาชิกซึ่งมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้แทนหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกในสังกัดเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองพรรคละ1คน

4.สมาชิกซึ่งมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้แทนหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งมิได้มีสมาชิกในสังกัด

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ2คน

5. สมาชิกซึ่งมาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจำวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาซึ่งเลือกกันเองเหลือ1คน



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �0

สถาบันพระปกเกล้า 

6.สมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน(องค์การมหาชน)

7.สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวน10คน

 - ให้สมาชิกตามข้อ1-7เลือกกับเองเป็นประธานหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน

8.ให้เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นสมาชิกและเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง



สถานที่ติดต่อ	

สภาพัฒนาการเมือง

เลขที่2อาคารรำไพพรรณีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถนนหลานหลวงแขวงโสมนัส

เขตป้อมปราบกรุงเทพฯ10200

โทร02-2806371-5ต่อ213-220

โทรสาร02-280-6378

www.pdc.go.th



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �1

สถาบันพระปกเกล้า 

3. ศาลปกครอง 



“ศาลปกครอง”มีขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อำนาจของทางราชการ

เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมให้ได้ดุลยภาพกันและเพื่อสร้างบรรทัดฐาน

ที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการด้วยการทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา“คดีปกครอง”ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่าง

หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง

และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่างๆหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ของหน่วยงานหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ



อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	

ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองซึ่งแบ่งออกได้เป็น5ประเภทคือ

	 1.		คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองฝ่ายเดียว		

 ซึ่งอาจแยกออกเป็นการกระทำทางกฎหมายหรือที่เรียกว่า“นิติกรรมทางปกครอง”และการกระทำ

ทางกายภาพหรือที่เรียกว่า“ปฏิบัติการ”การกระทำทางปกครองที่กล่าวมาเป็นการใช้อำนาจที่หน่วยงานหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินการได้เองฝ่ายเดียวโดยไม่จำต้องให้เอกชนยินยอมก่อนไม่ว่าจะเป็นการออก

กฎเช่นการออกพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปหรือการ

ออกคำสั่งทางปกครองเช่นคำสั่งลงโทษทางวินัยคำสั่งอนุญาตอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งประกาศผลการสอบแข่ง

ขันเข้ารับราชการหรือเข้าศึกษาต่อซึ่งเป็นกรณีของนิติกรรมทางปกครองส่วนคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติการใดๆของเจ้าหน้าที่เช่นการก่อสร้างสะพานถนนการขุดลอกคลองสาธารณะหรือท่อระบายน้ำ

สาธารณะการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะหรือการก่อสร้างที่พักคนโดยสาร

	 2.		คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่	หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	เช่น		

 กรมทะเบียนการค้ามีหน้าที่รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือกรมที่ดินมีหน้าที่ในการรับจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์หากกรมทะเบียนการค้าหรือกรมที่ดินปฏิเสธไม่รับคำขอหรือ

รับคำขอแล้วไม่พิจารณาคำขอว่าสมควรจดทะเบียนให้ตามคำขอหรือไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตาม

กฎหมายแต่ถ้ารับคำขอมาแล้วแต่ดำเนินการล่าช้าเช่นกรณีการจดทะเบียนเรื่องใดกฎหมายหรือระเบียบ

ภายในระบุว่าให้พิจารณารับจดทะเบียนหรือไม่ภายใน3วันหากพ้นกำหนดก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหากไม่มี

การกำหนดระยะเวลาไว้ก็ต้องพิจารณาจากระยะเวลาตามปกติวิสัยว่าเรื่องนั้นจะต้องใช้เวลาเท่าใดหากพ้น

ระยะเวลาไปแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

	 3.		คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วย

งานทางปกครอง	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย		

 หรือความเสียหายเกิดจากการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นหรือเป็นกรณีที่หน่วยงาน

ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีตามลักษณะนี้ต้องคำนึงว่าการ
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ละเมิดนั้นต้องเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นการใช้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ

กำหนดแนวเขตเพื่อขุดคลองและทำถนนหากทำให้ผู้อื ่นเดือดร้อนหรือเสียหายก็เป็นคดีละเมิดที่ฟ้องต่อ

ศาลปกครองได้แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติเช่นพนักงานขับรถของทางราชการขับรถชน

คนบาดเจ็บหรือนายแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลผ่าตัดผิดพลาดทำให้คนไข้พิการอย่างนี้ไม่ใช่เป็นละเมิดจาก

การใช้อำนาจตามกฎหมายต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมสำหรับกรณีความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจ

ตามกฎหมายเช่นกรณีการฟ้องคดีเพื่อเรียกเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์คดีประเภทนี้มี

ข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นกรณีที่ประชาชนฟ้องทางราชการได้ฝ่ายเดียว

	 4.		คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง	เช่น		

สัญญาสัมปทานสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเช่นคูคลองถนนสายส่งไฟฟ้าโครงการประปา

ของเทศบาล

	 5.		คดีพิพาททางปกครองอื่น	ๆ	เช่น		

 คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ

บังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด



การฟ้องคดีปกครอง	

การฟ้องคดีปกครองจะกระทำได้โดยง่ายแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเงื่อนไขบางประการไว้ทั้งนี้

เพื่อมิให้มีการกลั่นแกล้งฟ้องคดีกันอย่างพร่ำเพรื่อโดยไม่มีมูลใดๆซึ่งจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับ

ผู้ถูกฟ้องคดีและเป็นภาระแก่ศาลหรือเพื่อให้การแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายเป็นระบบและมีความชัดเจน

โดยมีเงื่อนไข4ประการได้แก่

1.ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้จากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของทางราชการหรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา

ทางปกครองหรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องต่อศาลปกครอง

2.ระยะเวลาในการฟ้องคดีต้องฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือภายใน90วันนับแต่วันที่

รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งคดีหรือภายในหนึ่งปีในกรณีที่ฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่าง

อื่นของทางราชการหรือในกรณีที่ฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

3.คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับโดยเฉพาะเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมีเนื้อหา

สาระให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำฟ้องซึ่งประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและของหน่วยงานที่เป็นเหตุแห่ง

การฟ้องคดีการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรคำขอว่า

ประสงค์จะให้ศาลสั่งอย่างไรเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของตนและต้องลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี

4.การขอให้มีการเยียวยาในเบื้องต้นก่อนนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองเรื่องที่จะฟ้องคดีนั้นมีกฎหมาย

กำหนดให้ต้องดำเนินการอย่างใดเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นเสียก่อนผู้ฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการ

เช่นนั้นให้เสร็จสิ้นแล้วจึงจะมีสิทธิมาฟ้องคดีต่อศาลได้
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การยื่นฟ้อง	

นอกจากสามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ศาลปกครองแล้วผู้ฟ้องคดีอาจใช้วิธีส่งคำฟ้องทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้



สถานที่ติดต่อ

สำนักงานศาลปกครอง
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4. ศาลรัฐธรรมนูญ 



เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นกฎหมายสูงสุด

ของประเทศสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคือกฎหมายใดๆที่ใช้บังคับหรือจะ

บังคับใช้นั้นจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทนั้นมิได้เรียกว่า“หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”

อย่างไรก็ตามความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจที่จะเกิดผลอันเป็นจริงในทางปฏิบัติได้เลย

หากปราศจากองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมมิให้กฎหมายที่ตราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

องค์กรผู้มีหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ



อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ	

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่หลักในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมี

อำนาจหน้าที่อื่นๆตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆบัญญัติไว้ซึ่งพอจะจำแนกตามลักษณะแห่งเรื่อง

คดีได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 อำนาจหน้าที่ในการควบคุมกฎหมาย	หรือร่างกฎหมายมิให้จัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ		

 เป็นหน้าที่หลักประการสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญการควบคุมกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่จะนำมา

บังคับใช้นั้นมิให้มีข้อความซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการควบคุมนี้ทำได้ทั้งก่อนกฎหมายจะใช้บังคับคือ

ตั้งแต่ในขั้นตอนกระบวนการร่างและจัดทำกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารหรือการควบคุม

ภายหลังจากที่กฎหมายใช้บังคับแล้ว

	 2.		อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง		

 นอกจากอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่มี

ผู้ร้องเข้ามาด้วย

 ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจะต้องพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองนั้นหรือ

ไม่ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามรัฐธรรมนูญหรือโดยกระบวนการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ

ก็ตามศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรผู้วินิจฉัยว่าสถานภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นปัญหาสิ้นสุด

ลงหรือไม่นั้น

 ตำแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยในส่วนที่

เกี่ยวกับสถานภาพได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีและกรรมการการเลือกตั้ง

	 3.	 อำนาจหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญ	และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนด	ได้แก่	

 -พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ
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 -พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการโดยใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ

ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่

 -พิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะ

ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้ง

สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดแย้งกับหลักการ

พื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

 -พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ร้องขอให้วินิจฉัยเพราะเหตุว่าพรรคการเมืองที่ตนเป็น

สมาชิกนั้นมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ

 -พิจารณาวินิจฉัยว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่างพระ

ราชบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร

หรือของคณะกรรมาธิการการเสนอการแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใดๆที่มีผลให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ

ใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่



ผู้มีสิทธินำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	

ศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มดำเนินการพิจารณาคดีต่างๆเองไม่ได้จะต้องมีผู้เสนอคำร้องให้พิจารณาโดย

รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้องค์กรและบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 1.ศาลทั้งศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารศาลอื่นๆ

 2.ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา

 3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 4.สมาชิกวุฒิสภา

 5.นายกรัฐมนตรี

 6.อัยการสูงสุด

 7.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 8.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

 9.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 10.ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมือง





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

ประชาชนกับการใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะดังนั้นประชาชนนิติบุคคลตลอดจนองค์กร

ทั ่วไปจึงไม่สามารถยื ่นคดีเข ้าสู ่ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่ประชาชนสามารถใช้ส ิทธิของตนต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยทางอ้อมผ่านองค์กรต่อไปนี้

1.ใช้สิทธิผ่านศาลเช่นการโต้แย้งต่อศาลว่ากฎหมายที ่จะใช้บังคับแก่คดีนั ้นขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ

2.ใช้สิทธิผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเช่นในกรณีที่หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

กระทำการหรือละเว้นการกระจายอำนาจอันเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ

มิชอบด้วยอำนาจหน้าที่รวมทั้งการกระทำที่เจ้าหน้าที่นั้นได้กระทำไปโดยไม่มีอำนาจด้วย



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เลขที่326ถนนจักรเพชร

แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนครกรุงเทพฯ10200

โทร0-2623-9600

โทรสาร0-2623-9644

http://www.concourt.or.th





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

5.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

 1.วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน

 2.กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 3.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 4.ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 5.ให้คำแนะนำแก่ผ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ

 6.กำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยรับตรวจ

 7.เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 8.พิจารณาคัดเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 9.แต่งตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรืออนุกรรมการ

 10.พิจารณาคำร้องขอของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือคณะรัฐมนตรีที่ขอให้ตรวจสอบ

 11.ออกระเบียบข้อบังคับและประกาศตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 12.เสนอข้อสังเกตและความเห็นต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

 13.ออกระเบียบประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคลการงบประมาณการเงินและ

การคลังและการดำเนินการอื่น



ประชาชนได้อะไรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติการตรวจเงินแผ่นดินจึงเป็นการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของประชาชนระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารดัง

กล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงทำหน้าที่

ในการตรวจสอบสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของรัฐ



ประโยชน์จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 1.		ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน	

 -ทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและไม่สูญเปล่า



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

 -ช่วยให้การดำเนินงานของรัฐบาลเป็นไปโดยถูกต้องรัดกุมและมีประสิทธิภาพโดยการระบุ

ปัญหาข้อผิดพลาดและเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือเสนอทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

 -การตรวจสอบที่ครบถ้วนเต็มระบบในทุกๆด้านจะช่วยให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินในทางที่เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 -ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

	 2.	 ประโยชน์ต่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	

 -ช่วยควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

 -ช่วยวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องในการดำเนินการเพื่อสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

 -ช่วยให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้

 -กระตุ้นให้เกิดการควบคุมคุณภาพของงาน

 -ช่วยให้เกิดระบบควบคุมภายในที่ดีในหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 -ช่วยให้การบริหารงานหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่6เขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

โทรศัพท์0-2273-9674-91

http://www.oag.go.th





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

6. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 (ป.ป.ช.) 



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 1. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งนำความเห็นเสนอต่อวุฒิสภา

   กรณีมีการร้องขอให้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดอัยการสูงสุด

กรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รองประธานศาลฎีกาตุลาการศาลปกครองสูงสุดหัวหน้าสำนักตุลาการทหารรองอัยการสูงสุด

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

 2. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

   กรณีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือข้าราชการการเมืองอื่นร่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดต่อ

ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ

ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นและให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ

ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วย

 3. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

 4.ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง

 5.กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและชั้นหรือระดับของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 6.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

 7.รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภาทุกปีและนำรายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

 8.เสนอมาตรการความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลหรือคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความ

ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
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 9.ดำเนินการให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วย

กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ

 10. ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 11. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ

 12. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 13.ดำเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในชั้นนี้ได้แก่

 -พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง

การเมืองพ.ศ.2542

 -พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542

 -กฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี



คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน	ป.ป.ช.	

1. หนังสือทำถึง“เรียนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ“หรือ

“ตู้ปณ.100เขตดุสิตกทม.10300”หรือเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจในเขต

อำนาจสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป

2. ให้มีรายละเอียดการร้องเรียนดังนี้

 (1)ชื่อ-สกุลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา

 (2)ชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา

 (3)ระบุข้อกล่าวหาการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที ่ในการยุติธรรมร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น

ผิดปกติ

 (4)บรรยายการกระทำความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อดังนี้

 -กรณีกล่าวหากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

 *การกระทำความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
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 *มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำความผิดอย่างไร

 *มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่(ถ้าไม่สามารถนำมาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บ

รักษาไว้)

 *ในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดหรือยื่นฟ้องต่อศาลใดเมื่อใดและผลเป็นประการ

ใด

 -กรณีกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

 *ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหาและภริยาหรือสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็น

อย่างไร

 *ผู้ถูกกล่าวหาและภริยาหรือสามีมีอาชีพอื่นๆหรือไม่ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มาก

น้อยเพียงใด

 *ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯมีอะไรบ้างเช่น

  oบ้านมีจำนวนกี ่หลัง,ตั ้งอยู ่ท ี ่ใด(เลขที ่บ ้านถนน/ซอยตำบล/แขวงอำเภอ/

 เขตจังหวัด),ซื้อเมื่อใดและราคาขณะซื้อเท่าใด

  oที่ดินมีจำนวนกี่แปลง,ตั้งอยู่ที่ใด(เช่นเดียวกับหัวข้อที่ตั้งของบ้าน),ซื้อเมื่อใดและ

 ราคาขณะซื้อเท่าใด

  o รถยนต์มีจำนวนกี่คัน,ยี่ห้อ,รุ่น,สี,หมายเลขทะเบียน,ซื้อเมื่อใดจากใครและ

 ราคาขณะซื้อเท่าใด

  oมีเงินฝากที่ธนาคารใดสาขาใด

  oทรัพย์สินอื่นๆ

3. ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ-สกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้กล่าวหาให้ชัดเจนหาก

ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปกปิดชื่อ-สกุลและที่อยู่ให้

ระบุชัดเจนด้วยส่วนกรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ–สกุลจริงถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ให้ส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ(เพื่อ

จะได้รับทราบว่าหนังสือร้องเรียนส่งถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว)เพราะ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะติดต่อกับผู้ร้องเรียนโดยตรงกับผู้ร้อง

เรียนที่แจ้งชื่อ-สกุลและที่อยู่เท่านั้น



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพฯ10300

โทรศัพท์0-2282-3161-5

http://www.nccc.thaigov.net

หมายเหตุ หากกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะต้องระบุชื่อ - นามสกุล และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา โดยเฉพาะ

ผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำนั้น 
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7. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 



คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เกิดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายน2541ซึ่งเป็นผลจากรัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2540โดยมีเหตุผลเพื่อให้เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกอบด้วยกรรมการการเลือกตั ้งจำนวนห้าคนโดยให้กรรมการ

การเลือกตั้งคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งและเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วย

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความ

ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว



บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญดังนี้

 1.ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมาย

กำหนดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 2.ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติและกฎหมายการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 3.มีคำสั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นในการเลือกตั้ง

 4.ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และการออกเสียงประชามติ

 5.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งและจัดให้มีบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 6.สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 7.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง

หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง

 8.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครหัวคะแนนและผู้เกี่ยวข้อง(ให้ใบเหลือง

หรือใบแดง)
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 9.การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

 10.ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

 11.มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่าในเรื่อง

ทางแพ่งหรืออาญาหรือทางปกครองแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตลอดจนให้

ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 12.การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

 13.ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือสนับสนุนองค์การ

เอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุว่าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือการให้การศึกษา

แก่ประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

 14.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา

 15.ดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

แต่ถ้าจะสรุปง่ายๆสั้นๆคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีอำนาจหน้าที่อยู่3ประการที่ครอบคลุมทั้ง

ด้านบริหารตุลาการและนิติบัญญัติ

 ด้านบริหาร คือ การควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งทั ้งการเลือกตั้งระดับชาติ

ระดับท้องถิ่นรวมทั้งการออกเสียงประชามติ

 ด้านตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นับคะแนน

ใหม่รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมัครและสมาชิกสภาที่ทำผิด

กฎหมายเลือกตั้ง

 ด้านนิติบัญญัติคือ การออกระเบียบคำสั่งข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขที่120หมู่3ชั้น2อาคารรวมหน่วยราชการบีส

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550

ถ.แจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพ10210

โทรศัพท์0-2141-8888

http://www.ect.go.th





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

8. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2540เกิดขึ้นจากแรงผลักดันและความเรียกร้องต้องการของประชาชนที่มุ่งหวังให้มีกลไกอิสระเพื่อทำ

หน้าที่ส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีผลปรากฏเป็นจริงตามที่มีการบัญญัติ

รับรองสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางไว้ในรัฐธรรมนูญ



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

 1.ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 2.ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ

อันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอ

มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อ

ดำเนินการในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือดำเนินการต่อไป

 3.เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะ

รัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 4.ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

 5.ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการองค์การเอกชนและองค์การอื่นใน

ด้านสิทธิมนุษยชน

 6.จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยต่อสาธารณชน

 7.ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อรัฐสภา

 8.เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยว

กับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 9.แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 10.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

422อาคารปปง.ถ.พญาไท(เชิงสะพานหัวช้าง)เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โทรศัพท์0-2219-2980สายด่วนร้องเรียน1377โทรสาร0-2219-2940

http://www.nhrc.or.th



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

9. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 



ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน	

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามมาตรา196-198ของรัฐ

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามมาตรา196-198ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้มีกลไกการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ

ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รัฐสภาพ.ศ.2542เพื่อแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนคุณสมบัติรวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที ่และ

แนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่19กันยายน2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ทำการยึดอำนาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญข้างต้นอย่างไรก็ตามคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้มีประกาศฉบับที่14ให้พระราช-

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ.2542มีผลบังคับใช้ต่อไป

เมื ่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ขึ ้นและ

ประชาชนได้ลงมติประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เมื่อวันที่19สิงหาคม

2550จึงเป็นผลให้องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาได้ทำหน้าที่ต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธ

ศักราช2550เมื่อวันที่24สิงหาคม2550และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม124ตอนที่

47กวันที่24สิงหาคม2550รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้บัญญัติให้คงองค์กร

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้แต่ด้วยอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนไปและมีหน้าที่ตรวจจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองและสมาชิกรัฐสภาซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นองค์กรของรัฐสภาอีกต่อไปจึงได้บัญญัติปรับ

เปลี่ยนชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสียใหม่เป็น“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”โดยได้ให้อำนาจหน้าที่ตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นได้แก่การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม(ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถ

คดีของศาล)การติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรวมถึงข้อพิจารณา

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นตลอดจนการพิจารณาสอบสวนได้ด้วยตนเองโดย

ไม่มีคำร้องเรียนหากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเป็นการคุ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงได้มีการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ.2542ขึ้นใหม่โดย

แยกออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2551กับพระราชบัญญัติ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2551เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับเพิ่มเติม



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

ตลอดจนการเสริมประสิทธิภาพและความมั่นคงต่อเนื่องในการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อีกทั้งเพื่อให้เกิดสอดคล้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นเช่นศาลรัฐธรรมนูญที่แยกระหว่างพระราช

บัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ



บทบาท	อำนาจหน้าที่และขั้นตอนการทำงาน	

สำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่

ได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจากเดิมประกอบด้วย

มาตรา	244	ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

 (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

   การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายของข้าราชการ

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น

   การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

   การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา

อรรถคดีของศาล

 กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

   คำว่า“ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม”ถือเป็นหลักสำคัญในการทำงาน

ของผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะหลายกรณีพบว่าข้าราชการหรือพนักงานของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ได้มีข้อบกพร่องหรือมีการกลั่นแกล้งแต่ประการใดแต่หากประชาชน

ยังได้รับความเดือดร้อนอาจจะด้วยเหตุแห่งความล้าสมัยของกฎระเบียบหรือเหตุอันใดที่อาจจะไม่

เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานของรัฐเลยก็สามารถร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปยังผู้ตรวจการ

แผ่นดินได้

 (2) ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา279*

วรรคสามและมาตรา280*

 (3) ศึกษาประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรวมตลอดถึงข้อพิจารณา

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

 (4)รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภาทุกปีทั้งนี้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ

สาธารณะด้วย



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

   การใช้อำนาจหน้าที่ตาม(1)(ก)(ข)และ(ค)ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน

เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของ

ประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ

สอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้

มาตรา	245	ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	หรือศาลปกครองได้	เมื่อเห็นว่ามี

กรณีดังต่อไปนี้	

 (1)บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ตามพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

   กฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา244(1)(ก)มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เสนอเรื ่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาล

ปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

**หมายเหต**	

มาตรา279มาตราทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ

ประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น

   มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การ

บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ

กระทำ

   การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการกระทำผิด

ทางวินัยในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและหากเป็นการกระทำ

ผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ

โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา270

   การพิจารณาสรรหากลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้

อำนาจรัฐรวมทั้งการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษบุคคลนั้นจะ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย

มาตรา280เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะ

หรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา279วรรคหนึ่งและส่งเสริมให้

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมรวมทั้งมีหน้าที่

รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวล

จริยธรรมดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา279วรรคสาม



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

   ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรมผู้ตรวจการแผ่นดิน

จะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะได้



ประเภทเรื่องร้องเรียนที่รับพิจารณาและไม่รับพิจารณา	

เรื่องที่ไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาหรือให้ยุติการพิจารณา	(ตามนัยมาตรา	24	แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	พ.ศ.	2542)	

 1.เรื ่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเว้นแต่การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมี

ลักษณะตามมาตรา16(1)นั่นคืออาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจ

หน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

เสียหายแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม

 2.เรื่องที่ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว

 3.เรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา16(1)ได้แก่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานของรัฐก็ตามแต่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

ราชการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน

 4.เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้าง

ของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น

 5.เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนซึ่งตามกฎหมายนั้นผู้ร้องจะต้องแจ้งชื่อและ

ที่อยู่ใช้ถ้อยคำสุภาพและลงลายมือชื่อหากผู้ร้องไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายระบุผู้ตรวจการ

แผ่นดินก็ไม่สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาดำเนินการต่อไปได้(อย่างไรก็ตามผู้ร้องสามารถขอให้

ปกปิดชื่อได้)



เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณา	(ตามนัยมาตรา	25	แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	พ.ศ.	2542)	

 1.เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

 2.เรื่องที่ผู้ร้องเรียนมิได้มีส่วนได้เสียและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

 3. เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนและ

การพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

 4.เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้ความ

เสียหายอย่างเหมาะสมแล้วและการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

 5.เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่มาให้ถ้อยคำไม่แสดงพยานหลักฐานหรือไม่ดำเนินการตามหนังสือที่ได้รับจาก

ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 6.เรื่องที่ผู้ร้องเรียนตายและการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

 7.เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ว

หมายเหตุ กรณีการทุจริตตามข้อ (1) นั้น เนื่องจากเพื่อมิให้เป็นการซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ

ของแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีนโยบายว่า หากเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตก็จะไม่รับเรื่องไว้

ดำเนินการเอง แต่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการต่อ

ไป หรือหากผู้ร้องร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วก็จะไม่ส่ง

เรื่องไปอีก เว้นแต่มีกรณีที่อาจจะต้องมีการประสานข้อมูลเพิ่มเติม 



ช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน	

1. การร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยลงชื่อผู้ร้องเรียนที่อยู่โทรศัพท์(หรือโทรศัพท์ใกล้บ้านที่ติดต่อ

ได้)ผู้ถูกร้องเรียนและเหตุที่ร้องเรียนหากต้องการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนขอให้ระบุสำนักงานฯจะรักษาเป็น

ความลับอย่างเคร่งครัดโดยส่งไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเลขที่1193อาคารเอ็กซิมชั้น20ถนน

พหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400หรือตู้ปณ.333สามเสนในพญาไทกรุงเทพฯ

10400โทรสารหมายเลข022990484

2. การร้องเรียนทางสายด่วน1676ช่องทางโทรศัพท์หมายเลข1676(โทรฟรีทั ่วประเทศ)หรือ

หมายเลข022990400

3. การร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)หรือสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ในเขตพื้นที่ของผู้ร้อง

เรียนซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเรื่องร้องเรียนที่อาคารรัฐสภาในช่วงเปิดสมัยประชุมสภา

ด้วย

4. การร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตที่www.ombudsman.go.th

5. การร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเลขที่1193อาคารเอ็กซิมชั้น20ถนน

พหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400หรือตู้ปณ.333สามเสนในพญาไทกรุงเทพฯ

10400โทรสารหมายเลข022990484

6. ร้องเรียนผ่านเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก่สภาทนายความและสำนักงานสาขาของสภา

ทนายความทั่วประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชน(สคช.)สำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้มีสิทธิร้องเรียน	

1.บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �0

สถาบันพระปกเกล้า 

  - พบเห็นเหตุการณ์หรือเรื่องที่จะร้องเรียน

  - ได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นธรรม

  - มีส่วนได้เสียในกรณีนั้นๆ

2.กรรมาธิการของวุฒิสภาหรือกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้พิจารณาดำเนินการ



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

1193อาคารเอ็กซิมชั้น20ถนนพหลโยธิน

สามเสนในพญาไทกรุงเทพฯ10400

โทรศัพท์0-2299-0400หรือ1676ทั่วประเทศ

โทรสาร0-2299-0484

http://www.ombudsman.go.th
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10.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



หลักการและเหตุผล	

ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง

ได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้

ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะ

ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชนหรือ

ที่เรียกว่า“เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น”ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผล

ให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับ

สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง



สาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540มีขึ้นเพื่อรองรับ“สิทธิได้รู้”(rightstoknow)

ของประชาชนซึ่งเป็นแกนสำคัญของสังคมประชาธิปไตยโดยอาจพิจารณาได้จากบทบาท2ด้านดังนี้

	 1.		ในทางการเมือง	 	

 ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งปรัชญา

นี้จะสัมฤทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้บทบาทที่กว้างขวางแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง

(Participatorydemocracy)พื้นฐานเบื้องต้นที่ประชาชนจะใช้บทบาทของต้นให้ถูกต้องได้นั้นคือประชาชน

ต้องมีความรู้ในความเป็นไปของการปกครองว่าในขณะนี้การปกครองได้ดำเนินการในเรื่องใดไว้อย่างไรเพื่อ

ประชาชนจะได้ติดตามตรวจสอบและใช้สิทธิใช้เสียงในการปกครองได้ถูกต้องไม่ว่าจะเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์

การออกความเห็นในการจัดประชาพิจารณ์การประท้วงแสดงพลังความต้องการตลอดจนการใช้สิทธิเลือกตั้ง

	 2.		ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์	

 องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที ่ต่างๆถูกสร้างเพื ่อทำการแทนรัฐและประชาชนทั่วไปเพื่อให้การ

ปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายองค์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับมอบหมายให้มี

อำนาจหน้าที่หลากหลายในการสัมพันธ์กับเอกชนโดยมีการออก“กฎระเบียบ”ต่างๆขึ้นใช้ในการปกครอง

และจะมีการออก“คำสั่งทางปกครอง”เมื่อต้องการบังคับการให้เกิดผลในกฎหมายดังนั้นกฎระเบียบและ

คำสั่งทางปกครองต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรได้รู้เพื่อที่จะพิเคราะห์ได้ว่ากรณีของตนผลจะเป็น

เช่นใดแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไรและโต้แย้งได้อย่างไรและเพียงใดอันการคุ้มครองสิทธิเฉพาะตัวประชาชน

แต่ละคน
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สิทธิของประชาชนหรือเอกชน	

พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้

 1. สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใน

ฐานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 2. สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมี

สิทธิเข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการได้

 3. สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า

 4. สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้น

หรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น

 5. สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูล

ที่ถึงแก่กรรมเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่

ใดของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลของคนเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นและเกี่ยวกับการได้รู้ข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่

ถูกต้องตามที่เป็นจริงรวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้

 6. สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่จัดข้อมูลข่าวสาร

ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราช

บัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้นั้นมี

สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านหรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคล

 7. สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดหรือมีคำสั่งไม่รับ

ฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้นโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแต่ถ้าอุทธรณ์

คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคำขอผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นคำอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอ

ของคนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ชั้น2สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลก

เขตดุสิตกรุงเทพฯ10300

โทรศัพท์0-2281-8552-3

โทรสาร0-2281-8543

http://www.oic.go.th





“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

11. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 



สคบ.ช่วยผู้บริโภคได้อย่างไร	

	 1.		รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค		

 ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินการต่อไปผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจาก

สินค้าหรือบริการใดสามารถร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการเขียนจดหมาย

ส่งตู้ป.ณ.99กรุงเทพฯ10300หรือมาด้วยตนเองหรือโทรศัพท์สายด่วนร้องทุกข์โทร1166การร้องเรียน

หรือการช่วยกันสอดส่องและแจ้งมายังสำนักงานฯนั้นเป็นสิทธิที ่ผู ้บริโภคพึงกระทำได้นอกจากนั้นยัง

เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้สำนึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้างและ

ประการสำคัญก็คือเป็นการช่วยให้สำนักงานฯทราบปัญหาของผู้บริโภคและดำเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ซึ่ง

ในการช่วยเหลือผู้บริโภคในด้านนี้สำนักงานฯมีสายงานที่รับผิดชอบอยู่โดยตรงคือกองคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณากองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาโปรดระลึกอยู่เสมอว่า

ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องอดทนต่อความไม่ปลอดภัยหรือการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจอีกต่อไป

ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง

	 2.		ติดตาม	และสอดส่องพฤติกรรม		

 พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภคทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีการเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆต่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆโดยใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ๆในทางการตลาดและทางการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายโดยทั่วไป

ผู้บริโภคไม่อาจทราบภาวะตลาดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆได้

อย่างถูกต้องสำนักงานฯจึงต้องมีบทบาทในการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจและ

ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ในบางครั้งเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร

	 3.		สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวิจัยปัญหา		

 เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นเพื่อที่จะได้ดำเนินการ

ช่วยเหลือผู้บริโภคได้ตรงกับปัญหาและความต้องการตัวอย่างในการดำเนินการในข้อที่ผ่านมาได้แก่การ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืชและการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น

	 4.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค		

 ในทุกระดับการศึกษาเกี ่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที ่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ

ผู้บริโภคควรจะได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาตลอดจนวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะได้สามารถคุ้มครอง

ตนเองในเบื้องต้นก่อนนอกเหนือจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลการส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีการศึกษา

แก่ผู้บริโภคในทุกระดับจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอันหนึ่งของสำนักงานฯ
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	 5.	 ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ		

 ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ผู ้บริโภคเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย

ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยสำนักงานฯมีสายงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ

งานด้านนี้โดยตรงคือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อยู่เป็นประจำนอกจากนั้นยังมีเอกสารบทความ

ข่าวสารจากสำนักงานฯแจกฟรีแก่ผู้สนใจอีกด้วยเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ

อย่างกว้างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันการเผยแพร่ความรู ้ของสำนักงานฯนั้นส่วนใหญ่จะเสนอสาร

ประโยชน์ด้วยถ้อยคำและภาษาที่เข้าใจง่ายแต่แฝงความรู้ทางวิชาการไว้

	 6.	 ประสานงานกับส่วนงานราชการ		

 หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริมหรือกำหนดมาตรฐานของสินค้า

หรือบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคสำนักงานฯมีสายงานรับผิดชอบในด้านนี้คือกอง

คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณากองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาทำงาน

ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม

จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังนี้

 -สินค้าที่เป็นอันตรายเช่นอาหารผสมสีย้อมผ้าอาหารไม่บริสุทธิ์

 -สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นพืชผลไม้ซึ่งมียาป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่จะประสานงานกับ

กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควร

 -สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเช่นน้ำมันปลอมปนสินค้าเลียนแบบ

 -สินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นขายสินค้าเกินราคาสินค้าที่มีปริมาณไม่ตรงตามมาตราชั่งตวงวัด

จะประสานงานกับกรมการค้าภายในกรมทะเบียนการค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการ

สืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจออกดำเนินการตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดี

 -บริการที่เอาเปรียบผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงสินค้าที่

แสดงฉลากหลอกลวงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะกำหนดมาตรการในการดำเนิน

การเกี ่ยวกับสินค้าหรือบริการเหล่านี ้ด้วยและสำนักงานฯก็มีหน้าที ่ติดตามสอดส่อง

พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นอยู่เสมอ



ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อผู้บริโภค	

	 1.		ข้อควรปฏิบัติ	“ก่อน”	การซื้อสินค้าหรือบริการ	

 ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าหรือบริการได้แก่การให้

ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ
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 - ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อก่อน

ตัดสินใจเลือกสินค้าฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้

 o ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไรในกรณีที่เป็น

สินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย

 o ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย

 o ชื ่อหรือเครื ่องหมายการค้าที ่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู ้ส ั ่งหรือนำเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อขาย

 o สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้ว

แต่กรณี

 o ต้องแสดงขนาดหรือมิติหรือปริมาณหรือปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี

สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือสัญลักษณ์แทนก็ได้

 o ต้องแสดงวิธีใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด

 o ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค

 o คำเตือน(ถ้ามี)

 o วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนวันเดือนปี

ที่ระบุนั้นเพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น(ถ้ามี)

 o ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาทและจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

 -สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

 -ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสินค้าเช่นวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุวิธีการใช้การเก็บ

รักษาคำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อผู้บริโภคสามารถใช้

สินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัด

 -ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริงตามที่ระบุ

ไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

 -ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น

ๆของตัวสินค้าหรือบริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณาเนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือ

บริการของผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ส่วนข้อเสียมักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณาจึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จากการสอบถามผู้ขายหรือบริษัทผู้ผลิต
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 ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

 1.ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

 2.ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นการ

กระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริงหรือเกิน

ความจริงหรือไม่ก็ตาม

 3.ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม

หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

 4.ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

 5.ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกระทรวงที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน

หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

	 2.	 ข้อควรปฏิบัติ	“หลัง”	จากการซื้อสินค้าหรือบริการ	

 ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้

เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตนพยานหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณหรือ

คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในฉลากมีความสกปรกหรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายควรจำสถานที่

ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้เพื่อประกอบการ้องเรียนและต้องเก็บเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย

 เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้นผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตน

โดยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด



การร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค	

ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

ได้แก่สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่

ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียง

พอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

 2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดย

ความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

 3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่

ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย

หรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
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 4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัด

เอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

 5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่า

เสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ1-4ดังกล่าว

ดังนั้นการร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม

ที่ผู ้บริโภคควรกระทำเพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายและเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้

ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค



การยื่นเรื่องร้องเรียน	

ผู ้บริโภคยื ่นเรื ่องร้องเรียนที ่สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค(กรุงเทพฯ)หรือคณะ

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกคำร้องเรียนพร้อมแนบเอกสาร(เอกสารลงชื่อรับรอง

สำเนาทุกฉบับ)มอบให้เจ้าหน้าที่

 2.ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบอำนาจ(มอบอำนาจให้สคบ.ดำเนินการแทน

ผู้ร้อง)พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน30บาท

 3.กรณีผู้บริโภคไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือรับรองมอบ

อำนาจจากผู้บริโภค(พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน30บาท)นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

หน่วยงาน	 โทรศัพท์	

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 0-2629-7037-9,0-2629-7041-3

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 0-2629-7048-50,0-2629-7052-5

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 0-2629-7061-3,0-2629-7065-8

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0-2629-8250-2,0-2629-8254-6

กองนิติการ 0-2629-8259-60,0-2629-8262-4

สำนักงานเลขานุการกรม 0-2629-8243,0-2629-8245-8



สถานที่ติดต่อ	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

78ถนนราชดำเนินนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300

http://www.ocpb.go.th
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ทิศทางการปกครองท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 



รองศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า







รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550มุ่งเน้นสาระสำคัญใน4แนวทางหลักได้แก่

แนวทางที่หนึ่งการคุ้มครองส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่

แนวทางที่สองลดการผูกขาดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนและส่งเสริมการกระจายอำนาจ

แนวทางที่สามการทำให้การเมืองมีความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางที่สี่การทำให้องค์กรตรวจสอบมีอิสระเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นปรากฏอยู่ใน2หมวดสำคัญได้แก่หมวดที่5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนที่3แนวนโยบายด้าน

การบริหารแผ่นดิน(มาตรา78)ส่วนที่4แนวนโยบายด้านศาสนาสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและ

วัฒนธรรม(มาตรา80)และหมวดที่14ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น(มาตรา281–290)

โดยในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นสาระสำคัญ

ใน5ประการได้แก่

 ประการที่หนึ่ง การขยายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้าง

ขวางขึ้น

 ประการที่สอง การทำให้เกิดดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความ

เป็นอิสระ

 ประการที่สาม การพัฒนาระบบการดำเนินงานและบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประการที่สี่ การเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาชนชุมชนและภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประการที่ห้า การทำให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสโดยจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �0

สถาบันพระปกเกล้า 

การขยายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น  



โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา781เป็นเครื่องประกันว่ารัฐจะต้องปรับระบบการดำเนินงานและระบบความ

สัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในเชิงอำนาจหน้าที่อีกทั้งต้อง

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นด้านต่างๆนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงระบบการทำงานของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

และให้รัฐมุ่งเน้นการทำงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีทั้งนี้ในรายละเอียดยังมีการกำหนดเพิ่มเติมว่ารัฐ

จะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมี

ส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะที่รวดเร็วมีคุณภาพโปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

และเพื่อให้แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้จึงได้มีการกำหนดรายละเอียดด้าน

ต่างๆไว้อย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาทิกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการศาสนาสังคมสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐ2ไว้

นอกจากนี้ในหมวด14ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นยังได้มีการกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่3และการบัญญัติ

ไว้อย่างชัดเจนนี้เองเป็นหลักประกันว่ารัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย

งานหลักโดยให้การกระจายอำนาจเป็นกลไกสำคัญและเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มีการกำหนด

มาตรา2834อันเป็นการระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ

และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการ

คลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจะได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและสามารถพัฒนาระบบการคลังให้จัดบริการ

สาธารณะได้โดยครบถ้วนสามารถที่จะจัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตาม

อำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติถึงการให้มีกฎหมายกระจายอำนาจฯเพื่อกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่

และรายได้ระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยกันเองโดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามลำดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบประการสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้จึงได้มีการกำหนดให้มีการจัด

ทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอสำหรับการจัด

บริการสาธารณะสุดท้ายในมาตรานี้ได้กล่าวถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร

 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา78

 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา80

 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา281

 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา283



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �1

สถาบันพระปกเกล้า 

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดว่าให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาทบทวนทุกระยะเวลาไม่เกิน5ปีโดย

ในการพิจารณาต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ดังกล่าวแล้วข้างต้นยังได้กำหนดบทบาทเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5โดยกำหนดว่ามี

อำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นมีสิทธิ

ในการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นรวมถึงการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรม

และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นอีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาอบรมของรัฐโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม6ไม่ว่าจะเป็น

การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่การ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจ

มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตนรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่ม

โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนในพื้นที่นั่นถือเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการกระจายอำนาจ

ยังมีการกำหนดให้จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นจำนวน2ฉบับได้แก่กฎหมายกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมใน3ประเด็นหลักได้แก่การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่าง

ราชการบริหารส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางภูมิภาคและ

ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7รวมถึงกฎหมายรายได้ท้องถิ่นซึ่งเป็นกฎหมายใหม่สำหรับ

แวดวงการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยโดยกำหนดว่าให้มีการจัดทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นต้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องทำให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8อีกทั้งยังกำหนด

ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนกฎหมายทั้งสองฉบับว่าจะต้องมีการพิจารณาทุกทุกระยะเวลา

ไม่เกินห้าปีเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้โดยต้องคำนึง

ถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ9

จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ2550ให้ความสำคัญกับการติดตามและบังคับใช้บทบัญญัติต่างๆใน

รัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดดังนั้นเพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นจริง

 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา289

 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา290

 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา283วรรค3

 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา283วรรค4

 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา283วรรค5



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” �2

สถาบันพระปกเกล้า 

รัฐธรรมนูญ2550มาตรา303(5)10กำหนดว่าต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายรายได้ท้องถิ่นกฎหมายจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นและกฎหมายอื่นๆภายใน2ปีนับจากประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ2550และการกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเช่นนี้ก็เป็นเครื่องประกันและเป็นตัวเร่งให้ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจัดทำและพัฒนากฎหมายซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้การ

กระจายอำนาจถูกขับเคลื่อนเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในอดีต



การทำให้เกิดดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความเป็นอิสระ 



ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในการกำกับดูแลนั้นต้องมีการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น

มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื ่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น11มีการจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกปฏิบัติได้รวมไปถึงรูปแบบ

วิธีการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลต้องแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและความเข้มแข็งของภาคประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนขององค์กรที่จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยได้เพิ่มบทบาท

ของภาคประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมาตรา282ได้เพิ่ม

องค์กรที่ทำหน้าที ่ในการกำกับดูแลใหม่ได้แก่“ประชาชน”และรัฐเองก็ต้องจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนซึ่งหมายความว่านับจากนี้ไปองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานภายใต้การติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลจาก3องค์กรหลักได้แก่ราชการ

บริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคและประชาชน12



การพัฒนาระบบการดำเนินงาน และบริหารงานภายในของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น

และกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระในการ

ดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารงานการจัดบริการสาธารณะ

 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา303(5)

 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา282วรรค1

 12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา282วรรค2



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง13โดยได้มีการกำหนดรูปแบบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันและยังกำหนดว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาจได้รับการ

พัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้14รวมทั้งจัดให้มีองค์กร

กลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและเพื่อสร้างระบบคุ้มครอง

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นยังกำหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น15

การพัฒนาระบบคลังก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น

จึงได้มีการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาระบบคลังท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดบริการ

สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่และนอกจากการพัฒนาระบบคลังแล้วยังเปิด

โอกาสให้มีการจัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือที่เรียกว่า“สหการ”16ได้อีก

ด้วย

ในรัฐธรรมนูญ2550นี้ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้าง

การบริหารภายในโดยกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วย2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายสภาและ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป17และ

การกำหนดในลักษณะนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาอย่าง

รวดเร็วคล่องตัวและสอดคล้องกับความเป็น“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ในการจัดตั้งเป็นการเฉพาะ



การเปิดพื้นที่ ให้แก่ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม 
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อกันเพื่อการใช้สิทธิลง

คะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นออกจากตำแหน่งได้18การเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็สามารถเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา283วรรค1

 14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา288วรรค1

 15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา288วรรค2

 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา283

 17 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา284

 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา285



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

เช่นกันทั้งนี้ลักษณะในการบัญญัติก็เช่นเดียวกันการบัญญัติในมาตรา285คือการไม่ได้กำหนดจำนวนหรือ

สัดส่วนของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญฯแต่ให้เป็นไปตามที่จะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไป19

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฯยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยมาตรา

287วรรค1บัญญัติว่าประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วยซึ่งการ

บัญญัติลักษณะนี้เป็นการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งก็คือ

การมีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดปัญหาการกำหนดการเลือกการประเมินทางเลือกการบริหารจัดการร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ประการสำคัญการบัญญัติ

ในลักษณะนี้จะเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มในการสร้างกลไกช่องทางต่างๆเพื่อให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในมาตรา287วรรค2ยังมีการบัญญัติถึงนัยความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนในท้องถิ่นเป็นการเฉพาะกรณีสำหรับการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น20ทั้งนี้การบัญญัติเช่นนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีว่าก่อนที่จะดำเนินการใดๆแล้วจะต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นทั้งผลดีและผลเสียอย่างรอบด้านโดยการศึกษาผลกระทบนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหากพบว่าการดำเนินการนั้นๆจะก่อให้เกิดผลทางลบ

หรือผลเสียหายแก่ประชาชนโดยจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนและเพื่อป้องกันมิให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างเหตุผลว่าได้แจ้งล่วงหน้าให้ประชาชนทราบแล้ว(แม้ว่าจะมีการแจ้งในระยะเวลา

อันกระชั้นชิด)จึงได้มีการบัญญัติไว้อย่างรัดกุมโดยบัญญัติว่า“...เป็นเวลาอันสมควร”ซึ่งก็หมายความว่า

อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรแล้วแต่กรณีไปและในวรรค

เดียวกันยังกำหนดว่าในบางกรณีหากสมควรหรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการร้องขอจาก

ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรืออาจจัดให้มีการ

ออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการนั้นๆก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการจริงแต่อย่างไร

ก็ตามบนเงื่อนไขเช่นนี้ยังคงต้องให้มีกฎหมายบัญญัติไว้ในรายละเอียดก่อน

มาตรา287วรรค321ยังกำหนดไว้ถึงหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องมีหน้าที่ในการ

รายงานผลการดำเนินการต่างๆต่อประชาชนทุกปีไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการดำเนินงานทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการสร้างภาระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็เป็น

เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและการรายงานผล

การดำเนินการนี้ก็เป็นเครื ่องมือในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและ

 19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา286

 20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา287วรรค2

 21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา287วรรค3



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” ��

สถาบันพระปกเกล้า 

เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเหล่านี้เองในทาง

กลับกันจะยิ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสำหรับ

ประชาชนเองก็ไม่ต้องคอยร้องขอหรือสอบถามอยู่บ่อยๆเพราะนับจากนี้ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้า

ที่ต้องรายงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



การทำให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 



โดยในมาตรา284วรรค10กำหนดว่า“ให้นำบทบัญญัติมาตรา265มาตรา266มาตรา267และ

มาตรา268มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

ด้วยโดยอนุโลม”ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายมาตราของมาตรา265–268แล้วจะพบว่าเป็นบทบัญญัติในส่วนที่2

การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ในมาตรา26522กล่าวถึงการห้ามให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับหรือแทรกแซง

หรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ทั ้งทางตรงหรือทางอ้อมห้ามมิให้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการบุคคลอื่น

ๆในธุรกิจการงานตามปกติรวมทั้งห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ดำเนิน

กิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวซึ่งการกำหนดใน

บทบัญญัตินี้เองจะช่วยให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสเพราะได้เสมือนหนึ่งปิดช่องทางที่จะก่อให้การ

เอื้ออำนวยกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับคู่สัญญาที่จะเกิดขึ้น

ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองและการกำหนดเช่นนี้เองจะทำให้ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพอาทิในกรณีของการ

ต่อรองราคาและการตรวจรับงานก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้โดยมีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้แล้วการนำความในบทบัญญัติมาตรา26623มาใช้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังทำให้การเมืองท้องถิ่นมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยห้ามให้กลุ่มบุคคล

ดังกล่าวใช้ตำแหน่งหรือสถานะเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื ่อผลประโยชน์แห่งตนผู ้อ ื ่นหรือ

พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิห้ามแทรกแซงก้าวก่ายเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงาน

ในหน้าที่ของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือห้ามแทรกแซงก้าวก่ายเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการพนักงานหรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการเป็นต้นทั้งนี้บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวก่อให้เกิดการดำเนินงานและการบริหาร

งานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประการสำคัญเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแทรกแซงระบบการพิจารณาและ

 22 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา265

 23 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,มาตรา266
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การดำเนินงานของบุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นเครื่องประกันว่าบุคคลต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐลูกจ้างหน่วยงานราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการ

พิทักษ์และความคุ้มครองภายใต้“ระบบคุณธรรม”

นอกจากความเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่ายังมี

ความพยายามในการปรับเปลี่ยนสภาวการณ์ที่อยู่แวดล้อมและเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารและการพัฒนา

ท้องถิ่นให้เอื้อต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นโดยในหมวด13เรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ

เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหมวดนี้เป็นหมวดที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่และกำหนดว่าจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเพื่อเป็นการสร้าง

บรรทัดฐานในด้านจริยธรรมให้แก่กลุ่มบุคคลบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น

การกำหนดบทบัญญัติในหมวดนี้เป็นการเสริมสร้างกรอบประพฤติปฏิบัติที่คุณธรรมและจริยธรรมให้

แก่นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นและเป็นเสมือนหนึ่งสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรม

แล้วอาจจะเป็นเหตุไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่งได้การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน

และการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นและจะทำให้กลุ่มบุคคล

เหล่านี้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมคุณธรรมและมุ่งเน้นคุณภาพประสิทธิภาพในการให้บริการแก่

ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ถือเป็นการเสริมกำลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็น“กำลังทรัพย์”“กำลังคน”และ“กำลังทางปัญญา”และที่สำคัญได้เพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ

ทางการบริหารงานท้องถิ่นในด้านต่างๆนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอันจะก่อให้เกิดกระบวนการในการพัฒนา

ท้องถิ่นผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนและการปกครอง

ท้องถิ่นก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป
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ถอดรหัสรางวัลพระปกเกล้า’ 50 
      

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล 

     น.ส.สุมามาลย์  ชาวนา 

      

สถาบันพระปกเกล้าได้ริเริ่มการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  โดยมี

วัตถุประสงค์สำคัญคือ 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น และ 2) เพื่อเป็นการ

ยกย่องเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส 

นอกจากนั้นรางวัลพระปกเกล้ายังมีผลต่อเนื่องที่สำคัญยิ่งสองประการคือ 1) รางวัลพระปกเกล้ากลาย

เป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การได้รับรางวัลพระปกเกล้าเป็นแรง  

ขับเคลื่อนให้บุคลากรและทีมงานในองค์กรมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และ 2) รางวัลพระปกเกล้าส่งผลต่อเนื่อง

ในการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “วิธีการทำงานที่ดี หรือ เป็นเลิศ” (Good and 

Best Practices) องค์ความรู้เหล่านี้สามารถช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เรียนลัด และสามารถ

พัฒนาการบริหารอย่างเป็นแบบฉบับของตนเอง โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาต้นแบบ 

ในปี 2550 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าทั้งสิ้น 8 แห่ง ดังนี้ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  

 เทศบาล  

  เทศบาลนครอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  

 องค์การบริหารส่วนตำบล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม 
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ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างโครงการและกิจกรรมที่เป็นเลิศ และปัจจัยแห่งความสำเร็จ โดยสรุป  

ดังต่อไปนี้ 

 

1. โครงการสภาปราชญ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   

 

1) สภาพปัญหาและที่มาของโครงการ 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายแขนง เนื่องจาก

ประกอบด้วยคนหลายชนชาติ อาทิเช่น ชาวกวย ชาวไทยลาว ชาวไทยเขมร เป็นต้น ทำให้มีมรดกตกทอดจาก

บรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ผ่าน“ปราชญ์ชาวบ้าน” ซึ่งมีความหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคน 

ซึ่งมีองค์ความรู้ที่หล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาด

ใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิด แล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

สืบสาน ทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของ

ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละท่านล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดินทั้งสิ้น 

ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ แต่ไม่ได้มีการดำเนินการหรือ  

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านี้แต่อย่างใด เนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน

จังหวัดจึงเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสภาปราชญ์ขึ้นเพื่อรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ ให้อยู่รวมกัน โดยจัด

ทำเป็นทำเนียบรายชื่อและความเชี่ยวชาญออกเป็น 9 สาขา เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านได้ประสานความร่วมมือกัน

อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สภาปราชญ์เป็นเวทีกลางของปราชญ์ชาวบ้านในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระดมความคิดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ให้มีความเจริญสืบไป 

 

2) วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

การดำเนินงานโครงการสภาปราชญ์แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ      

 (1) การจัดตั้งคณะกรรมการสภาปราชญ์ชาวบ้าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร ินทร์เป็นผู ้ร ิเร ิ ่มในการจัดตั ้งสภาปราชญ์ โดยมีการเลือกตั ้ง  

คณะกรรมการสภาปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย กรรมการสภาปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นตัวแทนของทุกอำเภอใน

จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 31 คน เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนสภาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ให้

มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 9 สาขา มีดังนี้ 

  สาขาอาหารและโภชนาการ 

  สาขาศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

  สาขาเกษตรกรรมและการทำมาหากิน 
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  สาขาภาษาและวรรณกรรม 

  สาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ 

  สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี 

  สาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

  สาขากีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน 

  สาขาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

 (2) โครงการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์ 

 ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการของสภาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ   

มีความเข้มแข็งและเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานราชการ อันจะส่งผลให้มีแนวทาง

พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสุรินทร์จัดทำโครงการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์ขึ้น โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้าน/  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน 300 คน มาร่วมระดมความคิดกำหนดแนวทาง/โครงการ

พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และร่วมผลักดันกิจกรรมของสภาปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป  

สำหรับการคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เข้ามาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สุรินทร์ประสานงานกับวัฒนธรรมอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการคัดสรรปราชญ์ชาวบ้านที่

มีความเชี่ยวชาญ และมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

ในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2550 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 (1)  เพื่อเป็นเวทีกลางให้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมระดมความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 (2)  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 (3)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและนำมาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุรินทร์ 

 (4)  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานของส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ 

โดยโครงการการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านกำหนดเป้าหมาย คือ ให้ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา  

ท้องถิ ่น ผู ้มีความรู ้ความสามารถ จำนวน 300 คน ร่วมระดมความคิดในการกำหนดแนวทาง/โครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และผลักดันให้มีกิจกรรม/โครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างน้อย

สาขาปราชญ์ละ 1 กิจกรรม 

ในการดำเนินตามโครงการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์ มีรายละเอียดกิจกรรมหลัก 

ดังนี้ 

 (1)  เวลา 08.00 – 09.00 น. ปราชญ์ชาวบ้านลงทะเบียนรับเอกสารการประชุมสัมมนา 

 (2)  พิธีเปิดการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์ โดยท่านปลัดจังหวัดสุรินทร์ (นายสุชีพ 

แข่งขัน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) 

 (3)  วิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การรุกคืบทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นไทย” โดยท่าน

ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุรินทร์ 

 (4)  แบ่งกลุ ่มอภิปรายในหัวข้อ “สิ ่งที ่ท่านต้องการจากการประชุมสัมมนาในครั ้งนี ้” โดยแบ่งเป็น  

รายละเอียดของขั้นตอนการประชุมสัมมนาเป็นดังนี้ คือ 

  (1) กิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วย 

  กิจกรรมการแนะนำตัวของปราชญ์ชาวบ้าน 

  แต่ละสาขาดำเนินการเลือกประธาน/ประธานเลือกเลขากลุ่ม 

  เข้าสู ่กิจกรรม AI (Appreciative Inquiry) เพื ่อค้นหาสิ่งดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจ/  

ความสำเร็จในชุมชน (ให้สอดคล้องกับแต่ละสาขาปราชญ์) โดยให้ปราชญ์แต่ละคนได้
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อภิปรายถึงสิ่งดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจ /ความสำเร็จที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน   

(ในสาขาที่กำหนด) เลขานุการกลุ่มจดบันทึก / เขียนลงบนกระดาษสร้างแบบที่แจกให้ เมื่อได้

หัวข้อความภาคภูมิใจครบถ้วนแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มออกมาลงคะแนนหัวข้อความภาคภูมิใจที่

ตนเห็นด้วยมากที่สุด แล้วรวมคะแนนจัดลำดับหัวข้อความภาคภูมิใจที่มีคะแนนรวมมาก

ที่สุด 1-3 ลำดับ สรุปมาเป็นความภาคภูมิใจของสาขาปราชญ์แต่ละสาขา 

  (2) กิจกรรมภาคบ่าย 

  ให้แต่ละกลุ่มนำหัวข้อความภาคภูมิใจจากลำดับที่ 1-3 มาใช้เป็นประเด็นในการร่วมอภิปราย   

ระดมสมอง หาแนวทางในการพัฒนา หรือดำรงความภาคภูมิใจนั้นให้คงอยู่ในสังคมหรือเพื่อ

เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมโดยรวม (ให้แยกอภิปราย

เป็นรายหัวข้อ) 

  วิทยากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ สมเป็น) สรุปกล่าวสรุปปิดท้าย 

  วัฒนธรรมจังหวัดสุร ินทร์ (นายวัชรนนท์ มั ่นใจ) กล่าวรายงานให้พิธ ีปิดการประชุม   

โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรมที่ปราชญ์แต่ละสาขานำเสนอ 

  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (นายสมศักดิ ์ เจริญพันธ์) กล่าวปิด  

การประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ 

ในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ เกิดการระดมสมองสู่  

แนวปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละสาขาได้ร่วมกันอภิปรายระดมสมองเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ

อย่างเต็มที่ รายละเอียดกิจกรรมโครงการของแต่ละสาขาปราชญ์ มีดังนี้   

ตารางแสดงสรุปรายละเอียดกิจกรรมโครงการของปราชญ์แต่ละสาขา 

สาขาปราชญ์ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 

1. อาหารและโภชนาการ 1.  จัดตั้งกลุ่มสนใจ 

2.  อบรมให้ความรู ้ด้านอาหารและ

โภชนาการ โดยจัดหาวิทยากรที่มี

ความรู้และเชี่ยวชาญด้านอาหาร

พื้นบ้าน 

3.  จัดหางบประมาณสนับสนุน 

4.  ลงมือปฏิบัติ สาธิต ด้านประกอบ

อาหารทั้งคาวและหวาน 

5.  จัดหาสถานที่จำหน่าย 

6.  ติดตามประเมินผล 

7.  จัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่า

ทางด้านการตลาด 

8.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ 

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

และการสืบทอด 

2. เพื ่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ท้องถิ่น 
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สาขาปราชญ์ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 

2. ศาสนาประเพณีและพิธีกรรม 1. โครงการจัดงานวันเทศน์มหาชาติ 

2.  โครงการจัดงานวันกตัญญู 

3.  จัดงานวันสงกรานต์ 

1. เพื ่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3. สาขาเกษตรกรรมและการทำมา

หากิน 

1. จัดฝึกอบรมการทำไร่นาสวนผสม 

2. จัดฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียน

รู้ด้านการเกษตรอย่างถูกวิธี 

3. จัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

1. เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและส่ง

เสริมการทำการเกษตรอย่างถูกวิธี 

 

4. สาขาภาษาและวรรณกรรม 1. วรรณกรรม 

 - จัดพิมพ์หนังสือ 

 - ผญา ,คำกลอน 

 - เพลงลูกทุ่ง 

 - เพลงรำวงพื้นบ้าน 

 - นิยายรักภาษาอังกฤษ 

2. คำกลอนสุภาษิตสอนใจ 

 - ภาษาท้องถิ่น (เขมร ไทย ส่วย 

ลาว) 

3. อนุรักษ์ภาษาไทย 

 - ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

 - ทำอย่างไรให้คนไทยรักภาษา

ไทย  

1. เพื ่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเกี ่ยวกับ

ภาษาท้องถิ ่น ตลอดจนส่งเสริม

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

 

5.  ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ 1. สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดย 

 - สร้างเครือข่ายกลุ่ม 

      ศิลปหัตถกรรม และสิ่งทอ 

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 - จัดหาตลาดรองรับ 

2. สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย 

 - สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

ท้องถิ่น 

 - นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นสุรินทร์ 

3. โครงการจัดกิจกรรมประกวดหรือ

แสดงศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอใน

ทุกประเภท 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร 

3. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า 

4.  แก้ปัญหาคนว่างงาน 

5.  เพื ่อส ่งเสร ิมการใช ้ผลิตภัณฑ์  

ท้องถิ่น 
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สาขาปราชญ์ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 

6. ศิลปะการแสดงและดนตรี  

 

1.  จัดแสดงเจรียง หมอลำ กันตรึม 

กลองยาว ป ี ่พาทย ์มโหร ี เร ือ

มอันเร เรือมตรด รำวง รำโบราณ

หมอลำ ลูกทุ่ง (เวที OTOP เวที

งานแสดงช้าง)  

1.  เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

2.  เพื ่ออนุร ักษ์และสืบสานวัฒน- 

ธรรมประเพณี 

 

7. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

 

1. โครงการจัดตั้งสภาปราชญ์ระดับ

ชาวบ้านและตำบลโดยมีว ัตถุ- 

ประสงค์ ดังนี้ 

 - เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประยุกต์

ใช้ 

 - รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - ระดมคนเพื่อดำเนินการไปสู่ 

      เป้าหมาย  

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร 

2.  เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า 

3.  แก้ปัญหาคนว่างงาน 

4.  เพื ่อส ่งเสร ิมการใช ้ผลิตภัณฑ์  

ท้องถิ่น 

 

8. กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน  

 

1. โครงการประชาสัมพันธ์กีฬาการ

ละเล่นพื้นบ้าน 

 - ชักกะเย่อ 

 - ขี่ม้าหลังโปก 

 - กระโดดเชือก (ทีม)  

- เพื ่ออนุรักษ์กีฬาและการละเล่น

พื้นบ้านให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์ 

 

9.  การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1. โครงการอนุรักษ์แพทย์แผนไทย

และสมุนไพร เพื่อ 

 - แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 - เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย 

 - ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับชุมชน 

1.  เพื ่อสืบสานและอนุร ักษ์แพทย์

แผนไทย 

2.  เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญากับชุมชน 

 

ที่มา: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์       

 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีการติดตามและประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา

ปราชญ์ชาวบ้านในครั ้งนี ้จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 250 คน   

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 68.10) อายุ 51 ปีขึ ้นไป (ร้อยละ 63.63) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   

(ร้อยละ 28.90) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 50) ผลปรากฏว่า ผู้ร่วมสัมมนาปราชญ์ชาว

บ้านมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วนใหญ่เสนอแนะให้จัดประชุม

อย่างต่อเนื่อง และควรให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 วัน แต่นับถึงปัจจุบันการประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน

จัดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากติดปัญหาในการดำเนินการ     

ภายหลังจากการจัดสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านในครั้งนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการนำข้อสรุป

ของการจัดสัมมนามาขยายผลต่อ โดยการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการในการสืบค้นและ
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รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทำเป็นทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านใน 8 สาขาๆ ละ 3 คน รวม 

24 คน และสาขาที่ 9 คือ สาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ 4 คน รวมทั้งสิ ้น 28 คน เพื่อให้ได้ผู ้ที ่มีความ

เชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นในแต่ละสาขาอย่างแท้จริง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัด

เผยแพร่ เพื่อเป็นการสืบสวนมรดกอันมีคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่คนในท้องถิ่นและชุมชนคนสุรินทร์  แต่

การดำเนินงานในการจัดทำทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสุรินทร์มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลา

นานในการคัดกรองปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้นับถึงปัจจุบันนี้ การดำเนินโครงการสภาปราชญ์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุรินทร์ รวบรวมปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นในแต่ละสาขาอย่างแท้จริง

ได้เพียง 3 สาขาเท่านั ้น คือสาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ สาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และสาขา

ประเพณีและพิธีกรรม 

สำหรับอีก 6 สาขาอยู่ในระหว่างกระบวนการการทำงาน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควร โครงการ

สภาปราชญ์ จังหวัดสุรินทร์นี้ เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในระยะยาว ยังไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่น

ชัด แต่ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะสามารถรวบรวมปราชญ์แต่ละสาขาที่อยู่อย่างกระจัดกระจายใน

พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้เข้ามาอยู่ในทำเนียบสภาปราชญ์อย่างเป็นหมวดหมู่ทั้ง 9 สาขา ตลอดจนมีการพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิด ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนาปราชญ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุรินทร์  รวมไปถึงจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีความมุ่งมั ่นที่จะรวบรวมข้อมูล  

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทำเป็นทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน และเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ 

แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและส่งเสริมจารีตประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

 

3) ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา มีดังนี้  

(1) การประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทางองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุรินทร์ วางเป้าหมายจำนวนปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 300 คน ปรากฎว่า มีปราชญ์  

ชาวบ้านที่ได้รับการคัดสรรจากทุกพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนั้นเพียง 95 คน เนื่องจาก

มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะบางพื้นที่อยู่ไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ไม่มาร่วมการสัมมนา 

 แนวทางการแก้ไข – องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสัมมนา ต้อง

ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมสัมมนา ให้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

สำหรับปราชญ์ชาวบ้านระหว่างเข้าร่วมการสัมมนาในทุกขั้นตอน หรือหากไม่ได้รับความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในส่วนนี้ 

(2) การดำเนินงานในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายหลังจากการ

ประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เพื่อจัดทำเป็นทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านที่

เชี่ยวชาญและโดดเด่นอย่างแท้จริงนั้น เนื่องจากมีคณะทำงานเพียงคณะเดียว และมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้การ

ดำเนินการใช้เวลานาน ส่งผลให้การรวบรวมเป็นทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ยังสาธารณชนทั้งใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศนั้นเกิดความล่าช้า ทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการนำไปใช้ทำประโยชน์ 
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 แนวทางการแก้ไข – องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ควรเพิ่มคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละ

สาขา เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากปราชญ์โดยชัดเจน นอกจาก

นี้ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น 

 

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

(1) ปราชญ์ท้องถิ่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิดร่วมกันเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน

โครงการสภาปราชญ์ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดขึ้น และผลจากการระดมสมองเพื่อไปสู่กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นใน

ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 

(2) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

สภาวัฒนธรรมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ

หน้าที่จนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นมีความตั้งใจในการสนับสนุนและส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกอันมีคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่คนในท้องถิ่นและชุมชนคนสุรินทร์ต่อไป 

ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวนี้ พบว่าประชาชนมีส่วนเสนอความต้องการให้

มีการรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ ในการประชุมประชาคม และเป็นที่มาที่ทำให้เกิดโครงการสภาปราชญ์ 

จังหวัดสุรินทร์ขึ ้นมา เพราะเป็นความต้องการของประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงนำ  

ข้อสรุปดังกล่าวไปขยายผลต่อไป นอกจากนี้ปราชญ์ชาวบ้านยังมีส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินการ

ของสภาปราชญ์ ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสัมมนาสภาปราชญ์ที่ทางองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น รวมไปถึงเกิดการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการในจังหวัด

สุรินทร์  

ในประเด็นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการนี้ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มอบอำนาจ

การตัดสินใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละสาขา และมีสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ พิจารณาอีกชั้น ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในทำเนียบสภาปราชญ์อย่าง

เป็นหมวดหมู่ทั ้ง 9 สาขา และมีการประชาสัมพันธ์รายการดำเนินงานด้านงบประมาณของโครงการ ให้  

หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดสุร ินทร์ ได้ร ับทราบผ่านทางเว ็ปไซต์ 

(www.surinpao.org) วารสารไตรมาส รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทย ุ8 แห่งและวิทยุชุมชนอีก

กว่า 80 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมของโครงการ  

สภาปราชญ์ได้อย่างทั่วถึง 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และการสัมภาษณ์นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด   
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คู่แข่งทางการเมืองและภาคประชาชน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุรินทร์ พบว่าประกอบด้วยปัจจัยหลายประการดังนี้ 

 1) ผู้นำองค์กร  

 คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะที่ปรึกษานายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และ

ประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีทางกฎหมาย  มีพื้นฐานจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพธุรกิจ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง และเป็นอดีต

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ส่งผลให้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงนักธุรกิจ มีคณะที่ปรึกษาที่มี

ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นต้น   และการที่นายกองค์การบริหารส่วน  

จังหวัดมีน้องชายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง  2 คน ทำให้สามารถดึงงบมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการที่เป็นประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคอีสานและอุปนายกสมาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับในวงกว้าง  

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ทำให้เกิดโครงการที่มี

ลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษมากมาย อาทิเช่น  หมู่บ้านช้างคชศึกษา ที่แก้ปัญหาช้างเร่ร่อน โครงการนายกพบ

นายก (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรี) เพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นต้น 

นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหลักการในการทำงาน คือ การทำงานบนความตั้งใจ ไม่หวังผล

ตอบแทน  และต้องการเปลี่ยนภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากที่เป็นสภาของผู้รับเหมาให้

มาเป็นสภาของประชาชน 

 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผู้แทนภาคราชการ 2 คนและผู้แทนภาคประชาคม 7 คน รวมไปถึง

การทำกิจกรรมหรือโครงการในแต่ละครั้งจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความ

ต้องการของประชาชน การทำประชาพิจารณ์ในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี และสิ่งที่

แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ มีการแต่งตั้ง

ประชาชนเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการ นอกจากนี้

มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื ่อนกลไกการทำงานของภาคประชาชน โดยเปิดโอกาสให้เข้ามา  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ 

ส่งผลให้ปัญหาได้รับการแก้ไขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 3) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้าราชการและพนักงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

การทำงานของส่วนงานต่างๆ ยึดกฎระเบียบเป็นหลักในการทำงาน และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง มีการทำงานเป็นทีม ถ้าจะเปรียบก็ต้องเป็นกีฬาประเภททีม ทุกคนในทีมต้องมีความสามัคคีและเป็น

หนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นร่วมกัน โดยมีการประชุมกันเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงหลังมีการเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย   

ส่งผลให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาและผลงานที ่ออกมาก็มี

ประสิทธิภาพสูง 

 

บทสรุป 

ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับรางวัลมามากมาย และได้รับการยกย่องว่ามี

ความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะนำไปปฏิบัติ จะต้อง

คำนึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1) ด้านการเมือง  

 จากการที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เป็นกลุ่มการเมืองเดียวกัน ทำให้นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงกับการเจรจาต่อรองในสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าในอีกมุมหนึ่งอาจมีข้อสังเกตว่า สภาพการเมืองเช่นนี้

มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร โดยสภาท้องถิ่นก็ตาม  

 นอกจากนี้ ทีมงานและคณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดก็มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะบุคคลดังกล่าวจะให้คำปรึกษา เสนอแนะให้บทเรียนหรือถ่ายทอด

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงควรที่จะแต่งตั้งคนที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 

อย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้คำแนะนำกับผู้บริหาร  

 ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ภายใต้สภาพสังคมอุปถัมภ์แบบไทย โดยหากนายก องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการงบประมาณ นักการเมือง

ระดับชาติ ข้าราชการระดับสูง หรือผู้มีอำนาจต่างๆ ก็จะมีส่วนสำคัญในการดึงงบประมาณ หรือสิ่งก่อสร้าง

ขนาดใหญ่มาลงในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้  

 2) ด้านการบริหารงบประมาณ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถทางการคลัง จำเป็นต้องเร่งพัฒนา  

ขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่บริการสาธารณะ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลความพยายามการจัด

เก็บภาษี 2 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือทั้งปี 2547 และ 2548 และมีงบประมาณรายรับ

ประจำปี 2550 หมวดภาษีอากรเพิ ่มจากงบประมาณรายรับประจำปี 2549 สูงถึง 88,094,251.69 บาท   

จากตัวเลขดังกล่าวพอจะอนุมานได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษี

ท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  
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 3) ด้านการบริหารงานบุคคล   

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมงานใน

หน้าที่และการสัมมนาต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดย

กำหนดไว้ว่าในแต่ละปีบุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร และมีโครงการนำบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี (ของพลตรี

จำลอง ศรีเมือง) มีการส่งเสริมการศึกษาต่อโดยกำหนดไว้ปีละ 6 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อทั้งระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้จากการที่จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นส่วนหนึ่งของ

สามเหลี่ยมมรกตด้านการท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาแก่บุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ

สื่อสารภาษาต่างประเทศ ทำให้ทีมงานมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

ยังได้กำหนดโบนัสให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน โดยมีการกำหนดและตั้งงบประมาณไว้  

หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรางวัลใดๆ ตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดจำนวนมากทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยความทุ่มเท เสียสละและอดทน เพื่อให้บรรลุ  

เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าร่วมกัน 

 4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง โดย  

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรประชาชนในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้

องค์กรภาคประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลใน

โครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ รวมทั้งมีสิทธิ์  

ตรวจสอบประเมินผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

โดยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย และ

โครงการฝึกอบรมแกนนำยุวพุทธ “นำเด็กเข้าวัดฝึกจิตฟังธรรม ก้าวทันปัญหา” เป็นต้น การสนับสนุนและ  

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในครั้งนี้เอง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับประกาศ

เกียรติคุณ ในฐานะเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2548 จากกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 5) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ว่า “คุณภาพชีวิตประชากรดี เกษตร

อินทรีย์เพิ่มรายได ้ชุมชนเข้มแข็ง พร้ององค์กรสู่การพัฒนาการเรียนรู้” เห็นชัดว่าเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดึงจุดเด่นของจังหวัด   

โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลัง

ฤดูกาลทำนา โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัท CP มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องนี้ นอกจากจะ

เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าอีกด้วย 
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 ในส่วนของการพัฒนาสังคมในปีงบประมาณประจำปี 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ดำเนินโครงการด้านบริการชุมชนและสังคมสูงถึงร้อยละ 64 โดยเน้นพัฒนาด้านการศึกษา มีการส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งผลให้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการศึกษาในปี 

2546 2548 และ 2550 และส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวผาสุก โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การให้คำปรึกษาและบริการต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวทั้งด้านสุขภาพ การวางแผน และแก้ไขปัญหาครอบครัว ส่ง

ผลให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการครอบครัวผาสุกของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 6) ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน  

 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมี

การจัดตั้งสภาปราชญ์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางของปราชญ์ชาวบ้านในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัด

เลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งหมด 9 ด้าน และมีการจัดรวบรวมเป็นรูปเล่ม โดยมีการจัดส่งไปยัง

สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ ผ้าไหมสุรินทร์ โดยมีการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมให้ได้  

เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสม 

 กล่าวโดยสรุป จากความสำเร็จทั้ง 6 ด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แสดงให้เห็นถึงการ

ดึงจุดเด่นที่มีอยู่เป็นทุนเดิม แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ 
 ของชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี  อำเภอเมือง   
 จังหวัดอุดรธานี 

 

เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ

เทศบาลนครอุดรธานีในด้านต่างๆ โดยมีการจัดทำโครงการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชนเป็น

โครงการนำร่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ของแกนนำองค์กรชุมชนในฐานะผู้ประสานชุมชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการ รวมทั้งมีความ

พยายามที่จะส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแกนนำองค์กรชุมชนในการบริหารชุมชน   

โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี  

จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว พบว่า โครงการประชุมแกนนำองค์ชุมชนได้รับความร่วมมือ

จากแกนนำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นอย่างดี จึงได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 

จนถึงปีงบประมาณ 2551 เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กร

ชุมชนมาเป็น “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน”  

 

1) ฐานความคิด 

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรต่างๆ ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ขึ ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ  

รวมถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร มีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สิน

เหล่านี้ คือ ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคมกับทุนชุมชนเป็น

รากแก้วของสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุนชุมชนจะได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและสะสมต่อกันมาจน

กลายเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ลักษณะเฉพาะของชุมชน นับเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้อง  

ร่วมกันสร้างพลังที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน 

บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย 

องค์ประกอบสำคัญของทุนทางสังคม ได้แก่ ทุนมนุษย์ คือ บุคคลทั่วไป ผู ้นำทางสังคมที่มีความ  

เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเชื่อในระบบคุณค่าและหลักศีลธรรมที่ดีที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม ทุนสถาบัน 

คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง ฯลฯ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้เกิดพลัง

ของคนในชุมชน/สังคม ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คือ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ศิลป

วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชน เป็นการฟื้นฟู 

การปรับแนวคิดตามการเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ต้องให้ความสำคัญกับลัทธิ ความเสมอภาค 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการมากขึ้น เป็นแนวคิดเรื่องการมี

ส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ประชาคม ประชาสังคม ประชารัฐ การเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความสำคัญ เช่น 

การทำงาน อาสาสมัคร การถ่ายโอนภารกิจงานสวัสดิการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
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เทศบาลนครอุดรธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 47.70 ตารางกิโลเมตร 

โดยมีการจัดแบ่งเขตชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 ชุมชน และมีนโยบายแบ่งแยก

ชุมชนย่อยอีก ซึ่งในแต่ละชุมชนมีองค์กรชุมชนได้แก่ 

 (1) กลุ่มคณะกรรมการชุมชน 

 (2) กลุ่มสตรี 

 (3) กลุ่มเยาวชน 

 (4) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

 (5) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

 (6) กลุ่มกองทุนชุมชนเมือง 

 (7) กลุ่มอาชีพ 

 (8) กลุ่มสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง 

 (9) กลุ่มรวมน้ำใจ 

 (10)  กลุ่มคณะทำงาน SML 

 (11)  กลุ่มคณะทำงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

 (12)  ชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

 (13)  ชมรมผู้สูงอายุ 

 (14)  ชมรมจักรยาน 

บทบาทหน้าที่ที่สำคัญขององค์กรชุมชนกลุ่มดังกล่าวคือ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร หรือผู้นำในการ

ติดต่อประสานงาน นำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐและเอกชนไปสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำปัญหาหรือ

ความต้องการของชุมชนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแก้ไขทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่าง

ชุมชนและหน่วยงานของรัฐในภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาทุกด้านยิ่งขึ้น โดยเกิดจากการ

ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้

สู่วิถีชีวิตชุมชน โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางจิตใจ และสำนึกสาธารณะ 

เทศบาลนครอุดรธานีจึงผลักดันให้เกิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

โดยในการดำเนินการนั้น ได้มีการจัดประชุมแกนนำองค์กรชุมชนประจำเดือนเช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีการจัด

ประชุม อบรม สัมมนาแกนนำองค์กรชุมชนทั้งหมด 100 ชุมชน รวมทั้งมีการจัดงาน การทัศนศึกษาในพื้นที่

ต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยทางเทศบาลนครอุดรธานีคาดหวังว่า โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา 
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การบำบัดฟื้นฟู การป้องกัน การคุ้มครอง การเฝ้าระวัง การสงเคราะห์ เกิดปฏิสัมพันธ์ของคนทุกภาคส่วนใน

สังคม ปลูกฝังแนวคิดการทำงานเป็นทีม มีการประสานงานเกิดเครือข่ายการพัฒนาในชุมชน และระหว่างชุมชน 

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานชุมชนให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

2) วิธีการดำเนินกิจกรรม 

เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการให้มีกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

 (1) การประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีการประชุมแกนนำองค์กรชุมชนประจำเดือน โดยกำหนดให้ประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน 

ณ ห้องประชุมราชากาญจนาภิเษก ชั้น 7 เทศบาลนครอุดรธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามานำเสนอปัญหาและบอกความต้องการต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ เทศบาล โดยผ่านแกนนำ

องค์กรชุมชน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไปยังชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ส่วนรูปแบบการจัดการประชุมนั้น  ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 100 ชุมชน

จาก 4 เขตพื้นที่ และแกนนำองค์กรชุมชนที่สำคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร

เทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลในฝ่ายต่างๆ ร่วมกัน โดยมีนายก

เทศมนตรีเป็นประธาน ซึ่งรูปแบบการประชุมนั้น ทางเทศบาลนครอุดรธานีจะจัดห้องประชุมให้เป็นในลักษณะ

การประชุมโต๊ะกลม มีการจัดให้ประธานชุมชนอยู่ในวงกลางของการประชุม โดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลอยู่ในวงนอก นอกจากนี้ตัวแทนองค์กรชุมชนจะได้รับการจัดที่นั่งให้

อีกด้านหนึ่งของห้องประชุมที่หันหน้าเข้าหาการประชุม ซึ่งรูปแบบการจัดตำแหน่งที่นั่งดังกล่าว เป็นการสร้าง

ฐานความคิดในการมุ่งให้เห็นว่าทางเทศบาลให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลักในการประชุม โดยลดบทบาท

การนำของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลลงไป  นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างบรรยากาศการ

ประชุมที่มีความเป็นกันเองและไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลกับชุมชน  

 ในด้านเนื้อหาการประชุม จะเริ่มด้วยการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านต่างๆ ให้ผู้

ประชุมได้รับทราบ และนำไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนได้ทราบต่อไป โดยผู้ประชาสัมพันธ์ข่าว คือ ข้าราชการ

หรือพนักงานของเทศบาลที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบงานด้านนั้นๆ โดยตรงของเทศบาล เพื่อให้ผู้เข้า

ประชุมรับทราบว่าเป็นภารกิจของหน่วยงานใดในเทศบาล และเพื่อสามารถอธิบาย รวมทั้งตอบข้อซักถาม และ

รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย ทั ้งนี ้นายก

เทศมนตรีในฐานะประธานในที่ประชุมจะทำหน้าที่เพียงกำกับการประชุมในภาพรวม แต่มิได้นำการประชุมเป็น

หลัก ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการประชุมร่วมกันที่ผู้เข้าประชุมทุกคนมีความสำคัญมากกว่าการเชิญมา

รับฟังจากทางเทศบาลแต่ฝ่ายเดียว 
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ภาพจำลองแนวคิดการจัดประชุมแกนนำองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  

ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมแกนนำองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  

ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 

    

 

 

 

 

 ในกรณีที่มีโครงการหรือภารกิจใดก็ตาม ที่เป็นการระดมความช่วยเหลือและเป็นภารกิจที่ชุมชนจะ

ต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทางเทศบาลจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอตัวแทนของที่ประชุมจากชุมชนและ

องค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นคณะทำงานหลัก และดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน ซึ่งวิธีการ  

ดังกล่าวส่งผลให้หลายโครงการได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งนำไปสู่

แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมซึ่งมาจากแนวความคิดของชุมชนและองค์กรชุมชนเอง ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือในช่วงการดำเนินการ เพราะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของชุมชนที่ได้นำ

เสนอมา กระบวนการดังกล่าวนำไปสู่การยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งเทศบาล

ยังได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันให้แก่ชุมชน  ภารกิจของเทศบาลจึงกลายเป็นความรับผิดชอบหนึ่งของ

ชุมชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ประธานชุมชนที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า เมื่อได้เข้ามาร่วมในการประชุมดังกล่าวเป็นประจำ   

จะทำให้ชุมชนและเทศบาลมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการประชุมในแต่ละครั้ง ชุมชนจะรู้สึก



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 86

สถาบันพระปกเกล้า 

ว่าสามารถที่จะเสนอปัญหาที่เป็นความเดือนร้อนและความต้องการของตนเองได้ และเทศบาลก็ทำให้เห็นว่า ได้

นำปัญหาและข้อเสนอแนะนั้นๆ ไปดำเนินการอย่างรวดเร็ว หากปัญหาคือความต้องการใดไม่สามารถดำเนิน

การได้ ก็จะได้รับการชี้แจงจากเทศบาลอย่างชัดเจน ทำให้การสื่อสารระหว่างชุมชนและเทศบาลมีความคล่องตัว 

ชัดเจน และนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและยอมรับจากชุมชนได้มากขึ้น ในการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อพื้นที่ในเขตเทศบาล กระบวนการนำตัวแทนชุมชนเข้าไปเป็นคณะทำงาน ร่วมคิด ร่วมทำ และนำไปสู่การ

ตรวจสอบในที่สุด เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน ประชาชนเองก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าของ

เทศบาล การดำเนินการใดใด จึงได้รับการยอมรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่าง ซึ ่งแตกต่างจากเดิมที่

ประชาชนถูกแยกส่วนออกจากการบริหารจัดการของเทศบาล 

 การประชุมแกนนำองค์กรชุมชนดังกล่าวนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายเทศบาลที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งด้าน

ของการควบคุมงบประมาณในการดำเนินการ ในขณะที่ทางชุมชนจะเป็นฝ่ายที่มีความเข้าใจปัญหาและทราบ  

ข้อเท็จจริง ข้อจำกัดต่างๆ ในพื้นที่หรือในแต่ละปัญหาและความต้องการนั้นๆ ความร่วมมือดังกล่าวจึงส่งผลให้

เกิดการระดมความคิด ร่วมแรงร่วมใจและสร้างวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีเองก็เห็นว่า กระบวนการทำงานตามโครงการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ

ที่ก่อให้เกิดความเป็นเลิศในการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี ในด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและพนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติ งานในทุก

ระดับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของการบริหารจัดการเทศบาลนครอุดรธานี ตามหลักของโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน นอกจากนี ้พบว่า ไม่สามารถระบุไปได้ว่าอะไรคือ 

โครงการใดคือผลที่สำคัญ แต่ทุกๆโครงการที่ผ่านกระบวนการดำเนินการดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่

เป็นรูปธรรมของเทศบาลนครอุดรธานี จึงอาจกล่าวได้ว่า เทศบาลนครอุดรธานีมีความพยายามที่จะสร้างการมี

ส่วนร่วมโดยเริ่มต้นจากการเปิดรับฟังข้อมูลจากประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่กระบวนการ

กลั่นกรองความคิด และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการในแต่ละโครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็น

แนวทางที่เหมาะสมในโครงการแล้ว ยังเป็นกระบวนการสร้างความมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกด้วย 

 (2) อบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแกนนำองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการจัดให้มีการจัดอบรมแก่ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการอาชีพ   

ด้านความรู้ทางสาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งการจัดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการจัดการที่ดี และเป็น

ตัวอย่างให้แก่ชุมชนในการต่อยอดความคิดในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยทางผู้บริหารเทศบาลนคร

อุดรธานีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของประชาชน โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ เพราะการสร้างเสริมความรู้และทักษะ รวมทั้งมุมมองที่กว้างขวางให้กับประชาชน จะทำให้เกิด

แนวความคิดที่มีประโยชน์ในการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวความคิดของผู้บริหารดังกล่าวจึงนำไปสู่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน โดยให้แต่ละ

ชุมชนส่งตัวแทนซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นปราชญ์ชุมชน และแกนนำองค์กรชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นอย่างดี 
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 (3) กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับชุมชน 

 เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประสานงานร่วม

กับแต่ละชุมชน และองค์กรชุมชน ว่ามีความต้องการด้านใด เช่น ประชุมและอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน และกิจกรรมอื่นๆ ตาม

นโยบายของคณะผู้บริหารผู้บริหาร และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ

องค์กรชุมชนต่างๆ ในเทศบาลนครอุดรธานี เช่น แกนนำสตรี นอกจากนี้ เทศบาลนครอุดรธานียังร่วมกับ

องค์กรชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีในการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ เช่น งานตรุษจีน 

งานลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 

 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนและองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีความพึงพอใจในการ

ที่เทศบาลนครอุดรธานีเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลนคร

อุดรธานีในทุกระดับ และส่งผลให้ประชาชนและชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาเขตเทศบาลใน

ด้านต่างๆ กระบวนการในการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสจึงเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นในการบริหารงานของ

เทศบาลนครอุดรธานีอย่างแท้จริง 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1) วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร 

 เน้นผลสำเร็จของงาน โดยการตัดหรือปรับวิธีการทำงานเดิมที่เป็นอุปสรรค และยึดคติในการทำงาน 

“เข้าถึง เข้าใจ ให้โอกาส” กล่าวคือ 

	 “เข้าถึง” คือ สร้างช่องทางให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้าง

ความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร จึงให้ความใส่ใจกับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้ง

การรับความคิดเห็นจากประชาชนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการให้ประชาชนร่วมคิดเพื่อพัฒนาและแก้

ปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้   

 รูปแบบที่หนึ่ง  การสร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร  ได้แก่   

      (1)  จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นของผู้มารับบริการของเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้สามารถเป็น

ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนได้ด้วย 

      (2)  ติดต่อสำนักงานเทศบาลด้วยตนเอง ในสำนักหรือกองต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

 (3)  ติดต่อนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานและ

โทรศัพท์มือถือ 

      (4)  ส่งจดหมายมาที่ ตู้ ปณ. 345 

      (5)  ผ่านรายการวิทยุ “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือง” 



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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 *  สถานีวิทยุ ตชด. FM 100.25 MHz  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 17.30 น. 

 *  สถานีวิทยุ FM 92.75 MHz. ทุกวันอังคาร เวลา 12.30 – 13.00 น. และทุกวันพฤหัสบด ี

เวลา 12.30-13.00 น. 

 *  สถานีวิทยุ วปถ.7 อุดรธานี AM 1233 MHz ทุกวันพุธ เวลา 21.30– 22.00 น. 

      (6) ทางเวปไซด์ของเทศบาลนครอุดรธานี www.udonthaniteam.org (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น   

http://www.udoncity.go.th) 

 รูปแบบที่สอง จัดเวทีรวบรวมปัญหาและข้อเสนอต่อการพัฒนา 

 รูปแบบนี้เป็นการประสานงานกันระหว่างเทศบาลกับประชาชน ผ่านระบบตัวแทน ด้วยการจัดตั้งผู้นำ

ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ทั้งนี้ในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้นำชุมชนนั้นได้จัดให้

มีการประชุมร่วมกันกับทางเทศบาลนครอุดรธานี ทุกเดือน โดยในการประชุมทุกครั้งจะเชิญหน่วยงานในที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ในส่วนของการกำหนดพื้นที่สำหรับการทำงานของสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)   

โดยกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ตลอดจนความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลจะนำข้อมูลที่ได้มาก  

ลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล โดยดำเนินการเป็นประจำทุกครั้ง ก่อน

การประชุมสภาเทศบาล 

	 “เข้าใจ”	หมายความถึง การที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในงาน เพื่อออกแบบงานและ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สำรวจความพึงพอใจของ

ประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางในการรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะและสามารถเข้าใจความต้องการและข้อคิดเห็น

ของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของเทศบาลนคร

อุดรธานี ซึ่งตัวอย่างผลที่เกิดจากการวิจัย ก็คือ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีการ

ปรับปรุงแนวทางการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงผู้บริหาร และผู้ให้บริการได้ง่าย

ขึ้น เป็นต้น 

 “ให้โอกาส” คือ สร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การสื ่อสารภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้  

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน ผ่านวิธีการ ต่าง ๆ อาทิ การ

ประชุม การแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับความคิดเห็น นอกจากนี้แล้ว ยังกล่าวได้ว่า ลักษณะการทำงานของ

ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครอุดรธานีที่มีความโดดเด่น และเป็นจุดแข็งที่ทำให้การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจมีประสิทธิภาพคือ การทำงานเป็นทีม  รวมทั้งมีการฝึกอบรมอบรมและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรใน

ด้านต่างๆ  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นหลัก  2 ประการ ได้แก่ 

   (1) พนักงานเทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความกระตือรือร้น เป็นคนเก่งงานและ  

รู้งาน มีความสามัคคี และสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการ

บริหารงานและความเรียกร้องต้องการของประชาชน  
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     (2) ผู้บริหารมีความเป็นธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ ทำให้พนักงานมีขวัญและ

กำลังใจที่ดี ไม่แตกสามัคคี ประกอบกับการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุก

ระดับ ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร  

 จากแนวคิดการทำงานเป็นทีมดังกล่าว นำไปสู่การริเริ่มโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้ปฏิบัติ

งานในทุกระดับในหน่วยงาน คือ “Dream Team” ซึ่งโครงการที่เทศบาลนครอุดรธานีเปิดโอกาสให้บุคคลากร

ในเทศบาลมารวมตัวกันเป็นคณะทำงาน  ประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานของเทศบาลนครอุดรธานีที่

สามารถนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสมอภาค  แนวคิดนี้เกิดจากผู้บริหารต้องการให้พนักงาน  

รุ่นใหม่ของเทศบาลนครอุดรธานี สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ไม่ต้องกังวลกับธรรมเนียมการ

ปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเสนอแนะแนวคิดด้านการบริหาร 

และแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ตัวอย่าง เช่น การเสนอให้จัดทำ 

“bicycle  lane”  ซึ่งเป็นการจัดให้มีการใช้จักรยานจัดส่งเอกสารระหว่างอาคารส่วนราชการภายในเทศบาล 

และการจัดให้มี “จักรยานยืม” ไว้คอยให้บริการประชาชนหรือพนักงานไว้ใช้เพื่อเดินทางไปในพื้นที่รอบๆ หรือ

ใกล้เคียงกับสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  รวมไปถึงการจัดให้มี “กระดานข่าวในลิฟท์” เพื่อให้มีการติดข่าว

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ  เป็นต้น โดยผลของการประชุมของกลุ่มดรีมทีมนี้ มิใช่เพียงแค่ได้แนวคิดในการ

ดำเนินโครงการ หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในประเด็นที่ถกเถียงกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่  

ผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีค่า และมีความสำคัญกับหน่วย เป็นส่วนหนึ่งของงานและหน่วยงาน 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน และมีความคาดหวังที่จะเห็นงานที่ตนรับผิดชอบประสบความสำเร็จ 

      

รูปภาพกิจกรรมและโครงการของ “Dream Team” 
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 แนวคิดการสร้างความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลนครอุดรธานีนี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

ทำงานของเทศบาลนครอุดรธานีสูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพของงาน และจิตสำนึกสาธารณะที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติ

งาน เปลี่ยนมุมมองจากการทำงานตามหน้าที่ เป็นการทำงานเพื่อประชาชน นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่

ประชาชนผู้รับบริการ และเกิดการยอมรับ จนกระทั่งเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลในด้าน

ต่างๆ เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของเทศบาลนครอุดรธานีมากขึ้น 

 2) ภาพลักษณ์ของเทศบาลในมุมมองของประชาชน 

 การบริหารของเทศบาลนครอุดรธานีได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเทศบาล และเปลี่ยนทัศนคติของ

ประชาชนที่ว่า เทศบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความล่าช้า ไม่สะดวก และอึดอัดใจที่ต้องมาติดต่องาน โดยการ

จัดสำนักงานเทศบาลใหม่ ที่เน้นการปรับปรุงตำแหน่งและรูปแบบพื้นที่การให้บริการโดยเฉพาะงานที่ประชาชน

ต้องมาติดต่อรับบริการที่สำนักงานเทศบาลเป็นจำนวนมาก แต่เดิมส่วนงานเหล่านี้จะตั้งอยู่ในที่ต่างๆ กันตาม

ส่วนงานที่รับผิดชอบ กระจายอยู่ตามชั้นต่างๆ ของอาคารสำนักงาน ที่มีทั้งหมดสี่ชั้น ทางเทศบาลจึงจัดใหม่ให้

มารวมอยู่ที่บริเวณเดียวกันที่ชั้น 1 ของสำนักงานเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ประหยัดเวลา

และลดการใช้พลังงานของสำนักงานได้อีกทางหนึ่ง 

 ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของเทศบาลนครอุดรธานีดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนที่มารับบริการจาก

เทศบาลนครอุดรธานีเปลี่ยนทัศนคติ และมุมมอง จากเดิมที่เห็นเทศบาลนครอุดรธานีเป็นหน่วยงานรัฐหน่วย

งานหนึ่ง มาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และรู้สึกไว้

วางใจในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลในด้านต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของประชาชน

ดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้ประชาชนยอมรับฟัง และให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการ

ดำเนินโครงการต่างๆ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ และเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยัง ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน  

 นอกจากนี้ บุคลิกของผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีที่มีความสามารถในการประสานความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน ประกอบกับความเป็นกันเอง และความเป็นมืออาชีพในการพูดคุยกับประชาชนและผู้ปฏิบัติ

งานในทุกระดับของเทศบาล ก็เป็นจุดแข็งที่สำคัญประการหนึ่งในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ

สังคม และสามารถจูงใจให้เกิดความร่วมมือจากทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตามในการดำเนินการจนพบกับความสำเร็จ เทศบาลนครอุดรธานีเผชิญกับอุปสรรคและ

สามารถผ่านพ้นได้ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น คือ  

 (1) การสร้างการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ทั้งจากประชาชน องค์กรชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน

ในระดับต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวความคิด 

และวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมที่มีมายาวนานนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก อีกทั้ง ผู้บริหารซึ่งมี

ประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ ที่มีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐ 

จึงทำให้เกิดความอึดอัดใจ และไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงแรก แต่ด้วย

บุคลิก และวิธ ีการทำงานที ่ม ีรูปแบบการประนีประนอม และทำให้เห็นผลดีของการ

เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมอง และ  
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วิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีได้สำเร็จ และส่งผล

ให้เกิดการยอมรับจากประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 (2)  การทำงานร่วมกันของฝ่ายข้าราชการกับฝ่ายการเมือง ซึ่งต่างฝ่ายต้องเข้าใจอำนาจหน้าที่ของ

ตนอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกฎหมายและการเมือง และในกรณีการบริหารงานนั้น จะใช้การ

ประสานงานและประชุมชี้แจงเพื่อลดความขัดแย้ง และเข้าใจในหลักการและเหตุผลของงาน

ร่วมกัน ซึ่งในปัญหานี้ ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบสร้างการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกสภา

เทศบาลทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่สนับสนุนกลุ่มผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ให้มา

ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อเทศบาลนครอุดรธานีได้  

      (3) กฎระเบียบที่ไม่สามารถแก้ไข หรืออนุญาต ให้ปฏิบัติงานให้ทันต่อนโยบายของผู้บริหาร ซึ่ง

เป็นอุปสรรคที่สำคัญ เนื่องจากการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐนั้น ต้องยึดกฎระเบียบที่

กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เมื่อผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีมีความพยายามที่จะปรับวิธีการ

ทำงานให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จึงทำให้แนวทางการดำเนินการไม่สอดคล้องกับ

กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิมมานาน ส่งผลให้ในบางโครงการ หรือบางภารกิจไม่

สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเหมาะสม  ซึ่งในปัญหาดังกล่าว ผู้บริหาร

เทศบาลนครอุดรธานี ต้องพิจารณากฎระเบียบที่มีควบคู่ไปกับแนวทางวิธีการทำงานแบบใหม่

ที่ออกแบบ เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนควบคู่กันอย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม

ระเบียบที่กำหนดไว้ 

 (4)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลายครั้งเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแก้ปัญหาจราจร ที่

จำเป็นต้องขอรับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการทหาร เพื่อก่อสร้างถนนและลดความ

แออัดคับคั่งของการจราจร แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานด้านการทหารที่เป็นเจ้าของพื้นที่ 

 

บทสรุป 

การบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานีที่มีความเป็นเลิศ ด้านโปร่งใสและการมีส่วนร่วมนี้ เป็นตัวอย่าง

ที่ดีสำคัญสำหรับหน่วยงานอื่นในการนำแนวคิด กระบวนการบริหารงาน และปัจจัยเสริมอื่นๆ ไปปรับใช้   

ซึ่งต้องให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้บริหารต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 ปัจจัยที่สำคัญประการแรกในการบริหารงานคือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยตรงในการสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนั ้น ในการบริหารงานที่จะสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารต้องมีทิศทาง หรือนโยบาย

ในการบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกันถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจาก

การดำเนินงาน เพราะปัญหาหนึ่งที่มักพบเสมอในการบริหารงานทั่วไปคือ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานมี
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ความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำให้เป้าหมายของการทำงานจึงแตกต่างกันไป  สิ่งเหล่านี้ทำให้ผลของการปฏิบัติตาม

นโยบายนั้นๆ จึงไม่ตรงกับเป้าหมายหลักที่ผู้บริหารกำหนดไว้    

 ดังนั้น การบริหารที่เหมาะสมที่จะคาดหวังผลการดำเนินงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

หลักของนโยบายได้  ผู้บริหารพึงต้องกำหนดนโยบายให้มีความชัดเจน เพื่อกำหนดทิศทางของหน่วยงานที่มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของหน่วยงานว่าควรมีแนวทางในการดำเนินการในทิศทาง

ใด หลังจากนั้น ควรมีการสร้างแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู ้ปฏิบัติ เพื ่อให้เป้าหมายของ  

ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมายของ

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังกรณีของเทศบาลนครอุดรธานีที่ผู้บริหารมีความชัดเจนในการกำหนดนโยบาย 

และส่งต่อไปยังการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมในกระบวนการคิดและปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจใน

ทิศทางของนโยบายของหน่วยงานไปในทางเดียวกัน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จ

ตรงตามทิศทางของนโยบายของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2) เสริมสร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมและความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน 

 ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม ทั้งในส่วนของภายในและภายนอกองค์กร   

ดังจะเห็นได้จากการบริหารของเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีกระบวนการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้แก่ข้าราชการ

และพนักงานเทศบาล เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและเคารพในความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผล

ให้การดำเนินงานในแต่ละด้านถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการทำงานเป็นทีมจะส่งผล

ให้สมาชิกในทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยระดมกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังความคิด  ตลอดจนความรู้  

ทักษะ  ความสามารถ  และประสบการณ์ของสมาชิกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์

และความผูกพันในฐานะสมาชิกของทีม หรือที่เรียกว่า “One  for all, all for one” ทำให้ “บุคคล” “คณะ

ทำงานหรือทีมงาน”  และ ”งาน” มีความผูกพันใกล้ชิดกัน  และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ซึ่งการทำงาน

เป็นทีมจะสร้างความไว้ใจ  ช่วยเหลือกัน  และบรรยากาศการทำงานที่ดี  ทำให้สมาชิกมีความรู้สึกสบายใจ  

พอใจ  และเพลิดเพลินกับการทำงาน ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความภูมิใจในการทำงาน  ทั้งยังช่วยให้เกิดผล

งานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานให้แก่ผู้ปฏิบัติเพราะการที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึก

ผูกพัน และเห็นความสำคัญของงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างการ

ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่เห็นความสำคัญของงานที่ปฏิบัติจะส่งผลให้  

ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความใส่ใจในผลของการงานนั้น แต่หากผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ

ข้าราชการ พนักงาน รวมทั้งตัวแทนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรนั้น มีความรู้สึก

เป็นเจ้าของงาน และมีบทบาทสำคัญต่องานที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานก็ย่อมประสบผลสำเร็จได้อย่างมี

คุณภาพ 

 อย่างไรก็ดี การบริหารงานเมืองหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการสร้างความร่วมมือในการ

บริหารงานแล้ว การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนคร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 93

สถาบันพระปกเกล้า 

ผลักดันให้ทั้งองค์กร ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ

ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีการทำงานแบบฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน  

 หากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเกิดขึ้น โดยแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร นำศักยภาพของตน

มาปรับใช้ร่วมกัน จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างพลังให้แก่ชุมชน เพราะแต่ละภาคส่วนจะมีความ

สามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการบริหารเมืองที่มีขนาดใหญ่นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง

หน่วยงานเดียวไม่สามารถดำเนินการในทุกกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนเบ็ดเสร็จในตัวเอง หากแต่ต้องมีบทบาท

หลักในการบริหารจัดการโดยเน้นการประสานเชื่อมโยงจากชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนารอบด้านเหมาะสมยิ่งขึ้น 

      

รูปภาพแบบจำลองการบริหารงานแบบความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ  

      

      

 

 

 

 

 

 3) ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารอย่างแท้จริง 

 การบริหารงานที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดย

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีนโยบาย

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นพื้นฐาน แนวการบริหารดังที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่บนพื้นฐานของ

หลักการที่ว่า “อำนาจเป็นของปวงชนและเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์” ซึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในขอบเขตและภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบดูแล ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก

นโยบาย โครงการ และการใช้ทรัพยากร ดังนั้น ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดจะต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือมี

การแจกแจงโดยถือเอาความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุด หน่วยงานภาครัฐจึงต้องตระหนักถึงความ

คิด ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  

 กรณีเทศบาลนครอุดรธานี ชี้ให้เห็นว่า “โครงการที่ดีที่สุด กิจกรรมที่ดีที่สุด ก็คือ โครงการหรือ

กิจกรรมที่ประชาชนผู้นั้นหรือคนกลุ่มนั้นต้องการ”  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบพื้นที่ขนาด

ใหญ่  ประชาชน ภารกิจและงบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการ หรือคิดริเริ ่มแผนงาน

ทั้งหมดได้ด้วยผู้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น   ฐานคิดเช่นนี้นำมาสู่การสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น  การสำรวจความต้องการที่แท้จริงจากชุมชนหรือประชาชน และสร้างช่องทางใน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการ

ที่ตนเรียกร้องร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและตั้งใจที่จะ

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชน 

เมื่อประชาชนเห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าว จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะวางแนวทาง

การดำเนินกรร่วมกันและผลักดันให้เกิดกระบวนการดำเนินการร่วมกัน ทั้งในส่วนหน่วยงานรัฐและประชาชน 

อันจะนำไปสู่กรตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการในที่สุด ผลของการดำเนินการดังกล่าว   

จะทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ   

ตรงตามความต้องการของประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและโปร่งใสควบคู่กันไป เพราะประชาชน

มักจะเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน  

 4) การคำนึงถึงศักยภาพและปัจจัยแวดล้อมของหน่วยงาน 

 การดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบ หรือปฏิบัติตาม

หน่วยงานอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะแต่ละหน่วยงาน หรือองค์กร ย่อมมีลักษณะ

เฉพาะของตนเอง รวมทั้งมีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อย ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่พึงพิจารณา

จากการศึกษาการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี คือ การบริหารงานโดยคำนึงถึงศักยภาพและปัจจัย

แวดล้อมของหน่วยงาน เช่น ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ ประชากร โครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณ 

ระดับความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอก ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร รวมไปถึงบริบท

ทางการเมืองในพื้นที่ เพราะหากแต่ละหน่วยงานนำวิธีการของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ใน  

หน่วยงานของตน โดยไม่ได้ประเมินศักยภาพและปัจจัยของตนเอง อาจประสบปัญหาที่ว่า ไม่สามารถบริหาร

งานได้ประสบความสำเร็จเหมือนหน่วยงานหรือองค์กรต้นแบบ และนำไปสู่ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีไม่  

เหมาะสมกับสภาวะของหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักเกิดขึ้นเสมอในหน่วยงานทั่วไป   

 ดังนั้น การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ละหน่วยงานพึงตระหนักถึงทรัพยากรในการบริหารของ

ตนในทุกๆ ด้าน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทักษะและบุคลิกภาพของผู้บริหาร เพื่อหาแนวทาง

ที่เหมาะสมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่หน่วยงานหรือองค์กรเผชิญอยู่ แนวทางดังกล่าว

จะสงผลให้แต่ละหน่วยงานหรือองค์กรนั ้น สามารถพิจารณาหารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานที ่มี

ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม การบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานีที่มีความเป็นเลิศ ด้านโปร่งใสและการ

มีส่วนร่วม จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นต้นแบบทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถนำ

ไปปรับและประยุกต์ใช้ตามหลักการและแนวทางการบริหารดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่

สำคัญที่ส่งผลให้เทศบาลนครอุดรธานีสามารถสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารได้นั้น เนื่องจากผู้บริหารของ

เทศบาลนครอุดรธานีสามารถกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง  และสามารถเสริมสร้างให้เกิดการ

ทำงานเป็นทีมและความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน โดยมีฐานความคิดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารอย่าง

แท้จริง และกำหนดแนวทางการบริหารโดยคำนึงถึงศักยภาพและปัจจัยแวดล้อมของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก 
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3. โครงการ “เขาสามยอดวิทยา” โรงเรียนในสังกัด  
 อบต. แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย   
 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   

 

1) สภาพปัญหาและที่มาของโครงการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

(ในขณะนั้น) มาตรา 289 พระราชบัญญัติสภาตำบล และ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่ม

เติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 66 67 (5) (6) (8) พระราช

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) (10) 

(11) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 41,42 องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ

ใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลจึงให้ความสำคัญในด้านการจัดการศึกษา คือ จะต้องให้เยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้

รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพียงพอที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด (ในขณะนั้น) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  โดยที่เริ่มแรกของ

การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดและช่วยเหลือในการดำเนินการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน 

ในการจัดผ้าป่าหาเงินก่อสร้างอาคาร ได้เงินมาจำนวนหนึ่ง และส่วนที่เหลือขอรับการสนับสนุนจากทางวัดใน

พื้นที่ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเลย แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดจะมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึง 5 แห่งก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นการส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษา และให้บริการประชาชนในเขตตำบลเขาสามยอด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด

จึงจัดให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด  

โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดย

นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาสามยอด มูลเหตุสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา เนื่องจากสภาพปัญหาเรื่องมาตรฐานการ

เรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมในพื้นที่ และต้องการให้เยาวชนของตำบลเขาสามยอดได้รับโอกาสที่เท่า

เทียมกับเยาวชนในเขตเมืองหรือพื้นที่ข้างเคียง และเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหลัก การก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา จึงเป็นการเปิด

โอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้

มีโอกาสเข้าศึกษาอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจาย

อำนาจการจัดการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
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แก้ไขปัญหาความยากจนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส และนี่จึงเป็นที่มาของโครงการการก่อตั้ง

โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งแรกและ

แห่งเดียวในประเทศ แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่เต็มเปี่ยมของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างนวัตกรรม

ในการจัดการศึกษาขึ้นมาใหม่ ยังจะเป็นการส่งผลให้เป็นต้นแบบแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในการถอดบท

เรียนและนำไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลต่อไป 

 

2) วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินโครงการ 

ภายหลังจากที่คณะผู้บริหารมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนแล้ว จึงมีการยื่นความ

จำนงค์ขอประเมินความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียน ต่อคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาลพบุรี เขต 1 และผลการประเมินความพร้อม ฯ ของคณะ

กรรมการประเมินความพร้อม ฯ ปรากฏว่าได้ระดับคุณภาพเฉลี่ย 2.64 ซึ่งถือว่ามีความพร้อมระดับสูง สามารถ

จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ยกเว้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา ) เห็นชอบให้จัดตั้ง

โรงเรียนได้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา”  ทั้งนี้จะเปิดทำการสอนระดับ

ชั้นอนุบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป เปิดทำการรับนักเรียนปีการศึกษาละชั้นปี ปีการศึกษา 2549 มี

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 43 คน เป็นชาย 26 คนเป็นหญิง 17 คน โดยแบ่งเป็น 2 สห้องเรียน มี

ครูทำการสอน 2 คน ครูโภชนาการ 1 คน โดยมี นายณรงค์ ศรีธรรมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสาม

ยอด เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สสสและนางรัศมี ชูกลีบ นักวิชาการ

ศึกษา คศ. 2 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด(ในขณะนั้น)  ขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตใน

การใช้พื้นที่โรงเรียนชุบศรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการประเมินเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เปิด

เรียนปีการศึกษา 2549 เมื่อได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนจึงไม่สามารถก่อสร้างอาคารเรียนได้ทันตาม

กำหนดเวลาเปิดเรียน การดำเนินการของโรงเรียนเขาสามยอดวิทยายึดโรงเรียนอำนวยศิลป์อินเตอร์เป็น  

แม่แบบในการประยุกต์ใช้กับโรงเรียน โดยมีความต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนเขาสามยอดวิทยามีความรู้สึก

เหมือนเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ โดยเน้นหลัก 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน ในช่วงแรกมี

การนำหลักสูตรและครูของโรงเรียนอำนวยศิลป์อินเตอร์มาวางระบบให้แก่โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา ต่อมาทาง

คณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงแต่งตั้ง ผศ. พิพัฒน์ วงศ์เกษม เป็นเลขานายกเทศมนตรี 

เพื่อมาดูแลเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะ เพราะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา โดยที่อดีตเคยดำรง

ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากการสัมภาษณ์ ผศ. พิพัฒน์ ทำให้

ทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการศึกษาที่นอกจากเน้นทางด้านวิชาการแล้ว หลักคุณธรรม จริยธรรมและ

ดนตรีนาฎศิลป์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาด้วย นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการ

ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นได้เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดเป็นต้นแบบในเรื ่อง  

การศึกษาระดับประถมอีกด้วย 
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สำหรับการเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา งบประมาณเป็นองค์ประกอบสำคัญประการ

หนึ่งที่ใช้ในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

การบริหารงานด้านการศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางสังคมที่สำคัญประการแรก ถึงแม้ว่าจะเห็นผลในระยะยาว การเตรียมการเกี่ยวกับงบประมาณต้องมีความ

เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็น

เงื่อนไขเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา  

 

ตาราง แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 3 ปีย้อนหลังของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด 

งบประมาณ 

ประเภทรายได้ 
รายได้รวม  

บาท 

ค่าใช้จ่าย 

ด้านการศึกษา  

บาท 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
หมายเหตุ จัดเก็บเอง  

บาท 

อุดหนุน  

บาท 

2546 23,876,255.85 3,234,490.36 27,111,174.21 1,858,677 6.85  

2547 30,975,824.66 8,528,483 39,504,317.66 5,715,960 14.46  

2548 33,158,622.12 37,120,606 70,279,288.12 7,809,835 11.11  

 136,894,719.99 15,384,472 11.23  

  

ที่มา:  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

 

3) ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

มีดังนี้      

ปัญหาแรก ในช่วงแรกของการดำเนินงานโครงการ มีปัญหาในการยื่นความจำนงค์ขอประเมินความ

พร้อมในการจัดตั้งโรงเรียน ต่อคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายครั้ง 

และครูยังไม่มีความไว้วางใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้การถ่ายโอนการศึกษามายังหน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดปัญหาที่ว่าครูไม่ยอมถูกถ่ายโอนมาอยู่ในการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา – ทำการยื่นประเมินขอจัดตั้งโรงเรียนเอง ภายหลังการผ่านการประเมิน ทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการไปหาที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน เพราะการถ่ายโอนทางการศึกษา

ตามกฎหมายมี 3 รูปแบบคือ หนึ่งการสร้างโรงเรียน สองโอนสถาบันการศึกษาโดยที่จะต้องมีการไปประเมิน 

และสามคือเคยจัดรูปแบบสามัญแล้วต่อยอดไปอาชีวะ  
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เห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดเลือกรูปแบบการถ่ายโอนรูปแบบแรก คือเมื่อมีการผ่าน

ประเมินก็ดำเนินการสร้างโรงเรียน จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 

ปัญหาที่สอง การก่อสร้างโรงเรียนเขาสามยอดยังไม่แล้วเสร็จ แต่เพื่อให้การศึกษาไม่ขาดความต่อเนื่อง

จึงต้องมีการดำเนินการเปิดการสอนต่อไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหา –ประสานงานขอใช้สถานที่โรงเรียนชุบศร ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ในเขตตำบลเขาสามยอดในการดำเนินการเปิดการสอน สำหรับพื้นที่ที่ใช้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นพื้นที่ของกรมธนา

รักษ์ที่ทหารกำกับดูแลอยู่  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดขอประสานงานเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดตั้ง

โรงเรียน จนสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ นอกจากนี้ยังได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท  

ปัญหาที่สาม มีนักเรียนที่มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขาสามยอดวิทยาเป็นจำนวนมาก 

เกินกำลังที่ทางโรงเรียนจะสามารถรับเข้าศึกษาได้ทั้งหมด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา – คณะผู้บริหารมีมาตรการที่ว่า ต้องเป็นเด็กที่อยู่ในเขตตำบลเขาสามยอด   

ถ้าไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตตำบลนี้ก็ไม่สามารถรับได้ ทำให้มีการย้ายบ้านมาอยู่ในเขตตำบลนี้มากพอสมควร 

เพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดต้องการที่จะดูแลเด็กในพื้นที่อย่างจริงจัง  

เห็นได้ชัดว่าความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาอยู่ในอัตราที่สูง สืบเนื่องมาจาก

ผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนได้รับรางวัล ทำให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด แต่จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาได้นั้นมีอยู่อย่างจำกัด 

 

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ  

ประการที่หนึ่ง ความร่วมมือร่วมใจแบบมีบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่

ชุมชน ประธานชุมชน คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา บุคลากร ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี  

ประการที่สอง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีวิธีการคิดนอกกรอบ โดยถ้าคิดแต่เพียงว่าองค์การบริหารส่วน

ตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องการศึกษาแค่เพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้น และการมี

เครือข่ายในการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะสามารถดึงงบประมาณอุดหนุนในการทำโครงการได้ 

ประการที่สาม การประสานงานขอความร่วมมือกับนักวิชาการ เพราะคนภายนอกจะมองว่าผู้บริหารไม่มี

ความรู้ ความสามารถ ดังนั้น จึงต้องนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาหารือ และเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์ที ่ดีต่อสาธารณชน ตัวอย่างที ่เห็นเด่นชัดคือ การแต่งตั ้งอดีตผู ้อำนวยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาเป็นคณะผู้บริหารเพื่อดูแลเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะ หรือมีผู้ให้คำปรึกษาแบบ

ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น อาจารย์ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 
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ประการท ี ่ ส ี ่ การม ีส ่ วนร ่ วมของประชาชน  

ต่อโครงการดังกล่าวนี ้ พบว่าประชาชนในเขตตำบล  

เขาสามยอดม ีส ่วนร ่วมในการเสนอแนวค ิดสร ้ าง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และร่วมแรงร่วมใจในการจัดผ้าป่าหาเงินก่อสร้างอาคาร

เรียน ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

เลย  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดเปรียบเสมือน

พี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมของประชาชน แสดงให้เห็น

ถึงพลังของชุมชนที ่ม ีความเข้มแข็ง และศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีการจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นมา ภายหลังมีโรงเรียนเขาสามยอด

วิทยาขึ้นมาแล้ว  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนเช่นเคย  

ผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ การจัดผ้าป่าหาเงินซื้อรถบัสโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งให้กับ

นักเรียน เป็นต้น นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ทุกภาคส่วนในสังคมก็มีส่วนสำคัญในการร่วมผลัก

ดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี 

ประการสุดท้าย คือ ความโปร่งใสของการดำเนินโครงการนี้ พบว่า เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการ

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการดำเนินงานด้านงบประมาณของโรงเรียนเขาสาม

ยอดวิทยา ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาคมในเขตตำบลเขาสามยอดได้รับทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ (http://khaosamyod.net) วารสารเขาสามยอดสาส์นและป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขนาด

ใหญ่หน้าสำนักงานเทศบาล หรือการมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนประเภทให้เปล่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการ

ศึกษาถึงระดับปริญญาตรีนั้น ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการตรวจสอบและ

ออกข้อสอบ เพื่อใช้วัดความสามารถของเด็กนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด หรือ

กรณีหนังสือแบบเรียนนั้น ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดนำเอาผู้บริหารและฝ่ายวิชาการของทั้ง 5 โรงเรียน

สังกัด สพฐ. มาระดมความคิดและคัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการโดยตรงของ

นักเรียนและครูผู้สอน และมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดคุณสมบัติของหนังสือแบบเรียน หลัง

จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนดังกล่าว วิธีการนี้เป็นวิธี

ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่นกรณีข่าวการทุจริตใน

การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดและการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมือง   

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมือง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี  กรรมการการเลือกตั้ง

อำเภอเมืองลพบุรี คู่แข่งทางการเมืองและภาคประชาชน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเทศบาล

เมืองเขาสามยอด พบว่าประกอบด้วยปัจจัยหลายประการดังนี้ 



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 100

สถาบันพระปกเกล้า 

 1) ผู้นำองค์กร  

 นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความ  

มุ่งมั่นในการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีประสบการณ์การบริหารงานท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและเห็นความสำคัญของชุมชนอย่างแท้จริง ดูได้จากการที่มีการ  

แต่งตั้งประธานชุมชนเข้ามาเป็นคณะที่ปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ และเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ ดูได้จากการที่เป็น

ที่รักใคร่ของประชาชนในเขตตำบล โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทหาร ซึ่งให้การยอมรับนายกฯสายใจเป็นอย่างมาก 

เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมา คะแนนส่วนใหญ่มาจากเขตที่ว่านี้ 

 การสร้างทีมงานของผู้นำองค์กรก็มีความสำคัญ นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้พยายามสร้าง

ทีมงานที่มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น เชิญอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมาเป็นที่ปรึกษานายกฯ  ที่ดิน

จังหวัด และนักวิชาการ เข้ามาร่วมจัดระบบการประเมิน SAR ขององค์กร หรือเชิญอดีตรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มาร่วมงานใน

เทศบาลเพื่อให้มาดูงานด้านการศึกษา เนื่องจากการเทศบาลเมืองเขาสามยอด วางโครงการไว้ว่าจะเร่งพัฒนา

ด้านการศึกษาก่อน  

 เครือข่ายในการทำงานในระดับท้องถิ่นของผู้นำองค์กร  เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีความสามารถใน

การประสานงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงให้มาลงในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสาม

ยอด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงภายในจังหวัดลพบุรี  ได้เครือข่ายในการทำงานและการสร้าง 

ขยายและพัฒนาเครือข่ายนั้น เป็นความสามารถและศิลปะของผู้บริหารองค์กรที่มีส่วนช่วยให้เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงในทางอ้อมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 นอกจากนี้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นำองค์กร ทำให้เกิดโครงการที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ

มากมาย อาทิเช่น  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ  และมีแนวคิดจัดสรรเงินงบประมาณให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการกันเอง เป็นต้น นอกจากนี้นายกฯสายใจมีคติในการทำงานคือ “อย่าหยุดนิ่ง…ต้องวิ่งแข่งกับตัวเอง” 

 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด (ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งประชาชนหรือผู้แทนกลุ่ม/องค์กร

ชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผู้แทนภาค

ราชการ 2 คน ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ 1 คน และผู้แทนภาคประชาคม 6 คน ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น รวมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผน

พัฒนา และสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลเมืองเขาสามยอด คือ 

มีการแต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

โครงการ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกลไกการทำงานของภาคประชา

สังคม โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมทุกวันที่ 20 ของเดือน เพื่อเป็น

เวทีระดมปัญญาหรือความต้องการของแต่ละชุมชน  

 นอกจากนี้มีการเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของชุมชน ในการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 101

สถาบันพระปกเกล้า 

ชุมชน โดยที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ชุมชนละ 10,000 

บาท เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการระดมความคิด ระดมสมองในการที่จะ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพื้นที่ตำบลเขาสามยอด 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญประการหนึ่งที ่อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลเมืองเขาสามยอด   

ที่ผู้วิจัยพบจากการลงพื้นที่ศึกษาก็คือ เทศบาลเมืองเขาสามยอดอยู่ในเขตของทหาร และพื้นที่ของกรมธนารักษ์ 

โดยที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการทหารทั้งทหารบก

และทหารอากาศจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเขตตำบลเขาสามยอด ทั้งที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ภายในกรมกองและ

เมื่อปลดประจำการแล้วย้ายออกมาตั้งบ้านเรือนกระจายตัวกันอยู่โดยทั่วไปนอกเขตทหารแต่ยังคงอยู่ในพื้นที่

เขตตำบลเขาสามยอด ซึ่งประชากรกลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีจำนวนมาก ทำให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีปัจจัย  

พื้นฐานที่ดีในด้านโครงสร้างประชากรที่มีระเบียบวินัย มีความคิดและสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและ

ประชาชนเป็นทุนทางสังคมเดิมที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือการจัดทำโครงการที่เกี่ยวเนื่อง

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล จึงได้รับความร่วมมือและได้รับความสนใจจากประชาชน 

เมื่อมีแรงเสริมจากการที่ประชาชนเรียกร้องสิ่งใดในที่เวทีประชาคมไปแล้ว ทางเทศบาลมีการติดตามด้วยความ

เอาใจใส่และพยายามผลักดันให้ข้อเรียกร้องต่างๆ บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอยู่เสมอๆ ยิ่งเพิ่มระดับของความ

สนใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคมกับทางเทศบาล 

 3) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การทำงานของส่วนงานต่างๆ ยึดกฎระเบียบเป็นหลักในการทำงาน และมีการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานเป็นทีม ถ้าจะเปรียบก็ต้องเป็นกีฬาประเภททีม ทุกคนในทีมต้องมีความ

สามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยมีการประชุมกันทุกวันที่ 2 และ 15 ของเดือน ส่งผลให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย

ประจำสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาและผลงานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพสูง 

 นอกจากนี้ ทางผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลโบนัส  

เพิ่มพิเศษอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลทุกคนขยันขัน

แข็งในการทำงานเชิงรุก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันคือการเพิ่มเงินรางวัลให้หากทางเทศบาลได้รับ

รางวัลพิเศษต่างๆ ตามที่จะตกลงกันไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นรางวัลพระปกเกล้า รางวัลธรรมาภิบาลฯลฯ เพราะ

การทำงานเพื่อให้ได้รับรางวัลนั้นต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำงานมากเป็นพิเศษ เช่น การจัดเก็บเอกสารอย่าง

เป็นระบบ การจัดตั้งทีมงานทำกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่รางวัลแต่ละรางวัลกำหนด 

 

บทสรุป 

ความสำเร็จของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่ได้รับรางวัลมามากมาย และได้รับการยกย่องว่ามีความเป็น

เลิศด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะนำไปปฏิบัต ิจะต้องคำนึง

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 1) ด้านการเมืองและการบริหาร  

 จากการที่ฝ่ายนิติบัญญัติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการเมืองเดียวกับนายกเทศมนตรีและมีฝ่ายค้านเสียง

ส่วนน้อย  ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงกับการเจรจาต่อรองในสภา  

ท้องถิ่น  การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าในอีกมุมหนึ่งอาจมีข้อสังเกตว่า สภาพการเมืองเช่นนี้

มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยสภาท้องถิ่นก็ตาม  

 จากการที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีความเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นตรงต่อนักการเมืองระดับชาต ิมีความ

เป็นกลางทางการเมือง ทำให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดสามารถทำงานร่วมกับใครก็ได้ และได้รับความร่วมมือ

มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความไว้วางใจจากทางจังหวัด ในการจัดทำ

กิจกรรม/โครงการที่สำคัญๆของจังหวัดมากกมาย 

 ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ภายใต้สภาพสังคมอุปถัมภ์แบบไทย โดยหากผู้บริหารท้องถิ่นมี

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการงบประมาณ นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการ

ระดับสูง หรือผู้มีอำนาจต่างๆ ก็จะมีส่วนสำคัญในการดึงงบประมาณ หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มาลงในเขต

พื้นที่ความรับผิดชอบได้ 

 ในด้านการบริหาร ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีวิธีคิดนอกกรอบ เพราะถ้ามีหลักการบริหารงานแค่เพียงใน

กรอบ ก็จะเป็นการย่ำอยู่กับที่ ไม่เกิดการพัฒนาหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ ดังเช่น นายกฯสายใจ มีวิธีคิดนอก

กรอบ แค่เรื่องการศึกษาเรื่องเดียวก็กล้าคิดการใหญ่ถึงขนาดมีโรงเรียนระดับประถมเป็นของตัวเอง และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอีก 5 ศูนย์ และให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ กับการที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีงบประมาณที่จำกัดนี้เอง ทำให้ต้องมีการวางแผนเรื่องการบริหารงบประมาณอย่างชาญฉลาด ต้อง

ติดตามข้อมูลของทางราชการและหน่วยงานอื่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ขอรับเงินอุดหนุน และจำเป็นต้องมี

การสร้างเครือข่ายการทำงานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพราะในบางครั้งปัญหาเดียวกัน เป้าหมาย

เดียวกัน หากมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินงานได้อีกมาก  

 ส่วนสำคัญในการบริหารงานคือต้องมีคณะทำงานที่ดี ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์

ของคณะบริหาร จากเดิมที่เคยถูกมองว่าคณะผู้บริหารมีความเป็นนักการเมืองอาชีพ ให้มาเป็นคณะผู้บริหารที่มี

ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ดังเช่น นายกฯสายใจเลือก

รองนายกฯและคณะที่ปรึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ หลากหลายสาขา อาทิเช่น อดีตผู้ว่าราชการ

จังหวัด อดีตรองอธิการบดีสถาบันการศึกษา อดีตที่ดินจังหวัด เป็นต้น เพราะบุคคลดังกล่าวจะให้คำปรึกษา 

เสนอแนะให้บทเรียนหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงควรแต่งตั้งคนที่มี

ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้คำแนะนำกับผู้บริหาร 

 2) ด้านการบริหารงบประมาณ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถทางการคลัง จำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีด

ความสามารถในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่บริการสาธารณะได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังดูได้จากการที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีกลยุทธ์และวิธีการในการ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาเสียภาษี โดยจัดทำโครงการ “คุณคือคนดีที่เสียภาษีให้กับสังคม” ขึ้น วิธีการคือ
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การให้ประชาชนที่มาเสียภาษีนำหางใบเสร็จส่งมาร่วมสนุกชิงโชคกับทางเทศบาลโดยมีการจับรางวัลกันทุกเดือน  

สำหรับรางวัลมีทั้งสร้อยคอทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ประชาชนให้

ความร่วมมือในการชำระภาษีกันเป็นอย่างดี  

 เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการบริหารจัดการด้านภาษีเป็นอย่างดี  วางแผนอย่างชาญฉลาด มีการ

ศึกษาถึงปัญหาของการมาชำระภาษีของประชาชน แล้วพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ดังนั้นในการมา

ติดต่อราชการจึงทำให้ต้องเสียเวลาลางานมา  ทำให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเสียโอกาส เนื่องจากไปเก็บ

แล้วไม่มีคนอยู่บ้าน   เทศบาลเมืองเขาสามยอดจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเปิดให้บริการในวันเสาร์ทุก

สัปดาห์  จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับชำระภาษีตามชุมชน  จัดหน่วยเฉพาะกิจออกรับชำระภาษีตาม

บ้านโดยใช้คนในชุมชนที่สามารถกลมกลืนเข้ากับชาวบ้านได้  เห็นได้ชัดว่า เทศบาลเมืองเขาสามยอดให้ความ

สำคัญกับการหามาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษีตามกำหนด ทำให้ได้รับรางวัลความ

พยายามการจัดเก็บภาษีประจำปี 2547 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 3) ด้านการบริหารงานบุคคล  

 เทศบาลเมืองเขาสามยอดให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ปฎิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

ตำแหน่งปลัดเทศบาล ผู้บริหารก็พยายามคัดสรรบุคคลที่ทำงานดีเด่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง

เข้ามาร่วมงาน และการพยายามคัดสรรบุคลากรโดยเลือกที่เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง มากกว่าไปเน้นที่

ความรู้ ความเก่ง เพราะผู้บริหารเห็นว่า ความรู้ ความเก่งสามารถสอน และพัฒนาขึ้นมาได้ในภายหลัง โดย

เทศบาลพยายามพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมงานในหน้าที่

และการสัมมนาต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลเมือง

เขาสามยอดได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานปกครองท้องถิ่น และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 5 สาขา เพื่อให้สามารถ

นำความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ยังได้กำหนดโบนัสให้แก่บุคลากรของเทศบาลทุกคน โดยมี

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้โบนัสเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทำให้บุคลากรของเทศบาลมี  

แรงจูงใจในการทำงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความทุ่มเท เสียสละและอดทน เพื่อให้บรรลุ  

เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าร่วมกัน 

 4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 เทศบาลเมืองเขาสามยอดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรประชาชนในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้องค์กรภาค

ประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการ

สำคัญที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ ผ่านเวทีประชาคมทุกวันที่ 

20 ของเดือน รวมทั้งมีสิทธิ์ตรวจสอบประเมินผลการทำงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอดอีกด้วย  

 เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้อาศัยจุดเด่นของชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานของเทศบาล  โดยให้เครือข่ายภาคประชาสังคมในตำบลเขาสามยอด ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิด
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ขึ้นในท้องถิ่น และถ่ายโอนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้แต่ละชุมชนในการดำเนินกิจกรรมหรือ

โครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เป็นการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างถูกจุด และเป็นการลดภาระในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้ดำเนินการ

เฉพาะในส่วนที่เกินกำลังความสามารถของชุมชนในการที่จะดำเนินกิจกรรมหรือโครงการได้ 

 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอดสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โดยตั้ง

เป็นสภาเด็กและเยาวชนขึ้น และดูว่าใครที่มีแวว ก็จะผลักดันให้เขาเป็นดาวรุ่งสู่สภา เพื่อที่จะมาดูในเรื่องความ

ต้องการของเด็กและเยาวชน และหากการประชุมประชาคมทุกวันที่ 20 ไม่ตรงกับวันที่เรียนก็จะมีตัวแทน  

จากสภาเด็กเข้ามาประชุมด้วย และมีการนำเด็กป.4-6 มาเป็น “อาสาสมัครสาธารณสุขน้อย” หรือ อสม.น้อย 

คอยช่วยเหลือเทศบาล ในการรณรงค์การกำจัดยุงลายทุกเย็นวันศุกร์ และเป็นไกด์พาเที่ยววัดพระบาทน้ำพุ 

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 5) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 จากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่ว่า “เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ด ีมีการบริหารจัดการที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสังคม” เห็นชัดว่าเน้นการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่าเทศบาลเมืองเขาสามยอดสร้างศูนย์ OTOP เพื่อจัด

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน แต่เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลเขาสามยอดมีจำกัด 

เพราะเป็นพื้นที่ทหาร ทำให้ไม่มีภาคอุตสาหกรรมหรือบริการเข้ามาลงทุน ยากต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ทำให้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจของตำบลเขาสามยอดหายไปจำนวนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นผู้บริหารมี

วิสัยทัศน์ในการที่นำข้อด้อยดังกล่าวเอามาเป็นจุดเด่น โดยการพัฒนาพื้นที่ทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคล้าย

กับเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เป็นการดึงเม็ดเงินเข้ามายังตำบลได้อีกทาง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการ

ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย เพราะเมื่อคนมาเยี่ยมเยียนวัดพระบาทน้ำพุ ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้น

ในตำบล จึงมีการตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ 

 สำหรับด้านสังคมนั้น เทศบาลเมืองเขาสามยอดให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่าง

มาก จากวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นสังคมแห่งการเรียน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น พอจะบอกได้ว่าเน้นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก เพราะเมื่อประชาชนมีการศึกษาแล้ว คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามมาเอง เทศบาลเมือง

เขาสามยอดสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างจริงจังตามที่กล่าวมาในบทข้างต้นแล้ว ผลที่ตามมานอกจาก

เด็กได้รับการศึกษาอย่างถ้วนหน้าแล้ว ประชาชนที่เป็นผู้ปกครอง มองเห็นถึงความเอาใจใส่ในบุตรหลานของ

ตนเอง จึงอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมหรือโครงการของทางเทศบาล ถือว่าเป็นการ

ดึงมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของเอกลักษณ์เฉพาะ

ตำบลเขาสามยอด ที่สังคมภายนอกมองว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง  

 กล่าวโดยสรุป จากความสำเร็จทั้ง 5 ด้านของเทศบาลเมืองเขาสามยอด แสดงให้เห็นถึงการดึงจุด

เด่นที่มีอยู่เป็นทุนเดิม แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานของ

เทศบาลเมืองเขาสามยอดที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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4. โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล  
 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ หรือแม้

กระทั่งในปัจจุบันจะเป็นเทศบาลตำบลเวียงพางคำแล้วก็ยังจัดให้มีการประกวดหมู่บ้านดีเด่นอีกเช่นเคย เพื่อให้

แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอกิจกรรมและผลงานมาประกวดแข่งขันกันโดยมีเงินรางวัลสนับสนุนให้กับหมู่บ้านที่ได้

รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงานต่อไป และส่งผลให้

หมู่บ้านอื่น ๆ เกิดการกระตุ้นเตือนให้เกิดความต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้ได้มาตรฐานและได้รับ

รางวัลในปีถัดไป  

โครงการนี้ได้ริเริ่มมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงมีการประกวดเป็นประจำทุกปี ซึ่งมี

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำโครงการนี้คือ 1  

 1) เพื่อการจัดระเบียบหมวดหมู่ งานการพัฒนาของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตของเทศบาลตำบลเวียง-  

พางคำเป็นการเหลียวหลังมองอดีต ปัจจุบัน มุ่งสู่การพัฒนาในอนาคต 

 2) เพื่อยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

ของกำนัน-ผู ้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานท้องถิ ่นให้เก ิด

ประสิทธิภาพ 

 3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้าน/

ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคประชาชนและชุมชน 

 4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านในด้านการส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะห์ ปรับปรุงกิจการหอกระจาย

ข่าวหมู่บ้าน และอื่น ๆ ที่เป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ของชุมชน หมู่บ้านโดยส่วนรวม 

 5) เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการรายงานผลตาม

หลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม เช่น การออกกฎหมู่บ้าน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหมู่บ้าน 

เป็นต้น หลักคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมยกย่องคนดี ครอบครัวตัวอย่าง เป็นต้น   

หลักความโปร่งใส เช่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การใช้หอกระจายข่าว เป็นต้น หลักการมีส่วนร่วม เช่น การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นต้น หลักความรับผิดชอบ เช่น การเข้าร่วม

ประชุมของสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้แทนหมู่บ้าน และหลักความคุ้มค่า เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน  

 1 ข้อมูลจาก นวัตกรรมแห่งการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประกอบการประเมินองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและความพยายามจัดเก็บภาษี ประจำปี 2551. 
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มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น โดยในรอบแรก

นั้นจะทำการดูสถานที่ของหมู่บ้านว่ามีการจัดสร้างสิ่งอำนวยความ

สะดวก สถานที่ประชุมของหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ 

ในรอบที่สอง เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละหมู่บ้านมานำเสนอผลงาน 

และการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน พร้อมกับเอกสารที่

แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการประกวดหมู่บ้าน 

ซึ ่งเอกสารที ่จัดทำนี ้จะแบ่งหมวดหมู่ตามหลักธรรมาภิบาลที ่ทาง

เทศบาลกำหนดเป็นคู่มือไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมกับหลักฐานประกอบทั้งรูปภาพถ่ายการดำเนินงานในด้าน  

ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการนั้น เทศบาลตำบลเวียงพางคำจะ

ทำจดหมายเชื ้อเชิญไปยังตัวแทนของหน่วยราชการในเขตพื ้นที ่อำเภอแม่สายเพื ่อขอตัวบุคลากรของ  

หน่วยราชการเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการประเมินการประกวดหมู่บ้านดีเด่นใน

โครงการนี้ด้วย  

สำหรับงบประมาณที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำให้เป็นรางวัลแก่

หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลนั้น แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 

100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 50,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 30,000 

บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท2 โดยมีเจตนาเพื่อให้

หมู ่บ ้านได้นำเง ินไปใช้จ ่ายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การ

สงเคราะห์ราษฎร ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้เป็นทุนในการดำเนิน

ชีวิตสำหรับการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส การพัฒนากิจการของหอกระจาย

ข่าว และช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับ

รางวัลนั้นได้สร้างความดีใจและภาคภูมิใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่

ต้องการพัฒนาผลงานของตนเองให้ได้รับรางวัลอีกในปีถัด ๆ ไป โครงการ

นี้จึงเป็นเสมือนขวัญและกำลังใจในการทำงานของชาวบ้าน ประกอบกับการเป็นส่วนส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้าน

พยายามพัฒนาผลงานของตนเอง โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหมู่บ้านให้

ทำงานร่วมกันเป็นหลัก 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปรากฏชัดในรางวัลจำนวนมากที่เทศบาลได้รับมา

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ไม่ว่าจะกิจกรรมด้านใด โดยเฉพาะที่โดดเด่นคือ รางวัลพระปกเกล้า 3 ปี รางวัล

ศูนย์ อปพร. ดีเด่น 2 ปีซ้อน รางวัลป้ายทองคำกิจกรรม 5 ส และระดับห้าดาว หรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในระดับ

จังหวัดและภูมิภาค รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งรางวัลที่มอบให้กับระดับหมู่บ้านเอง   

 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หนังสือ ที่ ชร 75101/ว 0587 เรื่อง แจ้งกำหนดการและวิธีการดำเนินการประกวด

หมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  

เวียงพางคำ. 
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ในขณะที่กำนันตำบลเวียงพางคำก็ได้รับรางวัลแหนบทองคำเป็นกำนันดีเด่น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของบุคลากร

ทั้งในระดับองค์กรและระดับหมู่บ้านในการทำงานบรรลุผลทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก   

แต่เมื่อทำการสังเคราะห์กระบวนการที่ทำให้ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้น คือ  

 1) บทบาทของผู้นำในเทศบาลตำบลเวียงพางคำและผู้นำระดับหมู่บ้าน 

 ผู้นำในที่นี้หมายถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับบริหารงานไม่ว่า

จะเป็นฝ่ายนายกเทศมนตรี รองนายก-เทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบล

เวียงพางคำ ที่เป็นกำลังสำคัญหลักในการคิดหาแนวทางหรือกิจกรรม/

โครงการต่าง ๆ มาทำร่วมกันกับชาวบ้านและการดึงเจ้าหน้าที่ภายใน

สำนักงานเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข้อเสนอของ 

ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่พยายามหา

กิจกรรมหรือแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ภายใน

สำนักงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสำนักงานจะไปทำการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 

หรือในระดับรองนายกเทศมนตรีเองก็ถูกส่งไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เช่นกัน ทำให้ทั้งนายกเทศมนตรี หัวหน้า

สำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหลายท่านได้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโท เช่น นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิชาการการศึกษา เป็นต้น หรือแม้กระทั่งปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และเจ้า

หน้าที่ระดับปฏิบัติการอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาโทที่ใกล้สำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกัน ทำให้บุคลากรของ

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำพยายามเรียนรู้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้

บุคลากรระดับปฏิบัติการได้มีการศึกษาเพิ่มเติมด้วย 

 ทั้งนี้ ทำให้กระบวนการทำงานที่ลงไปสัมผัสหรือเป็นแกนในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรม จึงเป็นคนใน

กลุ่มนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ หรือในกรณีของนายศิลาฤทธิ์ กวางทอง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ก็ให้ความ

สำคัญกับการเข้าไปคลุกคลีและสัมผัสกับชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดาใด ๆ ซึ่ง

มักไม่ได้อยู่ประจำยังสำนักงาน และนอกเหนือจากการไปประชุมร่วมกับจังหวัดหรืออำเภอ หรือการอบรมใน

ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ก็จะพบว่า ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการลงพื้นที่ เข้าไปรับทราบปัญหาของชาวบ้าน 

ทำให้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเป็นอย่างมาก 

 ดังกรณีคำแถลงนโยบายในการประชุมสภาครั้งแรกของนายศิลาฤทธิ์ กวางทอง นายกเทศมนตรี

ตำบลเวียงพางคำ3 ที่ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะ

การนำเสนอหลักธรรมาภิบาลเข้ามาช่วยในการบริหารงาน การให้บริการแก่ประชาชน ที่พยายามจะสร้างศูนย์

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ประชาชนมีการพัฒนา

ตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

 ในขณะที่ระดับแกนนำหรือผู้นำของหมู่บ้าน โดยเฉพาะกำนันและพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ที่เป็นแรง

ขับที่สำคัญในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้านให้ดำเนินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมใน

 3 จาก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง แถลงต่อสภาเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551. 
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ระดับหมู่บ้านเพื่อชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานหรือการจะมีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน การแจ้ง

เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือการเป็นแกนนำในการจัดประชุมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน รวมทั้งการส่งเสริมทำให้เกิด

ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้เป็นผู้บริหารจัดการทั้งงบประมาณ การจัดทำเสียงตาม

สาย ทำให้ปรากฏว่า บ้านของกำนันและพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) กลายเป็นที่ที่มีชาวบ้านเดินเข้า-ออกอยู่บ่อยครั้ง 

เพื่อเข้ามาสอบถามปัญหาหรือการกรอกรายละเอียดของทางราชการหรือแม้กระทั่งการขอคำชี้แจงในเรื่องที่จะ

ต้องเตรียมตัวไปติดต่อราชการ รวมทั้งการขอเข้าร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน  

 บทบาทของแกนนำเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำอย่างเดียว แต่ยังเป็นผู้รับฟังที่ดี ไม่ว่าเจ้าหน้าที่

ภายในเทศบาลตำบลเวียงพางคำหรือแม้กระทั่งประชาชนในหมู่บ้านเสนอเรื่องใด หรือแสดงความคิดเห็นเป็น

ประการใดก็ให้ความสำคัญในการรับฟังและนำมาดัดแปลงแนวทางการดำเนินงานของตน พร้อม ๆ กับการ

ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ภายใต้การปกครองเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็

เป็นพลังขับเคลื่อนหลักที่ทำให้คนอื่น ๆ อยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะการพยายามนำเสนอสิ่งดี ๆ 

และเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรและหมู่บ้าน ดังที่พบเห็นในการจัดกิจกรรมหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในวัน

สำคัญหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนจำนวนมากในเขตพื้นที่หรือแม้แต่ในพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาร่วมกิจกรรม

และไม่ใช่ร่วมอย่างเดียว แต่เข้ามาดำเนินการแบ่งหน้าที่กันทำ จนทำให้การจัดงานแต่ละครั้งจะพบผู้คนเป็น

จำนวนมาก มีความสนิทสนมกลมเกลียวและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง 

วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา วันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เป็นต้น 

 สิ่งเหล่านี้คือความผูกพันและรักในท้องถิ่นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้อง

ให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำทำเท่านั้นหรือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดต้องทำ เพียงแต่ให้เป็นแกนหลัก แล้วหลัง

จากนั้นคือการแบ่งหน้าที่และช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง อย่างไรก็ดี บทบาทของกลุ่มแกนนำเหล่านี้จึงมีความ

สำคัญต่อการเป็นผู้ริเริ่มวางแนวทางและดึงทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทให้ได้มากที่สุด 

 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

 ไม่ว่าจะวางกรอบหรือแนวทางการดำเนินงาน หรือแม้กระทั่งการคิดริเริ่มกิจกรรม/โครงการดีเด่น  

แค่ไหน แต่หากไม่มีแรงผลักหรือกำลังขับเคลื ่อนที ่สำคัญของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติภายในเทศบาลตำบล  

เวียงพางคำด้วยแล้ว งานเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จลงไปได้ เพราะหากจะให้ระดับผู้บริหารลงไปปฏิบัติเพียงลำพังและ

ไม่กี่คนนั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ถือเป็นผู้ลงไปดำเนินงานอย่างแท้จริงใน

การติดต่อประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแกนนำในระดับหมู่บ้าน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ยัง

ทำหน้าที่ทั้งในงานหลักประจำยังสำนักงานและบ่อยครั้งเช่นเดียวกันที่ต้องเดินสายไม่ต่างไปจากระดับบริหาร

งานขององค์กรที่จะต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยดีกับความคุ้นเคย

กับชาวบ้าน ถึงแม้ว่า เจ้าหน้าที่หลายคนไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอแม่สายแต่ก็ยังสามารถสร้างความสนิทสนมกับ

ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยแนวทางการทำงานที่เน้นการลงไปสัมผัสในพื้นที่ การพยายามให้ความสำคัญ

กับกิจกรรมของชาวบ้านหรือการจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชน ทำให้การละทิ้งพื้นที่นั้นไม่เกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับ

เทศบาลตำบลแม่สายที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ยังได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่บาง

หมู่บ้านที่มีการแบ่งเขตการปกครองทับซ้อนกันกับเทศบาลตำบลแม่สาย เช่น การฉีดพ่นหมอกควันร่วมกันใน

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองเดียวกัน เป็นต้น 
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 ทำให้บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงเป็นกำลัง

หลักอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีผลให้ได้รับรางวัลอย่างสม่ำเสมอ และเช่นเดียวกับ  

ผู้บริหารที่ในวันหยุด เจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังคงมาทำหน้าที่ปฏิบัติงานภายในเทศบาลและในพื้นที่ โดยไม่ใช่เฉพาะ

บุคลากรที่จะต้องมาอยู่เวรยามประจำสำนักงานเท่านั้น แต่ยังมาทำงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไปได้ในแต่ละวัน   

จึงไม่ใช่เป็นการทำงานให้เสร็จตามเวลาของวันทำงานเท่านั้น และด้วยเหตุผลของการเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวใน

การดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้การทำงานนั้นก็ต้องทุ่มเทมากขึ้นและมีปริมาณงานที่มากตามไปด้วย สิ่งที่

ต้องทำคือ การใช้เวลาที่นอกเหนือเวลางานทำงานให้แล้วเสร็จ ไม่ปล่อยให้งานค้างสะสมนานจนเกินไป เพราะ

ไม่เช่นนั้นแล้วกิจกรรมหรืองานใหม่ ๆ จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  

 สิ่งเหล่านี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเอง ประกอบทั้งการ

ต้องรายงานผลการทำงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องให้กับปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้รับทราบ ถึงแม้ว่าจะ

เดินทางไปสัมมนา อบรม หรือประชุมที่จังหวัดใดก็ตาม ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะ

ต้องทำงานใดให้แล้วเสร็จและรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลำดับ ซึ่งส่งผลกระตุ้นกระบวนการทำงาน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ละเลยงานแต่ประการใด 

 3) ภาคประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรม/โครงการระดับหมู่บ้านและระดับเทศบาล 

 การทำงานกิจกรรม/โครงการทั้งของเทศบาลตำบลเวียงพางคำและระดับหมู่บ้าน พบว่า ประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมาโดยตลอด ทั้งการแบ่งหน้าที่กันทำหรือการเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นแกนนำร่วม

กับผู้นำหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงว่าภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำนั้น 

ให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลผู้สูงอายุหรือคนพิการ ได้มีการรวมกลุ่มกัน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของเทศบาลและหมู่บ้าน ดังที่ปรากฏการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มของ

ตนขึ้น และที่ได้กล่าวเน้นย้ำอยู่เสมอถึงผลของการจัดกิจกรรมในโครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่น ที่ทำให้  

ชาวบ้านของแต่ละหมู ่บ้านร่วมไม้ร่วมมือกันนำเสนอผลงาน และจัดแบ่งหน้าที ่ในการนำมาเสนอให้กับ  

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พิจารณาตัดสินให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่มีความเลิศตามหลักธรรมาภิบาล นั่นก็หมายความว่า ชาวบ้านเองก็ต้อง

เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล ที่จะนำมาประกอบและนำเสนอแยกเป็นด้าน ๆ ให้กับคณะกรรมการ

ได้เข้าใจและเห็นถึงผลการดำเนินงาน/กิจกรรมของหมู่บ้าน 

 อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังเห็นได้ชัดในการจัดประชุมสัญจรต่าง ๆ ของเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำหรือการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ที่มีชาวบ้านมาร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและเป็นจำนวนมาก 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุด เพราะเป็นช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานของชาวบ้านได้เข้ามาร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำมาร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามที่ชาวบ้านเกิดข้อสงสัย ส่วน

ใหญ่การประชุมเหล่านี้ได้ใช้พื้นที่ของศาลาอเนกประสงค์หรือการใช้พื้นที่ลานวัดเป็นสถานที่รวมชาวบ้านเข้ามา

ประชุมร่วมกัน โดยมีกลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะทำอาหารมารับรองและดูแลให้เป็นที่เรียบร้อย  

 อีกทั้งการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ชาวบ้านจะมาร่วมกันทำ โดยแบ่งหน้าที่ระหว่างกันและ

ระดมคนมาร่วม โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแรงสำคัญของแต่ละหมู่บ้านอย่างมาก ในการเป็น
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แกนนำจัดกิจกรรมและดึงลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมกับหมู่บ้านและเทศบาล หรือแม้กระทั่งการให้ความสำคัญ

กับการเชิญประชุมของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ดังที่ปรากฏว่าไม่ว่าจะประชุมสภาเมื่อใด ก็จะพบว่า มีตัวแทน

ของหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุมและนำเสนอปัญหาร่วมเข้าไป ซึ่งมักไม่ค่อยปรากฏในการประชุมสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เท่าใดนัก ถึงแม้ว่าโครงสร้างของสภาเทศบาลในปัจจุบันจะประกอบด้วยคนที่มา

จากสองกลุ่มการเมืองที่ทำการแข่งขันในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 แต่  

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่เคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำมาก่อน ทำให้การ

ปฏิบัติงานในระยะเริ่มต้นนี้ จึงยังไม่พบสถานการณ์ที่ทำให้ส่งผลต่อกระบวนการทำงานแต่อย่างใด 

 การเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนี้ จึงเป็นพลังที่สำคัญต่อการทำให้ผลการดำเนิน

งานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้รับการยอมรับมาโดยตลอด เป็นการทำงานแบบประสานความร่วมมือ   

แบ่งหน้าที่กันทำ การร่วมมือกัน การมีความสนิทสนมคุ้นเคยและยอมรับในการทำงานร่วมกัน โดยไม่แบ่งว่า

เป็นหน้าที่หน่วยงานใดริเริ่ม  

 4) กลุ่มองค์กรภายนอก 

 กลุ่มหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน คือ หน่วยราชการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย 

ที่จะทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หรือแม้กระทั่งการเข้ามาให้ความรู้หรือ  

ตอบข้อซักถามในประเด็นบางเรื่องที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากผู้รู้จะมี

การเชิญมาให้คำตอบแก่ชาวบ้าน เช่น กลุ่มแม่บ้าน อสม. มาประชุมที่เทศบาลเพื่อจัดวางแผนการกำจัดยุงลาย

หรือการตรวจสุขภาพของชาวบ้านก็จะเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจพร้อมกับ

สอนการทำงานในการดูแลและตรวจสุขภาพของประชาชน หรือกรณีการแก้ไขข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่เกิด

ปัญหาการตั้งโรงงานเสียงดังรบกวนชาวบ้าน มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเข้ามาให้คำแนะนำในการ

วัดระดับของเสียงหรือผลกระทบต่อประชาชนว่าควรจะเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงไปในแนวทางใด หรือการ

จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย ในฐานะที่มีพื้นที่ร่วมกันก็จะมีการไปทำกิจกรรมร่วม 

หรือการเดินรณรงค์ในวันสำคัญต่าง ๆ ก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามี  

ส่วนร่วมในการดำเนินงาน เป็นต้น 

 หรือการประชุมในระดับหมู่บ้าน เช่น กลุ่มคนพิการ ที่ได้เกิดการรวมตัวของคนพิการในหมู่บ้าน  

ต่าง ๆ มีการเชิญวิทยากรจากทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน โรงพยาบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้

ความรู้ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน เป็นต้น ทำให้กลุ่มองค์กรภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองข้ามหรือละเลย

ความสำคัญแต่ประการ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเทศบาลและหมู่บ้านเฉกเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐ  

 จากหน่วยงานหรือระดับบุคคลเหล่านี้ ต่างมีส่วนในการผสานการทำงาน ให้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ 

การเพิกเฉยต่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจึงไม่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำเท่าใดนัก แต่

กลุ่มต่าง ๆ ล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อยต่างก็มีบทบาทและทำหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

และเกื้อกูลระหว่างกันเท่าที่แรงกำลังและความสามารถจะกระทำได้ ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยความสำเร็จภายใต้การ

บริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์รวมในการทำงานร่วมกัน  
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บทสรุป 

สิ่งที่ได้รับการศึกษาถึงกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำและภาคประชาชนของแต่ละ

หมู่บ้านในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้พบกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและการให้

ความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประสานงานระหว่างกัน 

แบ่งหน้าที่กันทำ ไม่ได้แบ่งแยกเจ้าภาพหลักเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว กระบวนการทำงาน  

เหล่านี้ได้อาศัยทั้งปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกที่เป็นภาคประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงที่ได้ร่วมกัน

กระทำให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ แม้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เป็นรูปแบบที่ประสบผลเป็นอย่างดียิ่ง แต่สิ่งที่น่า

สนใจและควรเรียนรู้คือ กระบวนการทำงานที่ร่วมมือกันทำ การใส่ใจต่อการมีส่วนร่วม การรับฟังซึ่งกันและกัน

และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างกันก็หาแนวทางการตกลงแก้ไข  

ร่วมกัน หรือการสร้างสิ่งดีงามให้กับหมู่บ้านและเทศบาลก็ร่วมมือกันทำ ให้งานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ได้มองว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นจะได้รับการตอบรับมากน้อยเพียงใด แต่ขอให้เกิดจากการทำงานอย่างเต็ม

กำลังความสามารถของแต่ละภาคส่วน สิ่งเหล่านี้จึงช่วยทำให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้รับการยอมรับที่มี

หลักประกันคุณภาพจากรางวัลต่าง ๆ จนกระทั่งทำให้หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ภายนอกพื้นที่และจังหวัดได้เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในขณะ

ที่ระดับหมู่บ้านก็ได้รับรางวัลเช่นกัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านอื่นได้ปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง

ตามไปด้วย  

อย่างไรก็ดี บทเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของหลายภาคส่วนนี้ สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ได้รับ

อย่างประจักษ์ชัดยิ่งขึ้น ผ่านการสังเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการจัดทำกิจกรรมหรือการ

สังเกตการณ์ การเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทำให้ได้รับสิ่งที่จะช่วยการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ดังนี้ 

 1) การบริหารงานที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เฉกเช่นเดียวกับประเด็นที่ได้นำเสนออยู่บ่อยครั้งและการเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในแทบทุกระดับของกระบวนการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ไม่ว่าจะดำเนินงานในเรื่อง

ใดหรือการดำเนินงานเฉพาะในส่วนของเทศบาลก็พยายามดึงหรือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามี  

ส่วนร่วมรับรู้ด้วย ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญว่าการบริหารงานใดก็ตามของเทศบาลตำบลเวียงพางคำล้วนมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน และเป็นหลักในการบริหารงานในสมัยของนายศิลาฤทธิ์ กวางทอง 

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำและในสมัยปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบล

เวียงพางคำ ต่างให้พื้นที่แก่ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมมาโดยตลอด อย่างในกรณีของการ

ประชุมสภาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมดังที่ได้

ปรากฏในบันทึกการประชุมที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำหรือแม้กระทั่งสามารถโหลดดูได้จากหน้า

เวบไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (www.nang-non.com) 

 นับรวมถึงกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ จะเห็นได้ว่า ภาคประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก มีการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานเป็นอย่างดี ดังเช่นกรณีของการประกวด

หมู่บ้าน มีการแสดงประเพณี วัฒนธรรม อย่างในหมู่ที่ 6 บ้านผาหมี เป็นกลุ่มชาวเขาก็มีการแสดงวัฒนธรรม
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ของตนเองให้ดูเช่นกัน โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง

จากชาวไทย อีกทั้งยังรวมถึงผลงานที่เป็นผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูลมานำเสนอโดยฝีมือของชาวบ้านที่ได้

ลงแรงร่วมกันจัดทำ และเวลาเมื่อได้รับรางวัลสิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานของประชาชนที่ได้

มีส่วนร่วมของหมู่บ้านนั้น ๆ ในขณะที่กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา แม้ว่าเทศบาลตำบลเวียงพางคำเป็นโต้โผ

ในการจัดงาน แต่การแบ่งงานกันทำนั ้นได้ขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชาวบ้านมาร่วมกัน   

โดยเฉพาะการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้  

 ในขณะเดียวกัน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัญหา

ของหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในหลากหลายช่องทาง ประชาชนได้ใช้ช่องทาง ทั้งร้องเรียน

ผ่านเวบไซต์ การโทรศัพท์แจ้งยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การใช้ตู้โปร่งใสที่มีอยู่ประจำทุกหมู่บ้านในที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หรือการร้องเรียนผ่านกำนัน พ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) และนำเรื่องราวเหล่านี้มาแก้ไข

ปัญหาร่วมกันในระดับหมู่บ้าน ระดับเทศบาล หรือในที่ประชุมร่วมระหว่างเทศบาลและชาวบ้าน พร้อมกับ  

หาแนวทางแก้ไขที่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมาอีก เช่น การเกิดข้อพิพาทการทำโรงงานเสียงดังรบกวน  

ชาวบ้าน เป็นต้น 

 ดังตัวอย่างโครงการล่าสุดในปี พ.ศ. 2551 ที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้

เสนอชื ่อบุคคลเข้าร ่วมเป็นคณะกรรมการที ่ปร ึกษาภาคประชาชน ประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

ปีงบประมาณ 25514 โดยการส่งแบบการเสนอชื่อไปให้กับชาวบ้านได้ระบุรายนามของคนที่สมควรเข้าเป็น  

คณะกรรมการ ซึ่งเป็นแนวคิดของปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไม่ว่าประชาชนผู้นั้นจะมีอาชีพใด สามารถเป็นผู้แทนของภาคประชาชน โดยโครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานใน

ปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำจัด

ตั้งขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมวางทิศทางในการ

พัฒนาและการให้บริการของเทศบาล โดยการรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาหารือ และพร้อมที่

จะให้ประชาชน/ภาคประชาชน ได้ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วไป 

 ผลของการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนอย่างมากมายเหล่านี้ ทำให้กระบวนการทำงานของเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำ จึงมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น พร้อมถูกตรวจสอบ ซึ่งจะนำเสนอในประเด็นถัดไปนั้น รวมถึง

การให้ประชาชนได้คิดริเริ่มจัดกลุ่มหรือทำกิจกรรมของตนเอง แล้วให้เรียนเชิญเทศบาลตำบลเวียงพางคำเข้า

ร่วมด้วย จากการกระทำนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ภาคประชาชนสามารถกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์

แก่หมู่บ้านสามารถกระทำได้ด้วยตัวเองและรู้จักสิทธิและหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนทั้งหมู่บ้านและร่วมกันหลาย ๆ 

หมู่บ้าน  

 4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพาคำ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเสนอชื่อเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปีงบประมาณ 2551 และ แบบรับรองเสนอชื่อ

บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2551 ส่งให้ ทต.เวียงพางคำ วันที่ 28 มีนาคม 2551. 
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 2) การบริหารงานที ่ เน ้นหลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และพร้อมให้ตรวจสอบ

กระบวนการทำงาน 

 การเปิดเผยข้อมูลดังที่ปรากฏในหน้าเวบไซต์หรือในตัวสำนักงานเอง มีแหล่งข้อมูลที่ได้จัดเรียง

เอกสาร พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มให้ประชาชนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอดูข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเวียงพางคำ 

ให้สามารถตรวจสอบ หรือทราบรายละเอียดการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้อย่างเป็นระบบ   

ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม 5 ส ที่เป็นผลงานทำให้ภายในสำนักงานเน้นความสำคัญของ

การพยายามทำงานให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเลิกงานจะต้องจัดการเอกสารบนโต๊ะให้หมด

หรือให้เหลือน้อยที่สุด ดังที่ปรากฏในโต๊ะทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ไม่มีเอกสารใด ๆ หลง

เหลืออยู่บนโต๊ะแต่ประการใด และรวมถึงการจัดหมวดหมู่เอกสารให้สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย ในขณะ

เดียวกัน การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลไปถึงการสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่และ  

ผู้บริหารภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้รู้จัก คุ้นเคยและสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของ

แต่ละส่วนได้มากยิ่งขึ้น 

 หรือดังที่แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมของเทศบาลตำบล

เวียงพางคำต่างมีการนำมาเปิดเผยผ่านเวบไซต์และสามารถขอดูข้อมูลจากสำนักงานได้ โดยมีการเปิดเผยให้

เห็นถึงว่า แต่ละคนมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในที่ประชุม โดยเฉพาะความคิดเห็นของภาคประชาชน หรือแม้

กระทั่งเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ และยอมรับข้อติติงหรือไม่เห็นด้วยที่เห็นได้ชัดเฉกเช่นเดียวกันดังในกระทู้

คำถามในหน้าเวบบอร์ด (Web board) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าอยู่มุมไหนของประเทศก็ตามซึ่งรู้จักกับ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำหรือมารับบริการจากเทศบาลก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการ

พยายามจัดทำแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อบริการผ่านทางเวบไซต์ หรือความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ

กิจกรรม 5 ส หรือการจัดทำความคิดเห็นที่เป็นเอกสารออกไปสุ่มสำรวจในหมู่บ้าน หรือการจัดทำแบบฟอร์มไว้

ที่หน้าสำนักงานสำหรับผู้ที่มาใช้บริการของทางเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หรือการมีตู้โปร่งใสติดไว้ที่สำนักงาน

และหมู่บ้าน 

 ในกระบวนการทำงานที ่พร้อมให้ตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล ซึ ่งเป็นหลักความโปร่งใสใน

กระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็สามารถสอบถามหรือขอจากสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ 

และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าถึง 3 ปีซ้อนด้วยกัน 

และเทศบาลตำบลเวียงพางคำเองก็พร้อมจะเปิดเผย ไม่ว่าความคิดเห็นทั้งจากประชาชนหรือระดับเจ้าหน้าที่มี

ความคิดเห็นที่ไม่พอใจหรือสื่อความหมายถึงการต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับเทศบาลก็ได้นำเสนอไว้ในเวบไซต์ 

คือ พร้อมให้ทุกส่วนได้วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายใต้การดูแลของ ร.ท.กิตติชัย 

เจร ิญยิ ่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ และอีกสถานะหนึ ่งคือการเป็นผู ้ดูแลเวบไซต์ 

(Webmaster) 

 3) การเน้นบทบาทการดำเนินงานโดยภาคประชาชนในการเป็นผู้คิดริเริ่ม 

 ถ้าวิเคราะห์ประเด็นจากบทเรียนที่ได้รับจากการให้ความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในส่วนต้น

แล้ว พบว่า ในหลาย ๆ ส่วนเกิดจากประชาชนเป็นผู้คิดริเริ่มด้วยตนเองเข้ามาประกอบการทำงานของเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำควบคู่กันไปด้วย ทำให้เมื่อเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน รวมทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุย
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กับชาวบ้านจะพบถึงความสนใจและพร้อมจะนำเสนอผลงานของตนเองอย่าง

เต็มที่ นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจต่อการทำงานของตนเอง

ภายในหมู ่บ้าน หรือการสามารถนำไปเสนอให้เห็นถึงในระดับเทศบาล   

รวมทั้งบางครั้งระดับจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของหมู่บ้านใน

เขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้มาใช้บริการ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของ

หมู่บ้าน ซึ่งได้มีการจัดทำศูนย์บริการขายสินค้าที่เทสโก้ โลตัส มีโครงสร้าง

การบริหารในรูปคณะกรรมการโดยมีกำนันตำบลเวียงพางคำเป็นประธานกรรมการ มีประธานสภาเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำได้ร่วมเป็นกรรมการ ในศูนย์บริการนี้เป็นการนำผลิตภัณฑ์จากแต่ละหมู่บ้านที่จัดทำเป็นกลุ่ม

มาวางขายที่ห้างสรรพสินค้าสาขาแม่สายแห่งนี้ ภายใต้การมีเทศบาลเป็นตัวกลางสื่อสารในการจัดหาสถานที่ 

หรือกรณีการเปิดจัดแสดงสินค้าที่ใด ชาวบ้านก็จะพร้อมใจจัดทำสินค้าอย่างพิถีพิถันและนำออกไปขายยังนอก

พื้นที่ และการสั่งทำผลงานของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านสื่อกลางอย่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  

 แต่นั่นเป็นเพียงผลผลิตของชาวบ้าน สิ่งที่ปรากฏอย่างประจักษ์ชัดถึง

การเป็นผู้คิดริเริ่มคือ การประชุมสัญจรหรือประชาคมหมู่บ้าน จะเห็นตัวแทนของ

แต่ละกลุ่มในหมู่บ้านที่ทำการสัญจรหรือจัดประชุมประชาชน ไม่ว่าจะเป็นชาวเขา

เองก็มีพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) คอยเป็นล่ามแปลให้นั้น ต่างก็พยายามนำเสนอ

ความคิดเห็นของตนเอง ให้เทศบาลได้รับรู้และรับทราบ หรือแม้แต่กฎหมู่บ้านที่

ชาวบ้านร่วมกันคิด และผลผลิตดังกล่าวถูกประมวลและนำมาใช้ประโยชน์ทั้งแผน

พัฒนาสามปี หรือแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รวมทั้งข้อ

บัญญัติท้องถิ ่น ต่างก็เกิดจากการระดมความคิดเห็นของชาวบ้านเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ยังนำเสนอให้ชาวบ้านเห็นว่า ชาวบ้านได้เสนอประเด็นอะไรที่เป็นประโยชน์ไว้บ้าง ในบันทึกการ

ประชุมแต่ละครั้ง  

 รวมทั้งการจัดระบบการบริหารการเงิน การจัดทำวาระการประชุม การใช้ภูมิความรู้ของตนเองทำ

บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสำคัญของตนเอาไว้เป็นฐานข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น

ความพยายามที่จะลำดับเหตุการณ์หรือนำเสนอผลการทำงานด้วยเทคนิคและวิธีการของตนเองที่เห็นว่าเป็น

ประโยชน์ของหมู่บ้าน ดังที่ปรากฏในเอกสารการประชุม รายงานการเงิน การดำเนินงานของหมู่บ้าน โดยหลัก

คือผลงานของพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ทำให้พ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ในหลายหมู่บ้านดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะ

เวลายาวนานและต่อเนื่อง เช่น พ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 8 ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 25 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2526) เป็นต้น 

 4) การลงพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น พร้อมการเยี่ยมเยือนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 

 ความสม่ำเสมอในการลงพื้นที่ทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของสำนักงานเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำ โดยเฉพาะผลงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่ได้รับรางวัลเป็นศูนย์ อปพร.ดีเด่นถึง 2 ปีซ้อน 

โดยการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 

24 ชั่วโมง ทำให้การทำงานต่าง ๆ จึงไม่ขาดช่วง ในขณะที่ทางด้านของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ในส่วนงานอื่นต่างก็ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมและร่วมรับรู้ปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้น ต้องอาศัย
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ระยะเวลาพอสมควรที่จะทำให้ชาวบ้านยอมรับและปรับเปลี่ยนตัวเองไปพร้อม ๆ กัน ให้เปิดใจและเปิดเผยให้

เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน ดังที่เห็นในการประชุมสัญจร การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน

นั้น ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องใด เจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนพร้อมให้ความ

ร่วมมือและช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งการเชิญไปทำกิจกรรมใด ๆ ของหมู่บ้าน หรือต้องการคำปรึกษาหารือจาก

ทางเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยทันที หรือการส่งข้อมูลข่าวสาร 

หรือส่งจดหมายของทางราชการให้กับหมู่บ้านได้รับทราบเป็นประจำทุกวัน 

 ทำให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดทำแผ่นพับจดหมายข่าวที่

จัดทำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินงานของ

เทศบาลหรือของหมู่บ้านมานำเสนอให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน ก็จะปรากฏการลงพื้นที่ไปทำงานของทั้งฝ่าย

บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ แทนที่จะมีวันหยุด แต่นั่นคือวันทำงานในอีกรูปแบบหรือ

ลักษณะหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างการยอมรับและทำให้ผลสำเร็จของเทศบาลได้รับการตอบรับกลับคืนมาด้วย  

 5) การติดตามและตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

 ในประเด็นนี้เกิดจากการตระหนักและความสำคัญที่จะต้องยกย่องให้กับ ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง   

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่พยายามนำเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ มาทดลองกับเจ้าหน้าที ่และ

ประชาชนที่สนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านช่องทางเวบไซต์ ที่ไม่เฉพาะการนำเสนอข่าวสารของทาง

เทศบาล แต่ยังรวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง เช่น สถาบันพระปกเกล้า   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ฮักแม่สาย อบต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

เป็นต้น หรือแม้กระทั่งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันว่ามีข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมเป็นอย่างไร ในขณะ

เดียวกัน ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือต่อว่าต่อขาน ติเตียน ติชม การดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ผ่านการฝากความคิดเห็นในกระทู้ของเวบบอร์ด เช่น การชื่นชมนายกเทศมนตรี

ตำบลเวียงพางคำ ที่สามารถแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากชาวบ้านในเขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดมีวาทะกันในการ  

ทำเสียงรบกวนซึ่งกันและกัน และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำได้เชิญคู่กรณีมาตกลงกันในที่ประชุม  

หนองแหวนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านได้เขียนความ  

คิดเห็นมาชื่นชมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นต้น 

 ขณะเดียวกัน ยังมีข้อท้วงติงต่อการทำงานของปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ปรากฏถึงการให้งาน

แก่เจ้าหน้าที่มากจนเกินไป ทำให้พนักงานไม่พร้อมจะปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ เพราะบางงานนั้น เจ้าหน้าที่

บางท่านไม่สามารถเข้าใจได้ในทันที ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำก็ตอบความคิดเห็นและพร้อมนำไปปรับปรุง

แก้ไข หรือระหว่างเจ้าหน้าที่กับปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ก็ยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ซึ่ง  

มักปรากฏข้อความที่เกิดจากการทำงานว่า ทุกคนล้วนต่างทำงานหนักด้วยกันทั้งสิ้น และพยายามตรวจสอบ

และติดตามการทำงานซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แต่เพียงการสั่งงานลงไปของปลัดเทศบาลตำบล  

เวียงพางคำ แต่เจ้าหน้าที่ก็มีปฏิกิริยาตอบกลับผลจากการสั่งงานนั้นด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งการรายงานผลความ

คืบหน้าของงาน และแสดงความรู้สึกส่วนตัวลงไปให้ได้รับรู้ซึ่งกันและกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า การพร้อมเปิด

พื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้เต็มที่เพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ให้เหมาะสมว่าไม่ได้ใส่ใจเฉพาะความสำเร็จของงานแต่ต้องใส่ใจคนในระดับปฏิบัติงานด้วย เพราะผู้ที่ปฏิบัติ
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งานเป็นผลผลิตที่สำคัญในการขับเคลื่อนปัจจัยความสำเร็จต่างๆ ให้ออกมาเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือ

ไม่ก็ได้ 

 จากบทเรียนเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการผสมผสานในหลายภาคส่วน การทำงานแต่เพียงเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำอย่างเดียวนั้น ไม่อาจนำมาซึ่งการยอมรับ หรือการสร้างความภาคภูมิใจทั้งกับประชาชนและ

เจ้าหน้าที่ได้ ผลงานเหล่านี้ได้ปรากฏผ่านการได้รับการยกย่อง ชมเชย และได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน นั่น

คือ ความสำเร็จที ่เป็นผลผลิตจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะระดับตำแหน่งใดหรือ

ประชาชนชนชาติใด ต่างก็เป็นตัวจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างกัน โดยไม่ละเลยว่า กิจกรรม/

โครงการนั้นเป็นหน้าที่ของใคร หรือส่วนงานใดจะต้องจัดทำ ภายใต้บริบทของสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทและติด

ชายแดนไทย-พม่านี้ เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ประชาชนที่แตกต่างกันได้เรียนรู้และยอมรับปัญหาความแตกต่าง

หลากหลาย และพร้อมจะปรับเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน ในขณะที่ระดับเทศบาลตำบลเวียงพางคำเองก็พร้อมลง

มาเรียนรู้ร่วมด้วย ประกอบกับการนำประชาชนเข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผลสำเร็จเกิดจากการกระทำร่วมและผสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่สามารถ

ประสานการทำงาน แบ่งหน้าที่กันทำ และหลอมรวมขั้นตอนต่าง ๆ ที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน  

นั้น ๆ ที่ทำให้ไม่อาจแยกภาคส่วนใดออกจากกันได้ โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ

ความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
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5. โครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-18   
	 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลแมย่าว อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย   

 

เป็นโครงการที่ให้ทางหมู่บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เมื่อเกิดสาธารณภัย

ขึ้นในหมู่บ้าน คณะกรรมการจะทำการออกสำรวจพื้นที่แล้วนำเรื่องประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ สรุปผลการ

ช่วยเหลือ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อแจ้งที่ประชุมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและแจ้งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ยาว ทุก 3 เดือน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้ให้งบประมาณสนับสนุนปีละ 30,000 

บาท/หมู่บ้าน  

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ในแบบฟอร์มที่คล้ายคลึงการ

ทำวาระการประชุมอย่างเป็นทางการของราชการ แต่ด้วยวิถีของชาวบ้าน ได้อาศัยการลงลายมือบันทึกไว้เป็น

หลักฐานอยู่เสมอ ไม่ว่าการประชุมนั้นจะเป็นการประชุมเรื่องใด ก็ได้มีการแยกหมวดหมู่ของการทำเอกสาร

รับรองเอาไว้ทั้งหมด สำหรับตัวอย่างในการพิจารณาว่าบ้านใดควรได้รับการดูแล ซ่อมแซม หรือจัดสรรงบ

ประมาณไปให้ จะดำเนินงานโดยการไปถ่ายรูปภาพความเสียหาย แล้วเข้าสู่การพิจารณาและตัดสินใจร่วมของ

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เพื่อจัดงบประมาณที่เห็นสมควรร่วมกันว่าควรจ่ายใน

จำนวนเท่าใด พร้อมทั้งให้บ้านที่ได้รับความเสียหายนำใบเสร็จมาส่งให้กับศูนย์ฯ ได้เก็บเป็นหลักฐานด้วย และ

พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ จะทำการจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้รับทราบในลำดับ

ต่อไป  

นอกจากนี้ มีการจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถขอดูข้อมูลได้จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละ

หมู่บ้าน และพร้อมจะรายงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงาน

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้น โดยมีการจัดเก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยเช่นกัน นั่นคือ   

การแสดงถึงระบบการจัดการที่เกิดขึ้นโดยประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ให้การ

สนับสนุนทางด้านงบประมาณเป็นด้านหลัก รวมถึงการจัดทำแผนการใช้จ่ายไว้อย่างต่อเนื่อง ในสมุดบันทึก

อย่างง่าย ๆ ให้สามารถสื่อสารเข้าใจรายรับ-รายจ่ายของศูนย์ฯ และเป็นแบบแผนของชาวบ้านโดยแท้จริง   

ไม่ต้องมีรายละเอียดตามระบบบัญชีที่เป็นทางการ แค่พอให้ชาวบ้านด้วยกันได้เข้าใจและเห็นงบประมาณ

ชัดเจน 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ปัจจัยความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ยาว ไม่สามารถแยกองค์ประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากกัน แต่เกิดจากการนำหลายๆ ปัจจัยมาสอด

ประสานและบูรณาการการทำงานซึ่งกันและกัน รวมถึงการเป็นทั้งปัจจัยเสริมและปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ หากวิเคราะห์โดยแยกประเด็นที่ร้อยรัดกันนั้น 

มีปัจจัยหลักที่สำคัญดังนี้ 
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 1) ผู้นำในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวและผู้นำชุมชน 

 บทบาทนำที ่ช ัดเจนคือ ร้อยเอกประจัญ สาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว และ  

ปลัดสุพรรณ แสงทาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ที่ได้มีส่วนนำข้อเสนอหรือแนวทางการดำเนินงาน

ใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ยาว ไม่เพียงแต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมชาวบ้านเข้ามาประกอบด้วย โดยผ่านการเสนอของพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) กำนัน

ตำบลแม่ยาว หรือแม้กระทั่งกลุ่มคณะกรรมการต่างๆ ที่มีการจัดตั้งเพื่อดำเนินการบางอย่าง ทำให้ไม่ว่าจะมี

บทบาทของผู้นำมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งสำคัญมิได้ให้อำนาจตัดสินใจเด็ดขาดแต่เพียงผู้หนึ่งผู้ใด แต่ผ่านการ

รับฟังความคิดเห็น ผ่านการกลั่นกรองหรือระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคน ถึงแม้โดยอำนาจ

ตามกฎหมายสามารถกระทำได้ก็ตาม 

 แต่สิ่งเหล่านี้ เป็นการให้ความสำคัญของประชาชนและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาใน

ขอบเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว มักไม่ใช่กิจกรรม/โครงการใหม่ๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังมีการ

สานต่อและต่อเติมเสริมแต่งโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาในแต่ละปี และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ก็เฉกเช่นเดียวกัน ที่ได้มีการปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงการ

สร้างให้เกิดการยอมรับและการตอบสนองจากประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานให้บรรลุผล  

 ทำให้บทบาทของผู้นำเป็นตัวจักรในการนำไปสู่การชี้แนวทางหรือเสนอแนวทางที่ควรจะเป็นหรือควร

จะทำ รวมถึงการยังคงไว้ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำที่จะทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ยอมรับและคล้อยตามด้วย  

ข้อเท็จจริงที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึงกรณีข้อมูลข่าวสารทางด้าน

การเมืองก็เช่นกัน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้พยายามสื่อสารผ่านข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับ

จากส่วนกลางมานำเสนอให้กับชาวบ้านได้เข้าใจ เช่น กรณีการเกิดรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้

เน้นย้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านว่าขออย่าตีความประกาศคณะปฏิวัติ ให้นำไปเผยแพร่โดยจากเอกสารข้อเท็จจริงจากส่วน

กลางและอย่าชี้นำหรือชักนำชาวบ้านเกินจากเอกสารหลักฐานที่ทางราชการส่งมาให้ หรือกรณีการลงประชามติ

รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับ

ชาวบ้านได้รับทราบเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านกลุ่มบ้านบริวารก็ได้เข้าใจถึงการมาใช้สิทธิลงประชามติ

และเลือกตั้ง ว่าควรทำอย่างไร และควรเข้าใจในเรื่องใดบ้าง และยังได้มีการยกย่องหมู่บ้านที่มีชาวบ้านมาใช้

สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเพื่อให้หมู่บ้านอื่นได้เอาเป็นแบบอย่าง  

 2) เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวและกลุ่มองค์กรภายในชุมชน 

 นอกเหนือจากผู้นำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวแล้ว สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญคือ 

บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตาม ต่างก็มีส่วนทำให้การดำเนินงาน 

การให้บริการ การร่วมคิดร่วมทำในโครงการ/กิจกรรมทั้งตามแผนงานและวาระจรได้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วย

ดี อีกทั้งบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีตำแหน่งที่หลากหลายกว่าอีกหลายองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก แต่ด้วยศักยภาพในการดำเนินงานที่ให้ความ
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สำคัญกับนโยบายที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านการเข้าถึงประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเห็นได้

อย่างชัดเจน เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บุคลากรในส่วนนี้จะต้องลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่อย่าง

สม่ำเสมอ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูล ไม่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจะเป็นชนเผ่าใด ก็พร้อมจะนำมาบันทึก

เป็นฐานข้อมูลและนำส่งบริการที่เหมาะสมไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็เก็บรวบรวมข้อมูลการรวมกลุ่มของชาวบ้าน

ทั้ง 18 หมู่บ้าน ว่ามีกลุ่มใดบ้าง มีสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ใครเป็นประธานกลุ่ม หรือมีสมาชิกมากน้อย

เพียงใด มีผลิตภัณฑ์ใด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ทำการจัดเก็บไว้ 

 หร ือในตำแหน่งเจ ้าหน ้าท ี ่ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยว  

เนื ่องด้วยผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยาว ที่ทำให้หลายพื้นที่สามารถรักษาสภาพความเป็นพื้นที่

ป่า ภูเขา ที ่ย ังอุดมสมบูรณ์ รวมทั ้งวิถีช ีว ิตของชนเผ่าต่าง ๆ 

วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย สามารถรักษาเอาไว้ได้มากที่สุด 

หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามกลุ่มบ้านบริวาร ยัง

คงทำอาหารโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แก๊ส สามารถดำรงชีวิตเฉกเช่น

เดิมเอาไว้ได้ และเมื่อมีการพยายามสำรวจเส้นทาง การพัฒนาโฮม

สเตย์ทั้งในบ้านของคนไทย และชนเผ่า ให้มีมาตรฐาน การจัดเตรียมข้อมูลสถานที่พักในเขตพื้นที่ไว้เป็นฐาน

ข้อมูลในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ที่แต่ละหมู่บ้านทำการผลิต  

 ไม่ว่าจะไปกลุ่มบ้านบริวารใด วิถีชีวิตที่ยังคงสร้างบ้าน

ที่เป็นการแผ่ไม้ไผ่เป็นซี่ ๆ ทำเป็นฝาบ้านก็ยังคงอยู่ แต่ไม่ได้มี

ห้องมากมาย ห้องครัวอยู่ภายในตัวบ้านและใช้เตาถ่านแบบชน

เผ่าในการหุงหาอาหารของแต่ละครอบครัว บางกลุ่มบ้านบริวาร

นั้นก็ยังไม่มีห้องน้ำ แต่ก็สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีปัจจัย

ทางด้านวัตถุเข้ามาเสริมแต่งให้มากจนเกินไป ส่วนใหญ่สิ่งที่ถูก

นำเข้ามาอย่างชัดเจน คือ มอเตอร์ไซด์ เพราะสามารถเดินทาง

ติดต่อได้สะดวก สำหรับการขึ้น-ลงเขา จากวิถีชีวิตเหล่านี้ ยังคง

ปรากฏให้เห็นในหลาย ๆ กลุ่มบ้านบริวารหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ยังคงมีกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ ที่ใช้

วิถีชีวิตร่วมกับชาวไทยบนพื้นราบได้เป็นอย่างดี 

 ข้อมูลเหล่านี้สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน   

หรือแม้กระทั่งการมีตำแหน่งนักวิชาการการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ตำแหน่งเหล่านี้มีบุคลากร  

ทำหน้าที่โดยตรงอยู่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว และลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยต้องติดตามข้อมูล  

ข่าวสารใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะสื่อสารหรือรายงานให้ชาวบ้านได้รับทราบ รวมถึงการสำรวจข้อมูลใน

ระดับพื้นที่อีกด้วย  

 จะเห็นได้ว่า การมีตำแหน่งที่หลากหลายโดยเน้นการมีบุคลากรที่สามารถทำหน้าที่รอบด้านกับความ

ต้องการและความจำเป็นเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้อาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่ยาวทั้งสิ้น จากคำที่มักกล่าวถึงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งหลักเป็น “ปลัด คลัง ช่าง” หรือการมี
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คงไม่เพียงพออีกต่อไป เมื่อต้องการจะพัฒนาท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนไป  

ตามทรัพยากรที่มีและพึงสร้างสรรค์ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณค่าต่อประชาชนและทำให้หน่วยงานภายนอกหรือ  

นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

 3) ภาคประชาชน 

 ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวจะดำเนินงานหรือขับเคลื่อนนโยบาย/แผนงานไปยังส่วนใดใน

อาณาเขตของพื้นที่การปกครอง ต่างมีกลุ่มประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันทั้งสิ้น และสม่ำเสมอ ดังที่

ปรากฏในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวในทุก ๆ โครงการต่างมาจากความร่วมมือและ

ร่วมแรงของประชาชนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเภทใด ทั้งด้านการบริหารงาน การจัดกิจกรรม 

ประเพณี วัฒนธรรม การทัศนศึกษาดูงาน การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน การจัดทำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชน หรือแม้กระทั่ง

การปล่อยให้ภาคประชาชนดำเนินงานด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม รวมกลุ่ม ได้เสนอปัญหา แนวทางการแก้ไข

ร่วมกัน ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวสามารถเปลี่ยนบทบาทนำ มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา และรับฟัง 

สังเกตการณ์ เข้าร่วมการประชุมของประชาชน ทำให้การดำเนินงานนั้นไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นรูปแบบทางการ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวเพียงเท่านั้น ก็สามารถดำเนินงานผ่านแนวทางของประชาชนได้เช่น

เดียวกัน โดยมีแกนนำคือพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นกำลังสำคัญที่ดีในการร่วมแรงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนอื่นๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 หรือแม้แต่ในการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวเอง ก็มีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็น แม้ว่าจะเป็นในวาระที่ 4 หรือวาระที่ 5 ที่เป็นวาระอื่นๆ ในระเบียบวาระการประชุม ก็มี

ประชาชนได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นให้กับที่ประชุมเอาไว้ด้วย หรือ

แม้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นประชาชนผู้ที่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จะปรากฏในหลาย ๆ หมู่บ้าน ที่มีคนเฒ่า

คนแก่คนหลายชนเผ่า ต่างก็ไม่สามารถลงนามในวาระการประชุม สิ่งที่พบเห็นได้คือการลงประทับตาด้วยลาย

นิ้วมือว่าได้เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านหรือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว และปรากฏบ่อยครั้งที่ประชาชน

กลุ่มนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ทุกครั้ง

ในระเบียบวาระการประชุมของหมู่บ้านมีกลุ่มคนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ในหลาย ๆ ครั้งไม่ได้

แสดงความคิดเห็นก็ตาม แต่ก็ได้ร่วมรับฟังและพร้อมที่จะรับรู้สิ่งที่ผู้นำหมู่บ้านหรือตัวแทนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ยาวหรือหน่วยงานภายนอกมานำเสนอให้ อย่างไรก็ดี ในแต่ละหมู่บ้านได้มีกฎหมู่บ้านของตนเอง

ที่ประชาชนได้ร่วมกำหนดขึ้น และพร้อมจะยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งได้ส่งผลต่อการเข้าร่วมประชุมของประชาชน

ด้วย  
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รูปภาพ : รายชื่อราษฎรผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2  

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว จะเห็นถึง

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยมีประธานประชาคมตำบลแม่ยาวเป็นประธาน

ในที่ประชุม แม้ว่าโดยประเด็นหลักเป็นการนำเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว เพื่อให้ทราบถึงกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการที่จะดำเนินการ ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับทราบ หากมีข้อมูลหรือโครงการใดที่

ขาดตกบกพร่องไปก็จะมีการเสริมโดยตัวแทนของหมู่บ้านเข้ามาในที่ประชุม สิ่งที่เป็นผลต่อมาเมื่อได้จัดทำร่าง

แผนพัฒนาแล้วคือ การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว 

ซึ ่งมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื ่องเช่นเดียวกัน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วน   

เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่มาทำหน้าที่ 5 

 หรือกรณีโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน แม้จะเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว แต่สิ่งที่ได้รับจากการประชุมสัญจรไปในแต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนในแต่ละ

เดือนจนครบทั้ง 18 หมู่บ้าน และทำเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือ ความสนใจและใส่ใจเข้าร่วมใน

โครงการนี้ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวให้งบประมาณสนับสนุนหมู่บ้าน

ละ 15,000 บาท ต่อครั้ง แยกเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 บาท และอีก 10,000 

บาท เป็นค่าอุปกรณ์ถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน6 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มคนที่หลากหลาย

อาชีพในแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยให้พ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) แต่ละแห่ง

ที่ทำการสัญจรไปเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกับ ส.อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมเป็นแกนนำ  

 การประชุมของชาวบ้านไม่ใช่แต่ชาวบ้านในหมู่บ้านหลักเท่านั้น ยังรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มบ้าน

บริวารเข้ามาร่วมประชุมด้วย เพื่อมาเสนอโครงการหรือปัญหาต่าง ๆ ในขณะที่ตัวแทนขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบลแม่ยาว โดยเฉพาะนายกฯและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวจะให้ความสำคัญในการเข้าร่วม

กิจกรรมกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เข้ามาร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ตามที่

 5  ดูตัวอย่างได้จาก คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ที่ 325/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว. 

 6  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว. 
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ชาวบ้านได้เสนอปัญหาและโครงการให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้รับทราบหรือมีข้อซักถาม

โดยตรงกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวโดยตรงก็สามารถกระทำได้ หากสิ่งใดทำได้หรือทำไม่ได้ก็มีการ

ชี้แจงโดยตรงให้กับชาวบ้านได้รับทราบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่า ประชาชนสามารถรับรู้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ยาวสามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้มากน้อยเพียงใด และเหตุผลใดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ สิ่งนี้จึง

เป็นการทำให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยว่า หลายเรื ่องที ่ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวช่วยนั้น   

มีขอบเขตและกระบวนการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่ชาวบ้านเสนอนั้นเกิดผลหรือไม่ อย่างไร เพื่อลดข้อคลางแคลง

สงสัยให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย 

 ในขณะเดียวกัน ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเวทีเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเกรงว่าจะ

ส่งผลกระทบต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมากน้อยเพียงใด7 เพื่อที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยาวจะไปปรับปรุง ตำหนิติเตียนและพร้อมที่จะแก้ไข ประชาชนจึงมีผลอย่างสำคัญที่ช่วยสะท้อนถึงข้อ

เท็จจริงจากการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวทั้งในระดับพื้นที่และการเข้าไปรับบริการใน

องค์กร ซึ ่งบริการที ่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวจัดเตรียมไปให้บริการแก่ประชาชนในการประชุม 

อบต.สัญจรพบประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตัดผม ตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

 4) หน่วยงานภายนอก 

 เนื่องจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งในรูปกลุ่ม

องค์กรภาคราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ยาวอยู่บ่อยครั้งและสม่ำเสมอ ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 6 กลุ่มแม่ยาว สถานีอนามัยตำบล  

แม่ยาว สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง

เชียงราย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล องค์การบริหารส่วนตำบล

ดอยฮาง มูลนิธิศูนย์วัฒนธรรมกระจกเงา มูลนิธิศุภนิมิต หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่

ยาว และหน่วยงานอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เขตแม่ซ้าย - แม่ยาว รีสอร์ทที่จัดตั้งในพื้นที่ เป็นต้น หน่วยงาน

เหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะที่ชัดเจนคือ ในเวทีแสดงความคิดเห็น ทั้งรูป  

การประชุมระหว่างหน่วยงาน การประชุมร่วมกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยาว การร่วมเป็นคณะกรรมการ 

หรือการจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหลากหลาย

หน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานเหล่านี ้ยังได้ให้ข้อคิดเห็นที ่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการ  

บริหารงานทั้งในระดับองค์กรและหมู่บ้านได้เช่นเดียวกัน 

 ประกอบกับภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีหน่วยงานภาครัฐตั้งอยู่เป็นจำนวน

มากและได้ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมาโดยตลอด สำหรับ

หน่วยงานภาครัฐที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรตำบล

แม่ยาว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สถานีอนามัยตำบลแม่ยาว สถานีอนามัยบ้าน

รวมมิตร สถานีอนามัยบ้านห้วยแม่ซ้าย สถานีอนามัยพนาสวรรค์ โรงเรียนแม่ยาววิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 

 7  สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากผลการประชุม อบต.แม่ยาวสัญจรพบประชาชน ที่ได้ถอดรายละเอียดเกี่ยวกับ  

การประชุม รวมถึงผู้ที ่ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนำหรือชาวบ้าน รวมถึงตัวแทนจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน. 
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โรงเรียนบ้านริมกก โรงเรียนบ้านห้วยขม โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้าน

รวมมิตร โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย และแม้กระทั่งในการประชุมระดับนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ยาว และกำนันในเขตอำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นประธานในที่ประชุม

นั้น ก็ให้การยอมรับและยกย่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว 

 

บทสรุป 

หลายบทเรียนที่เกิดขึ ้นจากการศึกษา ทำความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการประชุมระดับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย หรือในระดับหมู่บ้าน รวมถึงการ

เข้าร่วมสังเกตการณ์กับการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์

ต่อประชาชนในเขตพื้นที่หรือแม้กระทั่งการมีกลุ่มองค์กรเดินทางมาศึกษาดูงานยังองค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่ยาวอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งการแก้ไขกรณีข้อพิพาทภายในพื้นที่ สิ่งที่จะช่วยทำให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นได้ถอดบทเรียนหรือนำไปศึกษาและประยุกต์โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ตนเองเป็นสำคัญนั้น สิ่งที่

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวประสบความสำเร็จเป็นการทำงานภายใต้ปัจจัยในหลายองค์ประกอบ

หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนสำคัญหลัก ได้ดังนี้ 

 1) บทบาทนำขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว 

 จากที่ได้นำเสนอไปส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่ยาว ทำให้บทเรียนที่ได้รับนั ้น บทบาทนำขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ฝ่าย  

เจ้าหน้าที่ ล้วนมีบทบาทนำด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะลงแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่ได้คือความ  

ร่วมมือและพร้อมที่จะทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไม่แบ่งแยกระหว่างความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือการ

แบ่งแยกหน้าที่ว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมัน ถึงแม้จะต้องยอมรับอยู่บ้างว่าไม่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดทุกคน แต่เมื่อ

มองภาพรวมส่วนใหญ่แล้วนับได้ว่า ต่างทำหน้าที่ทั้งส่วนที่รับผิดชอบหลักและการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่ยาวและของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้สิ ่งที่ได้รับกลับมาคือ ความมี

มิตรไมตรีและมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ไม่ว่าจะ

ใกล้หรือไกลต่างก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ทุกคนได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชาวบ้านทั้งต่างภาษาและ

ภาษาเดียวกันได้เป็นอย่างดี  

 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ยาว สังเกตได้จากการบริหารงานหรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม จะมีโครงสร้างการบริหารงานที่

เน้นการจัดตั้งรูปแบบคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณา ไม่ว่าบุคลากรผู้นั้นจะเป็นตัวแทนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก ส.อบต. ตัวแทนของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

กำนัน สารวัตรกำนัน ประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ได้เข้ามาในหลายกิจกรรม

หรือหลายคณะกรรมการ จึงปรากฏผลการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และให้ความ
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สำคัญจนกระทั่งการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกันเองภายในหมู่บ้าน ไม่เฉพาะแต่ในระดับองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่ยาวเท่านั้น 

 บทบาทที่เป็นรูปธรรมคือ คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ทำหน้าที่ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลสอดส่องการทำงาน การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การตัดสิน

ใจต่าง ๆ ที่มีผลต่อประชาชนเป็นการตัดสินใจไม่ใช่เพียงบุคคลคนเดียว แต่ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นและ

จากตัวแทนของหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม หรือแม้แต่การระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนงาน/โครงการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ประชาชนก็สามารถดำเนินการจัดการได้ด้วยตนเอง ยกเว้นกรณี

ที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยให้สิ้นสุดได้ที่ระดับหมู่บ้านจึงจะทำการแจ้งเรื่องราวเหล่านั้นให้กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยาวได้รับทราบและได้เข้ามามีส่วนร่วม 

 ในการประชุมหรือจัดกิจกรรมใด ๆ อันเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว จะพบ

ว่า ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามามีส่วนร่วม แบ่งหน้าที่กันทำ เช่น กลุ่มแม่บ้านจัดเตรียมอาหารเพื่อมารองรับ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเงินกองทุนของกลุ่มเข้ามาสนับสนุน กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ทำหน้าที่ตรวจเวร

ยาม จะเข้าทำหน้าที่อยู่เวรยามคอยดูแลสอดส่องเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือมิให้ผู้ใดมาก่อเหตุภายในหมู่บ้าน 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประชุมหมู่บ้านได้วางกรอบกฎของหมู่บ้านร่วมกันและการแบ่งหน้าที่ให้ประชาชนได้

เข้ามารับผิดชอบหมู่บ้านร่วมกัน หรือแม้กระทั่งในกลุ่มบ้านบริวารก็เช่นเดียวกัน ได้กำหนดกฎของหมู่บ้านไว้ให้

ลูกบ้านต้องปฏิบัติ หากฝ่าฝืนการกระทำความผิดในข้อใด ก็จะมีการระวางโทษเฉกเช่นเดียวกับกฎหมายที่ใช้

บริหารในสังคมเมืองโดยทั่วไป 

 หรือแม้แต่การจัดทำแผนพัฒนา แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว 

ตามที่ได้ปรากฏในการจัดประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรเป็นประจำทุกเดือน เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเสนอสภาพปัญหาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใด ๆ ก็ตาม ชาวบ้านจะเข้ามา

ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงหรือการให้ตัวแทนของกลุ่มมาร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง ได้

เสนอความคิดเห็น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้เสนอกิจกรรม/โครงการที่จะทำได้เช่นเดียวกัน 

ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที ่สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวให้สามารถจัดทำแผนและนำไปปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการ

ของประชาชนอย่างสูงสุด 

 ไม่เพียงเท่าที่กล่าวมานั้น ยังมีอีกหลายกรณีด้วยกัน ที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การนำกลุ่ม

เยาวชนมาพัฒนาหรือกลุ่มชนเผ่าทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สามารถนำเที่ยวชมหมู่บ้านของตนได้ หรือการ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดังนั้น 

ภาพที่เห็นคือ จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านพักแบบโฮมสเตย์เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ 

และประชาชนยังร่วมกันดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ให้ได้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้จึงเป็นการทำให้

กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้มาศึกษาดูงาน ไม่ได้ดูเฉพาะการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยาวแต่เพียงอย่างเดียว แต่เลือกที่จะลงไปดูในระดับพื้นที่ในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่ยาวอีกด้วย โดยเฉพาะบ้านรวมมิตรที่จะพบชนเผ่ายังแต่งกายชุดประจำชนเผ่าอยู่และพูดภาษาของตนเอง

มานำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม แต่ก็สามารถสื่อสารและยิ้มแย้มพร้อมจะนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

ตนเองนั้นได้จัดทำขึ้น 
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 3) ความร่วมมือและการสนับสนุนส่งเสริมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีการประชุมที่บ่อยครั้งและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการ

ดึงภาคส่วนหรือองค์กรอื่น ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคราชการ ภาคประชาสังคม หรือการจัดกิจกรรม

ใดๆ ก็ตาม จะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวไม่ได้อาศัยการทำงานหรืออำนาจการตัดสินใจแต่เพียง

ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ทำให้การ

ทำงานส่วนใหญ่จึงเป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่านการเห็นชอบอย่างรอบด้าน  

 และเมื่อมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมืออย่างหน่วยงานใดก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น กรณีข้อพิพาทรถดูดส้วมเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในบริเวณใกล้บ้านเรือนชาวบ้าน ได้มีการ

ร้องเรียนผ่านมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว แต่ก่อนที่จะถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ได้มีการ

ร้องเรียนผ่านพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สามารถมายังพื้นที่ทันทีและไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ 

โดยหลายฝ่ายได้รับรู้ร่วมกันว่าจะไม่ให้เข้ามาดำเนินการทิ้งสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตบ้านพักอาศัยของชาวบ้านอีก 

เป็นต้น หรือการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดน ทำให้ปัญหา

ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวผ่านการจัดกิจกรรมของ

หมู่บ้านได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร  

ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงปัญหาและโทษจากยาเสพติด แนวทางการ

ป้องกันและช่วยกันดูแลคนในพื้นที่ ซึ ่งผลที่เกิดขึ้นคือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้รับเลือกเป็น  

หน่วยงานนำร่องของอำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาให้คนติดยาหรือค้ายาสามารถกลับตัวเป็น

คนดีได้ พร้อมกับการตรวจติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เสมอ 

 4) การสร้างการยอมรับด้วยการสร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล 

 ในการดำเนินงานใดก็ตามขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว สิ่งที่ปรากฏชัดและแสดงให้เห็นถึง

ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าข่าวสารนั้นจะเป็นที่ยอมรับหรือถูกใจ

ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้กลับยังคงกระทำอย่างสม่ำเสมอและตอกย้ำความสำคัญถึง

การเปิดเผยข้อมูลที่ได้ดำเนินงานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

รับรู้/รับฟังและร่วมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวได้เช่นกัน 

 เทคนิควิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวใช้นั้น ทั้งใน

รูปการแจ้งลักษณะการดำเนินกิจกรรมในที่ประชุมส่วนราชการประจำ

เดือน การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยาว การแจ้งเป็นหนังสือให้แต่ละหมู ่บ้าน การปิดประกาศ   

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวอย่างเปิดเผย การจัดเอกสาร

เอาไว้ที่ตู้เอกสารแยกตามหมู่บ้านซึ่งอยู่ประจำที่องค์การบริหารส่วนตำบล

รวมถึงหนังสือพิมพ์ที่แจกให้กับหมู่บ้านและจดหมายเอกสารเผยแพร่  

ต่าง ๆ การแจ้งผ่านบุคลากรขององค์กร / หน่วยราชการ / เอกชน   

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ท เป็นการใช้เทคนิควิธีการและ  

ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ผ่านตัวแทน 
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หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวช่วยทำให้ข้อมูลข่าวสารผ่านไปยังประชาชน

กลุ่มที่มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน จึงทำให้การกระทำการใด ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ยาวจึงเป็นที่รับรู้และรับทราบอย่างครอบคลุมและเปิดเผย หรือแม้กระทั่งการจัดทำเอกสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวอย่างสม่ำเสมอ 

จากที่ได้นำเสนอมาตลอดทั้งเนื้อหาและสาระอันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานในสมัย  

ร้อยเอกประจัญ สาคร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว และมีปลัดสุพรรณ แสงทาน เป็นปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีปฏิกิริยาตอบรับจากภาคประชาชน และ

ภาคส่วนอื่น ๆ ทำให้การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จและส่งผลต่อการได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 

2550 ที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว เป็นผลสำเร็จที่เกิด

ขึ้นและสมควรแก่การได้รับความชื่นชมจากหลายหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะไม่ได้หมายความว่าทุกอย่าง

เป็นการบริหารที่ดีเยี่ยม แต่เป็นกระบวนการทำงานภายใต้สภาวะของบริบทแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดต่างหากและ

พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาพข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับร่วม

กัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวควรได้รับการยกย่องและชื่นชมยิ่งขึ้นที่เกิดจากความพยายามและ

การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ยาวเป็นสำคัญ จึงมิใช่สูตรสำเร็จเสียทั้งหมด แต่สิ่งที่พร้อมจะปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์และแสวงหาแนวทางที่

เหมาะสม พร้อมกับการพยายามสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นให้ชาวบ้านสามารถดูแลตนเองและบริหารจัดการ

ตนเองได้ นั่นจึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความสำเร็จยิ่ง 
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6. โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

          

ชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแก้ว 

ประสบปัญหามลภาวะเป็นพิษจากมูลสุกรและการแพร่

ระบาดของแมลงวันจากฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ตั้งอยู่ในสุกร อันมี

ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของชุมชนและ  

ผู้อาศัยในละแวกนั้น ทั ้งในด้านปัญหากลิ่นของมูลสุกรที่

รบกวนและส่งกลิ่นกระจายออกไป จนเป็นที่มาของปัญหา

โรคทางเดินหายใจหรือหอบหืด ดังนั้น ราษฎรที่ได้รับความ

เดือดร้อนจึงมีการรวมตัวมาร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้วจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยเรียกร้องให้เจ้าของฟาร์มเลิกกิจการหรือย้ายไปที่อื่น ซึ่งใน

ระหว่างนั้นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ผู้ประกอบการและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทวีความรุนแรงขึ้นตาม

ลำดับ  

ต่อมา ในปี 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้เชิญผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มแกนนำใน

หมู่บ้าน เกษตรตำบล ผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์ม (คือ นายสุทัศน์ คงมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9) และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำหมู่ 9 มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข

ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เนื่องจาก เห็นว่าหากให้ฟาร์มเลิกกิจการหรือย้ายไปดำเนินการที่อื่น เจ้าของ

กิจการก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะมีการลงทุนไปแล้วเป็นจำนวนมาก แต่หากไม่ดำเนินการอะไรเลย ราษฎร

ก็จะได้รับความเดือดร้อนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วย

แนวคิดในการสร้างบ่อสำหรับหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ซึ่งเป็นการนำมูลสุกรที่มีจำนวนมากมาแปรสภาพให้

เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ ก็จะทำให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายลงและผลดีก็จะตกกับชุมชน จึงทำให้

เกิดโครงการก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร (ก๊าซขี้หมู) ขึ้นมา 

การเริ ่มต้นดำเนินโครงการฯ เริ ่มต้นอย่าง

จริงจังในต้นปี 2543 โดยเริ ่มจากการปรึกษาหารือ

ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

และเจ ้ าของฟาร ์มสุกร ต ่อมา ศูนย ์ถ ่ ายทอด

เทคโนโลย ีการเกษตรประจำตำบลดอนแก้วได ้  

ช่วยเหลือในการศึกษา กำหนดแผนและแนวทางการ

แก้ไขในการจัดสร้างบ่อผลิตพลังงานชีวภาพจากมูล

สุกร รวมทั้งออกแบบแปลนของการจัดสร้างบ่อผลิต

ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร โดย องค์การบริหารส่วน
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ตำบลดอนแก้วให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในขั้นสุดท้าย เป็นการวางบ่อก๊าซชีวภาพ การติดตั้งท่อส่งก๊าซ

สู่ร้านค้าและครัวเรือน รวมทั้งการวางระบบผลิตและให้บริการก๊าซหุงต้ม ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินโครงการไป

แล้ว ผลปรากฏว่า หนึ่ง ไม่มีปัญหาเรื ่องกลิ ่นเหม็นของมูลสุกรอีกต่อไป สอง จำนวนแมลงลดน้อยลง   

สาม ปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และปัญหาเด็กและเยาวชนมีอาการของโรคระบบ

ทางเดินหายใจลดลง สี่ ลดและประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้ก๊าซหุงต้ม และ ห้า ได้ปุ๋ยหมักรักษาสิ่งแวดล้อม 

จากกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรประกอบด้วยสองปัจจัย คือ ประการ

ที่หนึ่ง ความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาของฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้ว หน่วยราชการส่วนภูมิภาค และเจ้าของฟาร์มสุกร และประการที่สอง ด้านผู้นำ กล่าวคือ ผู้นำเป็นผู้ที่

มีความใกล้ชิดของประชาชน รวมทั้งประชาชนให้ความเคารพและเชื่อถือ 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น จะได้ใช้กรอบของ 

วีระศักดิ์ เครือเทพ8 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการบริหารงานท้องถิ่น ประกอบกับปัจจัยที่เสนอเพิ่มเติม

โดยผู้วิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ปัจจัยด้านบริบท (Contextual Factors) ได้แก่ 

 1)  กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2)  สภาพแวดล้อมของชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 3)  แรงผลักดัน การสนับสนุน และการกระตุ้นจากภายในและภายนอก 

 4)  การเมืองภายในพื้นที่ 

2.  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่น (Administration Factors) ได้แก่  

 1)  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

 2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 3)  การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4)  การทำงานร่วมกันของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 

 8 ดู วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548. นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, หน้า 179-206. 
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 1. ปัจจัยด้านบริบท (Contextual Factors)  

 ในที่นี้ ปัจจัยด้านบริบท หมายถึง ปัจจัยภายนอกอันแวดล้อมการทำงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ 1) กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) สภาพแวดล้อม

ของชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 3) แรงผลักดัน การสนับสนุน และการกระตุ้นจากภายในและ

ภายนอก และ 4) การเมืองภายในพื้นที่  

 1)		กฎหมายต่างๆ	ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

  การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 นับเป็นอัน 

เป็นก้าวแรกของการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากเคยมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. 2499 ซึ่งมีการบัญญัติให้มีจัดตั้ง “องค์การ

บริหารส่วนตำบล หรือ อบต.” เช่นกัน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งและการดำเนินการเท่าไรนัก จน

กระทั้งถูกยุบเลิกไปโดยสิ้นเชิง ประกาศคณะปฏิวัติ เมื่อปี 2515 และถ้าพิจารณาถึงบริบทของการเกิดขึ้นของ

กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น น่าจะมีที่มาอย่างน้อย 2 ปัจจัย กล่าวคือ หนึ่ง กระแสของการ

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองภายหลังการเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการ

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และสอง กระแสของการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จนทำให้รัฐบาล

ของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา ในปี 2537 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 

2 มีนาคม 2538 ซึ ่งเป็นวันเดียวกันกับที ่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสภาตำบลดอนแก้ว   

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  

  แม้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรุ ่นแรกที่ได้รับการ

ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบและมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่เนื่องจากในขณะนั้น 

ทิศทางของการเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ง 

บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง (กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาเป็นโดยตำแหน่ง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มาจากการเลือกตั้ง) และฝ่ายพนักงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง และ 

หัวหน้าส่วนโยธา ที่เพิ่งสอบแข่งขันและบรรจุหรือโอนเข้ามา) ต่างก็เริ่มต้นการทำงานในองค์การบริหารส่วน

ตำบลโดยเริ่มต้นจากศูนย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเกิดขึ้นของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หรือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ ทั่วประเทศนั้น ทางรัฐบาลกลางไม่ได้มีการเตรียมการณ์หรือเตรียมความพร้อม

ใดๆ เลย ดังนั้น หากฝ่ายการเมืองและฝ่ายพนักงานท้องถิ่นจะยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ก็เป็น

เรื่องที่พอจะทำความเข้าใจได้ ยังมิต้องพักพูดถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในขณะนั้น  

     เพราะฉะนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ แพทย์ประจำตำบล ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการ

บริหารและ/ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็อาจจะยังไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

เพราะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของราชการส่วนภูมิภาคตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ กับการทำ

หน้าที่เป็นนักการเมืองของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การทำงาน

ของทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายพนักงานท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ จึงต้องเริ่มด้วยการศึกษา
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บทบาทและหน้าที่ของตนเองและการศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ทั้งในลักษณะของการศึกษาด้วย

ตนเองในลักษณะของการลองผิดลองถูก (trial and error) และการได้รับคำแนะนำและสอนงาน (on the job 

training) จากข้าราชการฝ่ายปกครองที่ประจำอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัดเป็นหลัก 

     อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ ่งมี

บทบัญญัติ หมวด 9 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 282 – 290 ซึ่งทำให้การกระจายอำนาจและการ

ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง อาจจะถือได้ว่า รัฐธรรมนูญ 2540 นั้น เป็นจุด

เริ ่มต้นของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งแม้ว่า การปกครองท้องถิ่นของ

ประเทศไทยจะเริ ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2440 จนถึง 2540 แต่ก็มีพัฒนาการค่อนข้างช้าและไม่ได้ทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเป็นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้

แต่อย่างใด นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญที่ทำให้การกระจายอำนาจและการ

ปกครองท้องถิ่นเริ่มเดินหน้าอย่างแท้จริง ได้แก่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และ แผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ ได้สร้างชัดเจนต่อทิศทางในการก้าวเดิน

ของการปกครองท้องถิ่นทั้งสิ้น 

     ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น ภายหลังจากการประกาศใช้กฎหมายกำหนด

แผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจฯ ในปีงบประมาณ 2544 ซึ ่งเป็นปีแรกที ่บทบัญญัติว่าด้วยสัดส่วน  

งบประมาณระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ ก็ทำให้งบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่ปี 2544 – 2550 มากขึ้นตามลำดับ กล่าวคือ ประมาณ 11 ล้านบาท  14 ล้านบาท  

20 ล้านบาท  34 ล้านบาท  32 ล้านบาท 38 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนหนึ่ง   

อาจจะมาจากการที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และ แผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ซึ่งอาจจะเป็นทั้งภาระ และโอกาสขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็ได้ กล่าวคือ การที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น นั้นก็มี

สาเหตุมาจากการที่มีภารกิจหน้าที่มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วไม่มีการ

วางแผนและศักยภาพที่ดีพอ แม้จะมีงบประมาณไหลมาจำนวนมากก็ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่ดีให้กับ

ประชาชนจนเป็นที่พึงพอใจได้ แต่ปัจจัยด้านกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้น ได้เป็นปัจจัยเสริมต่อการสร้างศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ในช่วงเกือบ   

10 ปีที่ผ่านมา   

  		2)		สภาพแวดล้อมของชุมชนทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	

     สำหรับสภาพแวดล้อมทางชุมชนทางเศรษฐกิจนั้น หากพิจารณาจากที่ตั้งขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบลดอนแก้ว ซึ่งมีอยู่ไม่ห่างไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยร่วมของตำบล
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ดอนแก้วมีสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยดูได้จากข้อมูลรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรใน

เขตตำบลดอนแก้ว อยู่ระหว่าง 40,000 – 50,000 บาทต่อปี และสำหรับฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรมาก

กว่า 60% มีฐานะระดับปานกลางจนถึงระดับดี รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ค้าขาย เกษตรกร 

และ รับจ้าง ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตว่า  

     ประการแรก การที่มีพื้นที่ไม่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทำให้ประชากรที่ทำงานหรือ

ประกอบอาชีพอยู่ในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ย้ายถิ่นฐานหรือมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านอาศัยของตนเอง 

แล้วเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านพักอาศัยที่ตำบลดอนแก้วและที่ทำงานในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพราะ

อำเภอแม่ริมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยราชการส่วนกลางและ

หน่วยราชการส่วนภูมิภาคตั้งสำนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตตำบลดอนแก้วเอง 

     ประการที่สอง เป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีประชากรเลือกมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก และ

เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการและส่วนราชการนั้น ทำให้สภาพคล่องทางเศรษฐกิจในตำบลดอนแก้วมีค่อนข้างสูง 

เพราะคนเหล่านั้นมีกำลังทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการจำนวนมาก

ที่มาอาศัยอยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว ก็มีถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้ค่อนข้างแน่นอน และมีอัตรารายได้

ปานกลางถึงค่อนข้างสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่น) นอกจากนี้ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

ยังมีแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมขนาดใหญ่ หอพัก อพาร์ทเมนต์ และ บ้านเช่า ฯลฯ เป็นต้น ทำให้สามารถจัดเก็บ

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และ 

ภาษีป้าย ได้ในจำนวนที่ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ช่วงระหว่างปี 2545-2550 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

สามารถจัดเก็บภาษีได้ เฉลี่ยระหว่าง 1 ล้านถึง 1.7 ล้านบาท ดังนั้น หากสามารถใช้เกณฑ์รายได้ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บได้เองเป็นตัวชี้วัดฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ก็ถือได้ว่า ชุมชนของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนที่ค่อนข้างดี  

     ส่วนสำหรับสภาพแวดล้อมทางชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

แก้วมีเวทีในลักษณะของเวทีประชาคม (public window) ที่เรียกว่า “ข่วงกำกึ๊ด” ซึ่งเป็นลานความคิดหรือการ

ประชุมสัมมนาแบบไม่เป็นทางการ ที่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนั่ง  

จับเข่าคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับสาระทุกข์สุขดิบ ปัญหาของพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา การทำนุบำรุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งขอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน   

โดยกิจกรรมที่เรียกว่า “ข่วงกำกึ๊ด” นี้ จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็น อันเป็นเวลาที่ทุกๆ ฝ่ายเสร็จภารกิจจากงาน

ประจำวันแล้ว 9 

     นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วยังมีองค์กรประชาสังคมที่เข้มแข็งหลายกลุ่ม   

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น น้ำดื่มบ่อปุ๊ แหนมและไม้ไผ่ขด เป็นต้น การรวมกลุ่มด้านสวัสดิการสังคม 

เช่น กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น  

     นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มประชาสังคมที่น่าสนใจคือ “กลุ่มนักพัฒนาชุมชนอาวุโส” มูลนิธิบุญญาภรณ์ 

วัดโสภณาราม อันเป็นการร่วมตัวกันของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุจากการทำงานประจำและเลือกที่จะใช้เวลา

 9 สัมภาษณ์ ศิรัญญา สุนทร, 20 เมษายน 2551 
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บั้นปลายชีวิตโดยพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกลุ่มนักพัฒนาชุมชนอาวุโสส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยรับราชการอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน

และฝ่ายทหาร โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณนั้น เป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ทำให้กลุ่มประชาสังคม

นี้ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐมายาวนาน โดยใน

การรวมตัวกันช่วงแรกของกลุ่มนั้น มีวัตถุประสงค์ช่วยจรรโลงรักษาและส่งเสริมศิลปะธรรมวัฒนธรรมและ

บำเพ็ญตนเองในงานสาธารณประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนอันเป็นประโยชน์ส่วนตัว ทั ้งนี ้  

กิจกรรมที่เคยทำมา เช่น การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หรือ การช่วยเหลือ  

ผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้ง การร่วมมือกับโรงพยาบาลนครพิงค์ (โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว) ในการออก Mobile Unit ทุกวันอังคารที่วัด

โสภณาราม เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักพัฒนาชุมชนอาวุโส

กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้ขอให้กลุ่มนักพัฒนาชุมชน

อาวุโสได้เข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วม

กัน โดยเฉพาะผ่านเวทีที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวกับประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 10   

     ด้วยเหตุที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีทุนทางกายภาพ (Physical capital) ทุนทาง

เศรษฐกิจ (Economic capital) และทุนทางสังคม (Social capital) ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เอื้อและส่งเสริม

ต่อการทำงานของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำเป็นอย่างมาก 

 3)		แรงผลักดัน	การสนับสนุน	และการกระตุ้นจากภายในและภายนอก	

  ความเป็นเลิศ (Best Practice) ของการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

นั ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงผลักดัน การสนับสนุน และ การกระตุ้นทั ้งภายในและภายนอกของตัวองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 11 

  ประการที่หนึ่ง แรงผลักดันจากความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน หรือเหตุผลอื่นๆ 

เช่น กรณีของโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นตัวอย่างที่ดี

ที่ทำให้เห็นความต้องการของชุมชนโดยความต้องการที่เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เป็นแรง

ผลักดันที่สำคัญที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้ เพราะมิเช่นนั้นแล้ว ความ

ขัดแย้งระหว่างเจ้าของฟาร์มหมูซึ่งเป็นผู้สร้างปัญหาด้านมลพิษและมลภาวะด้านกลิ่มอย่างรุนแรง กับกลุ่ม  

ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ หรือ กรณี

ของโครงการการบริหารจัดการขยะของชุมชน ก็เป็นตัวอย่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ต้องจัดให้มี

โครงการดังกล่าวขึ้น เพราะเกิดแรงผลักดันจากการขยายตัวของชุมชนและครัวเรือน และ การเพิ่มขึ้นของ

ประชากร อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะมีปริมาณมาก

ขึ้นเรื่อยๆ หากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วไม่ดำเนินการใดๆ เลย  

 10 สัมภาษณ์ นายบรรจบ จันทิมางกูร นายบุญเลิศ ธงภักดี และ พันโทองอาจ เชื้อชัย, 26 เมษายน 2551 

 11 ดูเพิ่มเติมใน วีระศักดิ์ เครือเทพ หน้า 191 
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  ประการที่สอง การสนับสนุนจากหน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ เช่น กรณีของโครงการการ

ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนแก้วได้ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดสร้างบ่อผลิตพลังงานชีวภาพจากมูลสุกร หรือ กรณี

ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนของสถานีอนามัยตำบลดอน

แก้วและโรงพยาบาลนครพิงค์เรื่องวิทยากร ส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่การให้

สนับสนุนเรื่องการจัดฝึกอบรมสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ รวมทั้ง สภาผู้พิการทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย (ซึ ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร) ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครฯ ในการจัดทำ  

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่กนักพัฒนาชุมชนอาวุโสมักจะการสนับสนุนเรื่อง

คำปรึกษาหารือที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มอบให้แก่ประธานสภา และนายก-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อีกด้วย  

  ประการที่สาม การกระตุ้นจากรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะการกระตุ้นในเชิงบวก ใน

ลักษณะของการสร้างแรงจูงใจ (incentive) ในการพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นเลิศ แล้วมีการมอบรางวัลหรือ

เงินรางวัลให้แก่องค์กปรครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรณีการจัดโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

การบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้ส่งตัวเองเข้าประกวดและชนะ  

การแข่งขันมาเป็นเวลา 5 ปีซ้อน ทำให้ได้เงินรางวัลเป็นงบประมาณประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำมาใช้ใน

การพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน หรือ การรับรางวัลชมเชยจากโครงการประเมินองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง ความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ได้รับ

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมของประชาชน เป็นเวลา 3 ปี (ปี 2545 ปี 2550 และ ปี 2551) เพื่อยกระดับตนเองขึ้นไปประกวดเพื่อ

รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ในปี 2552 ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความพยายามที่จะ

แข่งขันกับตัวเองและแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีหรือการ

สร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นผลดีต่อการดำเนินงานของตัว องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเองและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเหตุผลตรงนี้ เกิดขึ้นจากการได้รับการกระตุ้น

จากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอกที่จัดให้มีการประกวดหรือการแข่งขันขึ้น รวมทั้งการมีแรงจูงใจที่น่าสนใจ

และคุ้มค่าในมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 12 

  แรงกระตุ้นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ในกรณีของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำบลดอนแก้ว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้ว ให้ส่งบุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรม “อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพคนพิการในชุมชน” 

และต่อมาจนมีการขยายผล จนทำให้เกิดโครงการนี้ และ งานวันถักทอสายใจ ร้อยดวงใจคนพิการตำบล  

ดอนแก้ว รวมทั้ง การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

คนพิการตำบลดอนแก้ว  พ.ศ. 2551 อีกด้วย ซึ่งถือว่า เป็นนวัตกรรมสร้างสร้างท้องถิ่น (local initiative) 

อย่างแท้จริง    

 12 สัมภาษณ์ นายนพดล ณ เชียงใหม่, วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 
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	 4)	 การเมืองภายในพื้นที่	

     การทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 

เกิดขึ้นเพราะปัจจัยด้านการเมืองภายในพื้นที่ ทั้งในแง่ของความมีเสถียรภาพ (Stability) ของนักการเมือง  

ท้องถิ่น โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร และ ความมีภราดรภาพ (Fraternity) ระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบลกับผู้นำท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ 

  ประการที่หนึ่ง ความมีเสถียรภาพ (Stability) ของนักการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะฝ่ายบริหารมี

ความสำคัญมาก ความมีเสถียรภาพของฝ่ายบริหารในที่นี้ หมายความว่า ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สามารถดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระรวมทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น มีความขัดแย้งกับนักการเมืองหรือ

สมาชิกสภาค่อนข้างน้อย ทั ้งนี ้ เนื ่องจากเป็นที ่ยอมรับกันว่า ความมีเสถียรภาพทางการเมืองจะนำไปสู ่

ประสิทธิภาพทางการเมืองและการบริหาร เพราะถ้าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสามารถทำงานอยู่ในตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่องและการเมืองค่อนข้างนิ่งนั้น นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลก็จะมีเวลาในการคิดและดำเนินนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้าหากนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลอยู่ในวาระได้ไม่นาน หรือ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้น มีเรื่องทะเลาเบาะแว้งกับสมาชิกสภา

หรือข้าราชการประจำอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถที่เดินก้าวหน้าต่อไปได้เลย ดังนั้น 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

อันหนึ่งที่สนับสนุนต่อความมีเสถียรภาพของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น นับตั้งแต่ ปี 2538 ถึงปัจจุบัน (ปี 2551) มี  

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาแล้ว 4 คน สำหรับนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบันนั้น อยู่ในตำแหน่งมาแล้วประมาณ 3 ปี โดยในช่วง 2 ปีแรกเป็นการขึ้นมา

ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครึ่งวาระที่เหลืออยู่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนก่อน

หน้านี้ โดยเป็นการเลือกของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือว่าเป็นนายกสมัยแรก ต่อมาได้มีการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วโดยตรง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 นายนพดล ได้ชนะการเลือกตั้ง 

จึงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจากการเลือกตั้งโดยตรงสมัยแรก อย่างไรก็ตาม นายนพดล  เข้ามา

ทำงานการเมืองในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่ปี 2542 โดยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลและดำรงตำแหน่งมาจนถึงปี 2548 ทั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภา องค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มาตั้งแต่ปี 2542-2548 เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่นายนพดล นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  เข้ามาปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลมาเวลาเกือบ 10 ปี ทำให้เห็นความเป็นไปและ

พัฒนาการของการเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมาตามลำดับ นอกจากนี้ แม้ว่าจะเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วม

ทำงานกับฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโดยตลอด ทำให้มีความคุ้นเคยกับงานด้านการบริหารเป็น

อย่างดีเช่นกัน 13 

 13 สัมภาษณ์ นายนพดล ณ เชียงใหม่, วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 
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  ประการที่สอง ความมีภราดรภาพ (Fraternity) ระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกับ

ผู้นำท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้การบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความมีภราดรภาพในที่นี้ หมายถึง ความ

สัมพันธ์ที่ดีและการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงานระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

ได้แก่ นายก และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กับ ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มอื่นๆ เช่น กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน 

ฯลฯ เป็นต้น  

     สถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่ในสังกัดของราชการส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2457 จึงเป็นผู้นำของประชาชนในท้องถิ่นมาหลายสิบปี รวมทั้งเป็น

ตำแหน่งที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟัง ในฐานะที่เป็นกลไกของระบบราชการส่วนภูมิภาคคือ   

ที่ว่าการอำเภอ กรมการปกครอง เมื่อครั้นมีการประกาศใช้กฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   

ปี 2537 นั้น ได้มีบทบัญญัติให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นกรรมการบริหารและ/ หรือ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล โดยตำแหน่ง แต่ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

อันเป็นผลให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 3 ปี 2542 ทำให้

กำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ เลยในโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไร

ก็ตาม ความเชื่อถือและความศรัทธาของประชาชนในตำบลและหมู่บ้านต่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านยังมีอยู่มาก   

ดังนั้น แม้กำนันและผู้ใหญ่บ้านจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว แต่ถ้าองค์การ

บริหารส่วนตำบลมีการประสานงานที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว ก็จะเป็นการ

อำนวยการให้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปได้ด้วยดี 

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วให้ความสำคัญกับสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมาก (ตำแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านในภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ คือ พ่อหลวง) จะเห็นได้จากเมื่อมีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นั้น ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะเชิญกำนันและพ่อหลวงมาร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมด้วย เพราะ

ถือว่าพื้นที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนตำบล เพียงแต่กฎหมายกำหนดบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเท่านั้น หรือในกรณีที่มีงานประเพณี

สำคัญๆ ก็จะเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถือเสมือน

ว่า กำนันและผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนเป็นตำแหน่งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วด้วย ดังนั้น การให้เกียรติและการยอมรับนับถือสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้านเช่นนี้ จึงทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลได้ความร่วมมือในการทำงานจากสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดียิ่ง และส่งผลอย่างยิ่งต่อ

การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตลอดมา  

 2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่น (Administration Factors)  

 ปัจจัยด้านบริหารจัดการของท้องถิ่น ในที่นี้ หมายถึง ปัจจัยภายในของการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น อันประกอบด้วย หนึ่ง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  สอง การมีส่วนร่วมของประชาชน   

สาม การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สี่ การทำงานร่วมกันของฝ่ายการเมืองและฝ่าย

ข้าราชการประจำ  
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 1)		ภาวะผู้นำของผู้บริหาร			

      เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ไม่

ว่าจะเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นั้น ก็มีพื้นเพอาชีพดั้งเดิม

เกี่ยวกับการค้าขายหรือนักธุรกิจ กล่าวคือ นายกมล เรือนทอง จ.ส.อ.วรพันธ์ ศรีชนะ และ นายทองคำ บุญสูง 

มีอาชีพค้าขาย ส่วนนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน มีพื้นเพอาชีพทำธุรกิจ

ส่วนตัว คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของวีระศักดิ์ เครือเทพ 14  นอกจากนี้ แนวคิด

ของการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วคนปัจจุบัน ยังยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ รวมทั้งการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลอื่นๆ ในการทำงานทุกๆ อย่างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

      ในกรณีของข้าราชการส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น เป็นที่ยอมรับเป็นการ

ทั่วไปในแวดวงนักบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศว่า นางอุบล ยะไวทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนแก้ว เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและผลงานที่ดีเด่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 15 ทั้งนี้ ในอดีตนั้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันที่กลายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

ในระดับประเทศ โดยมีข้อมูลของพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ดังนี้ 

      ช่วงแรก: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยช่วงแรกเป็นการทำงาน

กันเองของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) และมา

จากการเลือกตั้ง ส่วนพนักงานส่วนตำบลเริ่มบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงปลายปี 2539 แล้ว ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น 

ในส่วนของตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา นั้น ทางสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือฝ่ายการเมืองจะเข้ามาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวทั้งหมด 

      ช่วงที่สอง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นางอุบลฯ) เริ่มเข้าบรรจุและปฏิบัติงานในองค์การ

บริหารส่วนตำบล เมื่อเดือนกันยายน 2539 โดยบรรจุพร้อมกับหัวหน้าส่วนการคลัง (นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสดา) 

และเจ้าหน้าที่ธุรการ (นางศิรัญญา สุนทร) แล้วพนักงานส่วนตำบลอื่นๆ ก็ค่อยๆ ทยอยบรรจุในภายหลัง 

      ช่วงที่สาม ในช่วงแรกของการทำงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตัวปลัดฯ 

อุบลเองมีความลำบากใจและอึดอัดในการทำงานค่อนข้างมาก เนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการ

บริหารและสมาชิกสภาอยู่แล้ว ได้มีวิธีการปฏิบัติงานอยู่แล้วที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเองไม่สามารถไป

 14 วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548: 190) พบว่า บทสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างยิ่ง 

 15 วีระศักดิ์ เครือเทพ (อ้างแล้ว: 187-188) พบว่า เกี่ยวกับภาวะผู้นำของข้าราชการท้องถิ่นกับความสำเร็จของ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่น (local initiative) พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานท้องถิ่น มีอย่างน้อย 3 

ประการ ดังนี้ ประการแรก คำนึงถึงเป้าหมายและผลสำเร็จของงานมากกว่าการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประการที่สอง มุ่ง

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (Outside-in) มากกว่าการคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงาน (Inside-out) 

และ ประการที่สาม นอกเหนือไปจากการที่ผู้บริหารฝ่ายประจำควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนั้น ก็ควรมี

ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi-skills) และยืดหยุ่น 
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เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ โดยเฉพาะเรื่องวิธีการประมูลงานหรือโครงการ หรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบราชการและไม่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยที่ตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอง ไม่ใช้วิธี  

หักด้ามพร้าด้วยเข่า สิ่งที่ตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำได้ในขณะนั้น คือ เพียงขอให้มีการจัดทำเอกสาร

ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง ส่วนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์

จากงานหรือโครงการนั้น ให้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมพูดคุย

กันเองตามลำพัง โดยที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่เข้าไปปรึกษาหารือด้วย เพราะกำนันในฐานะ

ประธานกรรมการบริหารได้สั่งห้ามไม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามายุ่ง ทั้งนี้ มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้แก่

กำนันผู้ใหญ่บ้าน (ในฐานะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ประมาณ 20% ในกรณีที่

เป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ และบางงานซึ่งมีงบประมาณน้อยก็แบ่งให้ 10% โดยวิธีการจัดการนั้น เป็นการ  

รวบรวมเงินเปอร์เซ็นเหล่านี้เป็นส่วนกลาง แล้วมีการจัดแบ่งให้ทุกๆ คนในองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วง  

สิ้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ก็มีการถกเถียงและทะเลาะเบาะแว้งบ้างในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ขั้นที่

กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องพกปืนและต้องสวมเสื้อเกราะในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพียงแต่ประคับประคองสถานการณ์จนกว่าบทเฉพาะการตาม

กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล จะสิ้นสุดลง 

  ช่วงที่สี่: จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2540 และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายองค์การบริหาร

ส่วนตำบลในปี 2542 ทำให้โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะ

สมาชิกสภาทุกคนจะต้องมาจากการเลือกตั้ง ทำให้ปลัดอุบล มีความหวังในการพัฒนาระบบการทำงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยอาศัยประสบการณ์ตลอดสามปีที่ทำงานอยู่กับองค์การบริหาร

ส่วนตำบล และเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ไม่ดีของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาในอดีต โดยปลัดอุบลพยายามวางระบบ

การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะกับสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งหลายๆ 

คนเป็นผู้ที่การศึกษาไม่สูงนักและไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมาก่อน ทำให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำการประชุมชี้แจงและช่วยซักซ้อมการปฏิบัติงานใน

ฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งตอนนั้น ถือว่าเป็นการปฏิรูป (reformation) ระบบการทำงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วใหม่อย่างสิ้นเชิง รวมทั้งอาจจะถือได้ว่า ปี 2542 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของ

การก้าวเดินของการเมืองการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ทาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก็ยังพยายามประสานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไป  

     ช่วงที่ห้า: จากความพยายามของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้พยายามปฏิรูปการทำงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งทางฝ่ายการเมืองและฝ่ายพนักงานส่วนตำบล โดยเฉพาะความพยายามที่จะทำให้

การทำงานของทุกฝ่ายทุกคนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จนทำให้ไม่มีช่องทางของการคอรัปชั่นหรือการ

จ่ายเงินใต้โต๊ะสำหรับสมาชิกสภาบางคนที่ซื้อเสียงจนชนะการเลือกตั้งเข้ามา และทำให้คนเหล่านั้น เลิกล้มความ

ตั้งใจในการเข้ามาทำงานเพราะแรงจูงใจที่ต้องการเข้ามาหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ จากการบทสัมภาษณ์ของ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ทราบว่า สมาชิกสภาที่ซื้อเสียงเลือกตั้งเข้ามา พูดเปรยกับหัวหน้าส่วนการ

คลังว่า “ผมไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิด ที่สมัครเข้ามาในตำแหน่งนี้ หกเดือนผ่านไปแล้ว ผมยังไม่ได้เงินแม้แต่บาท

เดียว”  
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  ช่วงที่หก: วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ที่ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลพยายามสร้างขึ้นและปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทุก

ฝ่ายทุกคนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สุจริต และมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เป็นสิ่งที่มีการถือ

ปฏิบัติกันมาทุกระดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 2)		การมีส่วนร่วมของประชาชน	

  หัวใจที่สำคัญอันหนึ่งของการปกครองท้องถิ่น คือ การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น

ในการปกครองตนเองระดับท้องถิ่น ซึ่งจุดเน้นหรือส่วนสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น คือ 

การส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจร่วมกับนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งประเด็น

หลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นนั้น น่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะท้องถิ่น 

(Local public affairs) เพราะหน้าที่ที่สำคัญของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็เพื่อแบ่งเบาภาระ

ของรัฐบาลกลางในการทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะอันเป็นความจำเป็นและความต้องการพื้นฐานของประชาชน

ในเขตพื้นที่ที่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ    

  สำหรับขอบข่ายและระดับของการส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดที่นำเสนอโดย บวรศักดิ์   

อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2544) มีดังต่อไปนี้  

  ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐได้ให้ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

หรือกิจกรรมแก่ประชาชนเมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือ กิจกรรมนั้นๆ แล้ว  

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร  

      สำหรับในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น มีการช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับรู้ความเป็นไปในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลายช่องทาง ได้แก่ การจัดสร้าง

หอกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีความครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะมีการ

จัดรายงานในลักษณะของการจัดรายการในช่วงเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นช่องทางขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารรายวันขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ การจัดทำวารสารดอกแก้ว เพื่อ

เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลในลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 

นอกจากนี้ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มักจะปรากฏตามสื่อมวลชน  

ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ หรือ ข่าวคราวที่

ประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ ทั้งนี้ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวคราว

ความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว คือ นางศิรัญญา สุนทร นักวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเคยได้รับชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

การประกวดรางวัลไมโครโฟนทองคำ ประจำปี 2546 จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่  

  ระดับที่ 2 ร่วมให้ความเห็น หมายความว่า เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน

ของรัฐแล้ว ประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจำเป็นและความต้องการที่ต้องให้มี

โครงการหรือกิจกรรมนั้น พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม หรือ  

หน่วยงาน หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  
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  ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลดอน

แก้วเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างดี ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นชนชั้นกลาง (Middle class) ที่มี

ความรู้และติดตามการดำเนินงานและรับทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี ทำให้

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความยินดีที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมที่เรียกว่า 

“ข่วงกำกึ๊ด” ซึ่งเป็นลานความคิดหรือการประชุมสัมมนา อันเป็นการเปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้ร่วมแสดง

ความคิดความเห็นของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ อบต.ต่อไป ซึ ่ง “ข่วงกำกึ ๊ด” ได้  

ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในหมู่ 9 บ้านสบสา-หนองฟานกับเจ้าของฟาร์มหมู  

จนเป็นที่มาของโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร หรือ การให้ข้อปรึกษาหารือของกลุ่มนักพัฒนาชุมชน

อาวุโสต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอีกด้วย 

  ระดับที่ 3 ร่วมริเริ่ม หมายความว่า โครงการ กิจกรรม หรือ กฎหมายที่ประชาชนเป็นฝ่ายคิด

และริเริ่มขึ้นมา แล้วประชาชนได้แสดงเจตจำนงต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อที่จะให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป  

      ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่ริเริ่มส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องของกลุ่มส่งเสริมอาชีพภายในตำบลดอนแก้ว เช่น กลุ่มอาชีพน้ำดื่มบ่อปุ๊ กลุ่มอาชีพทำแหนม  กลุ่มอาชีพ

เสริมสวย หรือกลุ่มอาชีพไม้ไผ่ขด ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในแต่ละ

หมู่บ้าน แล้วมาขอความช่วยเหลือทางวิชาการและความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบล  

อันจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ต่อไป  

  ระดับที ่ 4 ร่วมคิด ตัดสินใจ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม

พิจารณาว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ กิจกรรม หรือ กฎหมายที่หน่วยงานของรัฐต้องการที่จะ

ดำเนินการ  

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจในการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของความต้องการของประชาชน  

เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบล จะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลใน

การดำเนินการ  

  ระดับที่ 5 ร่วมดำเนินการ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการ

ลงทุนร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน ร่วมบำรุงรักษา ร่วมรับภาระ ร่วมบำรุงรักษาร่วมจัดบริการสาธารณะ  

ร่วมจัดการสาธารณสมบัติ เป็นต้น  

      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเข้ามา

ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หลายๆ อย่าง ทั้งนี้ เพราะพื้นฐานของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีจิตสาธารณะ โดยสามารถดูได้จากกรณีตัวอย่างของ

กิจกรรมและโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

เช่น โครงการการบริหารจัดการขยะของชุมชน และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว 

เป็นต้น 
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  ระดับที่ 6 ร่วมตรวจสอบ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ

และติดตามการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ 

รวมทั้งให้ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริตใน

การทำงาน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีระบบของการตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการ

ก่อสร้างหรือการดำเนินการในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะมี

การแนะนำในเชิงเทคนิคให้แก่ประชาชนที่เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการตรวจสอบการสร้างถนนและสิ่งปลูก

สร้างว่าจะมีวิธีการอย่างไร เช่น การพิจารณาส่วนผสมของปูน ขนาดของเหล็กที่ใช้ ความหนาของชั้นหิน  

ชั ้นทราย และชั ้นปูน ฯลฯ เป็นต้น ทั ้งนี ้ เนื ่องจากที่มาของคณะกรรมการซึ ่งเป็นประชาชนนั้น ก็จะเป็น

ประชาชนที่มีถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นและมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนั้นๆ ทำให้ประชาชนมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องของการทำงานชิ้นนั้น อย่างใกล้ชิด  

 3)	 การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

  ความสำเร็จของการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี จนทำให้เกิดความเป็นเลิศ (Best practice) 

ของโครงการหรือกิจกรรมนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แสดงบทบาทในบทบาทต่างๆ ได้แก่  

  ประการที่หนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วดำเนินการในฐานะ “ผู้ประสานงาน” กล่าวคือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำหน้าที่ในการศูนย์กลางของการประสานงานหน่วยงานเพื่อการจัดทำหรือโครงการ

นั้นๆ เช่น กรณีของโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ทำหน้าที่ในการ

ประสานหน่วยราชการ คือ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกับเจ้าของฟาร์มสุกร รวมทั้งประชาชนในเขตหมู่ 

9 ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มในการจัดโครงการฯ พร้อมทั้ง ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน จึงทำให้

การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นต้น 

  ประการที่สอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วดำเนินการในฐานะ ”ผู้กระตุ้น สนับสนุน และ

จูงใจ” กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลจะทำหน้าที่ผู ้สนับสนุน (Sponsor) สิ ่งต่างๆ เช่น งบประมาณ 

บุคลากร หรือ อุปกรณ์ ให้แก่การดำเนินงาน โดยมีประชาชนเป็นผู้ดำเนินการหลัก ซึ่งโครงการหรือกิจกรรม

เหล่านี้ จะปรากฎมากในโครงการที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ แม้แต่โครงการ  

การบริหารจัดการขยะโดยชุมชนนั้น ทางประชาชนในเขตหมู่ 7 บ้านสันเหมืองเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเป็นหลัก แต่

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรงพักขยะ รถเข็นขยะ 

หรือ สร้างโรงเรือนพักขยะ ฯลฯ รวมทั้ง เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้ทางวิชาการในการจัดการขยะ

ให้กับประชาชนด้วย  

  นอกจากนี้  จากการวางบทบาทของตนเองในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างต้น จะ

พบว่า ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้น มีลักษณะ

ของการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์จากทุนต่างๆ ที ่องค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู ่ ไม่ว่าจะเป็นทุนด้าน  

งบประมาณ (Budgeting)  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีจำนวนงบประมาณที่เพียงพอที่จะ

สนับสนุนการทำกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน/ชุมชน และ ทุนด้านสังคม (Social 
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capital) คือ การใช้กลุ่มประชาสังคมต่างๆ เป็นกลไกในการผลักดันให้โครงการสามารถเดินหน้าไปตามความ

ต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน เหนือสิ่งอื่นใด  ทุนทางกายภาพ (Physical capital) คือ การที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีหน่วยราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทางองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จึงใช้จุดแข็งตรงนี้ ในการประสานกับส่วนราชการนั้นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือใน

ทางวิชาการจากหน่วยงานนั้นๆ เพราะภารกิจหลายอย่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการเป็นงานที่

ส่วนราชการต่างๆ เหล่านั้นเคยเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อน จึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างมากมาย ในทาง

กลับกัน ส่วนราชการบางส่วนก็ขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นกัน โดยเฉพาะการขอความ

สนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วก็เล็งเห็นว่า โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน

ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเช่นกัน จึงมีการจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการของ

ส่วนราชการในพื้นที่ เพราะนอกเหนือจากประโยชน์ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับบริการที่ดีจากส่วนราชการ  

เหล่านั้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในลักษณะเครือข่าย (Network) กับหน่วยราชการในพื้นที่ด้วย 

	 4)		การทำงานร่วมกันของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	

      การทำงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่ายที่สำคัญ ได้แก่ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และ ฝ่ายข้าราชการประจำ  ดังนั้น หากแต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และมี

ระบบการทำงานที่สอดประสานกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งแล้ว ก็จะทำให้

การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในกรณีขององค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ก็เช่นเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กับ ประธานสภาองค์การบริหาร  

ส่วนตำบล รวมทั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นต่างก็หัวหน้าของแต่ละฝ่ายนั้น มีการทำงานที่เป็นการ

สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว  

 

บทสรุป 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่สา ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ 

ส่วนทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำปิง โดย

แม่น้ำปิงไหไหลผ่านด้านทิศเหนือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นที่ตั้งของส่วนราชการจำนวน

มาก โดยเฉพาะหน่วยงานของทหาร ทำให้พื้นที่ที ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน มีเพียง 8 ตารางกิโลเมตร 

(ประมาณ 1 ใน 4) ซึ่งชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของถนนหลวง นอกจากนี้ องค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้วตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเจริญสูงและมีลักษณะชุมชนของความเป็นเมือง 

ลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองมีความต่อเนื่องและประนีประนอม กล่าวคือ การดำรงตำแหน่งของ  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีความต่อเนื่อง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน   

(นายนพดล ณ เชียงใหม่) เคยตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อน ตั้งแต่ปี 2542 และเข้ามา

ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ปี 2548 ส่วนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นางอุบล   

ยะไวทย์) ได้เข้าดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้งแต่ปี 2539 นับเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้การ
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ทำงานของทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความต่อเนื่องสูง

มาก อันจะเป็นประโยชน์ของการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ด้วยลักษณะของความ

สัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการ  

ท้องถิ่น ต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานกันด้วยความประนีประนอมและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ทำให้การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ความไว้วางใจและความศรัทธาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในเขต องค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้วให้ความสนใจต่อการเข้ามาส่วนร่วมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย

เฉพาะการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทั้งทางกำลังกาย กำลังสติ

ปัญญาและกำลังทรัพย์ในโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเป็นผู้ริเริ่มและขอความร่วมมือ

จากประชาชน  เช่น โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะโดยชุมชม (หรือ โครงการชุมชน  

ถังขยะทองคำ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ถังขยะทองคำ” จากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ซึ่งเป็นโครงการที่

ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการลด (Reduce) ปริมาณขยะ การนำมาใช้

ซ้ำ (Reuse) และการปรับเปลี่ยนเพื่อนำมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบล

ดอนแก้ว (หรือ โครงการถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการตำบลดอนแก้ว) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นร่วมมือกัน

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนตำบลดอนแก้ว รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ใช้  

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพียงเล็กน้อย แต่การที่โครงการนี้สามารถริเริ่ม ดำเนินการ และ

สำเร็จลุล่วงได้ เพราะการร่วมลงขันของอาสาสมัครและประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทั้งการ

ลงขันเรื่องเวลา กำลังกาย สติปัญญา สิ่งของและเงินทอง ซึ่งล้วนแต่มาจากประชาชนของในองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนแก้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไทย คือ การตรา “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการตำบลดอนแก้ว พ.ศ.2551” อีกด้วย 

สำหรับปัจจัยที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วประสบความสำเร็จในการทำงานหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมบูรณ์แบบและมีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น Best Practices มากมาย ซึ่งใน

การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ได้แก่  

      1)  ปัจจัยด้านบริบท ประกอบด้วย กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น สภาพแวดล้อมของชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แรงผลักดัน การสนับสนุน 

และการกระตุ้นจากภายในและภายนอก และ สภาพการเมืองภายในพื้นที่  

      2)  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประกอบด้วย ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ การทำงานร่วมกันของฝ่าย

การเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
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บทเรียนและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาประสบการณ์การทำงานรวมทั้งปัจจัยความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมี  

บทเรียนและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนแก้ว เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่อาจจะนำไปพิจารณาและนำไปปรับใช้ ทั้งนี้ เพราะบริบททั้งภายในและภายนอกขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่นั้น มีเงื่อนไขของความสำเร็จที่แตกต่างกัน ดังนั้น ประสบการณ์จากการประสบ

ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อาจจะไม่สูตรสำเร็จที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จะ

นำไปใช้ได้ทั้งหมด 

ประการที่สอง จากกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วแสดงให้เห็นว่านโยบายการส่งเสริมการ

กระจายอำนาจและการปกครองปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลกลางจะมีส่วนทำให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนและกระตือรือร้นมากขึ้น ที่จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ

การถ่ายโอนมาจากราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  

ประการที่สาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ยังสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานน้อยมาก 

เพราะอาจจะกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องการปกครองท้องถิ่นอย่างจริงจัง เมื่อหลังปี 2540    

ที่ผ่านมานี้เอง ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วน

ราชการส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ในการขอความช่วยเหลือทางวิชาการ ก็จะทำให้เป็นการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง

มีความพร้อมด้านงบประมาณอยู่แล้ว  

ประการที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาตนเอง ทั้งนี ้ อาจจะต้องพิจารณาจากทุนที่ตนเองมีอยู ่ในพื้นที ่ เช่น ทุนเศรษฐกิจ ทุนงบประมาณ   

ทุนมนุษย์  ทุนทางสังคม และ ทุนทางกายภาพ ฯลฯ เป็นต้น โดยทุนบางอย่างเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดในการ

ทำงานของท้องถิ่น ในขณะที่ทุนบางอย่างเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น  
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7. โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 โบราณสถานเวียงท่ากาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง   
	 อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

      

เวียงท่ากานเป็นเมืองโบราณที่มีคูเมือง-กำแพงเมืองล้อมรอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 500 x 700 

เมตร ปัจจุบันอยู่ที่หมู่ 5 บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง โดยจากการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี ได้พบโบราณ

วัตถุ ศิลปกรรมแบบหริภุญไชยจำนวนมาก เช่น พระพิมพ์ดินเผาแบบพระสาม พระสิบสอง พระพุทธรูปดินเผา 

เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า ชุมชนแห่งนี้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17-18 

ส่วนโบราณสถานที่พบ ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่กำหนดอายุสมัยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-

22 แสดงถึงการอยู่อาศัยต่อเนื่องและชุมชนแห่งนี้ดำเนินมาโดยตลอด แม้อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ภาย

หลังที่เชียงใหม่พ่ายแพ้แก่พระเจ้าบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2101 ดังนั้น หลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏ ระบุถึงศักยภาพ

ของเวียงท่ากาน ในฐานะเมืองโบราณสำคัญที่ควบคุมลุ่มแม่น้ำปิงทางตอนใต้ 16 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในชุมชนหมู่ 5 บ้านท่ากาน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยลื้อ (ที่เรียกตัวเองว่า ยอง) ได้เข้ามาอาศัย

ในบริเวณเวียงท่ากานเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี เป็นชุมชนที่มีความสำนึกรักท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมประเพณี

อย่างเคร่งครัด เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งที่อยู่อาศัยและของดีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมี

อยู่ในพื้นที่ จึงมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งในการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการอนุรักษ์และ

พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินทั้งหมดนี้มีแกนนำใน

การดำเนินงานคือ คณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

(อ.ส.ม.ส.)      

การดำเนินงานของ อ.ส.ม.ส.ล้านนา เริ ่มต้นในปี 2529 สำนักศิลปากรที่ 6 เชียงใหม่ (ในขณะนั้น 

ปัจจุบันเป็นสำนักศิลปากรที่ 8) จัดให้มีการอบรมให้แก่ตัวแทนประชาชน จาก 3 อำเภอๆ ละ 20 คน ได้แก่ 

อำเภอสันป่าตอง (มีโบราณสถานเวียงท่ากาน) อำเภอสันกำแพง (มีแหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณ) และอำเภอ

 16 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก แผ่นพับนำชมโบราณสถานเวียงท่ากาน จดัทำโดย สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
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สารภี (มีโบราณสถานเวียงกุมกาม) วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมของสำนักศิลปากรนั้น เพื่อให้ประชาชนและ

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 17 

สำหรับ อ.ส.ม.ส.เวียงท่ากาน ชุดแรก มีจำนวน 12 คน มีนายคำดวง มณีดวงฤทธิ์ (ปัจจุบันอายุ 81) 

เป็นประธาน  ส่วนปัจจุบัน อ.ส.ม.ส.เวียงท่ากาน มีจำนวน 24 คน มีนายสันติ อุตตะมะ เป็นประธาน ทำหน้าที่

ในการประสานระหว่าง อ.ส.ม.ส.เวียงท่ากาน กับ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ หน้าที่ของ อ.ส.ม.ส. คือ การ

ช่วยดูแลการถูกบุกรุกจากบุคคลที่ไม่ปรารถนาและช่วยถางหญ้าและกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบโบราณสถาน 

จำนวน 13 แห่งซึ่งกระจัดกระจายอยู่โดยรอบบริเวณบ้านท่ากาน18  นอกจากสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่จะ

ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวการทำนุบำรุงรักษาโบราณสถานแล้ว ยังให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 

เฉลี่ยปีละ 8,000 บาท ส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ยังให้สนับสนุนด้านงบประมาณ ได้แก่ 

ปีงบประมาณ 2546 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพเวียงท่ากาน 14,000 บาท ปีงบประมาณ 2548 โครงการ

ปรับปรุงทัศนียภาพเวียงท่ากาน 21,000 บาท และ โครงการจัดงานสัมมนาเวียงท่ากาน 26,260 บาท และ 

ปีงบประมาณ 2549 โครงการจ้างแรงงานปรับปรุงโบราณสถานเวียงท่ากาน 22,260 บาท เป็นต้น  

นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจะให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อ.ส.ม.ส.   

เวียงท่ากานเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการจัดซื้อน้ำยาปราบวัชพืชและจ้างคนงานถางหญ้าและปลูกต้นไม้  

รองคูเวียง เป็นต้น  

ดังกล่าวแล้วว่า การอนุรักษ์โบราณสถานเวียงท่ากาน เป็น

ความร่วมมือกันระหว่างสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ในฐานะส่วน

ราชการ และ อ.ส.ม.ส.เวียงท่านกาน ในฐานะประชาสังคมที่เป็นการ

ร่วมตัวกันของประชาชน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบำรุงรักษา  

ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการทำงานใน

ลักษณะของการประสานงานกันของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะ

เป็นการทำงานที่มีความเข้มแข็ง ยั ่งยืน และ สม่ำเสมอ เพื ่อให้

โบราณสถานเวียงท่ากานเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการ

อนุร ักษ์ให้ดำรงอยู ่ส ืบไป รวมทั ้ง องค์การบริหารส่วนตำบล  

บ้านกลางและประชาชนในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

อีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับ อ.ส.ม.ส. เวียงท่า

กาน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง คือ การได้รับพระราชทานโล่ห์สำหรับผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี 

2531 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย รวมทั้งในขณะนี้ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเลือกโบราณสถานเวียงท่ากาน สำหรับเป็นกรณีศึกษาของ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย 

 

 17  สัมภาษณ์ นายคำดวง มณีดวงฤทธิ์, 1 พฤษภาคม 2551 

 18  สัมภาษณ์ นายวุฒิกร มณีดวงฤทธิ์, 1 พฤษภาคม 2551 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

หากพิจารณาจากข้อมูลที่นำเสนอมาข้างต้น จะพบว่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขแห่งความสำเร็จขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เกี่ยวกับความเป็นเลิศ (Best Practice) ของการบริหารจัดการและการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนนั้น มีอยู่หลายประการ ได้แก่ 

 1)  การเมืองภายในพื้นที่ 

 เป็นที่ยอมรับกันในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ว่า การเมืองที่มีเสถียรภาพ (Stability) จะ

นำมาซึ่งการปกครองและการบริหารที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะความต่อเนื่องและความสงบเรียบร้อยของ

สถานการณ์ทางการเมือง จะทำให้ผู้บริหารทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีเวลาที่จะใส่ใจงานด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น รวมทั้งมีเวลาในการนั่งไตร่ตรองการวางแผนและการ  

จัดทำนโยบายสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมต่อไป 

 ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นั้น นายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านกลาง คนปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมา

เป็นเวลายาวนาน นับตั้งแต่การยกฐานะสภาตำบลบ้านกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อปี 

2540 กล่าวคือ นายเทียมทัน ปัญญา มีพื้นเพเป็นคนจังหวัดราชบุรี แต่ได้ย้ายมาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร

ฟาร์มเห็ดอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลบ้านกลาง ในการเลือกตั้งทั่วไป

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยนายเทียมทันได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล หมู่ 5 บ้านท่ากาน ต่อมา นายเทียมทันได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านกลาง ประจำหมู่ 5 บ้านท่ากาน เป็นสมัยที่สอง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย จึงนับว่า เป็นการเริ่มต้นการทำงานในฐานะ  

ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นสมัยแรก โดยอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระสี่ปี  ต่อมา 

เมื่อมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ตามกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบลที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ที่ผ่านมา นายเทียมทันได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และชนะการเลือกตั้งเป็นนายก องค์การ

บริหารส่วนตำบล เป็นสมัยที่สอง (แต่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นสมัย

แรก ดังนั้น เมื่อจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2552 จึงยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง) 

 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อ  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 นั้น มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 3 คน   

โดยนอกเหนือจากนายเทียมทันฯ แล้ว ผู้สมัครอีก 2 คนนั้น คนที่หนึ่งมาจากหมู่ 7 บ้านใหม่สามหลัง และเป็น

ครูที่เกษียณอายุก่อนกำหนดที่เคยรับราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านใหม่สามหลังมาก่อน ส่วนผู้อีกคนหนึ่งเป็นอดีต

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านสันห่าว อนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้นายเทียมทันชนะการเลือกตั้งนั้น นอกเหนือจากคุณสมบัติ

ส่วนบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบประชาชน ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป) มีปัจจัยดังนี้ 19 

 19 สัมภาษณ์ นางสาวภาวนียา ไชยคำ, 28 เมษายน 2551 
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สถาบันพระปกเกล้า 

 ประการที่หนึ่ง นายเทียมทัน ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 5 บ้านท่ากาน   

มีฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนในเขตหมู่ 5 อย่างมาก ซึ่งหมู่ 5 เป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุดในเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง กล่าวคือ หมู่ 5 บ้านท่ากาน มีจำนวนประชากรประมาณ 1,500 คน หรือ

เกือบ 40% ของประชากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในขณะที่หมู่ 7 บ้านใหม่สามหลัง 

และหมู่ 8 บ้านสันห่าว มีประชากรประมาณหมู่บ้านละ 800 คน  

 ประการที่สอง นอกจากคะแนนเสียงสนับสนุนจากหมู่ 5 แล้วนายเทียมทันก็ยังได้รับการสนับสนุน

ด้านคะแนนเสียงจากประชาชนในเขตหมู่ 7 และหมู่ 8 เช่นกัน เนื่องจาก นายไพศาล ไฝต๊ะ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน ในอดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 8 ตั้งแต่ปี 2540-2548  

ได้ประกาศตัวเป็นทีมงานของนายเทียมทันในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง จึงทำให้

ประชาชนในเขต หมู่ 8 จึงลงคะแนนเสียงให้การสนับสนุนนายเทียมทันเช่นกัน นอกจากนี้ สำหรับหมู่ 7 ก็เป็น

กรณีเดียวกัน คือ นายสมศักดิ์  ดีทิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน ในอดีตก็เคยเป็น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 7 มาตั้งแต่ปี 2540 – 2548 และยังเป็นเคยประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลในช่วง ปี 2544 – 2548 จึงทำให้ประชาชนในเขต หมู่ 7 จึงลงคะแนนเสียงให้การสนับสนุนแก่

นายเทียมทันอีกทางหนึ่งด้วย จึงทำให้นายเทียมทันได้รับคะแนนเสียงอย่างท้วมท้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า   

นายเทียมทันจะมาจากหมู่ 5 บ้านท่ากาน แต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของประชาชนในหมู่ 5 เท่านั้น 

 จากการที่นายเทียมทันทำงานคลุกคลีกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมาตั้งแต่ต้น และ  

นับเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนั้น โดยระหว่างปี 2540 – 2544 ได้เป็นกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนปี 2544 - ปัจจุบัน (ปี 2551) ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึง

ทำให้นายเทียมทันมีความรู้และความเข้าใจสภาพแวดล้อมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็น

อย่างดี จนทำให้สามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งอันจะนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 

 อนึ่ง ปัจจัยการเมืองภายในพื้นที่ที่น่าจะพิจารณาอีกอันหนึ่ง คือ ความมีภารดรภาพ (Fraternity) 

ระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กับ ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มอื่นๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง กำนันผู้ใหญ่ โดยภาพ

รวมนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีเขตหมู่บ้านอยู่

ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางนั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้ออาทร สามารถประสานงานและทำงาน

ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือแม้แต่หลังปี 2544 ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องพ้นจากการ

ดำรงตำแหน่งใดๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีข้อขัดเคืองแต่ประการใด ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะ  

 ประการที่หนึ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันในขณะนั้น มาจากผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้าน

กลาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ที่มาเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในช่วงปี 

2540 – 2544 เป็นบุคคลที่มาจากหมู่บ้านนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้

กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง สถานการณ์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านกลางจึงได้เป็นเช่นตามกล่าวมาข้างต้น และเมื่อกำนันต้องพ้นจากตำแหน่งในองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านกลาง จึงไม่ได้มีปฏิกิริยาแต่อย่างใด  
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สถาบันพระปกเกล้า 

 ประการที่สอง อาจจะเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  

ขนาดเล็ก ที่มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพียง 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างใหญ่และ/ 

หรือมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่มากนัก ทำให้ไม่ใคร่จะมีความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับองค์การ

บริหารส่วนตำบล รวมทั้งอาจจะด้วยลักษณะนิสัยของผู้คนในเขตชนบท ซึ่งมีลักษณะของการประนีประนอม 

ถ้อยทีถ้อยอาศัยในการทำงานร่วมกัน 

 ประการที่สาม อาจจะเป็นเพราะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กับ กำนันตำบลบ้านกลาง (คน

ปัจจุบัน) ต่างก็มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่ 5 บ้านท่ากานด้วยกัน (รวมทั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

กลาง คนปัจจุบันด้วย) ดังนั้น ด้วยความที่เป็นคนบ้านเดียวกัน จึงทำให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน และ

สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเป็นการดี 

 2) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความสำเร็จในการดำเนินงานนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท้องถิ่น (Local initiative) ของวีระศักดิ์ เครือเทพ (2548) พบว่า “บทสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความ

สำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างยิ่ง”		

 สำหรับพื้นเพหรือภูมิหลังด้านอาชีพของนายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคน

ปัจจุบัน เคยทำงานรับจ้างเป็นคนขับรถ และเมื่อย้ายภูมิลำเนามาอยู่ ณ ตำบลบ้านกลาง ได้ประกอบอาชีพ

เกษตรกร  ทำฟาร์มเห็ด ซึ่งมีฐานะปานกลาง ประกอบด้วยกับวุฒิการศึกษาของนายเทียมทันก็ไม่ใคร่จะสูงนัก 

กล่าวคือ ชั้นมัธยมต้น ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบในการศึกษาของวีระศักดิ์ เครือเทพเท่าไรนัก ซึ่งตรง

จุดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่า หากภูมิหลังหรือพื้นเพอาชีพของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้มาจาก

ข้าราชการหรือนักธุรกิจ แต่หากมาจากเกษตรกรหรือผู้ที่อยู่ในระดับชนชั้นล่างของสังคม จะมีผลต่อบุคลิกการ

บริหาร (administrative personality) หรือไม่ ซึ่งกรณีของนายเทียมทันเป็นบทพิสูจน์ให้ทุกฝ่ายได้ประจักษ์

ว่า บางครั้งผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม หรือเป็นคนชนชั้นล่าง / คนชั้นกลางระดับล่าง หรือเป็นผู้ที่วุฒิการศึกษา  

ไม่สูงนัก ก็มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นได้ ดังนั้น รัฐบาลกลางและ/ หรือรัฐสภารวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้อง อาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของบทบัญญัติตามมาตรา 58/1 (2) ของพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนั้น จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป20 ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 

 ความเป็นประชาชนธรรมดาที่มีอาชีพเกษตรกร ทำให้กลายเป็นจุดแข็งของนายเทียมทัน ปัญญา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางที่ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ไม่เกิด

ความรู้สึกของการมีช่องว่างระหว่าง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป ประกอบกับ

บุคลิกภาพส่วนตัวของนายเทียมทันที่เป็นชื่นชอบและชื่นชม รวมทั้งเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเขตองค์การ

 20  ซึ่งตรงนี้ อาจจะต้องพิจารณาต่อถึงการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และ นายกเทศมนตรี ที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
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บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เช่น มีนิสัยนักเลง พูดตรงไปตรงมา ตัดสินใจเร็ว มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน 

มองผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ส.องค์การ

บริหารส่วนตำบลทุกๆ คน เป็นต้น นอกจากนี้ นายเทียมทันวางตัวไม่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป เช่น แต่งตัว

ธรรมดาเหมือนชาวบ้าน ใช้ชีวิตทั่วไปเหมือนชาวบ้าน วางตัวเป็นผู้เสมอหรือระดับเดียวกันกับชาวบ้าน รวมทั้ง    

ทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย ฯลฯ โดยนายเทียมทันมีหลักคิดในการทำงานว่า “ทำงานอย่างสุดความสามารถที่

จะทำได้	ต้องการให้ชาวบ้านมองว่า	นายกฯ	เป็นคนซื่อสัตย์	ไม่ฟุ่มเฟือย	และมีฐานะพออยู่พอกิน” 21 

 ด้วยบุคลิกภาพส่วนตัวและบุคลิกภาพของการบริหารงานของนายเทียมทันดังกล่าวข้างต้น ทำให้

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือต่อการทำงานของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ ยังทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมักได้รับเลือก

จากจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการอื่นๆ ใช้เป็นพื้นที่นำร่องโครงการต่างๆ เพราะเมื่อส่วนราชการนำโครงการ

มาทดลองกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางแล้ว ก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน

ทุกๆ เรื่องเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการมีผู้ประสานงานที่ดี คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางนั้นเอง  

 3) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และ ฝ่ายข้าราชการประจำ 

 การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มต้นจากความสมัคร

สมานสามัคคีของบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่ทำงานอยู่ภายในตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ ประกอบ

ด้วยบุคคลอย่างน้อยสามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร (นายกฯ และ ทีมงาน) ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ ฝ่ายข้าราชการ

หรือพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ เพราะในฐานะที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย (Policy maker) ในการพัฒนา

ท้องถิ่น แต่ก็ต้องมีฝ่ายข้าราชการเป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) จึงทำให้การทำงาน

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการไปได้ ภายใต้การอำนวยความสะดวกในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยฝ่าย

สภาท้องถิ่น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำได้มีเครื่องมือไปปฏิบัติงานได้  

 จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (นายเทียมทัน ปัญญา) 

และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (นางสาวภาวนียา  ไชยคำ) ทำให้ทราบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา รวมทั้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายข้าราชการท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก เนื่องจาก

เมื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดก็ตามที่ได้รับรู้รับทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชน

ในหมู่บ้านของตนเองแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ ได้ด้วยความรวดเร็ว ในส่วนของการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของ

ฝ่ายข้าราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเฉพาะปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล เท่านั้น โดยจะไม่ลงไปก้าวก่ายหรือล้วงลูกการทำงานของข้าราชการประจำคนอื่นๆ เพราะนายก-

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นว่า ควรให้เกียรติแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะหัวหน้า  

ของข้าราชการประจำ ในการควบคุมบังคับบัญชาการทำงานของข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

นอกจากนี้ จากบทสัมภาษณ์ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาดำรงตำแหน่งพร้อมกับการตั้งองค์การ

บริหารส่วนตำบล ได้กล่าวว่า “เป็นความโชคดีของนักการเมืองและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกลางที่ในช่วง	10	กว่าปีที่ผ่านมา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางไม่มีปัญหาที่รุนแรงในการทำงาน

 21 สัมภาษณ์ นายเทียมทัน ปัญญา, 29 เมษายน 2551 
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แต่ประการใด	ทั้งนี้	เนื่องจากมีการประสานงานเป็นอย่างดี	ระหว่างฝ่ายบริหาร	ฝ่ายสภาและฝ่ายข้าราชการ	

รวมทั้งภาคประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล”		

 นายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้หลักการที่ทำงานที่ว่า	“ฝ่ายบริหารรู้อะไร	

ฝ่ายสภารู้เช่นนั้น” ดังนั้น ในทุกๆ เดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดให้การประชุมร่วมกันระหว่าง

ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น ซึ่งมิเช่นการประชุมสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำ  

ข่าวสารและข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดประจำเดือนที่ศาลากลางจังหวัด

เชียงใหม่ มาแจ้งให้ทีมผู้บริหารคนอื่นๆ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้รับทราบและ

ร่วมปฏิบัติด้วย ซึ่งการประชุมนี้ นอกจากเป็นการแจ้งข่าวสารแล้ว ยังเป็นโอกาสที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลและทีมบริหาร กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันอีกด้วย 

 กิจกรรมอันหนึ่งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและ

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ กิจกรรม “องค์การบริหารส่วนตำบลยิ้ม” โดยมีจุดประสงค์ให้

ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยความ

ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีอัธยาศัยไมตรี และหากประชาชนคนใดได้รับบริการที่ไม่ดีจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบล ก็สามารถเดินมาแจ้งกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยตรง นอกจากนี้   

ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลยังจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกลาง สำหรับวิธีการคัดเลือกนั้น จะเป็นลงคะแนนเลือกร่วมกันของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นในการ

ประชุมร่วมกันประจำเดือนของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยผู้ที่

ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นในแต่ละเดือน จะได้รับเงินสด จำนวน 200 บาทจากนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ซึ่งเป็นเงินส่วนตัว  

 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) เป็นหัวใจสำคัญของการปกครองท้องถิ่น 

เพราะการที่รัฐบาลกลางกระจายอำนาจในการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจาก

จะเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางแล้ว มุ่งหมายอีกประการหนึ่งของการกระจายอำนาจและการปกครอง

ท้องถิ่นนั้น คือ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการในการบริหารและการจัดทำบริการสาธารณะ

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วย เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำให้ทิศทางการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้พยายามสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนหลายๆ 

ประการ ได้แก่ 

 ร่วมรับรู ้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจะมีการจัดทำจดหมายข่าวเป็นประจำทุก

เดือนๆ ละประมาณ 300 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน โดยเนื้อหาของจดหมายข่าวจะเป็นรายงานการ

ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงเดือนที่ผ่านมาและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ชีวิตของประชาชน  
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 การจัดรายการวิทยุ ชื่อรายการคุยเฟื่องเรื่อง

ท้องถิ่น ทางคลื่นวิทยุ เอฟ เอ็ม 95.5 เม็กกะเฮิร์ต ใน

วันจันทร์ถ ึงว ันศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. โดย

วิทยากรในรายการประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกลางผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  

4 – 5 ท ่าน ได้แก ่ นายศักดิ ์ ว ันกูล ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจะให้ความรู้เกี่ยว

กับการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ

ข่าวสารที่เกี ่ยวข้องกับกิจการของสภา นายจิระศักดิ์   

อุ่นมา ส.องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8 จะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร นายพิทักษ์ กันตรี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8 จะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกันประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้อง

ถิ่นรวมทั้งศิลปวัฒนธรรม นายไพรแก้ว อนุมัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10 ให้ความรู้เกี่ยว

กับเรื ่องพื้นบ้านล้านนา และทุกวันพฤหัสบดี จะมีฝ่ายบริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจัดรายการ เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสุขภาพ เจ้าหน้าที่นิติกรไปพูดคุยให้ความรู้เรื่องกฎหมาย เจ้าหน้าที่

ส่วนการคลังให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ฯลฯ เป็นต้น  ทั้งนี้ ลักษณะการจัดรายการนั้น จะมีการเปิด

เพลงสลับกับการพูดคุย นอกจากนี้ ก็จะมีข่าวฝากจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลจะเตรียมเนื้อหาข่าวอย่างน้อยวันละ 2 ข่าว ให้แก่ผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากรทุกคน เพื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวให้กับประชาชน 

 ร่วมให้ความคิดเห็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 ถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้

จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร เป็นประจำทุกปี โดยดูได้จากการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ตามลำดับ ดังนี้ ปีงบประมาณ 2544 จำนวน 25,000 บาท ปี 2545 จำนวน 

24,965 บาท ปี 2546 จำนวน 34,678 บาท ปี 2547 จำนวน 39,995 ปี 2548 จำนวน 39,599 บาท และ   

ปี 2549 จำนวน 49,555 บาท โดยโครงการนี้ จะมีการหมุนเวียนการจัดงานไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในแต่ละปี 

โดยการจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร นั้น จะเป็นเวทีสาธารณะ (Public window) ในการให้ประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตนเองเกี่ยวกับความ

เดือดร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ องค์การ

บริหารส่วนตำบลให้จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นของประชาชน หมู่บ้านละ 1 ตู้ โดยจะตั้งอยู่บริเวณศาลากลางบ้าน

หรือบริเวณชุมชนของหมู่บ้านนั้นๆ  

 ร่วมคิดและตัดสินใจ จากบทสัมภาษณ์ของนายเทียมทัน ปัญญา นายก องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกลาง (29 เมษายน 2551) พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้ความสำคัญกับการทำเวที

ประชาคมเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

โดยเฉพาะประเด็นที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับลำดับความเร่งด่วนของโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นใน

แต่ละหมู่บ้าน นอกจากนี้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจะมีความรู้ความเข้าใจและ  

เห็นความสำคัญของวิธีการและกระบวนการของการทำเวทีประชาคมเป็นอย่างดีมาก ดังนั้น เมื่อองค์การบริหาร
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ส่วนตำบลหรือส่วนราชการใดที่ต้องการรับทราบความต้องการหรือให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ ก็มักจะให้

ประชาชนทำเวทีประชาคม ซึ่งมักจะประสบความสำเร็จอย่างดีทุกๆ ครั้งที่จัดให้มีเวทีประชาคมขึ้น ตัวอย่างที่

เห็นได้ชัดเจนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางที่ให้ประชาชนร่วมคิดและตัดสินใจนั้น ได้แก่ การจัด

โครงการจัดสวัสดิการสังคมแบบกลุ่มพึ่งพา (บ้านบุญรักษา) ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการแจก

แบบสอบถามให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวนเกือบ 500 คน รวมทั้งยังมีการทำเวที

ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการนี้อีกด้วย 

 ร่วมดำเนินการ กิจกรรมหรือโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำขึ้นมานั้น ไม่ใช่จัดทำเพื่อ

สนองตอบความต้องการหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประโยชน์ แต่

โครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการนั้น ก็มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ดังนั้น หากองค์การ

บริหารส่วนตำบลจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมขึ้น แต่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมหรือเข้าดำเนิน

การในกิจกรรมเหล่านี้ โครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้ ก็คงไม่สามารถจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กรณีการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงท่ากาน ซึ่งมี  

อ.ส.ม.ส. (อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามามี

บทบาทในการทำหน้าที่ช่วยดูแลและทำนุบำรุงโบราณสถานเวียงท่ากาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชน 

ช่วยกันดูแลโบราณสถานที่มีอายุเป็นพันปี เพื่อไม่ให้มีบุคคลใดมาบุกรุกหรือไม่ให้ภูมิทัศน์โดยรอบไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

เท่านั้น หรือ กรณีของ อผส. (อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว) ซึ่งเป็นประชาชนที่มีความสมัครใจที่จะเข้า

ร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ แล้วไปทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุตามโครงการบ้านบุญรักษา  

ต่อไป 

 ร่วมตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้มีการแต่งตั้งประชาชน จำนวน 5 คน เป็น 

“คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล”  โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ 

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนั้น จะต้องได้รับการคัดเลือกและความเห็นชอบจากประชาชนในการจัดเวทีประชาคมของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรในแต่ละปี วัตถุประสงค์ในการให้ประชาชนคัดเลือกบุคคลเพื่อให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ก็เพื่อให้มี

ตัวแทนของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปโดยความโปร่งใส 

(transparency) และตรวจสอบได้(accountability)  

 5) การทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณและ

ทรัพยากรมนุษย์จำกัด แต่มีภารกิจหน้าที่จำนวนมากตามกฎหมายจัดตั้งของตนเองและตามกฎหมายกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ที่ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำหน้าที่ในการจัดบริการ

สาธารณให้แก่ประชาชน วิธีการอันหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

กลางดำเนินการ ก็คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการและ/ หรือองค์กรภาคประชาชน ซึ่งเป็นที่

ปรากฏอยู่ในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทุกโครงการทุกกิจกรรมว่า ส่วนหนึ่งการที่
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โครงการหรือกิจกรรมสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 

กล่าวคือ การอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงท่ากาน  องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ

ความช่วยเหลือทางวิชาการและงบประมาณจากสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ รวมทั้งการดำเนินการโดยภาค

ประชาชน คือ อ.ส.ม.ส.เวียงท่ากาน ซึ่งเป็นจักรกลหลักในการดำเนินการ 

 ดังนั้น ปัจจัยหรือเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของความเป็นเลิศ (Best Practice) องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านกลาง น่าจะประกอบด้วย หนึ่ง การเมืองภายในพื้นที่ สอง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สาม ความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และ ฝ่ายข้าราชการประจำ สี่ การมีส่วนร่วมของประชาชน และ ห้า การทำงาน

ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  

 

บทสรุป 

การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการเท่านั้น แต่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกลางได้ดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากประชาชน เช่น 

โครงการการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงท่ากาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านท่ากาน 

เป็นเมืองโบราณที่สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ครั้งสมัยหริภุญไชย จนกระทั่งสมัยล้านนา 

(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ถึง พุทธศตวรรษที่  21-22) โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุ 

เช่น พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูปดินเผา ฯลฯ เป็นต้น โดยโบราณสถานแห่งนี้ เป็นการดูแลร่วมกันระหว่าง

สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร (เพราะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว) กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนแก้ว โดยมีกลุ ่มประชาชนที ่สำคัญคือ กลุ ่มอาสาสมัครท้องถิ ่นในการดูแลรักษามรดกทาง  

ศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) เวียงท่าการเป็นพลังมวลชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์และดูแลโบราณสถาน

เวียงท่ากาน  

ปัจจัยหรือเงื ่อนไขแห่งความสำเร็จของความเป็นเลิศ (Best Practice) องค์การบริหารส่วนตำบล  

บ้านกลาง น่าจะประกอบด้วย  

ประการที่หนึ่ง	การเมืองภายในพื้นที่ กล่าวคือ ผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

โดยเฉพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่

สงบสุข รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชุมชนท้องถิ่นอื่น ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็จะ

ทำให้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประการที ่สอง	ภาวะผู ้นำของผู ้บร ิหาร	โดยเฉพาะบุคลิกภาพการบริหาร	(administrative	

personality)	ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แม้ว่า 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการศึกษาไม่สูงและมีพื้นเพอาชีพเป็นเกษตรกร แต่ก็สามารถใช้ความรู้

ความสามารถที่มีอยู่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ภายใต้ความไว้วางใจของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอย่างมาก  
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ประการที่สาม	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหาร	ฝ่ายสภา	และ	ฝ่ายข้าราชการประจำ โดยนายก-

องค์การบริหารส่วนตำบล และ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะฝ่ายสภา

ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) การทำงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้   

ฝ่ายสภายังเป็นอนุมัติเครื่องมือในการทำงานให้ฝ่ายบริหาร ซึ่งก็ได้แก่ ข้อบัญญัติท้องถิ่น นอกจากนี้ การที่ฝ่าย

บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย(policy maker) ในการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ (policy 

implementator) ที่สามารถทำงานสอดรับกันได้เป็นอย่างดีด้วย 

ประการที่สี่	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองท้องถิ่น เพราะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะต้องทำงานเพื่อแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลกลางแล้ว การทำหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีการรูปแบบของการมีส่วนร่วมหลายลักษณะ ได้แก่ ร่วมรับรู้ ร่วมให้

ความคิดเห็น ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และ ร่วมตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบล 

ประการที่ห้า การทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ สืบเนื่องจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะไม่มีความประหยัดของขนาดในการ

ทำงาน (economy of scale)  รวมทั้งขาดแคลนทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากร จึงทำให้การจัดบริการ

สาธารณะบางอย่างอาจจะขาดประสิทธิภาพ (inefficiency) ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลควรจะต้องสร้างระบบการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะความช่วยเหลือ

ทางวิชาการและงบประมาณ (บางส่วน) จากส่วนราชการต่างๆ และภาคประชาชน เหมือนดังโครงการต่างๆ ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการประสบความสำเร็จในหลายๆ กิจกรรมหรือหลายๆ โครงการ  

 

บทเรียนและข้อเสนอแนะ 

ประการที่หนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กแห่งอื่นๆ น่าจะมาศึกษาดูงานและวิเคราะห์อย่าง

ละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ฝ่ายข้าราชการประจำขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลของตนเอง ซึ่งเข้าใจว่าองค์การบริหาร

ส่วนตำบลส่วนใหญ่ในประเทศไทย น่าจะมีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 

แต่อาจจะมีเงื่อนไขหรือสภาพบางอย่างที่แตกต่างกัน 

ประการที่สอง องค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ) ควรจะริเริ ่มวิธีการ

ทำงานในลักษณะเครือข่าย เพราะจะได้เป็นการระดมทรัพยากรทั้งทางวิชาการ งบประมาณ และทรัพยากร

มนุษย์ ฯลฯ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งองค์กรส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือแม้แต่ องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ประการที่สาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นเกษตรกรและมีการศึกษาระดับมัธยม

ต้น เป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพและความสามารถของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่ง 

ดังนั้น รัฐบาลและรัฐสภารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของบทบัญญัติตามมาตรา 
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58/1 (2) ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้ผู้สมัครรับ  

เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
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8. โครงการแรงงานอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง   
	 อ.แกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

 

โครงการแรงงานอาสาเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชนที่จะ		

ช่วยกันระดมแรงงานและความสามารถในการสร้างถนน	ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชน		

จากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนชั้น

และทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเป็นอันมาก ในฐานะ

ที่เป็นทางเลือกที่สำคัญของการพัฒนา เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง ดังนั้นหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อ

กระบวนการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการเพิ่มศักยภาพ

ของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานสำคัญใน

การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนใน

อนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  

ความเข้มแข็งของชุมชน จึงหมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็น 

“องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู ้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผล

กระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน 

เครือข่ายหรืออื่น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความ

เอื้ออาทรต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคมด้วย  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย

ในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่นมิติทาง ด้าน เศรษฐกิจมิติทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น 

อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นำไปสู่ความเข้มแข็งใน

แต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญ คือการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ บทบาทหนึ่ง

ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่พึงกระทำคือ การกระตุ้น เสริมสร้างให้ประชาชนสามารถนำ

ศักยภาพที่ตนมีมาช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความแข็งแกร่ง โดยไม่ได้มองว่า เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน  ซึ่งความต้องการของประชาชนในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต ถือได้ว่าเป็นความต้องการอันดับต้นของประชาชนที่หน่วยงานภาครัฐ

ในแต่ละระดับพึงให้ความสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจึงนำแนวคิดในการนำศักยภาพในการดำเนิน

งานด้านการก่อสร้างของประชาชนมาใช้เพื่อพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการ “แรงงานอาสา” ซึ่งเป็นการสร้าง
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ความเป็นเจ้าของและมอบหมายภารกิจในการดูแลชุมชนของตนเองให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความรับผิดชอบ

และจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชน อันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในที่สุด ซึ่งอาจ

กล่าวได้ว่า แนวคิดการสร้างแรงงานอาสาดังกล่าว เป็นแนวทางการบริหารโครงการที่มีความคิดริเริ่ม และนำ

กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างความโปร่งใส

ให้ประชาชนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

 1) ตรวจสอบความต้องการของประชาชน  

 การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมคิด และตัดสินใจในโครงการตั้งแต่ริเริ่ม ทำประชาคม ก่อนเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงเพื่อดำเนินโครงการ ขณะเดียวกันก็ได้จัดทำ “โครงการ อบต.เคลื่อนที่” 

ออกรับฟังความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาทำเป็นแผนชุมชน พร้อมเปิดให้ตัวแทนหมู่บ้านเป็นกรรมการ

การจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจสอบโครงการ ดังนั้น การเลือกดำเนินโครงการใดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล  

วังแสงมักจะมาจากการสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสมอ ในด้านการดำเนินการก่อสร้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประเมินความต้องการของประชาชน เพื่อนำ

มาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญถึงโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา 

 2) พิจารณาโครงการว่าควรจ้างเหมาเอกชน / แรงงานอาสา 

 ในการเลือกดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงนั้น   

โดยทั่วไปนั้นจะพิจารณาโครงการที่มีความเร่งด่วนในการดำเนินการว่า ควรดำเนินการก่อสร้างผ่านการจ้างเหมา

บริษัทเอกชน หรือการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้แรงงานอาสา ซึ่งโดยหลักการทั่วไป โครงการก่อสร้างที่จะนำ

แรงอาสามาช่วยในการดำเนินการมักเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งการสร้างบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นลักษณะการก่อสร้างพื้นฐานที่ประชาชนใน

พื้นที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลือกใช้แรงงานอาสานั้น ผลลัพธ์ที่

สำคัญที่จะได้มากกว่าการจ้างเหมาจากเอกชน คือ การก่อสร้างที่มีปริมาณของงานที่มากกว่าภายใต้งบประมาณ

เดียวกัน เพราะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ  ให้แก่บริษัทเอกชนซึ่งมักมีราคาสูงกว่า  

 3) ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา กำหนดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ แล้วนำเสนอต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วว่า โครงการก่อสร้างใดที่จะใช้แรงงานอาสา ทางส่วน

โยธาจะพิจารณากำหนดวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในแต่ละโครงการ เพื่อกำหนดวงเงินที่ต้องขออนุมัติใน

การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามนั้น และดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสนอต่อสภาสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงเพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 4) ตั ้งกรรมการตรวจรับวัสดุ และนำโครงการเสนอสู่ที ่ประชุมประชาคมในพื้นที่ดำเนิน

โครงการ 

 เมื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติโครงการแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจะตั้ง

กรรมการตรวจรับวัสดุ และนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประชาคมเพื่อให้รับทราบ ซึ่งโดยทั่วไป 
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ประชาคมจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจะเป็นการระดมแรงงานอาสาจากหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่

ดำเนินโครงการทั้งจาก ประชาชนทั่วไป และกลุ่มอาสาสมัครในองค์กรชุมชนต่างๆ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ใน

การประสานงานเป็นหลัก  ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำหน้าที่เป็นผู้คอยอำนวยการในด้านต่างๆ เพื่อ

รองรับและอำนวยความสะดวกในการทำงานของประชาชนที่ร่วมโครงการ 

 5) วางแผนดำเนินงาน 

 ดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง โดยพิจารณาจากวัสดุและอุปกรณ์

ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรไว้ แล้วมาระบุข้อกำหนด ในการก่อสร้าง เช่น ขนาดของถนน หรือความ

ยาวสะพานที่สามารถทำได้ในสัดส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่มี ทั้งนี้ในกระบวนการวางแผนดำเนินงานนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจะมีบทบาทในการอำนวยการ ดูแล แต่จะไม่เข้าไปกำหนดวิธีการดำเนินการให้

แก่ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถวางแนวทางการดำเนินงานที่เอื้ออำนวยต่อการเวลา และความ

พร้อมของตนได้อย่างเต็มที่ 

 6) ดำเนินการตามโครงการ 

 ประชาชนที่เป็นแรงงานอาสาของหมู่บ้านจะมาร่วมกันดำเนินการก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด

ร่วมกันไว้ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงคอยอำนวยความสะดวกในการ

ดำเนินงาน ในด้านลักษณะการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจะประชาชนผู้ร่วมโครงการมีอิสระ

ในการดำเนินงาน ทั้งในด้านการจัดการ การแก้ไขปัญหา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะคอยอำนวยความ

สะดวกให้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกินกว่าที่ประชาชนจะแก้ไขได้เอง  ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ  

ดังกล่าว ส่วนใหญ่แรงงานอาสาจะมีความเต็มใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและมาจากโครงการที่ประชาชนเสนอความต้องการมายังองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังแสง ดังนั้น จึงเป็นการดำเนินโครงการที่ตนอยากให้เกิดขึ้น ประชาชนจึงให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มใจ และอยากเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในช่วงระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง บรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ทั้งใน

ส่วนของประชาชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

และกลุ่มองค์กรอื่นๆ มาช่วยกันระดมกำลังในการก่อสร้าง โดยมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละคน 

อีกทั้งยังมีการเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ไว้เป็นสวัสดิการให้แก่แรงงานอาสาเหล่านี้  

โดยประชาชนผู้ที่ไม่สามารถเป็นแรงงานอาสาได้ เนื่องจากไม่มีความถนัดหรือทักษะในด้านการก่อสร้าง จะมา

ช่วยจัดเตรียมสวัสดิการดังกล่าวเอง  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ

ประชาชนในชุมชน โดยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ อยากให้โครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   

เพราะประชาชนในชุมชนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากผลงานที่ร่วมกันทำขึ้น 

 7) ตรวจผลงาน 

 เมื่อการก่อสร้างสิ้นสุด ส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้เข้าไปตรวจผลงาน เพื่อตรวจ

ความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนการเปิดให้ใช้งาน ซึ่งโครงการก่อสร้างโดยใช้แรงงานอาสาที่ผ่านมาทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงมีความไว้วางใจในคุณภาพของการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 159

สถาบันพระปกเกล้า 

เป็นอย่างดี   ทั้งนี้เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วน จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ โดยกระบวนการ  

ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้วิธีการในการประสานงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

กล่าวคือ ในส่วนที่เป็นทางการคือ การเสนอโครงการและรูปแบบการดำเนินงานผ่านสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล และประชาคมหมู่บ้าน และส่วนที่ไม่เป็นทางการคือ การประสานเพื่อหาแรงงานอาสาที่มาจากประชาชน 

โดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งถือได้ว่า เป็นกระบวนการดำเนินงานที่ต้องอาศัยทั้งระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

และศิลปะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้สร้างความร่วมมือจากประชาชนผู้ที่เสียสละมาเป็นแรงงานอาสา

เพื่อชุมชนโดยรวม รวมทั้งสร้างการยอมรับหรือไว้วางใจกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน

พื้นที่ 

ภาพแสดงขั้นตอนและกระบวนการทำงานตามโครงการแรงงานอาสา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ในการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประชาชนเป็นกลไกหลักในการดำเนินการ   

ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงวางตัวเองไว้ในบทบาทของหน่วยงานสนับสนุนที่คอยอำนวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน  ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ ก็จะลงไปยังพื้นที่ในหมู่บ้านที่จะดำเนินโครงการ

เพื่อนำเสนอโครงการ และสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนว่า ในลักษณะโครงการดังกล่าวควรจะใช้วิธีการ

จ้างเหมาจากภาคเอกชน หรือประชาชนในชุมชนจะร่วมแรงร่วมใจกันทำเองลักษณะ “แรงงานอาสา” ที่ทางชุม

ชนมาร่วมกันทำ ใครอยากมาก็มา ไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร แต่ทุกครั้งที่มีการนำเสนอในลักษณะแบบนี้ พบว่า 

ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินการกันเอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุ

ทุกอย่างให้แก่ประชาชน  กระบวนการดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนผู้เข้าร่วมในการ

ดำเนินงานตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงได้ตลอด

ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การดำเนินการก่อสร้าง และการตรวจสอบผลงานซึ่งเกิดจาก

การดำเนินงานของประชาชน 
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ภาพแสดงการดำเนินโครงการแรงงานอาสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงนั้น แกนนำองค์กรชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็น

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเห็นว่า เป็นการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี 

โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้แรงงานอาสาที่ประชาชนในแต่ละชุมชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการและตรวจสอบตลอดกระบวนการดำเนินการ ซึ่งเป็นการสร้างความ

โปร่งใสในการดำเนินการที่ชัดเจน 

 การดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงโดยวิธีการ  

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างโดยใช้แรงงานอาสานี้ ส่งผลให้เกิดโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น 14 โครงการ 

โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีการร่วมตัดสินใจ 

ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบเพื่อการให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/

กิจกรรมเกิดความโปร่งใส แม้จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อย แต่ประสบความ

สำเร็จสูงสุดเพราะโครงการล้วนตอบสนองความต้องการของประชาชน  เช่น ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  

พื้นฐาน ทั้งถนน สะพาน แหล่งน้ำ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงเปิดให้ประชาชนตัดสินใจจะจ้างเหมา

หรือซื้อวัสดุมาก่อสร้างเอง ทำให้ได้ปริมาณมากกว่ากัน อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบด้วยว่าการจัดซื้อคุ้มค่ากับ
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งบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ หากมีเงินเหลือก็นำไปใช้ทำโครงการอื่นต่อ วิธีดังกล่าวยังสร้างความรู้สึกในการเป็น

เจ้าของอีกด้วย  

 เนื ่องจากแต่เดิมการก่อสร้างต่างๆ ใช้ว ิธ ีการจ้างเหมาให้เอกชนมาดำเนินการ เช่น กำหนด  

งบประมาณในการก่อสร้าง 100,000 บาท ผลที่ได้คือ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 50 กว่าเมตร หนา 15 ซม. ซึ่ง

เป็นลักษณะสากล แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้วิธี “แรงงานอาสา” โดยให้ประชาชนทราบว่า ถ้าประชาชนมาร่วมมือ  

ร่วมแรงกันทำเอง หาทีมงานกันเองในหมู่บ้านที่มีความรู้ความสามารถในด้านการก่อสร้างมาทำงานร่วมงานกัน 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ แล้วมอบหมายให้ประชาชนดำเนินการเอง

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลก็มาร่วมเป็นแรงงานด้วย ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่า ถ้า

ประชาชนมาร่วมกันดำเนินการก่อสร้างซึ่งได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไป แต่ได้ปริมาณของผลงาน

ที่มากกว่าการจ้างเหมาจากเอกชน ซึ่งเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น ผลงานที่ออกมาจะเป็นการตรวจสอบโดย

ประชาชนเอง และท้ายที่สุด จะเห็นผลลัพธ์ในการดำเนินการที่ว่า ประชาชนสามารถร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อ

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความสามารถของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า นี่คือ กระบวนการมีส่วนร่วมที่

ประชาชนร่วมคิดแล้วก็ดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบและประเมินผลของด้วยตนเอง 

 จากการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเกิดความภูมิใจในผลงาน 

และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชน 

โดยมีการเสนอความต้องการให้มีการก่อสร้าง หรือพัฒนาโครง สร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านของตน

ตามมา ซึ่งจากเดิมที่เป็นการเสนอความต้องการเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงลงไปดำเนินการให้   

มาเป็นการเสนอความต้องการ และเสนอตัวเข้ามาเป็น “แรงงานอาสา” ร่วมด้วยกับทางองค์การบริหารส่วน

ตำบล ส่งผลให้ภารกิจในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสามารถดำเนินการได้มากขึ้น และตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง 

 การทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ มีผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการยอมรับในผลการ

ทำงาน เกิดความพึงพอใจในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลที่เกิดจากการทำงานร่วมกันดังนี้ 

 1)  มีการตรวจสอบการทำงานโดยภาคประชาชนและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 2)  เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนในการคิดการตัดสินใจในกิจกรรม

โครงการ 

 3)  เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนและประชาชน 

 4)  เกิดจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกันในโครงการ/กิจกรรมที่ทำร่วมกับประชาชน 

 5)  เกิดการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการสู่ภาคประชาชนโดยตรง 

 6)  ประชาชนในชุมชนเกิดความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังแสง 
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 7)  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 

 8)  ประชาชนเกิดองค์ความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการวางแผน และการกำหนดยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาองค์กรโดยชุมชน 

 9)  เกิดความรักและความสามัคคีความผูกพันในระดับชุมชน องค์กรและประชาชน 

 10)  เกิดการสนองความต้องการของประชาชนโดยตรง 

 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงให้ชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยส่งเสริมให้

ประชาชนเป็นผู้ริเริ ่ม/ผู้กระทำ เริ่มจากการวางนโยบาย แผนงาน โครงการ  กิจกรรมโดยให้ประชาชนได้มี

โอกาสเข้าร่วมเป็นภาคีในการดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มีโอกาสได้  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน ประชาชนเป็นผู้กำหนดปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

การวางแผนงาน การออกแบบในการพัฒนาให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพวกเขา

ได้ และประชาชนมีอำนาจในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับผู้บริการ ประชาชนยังเข้าไปร่วมควบคุมดูแล

ในฐานผู้ตรวจสอบ ผู้ร่วมกำหนดนโยบาย การดำเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงใน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งประชาชนได้ตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังแสงและยังได้ดูแลในเรื่องความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของโครงการร่วมกัน 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ปัจจัยสำคัญที ่ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยใช้แรงงานอาสาประสบความสำเร็จ และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีดังต่อไปนี้  

 1) ผู้บริหาร 

 เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงมีความเป็น

เลิศ ในด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม จนได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2550 จากสถาบันพระเกล้า 

คือ ความใส่ใจและตั้งใจจริงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลวังแสงให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้านๆ อันจะนำไปสู่การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด โดยพื้นฐานการทำงานร่วมกันของชุมชน 

 ความใส่ใจและความตั้งใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงนี้ สะท้อนได้จากความพยายาม

ในการดำเนินการในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยมีแนวคิดที่ว่า 

ถ้าทำคนเดียวก็โปร่งใสคนเดียว ซึ่งแต่เดิมนั้นการบริหารงานของหน่วยงานท้องถิ่นทั่วไป มักจะให้อำนาจในการ

ตัดสินใจแก่ผู้บริหารขององค์กรเป็นหลัก ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ การดำเนินงานตามแนวทางที่

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นผลของการพัฒนาหรือการให้บริการต่างๆ ขององค์กรเป็น

หลัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจึงเล็งเห็นปัญหาที่ในประเด็นนี้ จึงมีแนวความคิดและความตั้งใจ

ในการบริหารงานให้เกิดการมีส่วนร่วมแต่ละภาคส่วน เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วม  
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ตรวจสอบ ไปด้วยกันในชุมชน  นอกจากนี้ยังพยายามผลักดันให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเสนอความต้องการ

ของตนเอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าใจและสามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้

อย่างเหมาะสม และมีความพยายามในการประชาสัมพันธ์และส่งมอบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญให้แก่ประชาชนใน

พื้นที่ เพื่อที่ต้องการจะให้ทุกคนร่วมรับรู้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ซึ่งเป็นแนวทางใน

การสร้างความโปร่งใสโดยให้มีการตรวจสอบจากประชาชนอย่างเปิดเผย  

 ในอดีตแนวทางการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจะเป็นในลักษณะที่ทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้พิจารณาให้แก่ชุมชนว่าควรพัฒนาอย่างไร เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ก็มีการประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันในทีมผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งค้นพบว่า 

การดำเนินการโดยพิจารณาจากมุมมองขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง ในบางโครงการยังไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้  พอหลังปี พ.ศ. 2544 จึงมีการคิดรูปแบบใหม่ว่า องค์การบริหาร

ส่วนตำบลไม่ควรเข้าไปดำเนินการ ต้องถอยหลังมาให้ประชาชนมามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมมีศัพท์

ของคำว่า “ให้ประชาชนมีส่วนร่วม” ในการดำเนินการในทุกระดับ จึงสอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังแสงที่จะทำ จึงมีการดำเนินการนำแนวคิดการพัฒนาและการดำเนินโครงการต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงไปประสานกับชุมชน เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชน หากโครงการ

หรือแนวทางใดทางชุมชนพิจารณาว่าเหมาะสมก็จะผลักดันให้ชุมชนร่วมคิดหาแนวทางในการดำเนินการ รวม

ทั้งมาร่วมดำเนินการตามโครงการนั้นๆ จากเดิมที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงคิดโครงการแล้วเชิญชวน

ประชาชนให้มาร่วม กลายมาเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้เริ่มคิด นำเสนอ ดำเนินการ และตรวจสอบประเมินผล 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงถอยหลังมาเป็นแค่ที่ปรึกษา เป็นผู้กำกับดูแล เป็นผู้ประสานงานแทน ให้

ประชาชนมาเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการ

มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  

 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนวังแสง เพราะยอมรับในความสามารถและความตั้งใจจริงของนายกฯ ที่

ต้องการให้ประชาชนมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงให้ก้าวหน้า ลักษณะที่โดดเด่นของ

นายกฯ คือ ความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ชุมชน 

และหน่วยงานภายนอกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันตามกำลังความสามารถได้เป็นอย่างดี 

 2) ศักยภาพและวัฒนธรรมความมีน้ำใจของประชาชน 

 ปัจจัยพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สำคัญคือ เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ 

ทั้งในด้านความสามารถและด้านจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นทุนมนุษย์ที่เป็นฐานสำคัญในการ

พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง สามารถผลักดันให้มีการนำความรู้ความสามารถ

และทักษะของประชาชนในพื้นที่ในด้านงานก่อสร้าง มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านกระบวนการ “แรงงาน

อาสา” ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงได้อย่างเหมาะสม 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสามารถมอบหมายภารกิจ และมอบอำนาจการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง  

พื้นฐานให้แก่ประชาชนที่ขันอาสา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยมิต้องกังวล

เกี่ยวกับผลลัพธ์ในการดำเนินงานของโครงการ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของประชาชนใน
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การดำเนินการดังกล่าว  โดยคอยอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  

 นอกจากนี้ จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้แนวคิดแรงงานอาสา

ประสบความสำเร็จ คือ วัฒนธรรมการเกื้อกูลกันและความมีน้ำใจที่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐาน

ของคนในสังคมชนบท ที่มีความใกล้ชิดกัน และเรียนรู้ทักษะในการพึ่งพออาศัยกัน ส่งผลให้พื้นฐานของความ

คิดของประชาชนในพื้นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความคิดในการอาสาเข้ามา

ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ

ประโยชน์ของชุมชน ทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงการจัดการทุนทางสังคมที่ประชาชนร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่น

ทางสังคมขึ้นนั่นเอง 

 3) กระบวนการติดต่อสื่อสารกับภาคประชาชน 

 กระบวนการในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงและชุมชน เน้นกระบวน 

การสื่อสารแบบสองทาง (2-way communication) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงมีความพยายามใน

การส่งข่าวสาร ข้อมูล การดำเนินงานของหน่วยงานให้ประชาชนรับรู้ในหลายช่องทาง และเป็นประจำ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ซึ่งเป็นการสร้าง

ความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีกระบวนการในการรับ

ทราบข้อมูล ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนกลับมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนิน

งานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง และเป็นกระบวนการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในกระบวนการในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสามารถใช้ศิลปะในการ

สื่อสารกับชุมชนทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสม อาจด้วยลักษณะพื้นที่ที่มี

ขนาดเล็ก และสภาพสังคมเป็นแบบชนบท ทำให้ความใกล้ชิดในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่าย ผู้บริหาร

และพนักงานของรัฐที่ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงก็เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกมีความ

แปลกแยกระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ส่งผลให้สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่าง

กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

บทสรุป 

เห็นได้ว่าเบื้องหลังแห่งความสำเร็จในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ 

จังหวัดมหาสารคาม คือ การบริหารจัดการการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางในการทำงาน เน้นการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน จึงก่อให้เกิดความ

สำเร็จในการทำงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ การบริการจัดการการทำงานแบบเป็นทีม เริ่มจากผู้บริหารมีวิสัย

ทัศน์แบบมีส่วนร่วมมีเป้าหมายที่เด่นชัดมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการเปิดกว้างในการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบ ผู้บริหารเน้นการกระจาย

อำนาจสร้างความผูกพันที่เหนียวแน่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
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ผู้มาติดต่อรับบริการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้ามาดำเนินการร่วมกันตั้งแต่ร่วมคิดริเริ่มโครงการ 

ร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันติดตามและประเมินผลงานเพราะผลงาน

เพราะผลสำเร็จที่ได้รับคือการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการที่สร้างความสุขให้ชุมชนประชาชนอย่างแท้จริง 

บทเรียนที่ได้จากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเน้นความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล  

วังแสง มีดังนี้ 

 1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แบบมีส่วนร่วม 

 จุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงคือ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์แบบมี

ส่วนร่วม คือให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชน ไม่ยึดกับอำนาจที่ตนมี ซึ่งจะเห็นได้

จากความพยามถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจของตนเองไปยังภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ

ประชาชน เพราะมีฐานความคิดที่สำคัญคือ การรับรู้และตัดสินใจร่วมกันจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส  

 ลักษณะดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรเกิดขึ้นกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป เพราะงาน

ด้านท้องถิ่นเป็นงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้รับประโยชน์จากนโยบายและการดำเนินการใน

การพัฒนาต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยแนวคิดหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เรื่อง

ของการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ในที่นี้ การกระจายอำนาจที่ดีที่สุดคือ มิใช่เพียงการกระจาย

อำนาจจากส่วนราชการส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่พึงกระจายอำนาจในการดูแลตัวเองลง

ไปสู่ประชาชนด้วย เพื่อให้ประชาชนกลายเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า การสร้างการมีส่วนร่วมนั้น มิใช่เพียงการวิธีการที่นำประชาชนไปสู่การสร้างความ  

เข้มแข็งของชุมชน แต่การมีส่วนร่วมยังสร้างกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ

ได้อย่างชัดเจน และความโปร่งใสดังกล่าวจะเป็นเสมือนแรงดึงดูดให้เกิดกระบวนการยอมรับและอยากเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนา อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่สร้างความโปร่งใส ในขณะ

เดียวกันเมื่อเกิดความโปร่งใสในการดำเนินการก็จะนำไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพราะฉะนั้น   

การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน และส่งผลถึงกันและกัน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังแสงมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่าง  

น่าชื่นชม 

 2) การวางบทบาทเป็นผู้อำนวยการ/พี่เลี้ยงให้แก่ชุมชน 

 กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่สำคัญคือ องค์กรท้องถิ่นต้องปรับบทบาทของ

ตนเองจากเป็นหน่วยงานที่เป็นหลักในการดำเนินการ คิดโครงการแล้วเชิญชวนประชาชนให้มาร่วม กลายมา

เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้เริ่มคิด นำเสนอ ดำเนินการ และตรวจสอบประเมินผล โดยองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังแสงถอยหลังมาเป็นแค่ที ่ปรึกษา เป็นผู้กำกับดูแล เป็นผู้ประสานงานแทน บทบาทดังกล่าวเป็น  

สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ดี การวางบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงกระทำอย่างรอบคอบ เพราะดังที่

กล่าวมาแล้วว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น การสร้างกระบวนการ
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มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบถึงสถานะหรือบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชน รวมทั้งลักษณะของชุมชนในพื้นที่ ประกอบกับความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุนชน พิจารณาทั้ง 3 ด้านควบคู่กัน เพื่อที่จะทำให้รู้บทบาทในปัจจุบันและผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถกำหนดสถานะหรือบทบาทที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

และพื้นที่ของตน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยปรับบทบาท

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการเองทุกอย่างตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด 

และประชาชนเป็นเพียงผู้รอรับผลการดำเนินงานเท่านั้น มาเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินโครงการร่วมกันกับหน่วยงาน และเมื่อกระบวนการมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวประสบความสำเร็จ ทั้ง

ในด้านการดำเนินงานที่บรรลุผล และการสร้างศักยภาพของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจึงปรับ

บทบาทของตนเองให้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก และคอยสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ โดยให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด ทำ และตรวจสอบการโครงการ (ดังภาพที่ 5) ซึ่งเป็นการปรับ

บทบาทเพื่อสร้างประชาชนให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  นอกจากนี้แล้วการ  

มีผู ้บริหารที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจสถานะหรือรูปแบบชุมชน สังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเอง จะสามารถปรับบทบาทและสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมให้แก่

องค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพบทบาทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยง  

ส่วนประชาชนเป็นผู้ดำเนินการและตรวจสอบ 
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 3) การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้ามาดำเนินการร่วมกันตั้งแต่ร่วมคิดริเริ่มโครงการ ร่วมคิด ร่วมกัน

ตัดสินใจ ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันติดตามและประเมินผลงานจะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากการ

สร้างฐานความคิดความเป็นเจ้าของร่วมกันให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนมาเป็นเจ้าของโครงการ การพัฒนา

ชุมชนในแนวทางดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาโดยมีพื้นฐานจากปัญหาและความต้องการของประชาชน การ

ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการตรวจสอบภาคประชาชน ฐานความคิดดังกล่าว 

ส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงที่มีความเป็นเลิศ ด้านโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นต้นแบบทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถนำไปปรับ และ

ประยุกต์ใช้ตามหลักการและแนวทางการบริหารดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผล

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสามารถสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารได้นั้น เนื่องจากผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงมีวิสัยทัศน์ในด้านการมีส่วนร่วม และสามารถประสานให้เกิดความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้รับผลเป็นหลักจากการดำเนินงานขององค์กร และ

สามารถเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในชุมชน โดยมีฐานความคิดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการ

บริหารอย่างแท้จริง และกำหนดแนวทางการบริหารโดยคำนึงถึงศักยภาพและปัจจัยแวดล้อมของหน่วยงาน  

 

การเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ 

การนำความรู้จากกรณีศึกษาเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นั้น จุดที่ต้องเน้นย้ำ คือ การศึกษาโครงการเป็นเลิศ 

(Best Practices) มิใช่ให้นำไปลอกเลียนแบบ  หากแต่เป็นวิธีการปรับปรุงตนเองด้วยเรียนรู้จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งวิธีการศึกษาเช่นนี้มีประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น ช่วยไม่ให้ยึดติดกับอดีตที่อาจ

เคยประสบความสำเร็จ  ช่วยผลักดันให้มองโลกภายนอก  ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ และที่

สำคัญอาจจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

หากผู้อ่านต้องการนำกรณีศึกษาเหล่านี้เป็นแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรของตน จำเป็นต้องมี

การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) เลือกประเด็นการพัฒนา ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือประเด็นที่ต้องการพัฒนา 

 2) เลือกองค์กรต้นแบบ ในกรณีนี้คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า หรือ

โครงการเป็นเลิศ 

 3) เก็บข้อมูลขั้นต้นเป็นการศึกษาจากเอกสารฉบับนี้ ซึ่งข้อมูลเหล้านี้ยังไม่เพียงพอ ควรดูจากเอกสาร

อื่นๆ รวมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ ขอติดต่อเข้าไปดูงานจริงจากพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้

รับรางวัล 
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 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง รวมทั้งประเด็นที่เป็นช่องว่างต้องปรับปรุง 

 5)  สื่อสารภายในองค์การ หมายถึงการชี้แจงให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ สร้างทีมงานและสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน รวมทั้งสร้างความเห็นชอบในการดำเนินการ 

 6) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื ่อปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารและการบริการรวมทั้งการ

ติดตามประเมินผล 

ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ เชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้โครงการ กิจกรรมและวิธีการทำงานที่

เป็นเลิศตามแบบฉบับของตนเอง และประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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การยกระดับการบริการสาธารณะด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
หรือ People’s Audit for Thailand (PATH) 

     

 

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล 

สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

การยกระดับการบริการสาธารณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ People’s Audit for 

Thailand (PATH) คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณะ

ที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้ประชาชน โดยในการดำเนินโครงการจะมีการใช้เทคโนโลยีของการมีส่วนร่วมรูปแบบ

ต่างๆเข้าไปเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจะเข้ามาร่วมยกระดับการบริการตั้งแต่ขั้น

ตอนการริเริ่ม การให้ข้อมูล วางแผน ปรึกษาหารือ ร่วมปฏิบัติและประเมินผล ตลอดจนรับผลประโยชน์ และ

รับผิดชอบร่วมกันกับผู้ให้บริการ  

กระบวนการนี้เป็นการยกระดับการบริการที่ผู้ให้บริการประสงค์จะดำเนินการให้เป็นที่พึงพอใจของ  

ผู้รับบริการ ไม่ว่าผู้รับบริการจะเป็นใคร โดยในการยกระดับการบริการนี้จำเป็นต้องมีปัจจัยนำเข้าที่มาจาก  

ผู้รับบริการเป็นสำคัญ  

ถึงแม้คำว่า People’s Audit จะแปลตรงตัวว่าการตรวจสอบโดยประชาชน แต่ในความเป็นจริงคงไม่มี

ใครอยากให้ใครตรวจสอบ หรือมาชี้หน้าว่ากัน ดังนั้น เพื่อการทำงานที่มีส่วนร่วม และไม่รู้สึกว่าคอยจับผิดแต่

ประชาชนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งการติดตามตรวจสอบ และผู้ถูกตรวจสอบก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการ

คอยจับผิด แต่ร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

People’s Audit จึงเป็นแนวคิดที่สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมต่างๆมากมาย ให้สามารถนำ

มาสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้ได้ในทุกภาคส่วน นำไปสู่การสร้างความไว้วางใจกันในที่สุด   

โครงการการยกระดับการให้บริการสาธารณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน: หรือ People’s 

Audit for Thailand (PATH) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเครือข่ายหลายๆ 

หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

หรือ UNDP ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ และสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการให้

บริการสาธารณะที ่ร ัฐและท้องถิ ่นจัดให้แก่ประชาชน เพราะจะทำให้ประชาชนได้แสดงความพึงพอใจ   
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ความต้องการหรือความห่วงกังวลต่อการบริการ อีกทั้งเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินการให้บริการนั้นๆ ได้  

หากมีโอกาส อันจะเป็นการสร้างการเป็นหุ้นส่วนของการทำงานร่วมกัน เกิดความไว้วางใจกันในการทำงาน   

ภาคผู้ให้บริการก็จะได้รับการร่วมมือที่ดี ผู้รับบริการซึ่งหมายถึงประชาชนก็จะได้รับการบริการที่ดีตามความ

ต้องการ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเรื่องการบริการตั้งแต่แรกๆ  จะอำนวยประโยชน์ต่อผู้ให้

บริการโดยรวม เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งไปในตัว เพราะรูปแบบการบริการมาจากความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง 

การดำเนินโครงการนี้จึงเริ่มโดยการศึกษาประสบการณ์จากนานาประเทศแล้วจัดทำแนวทางสำหรับ

ประเทศไทย การมีแนวปฏิบัติ การสร้างวิทยากร หรือผู้รู้จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาในพื้นที่

ต่างๆ  ทั่วประเทศ ทั้งนี้การสร้างพี่เลี้ยงโดยเครือข่ายจะดำเนินการในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งมีการทดลอง

ในพื้นที่ต่างที่อาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 พื้นที่คือ เชียงราย สกลนคร มหาสารคาม เพชรบุรี และสงขลา 

ทั้งยังขยายออกไปอีกหลายจังหวัด และนำไปสู่การเป็นหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรของสถาบันพระปกเกล้าใน

ปัจจุบัน 

ทั้งนี้หลักการที่ใช้ในการดำเนินโครงการนี้อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมา-  

ภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจน เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ  

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันเป็นการปฏิรูปการบริหาร

ที่เน้นการบริหารแนวใหม่ และที่สำคัญสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   

ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆ ด้านอีกด้วย 

ในต่างประเทศมีการดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกันมากมายและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป และมี

ข้อเด่นในแต่ละด้าน อาทิ การตรวจสอบสังคม หรือ  social audit ที่เหมาะกับการติดตามนโยบาย เป็นเรื่อง

ของการประเมิน การรายงาน การปรับปรุงการทำงานและจริยธรรมขององค์กร การตรวจสอบสังคมช่วยลด  

ช่องว่างระหว่างแนวคิด เป้าหมาย และความเป็นจริง ระหว่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเทคนิคในสร้าง

ความเข้าใจ เป็นการวัด และตรวจสอบ และรายงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการสังคม กระบวนการตรวจสอบ

สังคมสร้างผลกระทบต่อรัฐ สร้างคุณค่าให้กับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ด้อยโอกาสซึ่งไม่

ค่อยมีใครสนใจพวกเขา การตรวจสอบสังคมเป็นการสร้างธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสำนึกรับผิดชอบ 

(accountability) และความโปร่งใส (transparency) ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กรทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 

การตรวจสอบสังคมมุ่งเน้นที่ประเด็นผลกระทบทางสังคมที่มักถูกละเลย วิธีการนี้มีใช้ในหลายประเทศ เช่น

อินเดีย ปากีสถาน โดยเรียก Social Audit ขณะที่ประเทศอื่นเรียกอย่างอื่น และมีวิธีการที่ต่างออกไป เช่น   

ในอินเดียเอง และฟิลิปปินส์  ก็มีการใช้ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน Report Card ประเทศทาง

ยุโรปหลายประเทศ ก็มีเทคนิคที่ต่างๆออกไป มีการนำรูปแบบของธรรมนูญพลเมือง (Citizen’s Charter) 

และหุ้นส่วนพลเมือง (partnerships) มาใช้  นอกจากนี้ที่ฟิลิปปินส์ก็มีวิธีการอื่นๆอีก อาทิ การสร้างการบริการ

ที ่เป็นเลิศ ( Public Service Excellence Program-PSEP) มีการใช้เทคโนโลยีของการมีส่วนร่วม 

(Technology of Participation –TOP) รูปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง  
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สำหรับประเทศไทยนั้นสถาบันพระปกเกล้าได้บูรณาการรูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ เข้าด้วยกัน และให้

มีการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยจัดเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเรียนรู้

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และสามารถนำไปใช้ได้จริง 

      

ภาพ 1 การทำงานร่วมกันของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้มีวิธีการที่มีทั้งเริ่มจากภายนอก (Outside in) และจากภายใน (inside out)  

 เทคนิคที่เริ่มจากภายนอกเช่น 

  1.  การค้นหาความต้องการของประชาชน 

 2.  การเข้าถึงชุมชนทางบวก 

  3.  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การสนทนาแบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม และการวางแผนแบบมีส่วนร่วม     

วิธีการที ่เริ ่มจากภายในหน่วยงานเอง  เช่น การสร้างการบริการที่เป็นเลิศ หรือ Public Service 

Excellence Program 
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วิธีการที่มีการบูรณาการทั้ง 2 วิธี เช่น การเป็นหุ้นส่วนพลเมือง การสร้างธรรมนูญพลเมือง การสร้าง  

ตัวแบบในการดำเนินการ การวางแผนในการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

การยกระดับการให้บริการสาธารณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการดำเนินการ  

ที่สอดคล้องกับเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะเป็นการเน้น  

ที่ประชาชน เป็นการประเมินโดยประชาชนเองและประชาชนจะร่วมรับรู้ในการทำงานของหน่วยงานผู้ให้บริการ 

 

กระบวนการยกระดับการบริการ

 

การสร้างพลังในการดำเนินการยกระดับการบริการให้เป็นที่ต้องใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จะเริ่มได้ด้วยการสร้างพลังใจ แรงบันดาลใจ 

นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และนำไปปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงหรือยกระดับการบริการแล้วจึงย้อนกลับมาสู่การ

สร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการมี

ความเต็มใจมีจิตสำนึกสาธารณะที่จะทำร่วมกันหรือทำด้วยใจ (Internalization) ทั้งหมดจะนำไปสู่การสร้าง  

ภูมิตุ้มกันที่หาค่ามิได้ในสังคมนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆจำเป็นต้องมีปัจจัยต่างๆ ที่ช่วย  

เอื้อต่อการประสบความสำเร็จ ปัจจัยต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นเองมิได้แต่ด้วยพลังต่างๆ ที่มาจากทุกคนร่วมกัน 

inclusive  อาทิการต้องทำร่วมกันมิใช่ทำคนเดียว กลุ่มเดียว  ต้องมีความสนใจ interest ที่จะทำ มีความคิด

ริเริ่ม initiative  ใช้ปัญญา intelligence จึงจะเกิดนวัตกรรม innovation ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการ

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้ ในการจะทำอะไรหากไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน interactive งานจะสำเร็จได้ยาก และ

ขณะที่กำลังนำนวัตกรรม ไปปฏิบัติ implementation เสริมแรงกัน invigorate และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

interchangeable  ประเมินผล เมื่อเห็นผลงานมีการปรับปรุงจริง  improvement จะเกิดความประทับใจ 

impressive มีผู้มาให้กำลังใจแสดงความประทับใจ ชื่นชม impressive เป็นแรงจูงใจ incentiveให้เกิด  

แรงบันดาลใจ inspiration ที่จะทำต่อเนื่องไป  ดังเป็นการแสดงในภาพที ่2 ที่วงกลมวงในเป็นขั้นตอนสำคัญ

ของกระบวนการ People’s Audit ส่วนวงจรภายนอกจะเป็นปัจจัยที่ต้องมีเพื่อเอื้อให้วงจรภายในขับเคลื่อนไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหัวใจของการดำเนินการก็คือการมีใจรักที่จะทำ อุทิศเวลา สติปัญญา

และแรงกาย แรงใจมาร่วมโครงการ ที่เรียกว่า ทำด้วยใจรักนั่นเอง 
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ภาพ 2 วงจรของการยกระดับการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

 

      

      

     

 

 

 

  

 

 

 

 

ในกระบวนการต่างๆ  จะมีกิจกรรมย่อยๆ  อีกจำนวนมาก  แต่ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบและตัดสินใจ

ร่วมกันของทุกฝ่าย และการคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ และหน่วยงานที่ให้บริการด้วย เพื่อนำไปสู่การยกระดับ

การบริการอย่างแท้จริง 

ในการเริ่มต้นกิจกรรมสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ  การมีความรู้ที่จะดำเนินการ มีความตระหนักที่จะสร้างการ

บริการที่ดี และเปิดโอกาสให้ประชาชนและฝ่ายต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมแล้วจึงดำเนินการร่วมกัน รวมเป็น

สามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้เพื่อการดำเนินโครงการยกระดับการให้บริการ 

People’s Audit เป็นแนวคิดและหลักการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่เมื่อประชาชน

หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตั้งแต่เริ่มแรก การติดตามการทำงานจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติและเป็นมิตร ไม่มีการ

สร้างความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและเป็นการสร้างทุนทางสังคม  

อันเป็นแนวทางสู่การเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

People’s Audit จึงเป็นการเข้ามาร่วมกันคิด ทำ ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปรับปรุง

การทำงานร่วมกัน มิใช่การเพียงมาชี้นิ้วตำหนิโดยประชาชนแต่ให้ประชาชนมาร่วมคิดไปด้วยกันนั่นเอง   

จึงสามารถปรับใช้กับกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชนหรือครอบครัว  
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ตัวอย่าง
โครงการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน(People’sAudit)

 

โครงการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) พื้นที่เขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ /พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 1. ในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้นำความรู้จาก People’s Audit ไปพัฒนาใช้ใน

กิจกรรม ดังนี้ 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2548-2549 หลังจากสถาบันพระปกเกล้านำความรู้หลักสูตรดังกล่าวไป จัดอบรม

เผยแพร่ ได้จัดตั้งคณะทำงาน ขึ้น 4 ชุด เพื่อทดลองยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (People’s Audit) พื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ประกอบด้วย 

 คณะทำงานชุดที่ 1 การปรับปรุงโครงการเทศบาลพบประชาชน 

 คณะทำงานชุดที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการต้อนรับของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 คณะทำงานชุดที่ 3 การปรับปรุงห้องสุขาเทศบาลนครหาดใหญ่พื้นที่เขตเทศบาล เมืองบ้านพรุ 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 คณะทำงานชุดที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กศูนย์ที่ 

1 ศูนย์ที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ 

 2.  ผลการทำงานนั้น  มีผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงโครงการเทศบาลพบประชาชน ประสบผลสำเร็จในด้าน 

 -  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนนำร่องที่ทดลองเก็บข้อมูล คือ ชุมชนบ้านจ่า และ 

ชุมชนริมควน โดยประชาชนเต็มใจให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามสามารถนำผลกลับมา

วิเคราะห์ได้ โดยอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 

 -  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที ่ภาครัฐ โดยช่วยประสานงาน/เตรียมสถานที่สำหรับปฏิบัติ

กิจกรรมแต่ละครั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 -  การมีส่วนร่วมของนักการเมืองท้องถิ่น  โดยประสานงานกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน

ที่ตนดูแล 

 และจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดการเปลี่ยนดังนี้ 

 - ทำให้ทราบปัญหาของแต่ละพื้นที่ ว่าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 

เช่น ต้องการให้ออกโครงการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แทนวันธรรมดา ซึ่งประชาชนชาวชุมชน
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สามารถไปร่วมกิจกรรมได้สะดวก,เห็นด้วยในเรื่องของการใช้พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม,ฯลฯ 

 -  สำหรับความต้องการ เช่น ต้องการให้จำหน่ายสินค้าราคาถูก,มีความพึงพอใจในการให้บริการ

ด้านเวชภัณฑ์ของเทศบาล,ต้องการเรื ่องแสงสว่างเพิ ่มเพื ่อความปลอดภัยในชีวิตและ  

ทรัพย์สิน 

 สำหรับสิ่งที่นำมาสู่ความภาคภูมิใจ มีดังนี้ 

 -  สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 

 -  ทำให้ภาครัฐ-ภาคประชาชน-ภาคการเมือง เกิดความเข้าใจซึ่งกันมากขึ้น ลดปัญหาช่องว่าง 

และขจัดความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง 

 -  สามารถทำให้ภาคประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็น มากขึ้น 

 -  ทำให้ภาคการเมืองเข้าใจปัญหาความต้องการของประชาชน และนำไปสู่การแก้ไข 

 กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการต้อนรับของเทศบาลนครหาดใหญ่  ประสบผลสำเร็จดังนี้ 

 -  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ-ภาคประชาชน-ภาคการเมือง เห็นถึงความสำคัญของปัญหาเช่น สถานที่ไม่

สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่แต่งกายไม่สุภาพ พูดจาไม่ดี  ฯลฯ ซึ่งนำไปสู่ผลของการ

เปลี่ยนแปลงที่ตามมา คือ 

 -  การปรับปรุงสถานที่เป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้น มีความสะอาดขึ้น 

 -  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับเป็นสัดส่วน แต่งกายเรียบร้อย พูดจา มีมรรยาท 

 -  มีการปรับปรุงในเรื่องส่วนหน้าที่ให้บริการแบบรวมศูนย์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก

มากขึ้น จึงทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเรื่องของ 

 -  การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 

 -  การได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ทัศนคติ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยกัน

ปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น 

 กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงห้องสุขาเทศบาลนครหาดใหญ่  ประสบผลสำเร็จดังนี้ 

 -  เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันระดมความคิดเห็น ค้นหาปัญหา ความต้องการเพื่อนำมา

ทำการปรับปรุง 

 -  การให้ความร่วมมือของประชาชนที่มาใช้บริการแล้วช่วยกันตอบแบบสอบถาม 

 สิ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

 -  ทำให้ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็น จัดสรรงบประมาณให้จำนวนหนึ่งสำหรับ

ทำการปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ที่ทำการสำรวจมา 
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่” 178

สถาบันพระปกเกล้า 

 สิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจตามมา 

 -  เห็นถึงการระดมสมองเพื่อการมีส่วนร่วมและนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของห้องสุขา

แบบเดิมสู่ห้องสุขาแบบใหม่ 

 -  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้นกว่าเดิม 

 กิจกรรมที่ 4  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1 

ศูนย์ที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ  ประสบผลสำเร็จดังต่อไปนี้ 

 - เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการช่วยกันค้นหาปัญหา ความต้องการของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้งสองศูนย์ 

 - ผู้ปกครองนักเรียนทั้งสองศูนย์ ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม และช่วยแนะนำเพิ่มเติม

ในสิ่งที่ยังขาดจึงทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา คือ 

 - มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน 

 - ความร่มรื่นของสถานที่ 

 - การเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

 สามารถนำมาสู่ความภาคภูมิใจในเรื่องของ 

 - การมีประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ทำให้เป็นที่ไว้วางใจและความศรัทธา

ของผู้ปกครองนักเรียน 

 - ทำให้เทศบาลเมืองบ้านพรุได้รับชื่อเสียงในเรื่องนี้มากขึ้น 

 - สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีความรู้อย่างสม่ำเสมอ      

 3.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  อาจแยกได้ดังนี้ 

 -  การเข้ามามีส่วนร่วมทุกระดับในภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติ 

 -  การกล้าเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ ้น ไม่ว่าความคิดเห็นจะผิดหรือถูก ก็

สามารถนำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้ 

 -  การเข ้ามามีส ่วนร ่วมของภาคการเม ืองตั ้งแต่ระดับผู ้บร ิหาร ,สมาช ิกสภาเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2549-2550  เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในอีกมิติหนึ่ง  โดยสรุปได้ดังนี้ 

 1. โครงการตาสับปะรดแจ้งภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข 

 2. โครงการปรับปรุงห้องสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงเรียน 

 3. โครงการชุมชนพัฒนา (กรณีศึกษาชุมชนหลังที่ว่าอำเภอหาดใหญ่) 



“การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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สถาบันพระปกเกล้า 

 ผลจากการทำกิจกรรมทั้ง 3 เรื่องนี้ มีผลสำเร็จที่ตามมา คือ 

 -  การร่วมกันค้นหาปัญหา ความต้องการ อันนำไปสู่จุดหมายปลายทางของการแก้ไขปัญหา 

โดยนำรูปแบบการอบรม People’s Audit  ไปประยุกต์ใช้ 

 -  การกล้าคิด กล้าแสดงออก การมีส่วนร่วม ในภาคประชาชนมีมากขึ้น 

 -  การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของปัญหา

และพร้อมร่วมมือช่วยกันแก้ไข 

 -  เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรภาคเอกชน กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนทหาร ตำรวจจึง

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง 

 -  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน เช่นโครงการตาสับปะรดแจ้งภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข  

 เดิมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างคนต่างอยู่ กลายเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตา ลดการเห็นแก่ตัวได้ใน

ระดับหนึ่ง,สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ด,ี ประชาชนมีความ

มั่นใจมากขึ้น 

 -  เกิดการพัฒนาภายในองค์กร คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของโครงการ

ปรับปรุงห้องสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงเรียนเพิ่มความใส่ใจมากขึ้น 

         -  เกิดการพัฒนาศักยภาพประชาชนในชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ มากขึ้นทำให้ประชาชนมีความ

ตระหนัก และตื่นตัว ต่อถิ่นฐานตนเอง  สามารถช่วยกันทำงานเป็นทีม เป็นระบบได้มากขึ้น 

 

สำหรับปัจจัยที่นำมาสู่ความสำเร็จของ 3 โครงการนี้ 

 -  ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ และร่วมผลักดัน  และสนับสนุนงบประมาณ 

 -  นอกจากที่ผ่านมาเห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนภาครัฐ,ภาคประชาชน,ภาคการเมืองแล้ว 

ยังทำให้องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร ทหาร ตำรวจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก  

ยิ่งขึ้น 

 -  การระดมสมอง ของทุกภาคส่วน  ซึ่งช่วยให้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการคลี่คลายปัญหา 

นำไปสู่ความต้องการของประชาชนส่วนรวมมากขึ้น 

 -  การเสียสละของส่วนรวม 

 -  การยอมรับ-และยอมตาม   ซึ่งกันและกันอย่างสมเหตุสมผล 

 -  การประสานงานที่ดี 

   

 




