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ค าน า 
 นกัวิชาการท่ีศึกษาการกระจายอ านาจจะมีความเช่ียวชาญในมีติใดก็ตาม มกัมีความคาดหวงัวา่การ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะช่วยให้อ าจากนั้นตกไปอยู่ในมือของผูท่ี้ใกล้ชิดกับ
ปัญหาเพื่อให้พวกเขาสามารถน าอ านาจหน้าท่ีท่ีได้มาน าไปแกไ้ขและบริหารงานทอ้งถ่ินของพวกเขาเอง 
แลว้ก็คาดหวงัวา่การกระจายอ านาจจะช่วยให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน
อยา่งใกลชิ้ด สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ินในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 
2540 และพ.ศ.2550 ท่ีก าหนดให ้“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลายยอ่มมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึน
ให้แก่ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั” ซ่ึงการให้ความเป็นอิสระเหล่าน้ีจะตอ้งมาพร้อมกบัการมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตยและการใหฝ่้ายต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทอยา่งแข่งขนัในการด าเนินกิจกรรม/นโยบาย 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริง เราจะพบผลลัพธ์ท่ีหลากหลายของพัฒนาการ
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัตามภูมิสังคม และการแข่งขนัทางการเมืองในพื้นท่ี จาก
การศึกษาบางส่วนก็ย ัง เห็นว่าการด า เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นขาดความเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นองคก์รท่ีเต็มไปดว้ยการเล่นพรรคเล่นพวก โดยกลไกการมีส่วนร่วมท่ีถูกออกแบบ
ตามกฎหมายก็ยงัใช้ไดไ้ม่เต็มท่ีหรือเป็นการส่วนร่วม “ตามพิธีกรรม” เท่านั้น ขณะท่ีงานศึกษาในยุคหลงั
บางส่วนก็ช้ีให้เห็นถึงการต่อรองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลไกการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินและ
นวตักรรมท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนจ านวนมากโดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเอง1 ดงันั้น แทจ้ริงแลว้ถา้เราตอ้งการท าความเขา้ใจว่า “การปกครองทอ้งถ่ินมีส่วนช่วยและสร้าง
ความชัดเจนในการเสริมสร้างประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งชุมชน” ก็หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้ง
เขา้ใจสภาพการณ์และผลด าเนินงาน (ท้ังในแง่ความส าเร็จและข้อจ ากัด) ของการปกครองท้องถ่ินภายหลัง
การกระจายอ านาจได้ส่งผลต่อประชาธิปไตยท้องถ่ินและความเข้มแขง็ของชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจริง ไปพร้อมกบั
การศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อน ามาเป็นกรอบคิด
ส าหรับท าความเขา้ใจ 
  ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์ข้อเสนอการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น: การปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ศึกษาสภาพการณ์และผลด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งต่อการ
พฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และเพื่อสังเคราะห์ขอ้เสนอเพื่อส่งเสริมองคก์ร

                                                                                       
1 ดูในท่ีมาและความส าคญัของปัญหาของบทท่ี  1 



ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาประชาธิปไตยและความเขม้แข็งของชุมชนในอนาคต โดยในงานวิจยัน้ี
จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 4 ส่วน คือ หน่ึง แนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน (Local Democracy) 
และแนวคิดเก่ียวกับชุมชน (Community) สอง ผลกระทบของสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินพื้นฐานตามกฎหมายท่ีมีต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งชุมชน สาม ประเด็นปัญหาของ
สถาบนัและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหวา่งทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความ
เขม้แข็งชุมชน และ ส่ี การสังเคราะห์ขอ้เสนอการพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ชุมชน 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียนงานช้ินน้ีอาศยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary research) ทั้ง
แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลกั ขอ้มูลบางส่วนจากงานวิจยัและต าราท่ีผูเ้ขียนเคยจดัท าหรือเคยน าเสนอ
เป็นแนวคิดเบ้ืองตน้ เช่น วุฒิสาร ตนัไชย (2557) การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย , วุฒิ
สาร ตนัไชย (2546) การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, วุฒิสาร ตนัไชย (2552) ยุทธศาสตร์
การปกครองท้องถ่ิน,  วุฒิสาร ตนัไชย และเอกวีร์ มีสุข. (2557). ระบบการปกครองทอ้งถ่ินประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจกัรไทย และ วฒิุสาร ตนัไชย สติธร ธนานิธิโชติ และเอกวร์ี มีสุข. (2557). การ
พัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยรัฐ ผูว้จิยัจึงน าเน้ือหาบางส่วนมาแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาตามท่ีระบุในเชิงอรรถ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในหัวข้อผลกระทบของสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพื้นฐานตามกฎหมายที่มีต่อ
ประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน ผูว้ิจยัตอ้งอธิบายความเป็นมาและขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และการ
ลงประชามติ  

เน้ือหางานวิจยับางส่วนเคยน าเสนอในการประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 
2557 วนัศุกร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 ในหวัขอ้เดียวกบังานวจิยั 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการชุดวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์ขอ้เสนอการกระจายอ านาจและ
การปกครองทอ้งถ่ินเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (The Synthesis of Policy Recommendations on 
Decentralization and Local Government for the Restructuring Thailand) โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก
สถาบนัพระปกเกลา้ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
การกระจายอ านาจและการก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการปฏิรูปสถาบนัทางการเมือง

และระบบราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 นอกจากจะได้เปล่ียนแปลง
โครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐไทยจากเดิมท่ีเป็นโครงสร้างท่ีเน้นการรวมศูนย์อ านาจไวท่ี้ระบบ
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองไวท่ี้ส่วนกลางผ่านการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัในการตรากฎหมายส าคญั และการจดัตั้งคณะรัฐมนตรีท่ีเป็น
ฝ่ายบริหารท่ีเป็นผูก้  าหนดและควบคุมนโยบายของการบริหารงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือ
การควบคุมและครอบง าอ านาจการบริหารและนิติบัญญัติผ่านระบบการเมืองท่ีรวมศูนย์และไม่เป็น
ประชาธิปไตยโดยระบบราชการทหารและพลเรือน ในขณะท่ีภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกภาครัฐมีบทบาท
จ ากดัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริหารงานภาครัฐและจดัสรร/ต่อรองอ านาจทางการเมือง 
ซ่ึงสภาพการรวมศูนยอ์ านาจทางการบริหารและทางการเมืองเขา้สู่ส่วนกลางทั้งจากรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยหรือจากรัฐราชการทหารและพลเรือนท่ีครอบง าการบริหารงานภาครัฐ
และกระบวนการนิติบญัญติัท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยช่วงก่อนพ.ศ.2540 ท าให้แนวโนม้การปกครองทอ้งถ่ิน
และการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินนั้นไม่ถูกให้ความส าคญัมากนกั แมว้่าในช่วงการบริหารของรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกตั้งก็มกัให้ความส าคญักบัการพฒันาประชาธิปไตยแบบตวัแทนในระดบัชาติผา่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากกวา่ 

จากการตรารัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสองมิติคือ 1) การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระทั้งในแง่การบริหารงานและความเป็นอิสระดา้นอ านาจทางการเมืองท่ีทอ้งถ่ินจะมี
ฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง และ 2) การกระจายอ านาจทางการเมืองและการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในท้องถ่ินท่ีเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน โดยการ
เปล่ียนแปลงน้ีมีความมุ่งหวงัใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและ
ความเข้มแข็งชุมชน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเองได้ส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกลไกท่ีเป็นทางการต่าง 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง และไดส้ร้างและส่งเสริมการ
ต่ืนตวัทางการเมืองและการรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้หรือตอบสนองกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนต่าง 
ๆ เช่น การรวมกลุ่มของคนในชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการอนุรักษว์ฒันธรรมกบัวิถีชีวิต เป็นตน้ อยา่งไร
ก็ตามจากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่มีความเห็นและค าตอบท่ีหลากหลายต่อผลของการเปล่ียนแปลงอนัเกิด
จากการกระจายอ านาจวา่ไดมี้ผลต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ชุมชน  
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จากงานศึกษาบางส่วนเห็นวา่การเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเขม้แขง็ของชุมชนยงัมีขอ้จ ากดั
ทั้งในเชิงวฒันธรรมการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและขอ้จ ากดัในเชิงกฎระเบียบเช่น งานวิจยั
บางช้ินยงัเห็นวา่การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดความเป็นประชาธิปไตยเน่ืองจากการ
ท างานของพวกเขายงัมีวฒันธรรมแบบราชการและเน้นให้ประชาชนเช่ือฟังหรือปฏิบติัตามมากกว่าท่ีจะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฝ่ายการเมืองภายในทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งก็ยงัไม่เป็นผูแ้ทนของประชาชนได้
อย่างแทจ้ริง1 หรือเห็นว่าการมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการเสริมสร้างประชาธิปไตยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนอกเหนือจากการเลือกตั้งยงัมีขอ้จ ากดัอยูห่ลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการทาง
กฎหมายท่ีไม่เก้ือหนุนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น ความยุ่งยากในการเสนอร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และการจดัท าประชามติในทอ้งถ่ิน ท่ีมีความยุ่งยาก
และเป็นการเพิ่มภาระกบัตน้ทุนในการด าเนินการเพื่อใชสิ้ทธิดงักล่าวแก่ประชาชน2 เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามงานศึกษาบางช้ินกลบัช้ีใหเ้ห็นวา่การกระจายอ านาจตั้งแต่พ.ศ. 2540 ไดส่้งผลดีต่อการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยและเพิ่มการต่อรองของชุมชนเพราะ การกระจายอ านาจท าให้เกิดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ท าให้การบริหารงานของทอ้งถ่ินกบัผูเ้ลือกตั้งมีความใกลชิ้ดกนั
มากข้ึนและการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนในชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีประชาชนท่ีมีสิทธิออกเสียงได้อาศยัปัจจยัเชิงศกัยภาพ 
ความสามารถ และเครือข่ายในการดึงทรัพยากรมาสู่พื้นท่ีเป็นปัจจยัเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงให้กับ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน3 เป็นตน้ 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินมีส่วนช่วยและสร้างความชดัเจนในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งชุมชนนั้น จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงสภาพการณ์และผลด าเนินงานของการปกครอง
ท้องถ่ินภายหลังการกระจายอ านาจได้ส่งผลต่อประชาธิปไตยท้องถ่ินและความเข้มแข็งของชุมชนใน
ลักษณะใด มีความหลายหลายและแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ีอย่างไร รวมถึงมีสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัด
ใดบ้างท่ีท าให้การพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ินและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนยงัไม่บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะควบคู่ไปกบัการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกับการพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน าผลการศึกษาท่ีได้มา

                                                                                       
1 ลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยาพิทกัษ.์ (2550).ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ. 
2 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ. (2552).รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, น. 125. และอภิชาต สถิตนิรามยั. (2554). รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน. ใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, การสัมมนาทางวิชาการประจ าปี 2554 “ได้เวลาปฏิรูป เพ่ือเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นธรรม” (น.138-243). กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
3 อภิชาต สถิตนิรามยั ยกุติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวคัรพนัธ์ุ. (2556). ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. เชียงใหม:่ แผนงานสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะท่ีดี (นสธ.) สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, น. 105. 
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สังเคราะห์ขอ้เสนอและน าเสนอแนวทางส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาประชาธิปไตย
และความเขม้แขง็ของชุมชนในอนาคต 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
1. เพื่อศึกษาและทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของชุมชน 
2. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และผลด าเนินงานทั้งความส าเร็จ ปัญหาและขอ้จ ากดัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งต่อการพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
3. สังเคราะห์ขอ้เสนอและน าเสนอแนวทางส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันา

ประชาธิปไตยและความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

1.3 ขอบเขตของงานวจัิย 
งานวจิยัช้ินน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนทีห่น่ึง คือการทบทวนแนวคิดและประสบการณ์ทั้งในเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษาของการพฒันา

ประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยให้ความส าคญักบั
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัประชาธิปไตย (Democracy) และชุมชน (Community) และบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเป็น
ประชาธิปไตยข้ึนในทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงสร้างและสถาบนัทั้งท่ีเป็นทางการ 
(Formal Sector) และไม่เป็นทางการ (Informal Sector) ในพื้นท่ี 

ส่วนที่สอง คือการศึกษาสภาพการณ์และผลด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ทั้งในดา้นความส าเร็จ ปัญหา และขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึน
จริงภายหลงัการกระจายอ านาจใหแ้ก่การปกครองทอ้งถ่ินตั้งแต่พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 
 ส่วนทีส่าม คือการสังเคราะห์ขอ้เสนอและน าเสนอแนวทางส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อ
การพฒันาประชาธิปไตยและความเขม้แข็งของชุมชนท่ีเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงครอบคลุมทั้งในมิติท่ีเป็น
ประชาธิปไตยและมิติดา้นชุมชน ทั้งการแกไ้ขปัญหาในเชิงโครงสร้างและสถาบนัทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
 

1.4 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีอาศยักรอบแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) และ
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน (Community) โดยมองว่าประชาธิปไตยเป็นเคร่ืองมือและเง่ือนไขท่ีส าคัญในการ
พัฒนาประชาธิปไตยขึน้ภายในท้องถ่ิน และประชาธิปไตยเป็นยังเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชนและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ชุมชนนั้นมคีวามเป็นประชาธิปไตย โดยประชาธิปไตยจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสถาบันท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้เป็น
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ประชาธิปไตยขึ้นในพื้นท่ี ซ่ึงการสร้างประชาธิปไตยขึ้นในท้องถ่ินนี ้เองจะช่วยเป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตยในมหภาค 
 

1.5 วธีิการศึกษา 

 งานวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์ข้อเสนอการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น: การปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็ง
ชุมชน ใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท่ีมีวิธีการด าเนินการวิจยัอย่างเป็น
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

โดยในงานวิจยัช้ินน้ีอาศยัวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาผูว้ิจยัมุ่งเน้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลผา่นการสังเคราะห์จากเอกสาร (Documentary research) ทั้งเอกสารและขอ้มูลในชั้นปฐมภูมิ (Primary 
source) และชั้นทุติยภูมิ (Secondary source) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและประสบการณ์เก่ียวกบัการ
พฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ผลด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งต่อ
การพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กบั สภาพปัญหาและขอ้จ ากัดในการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งต่อการพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน โดยการศึกษาท่ีได้จะน าไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอและน าเสนอแนวทางส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งต่อการพฒันาประชาธิปไตยและความเขม้แขง็ของชุมชน 

 โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้าจอยูใ่นรูปของหนงัสือ งานวจิยั บทความทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่อการพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 1.5.2 การจัดท าข้อเสนอแนะและการน าเสนองานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 

ผูว้จิยัจะน าเสนองานวจิยัในรูปแบบของการพรรณนาถึงผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไว ้
โดยการพรรณนาจะมาจากการการสังเคราะห์จากเอกสารท่ีได้มีการรวบรวมมา เพื่อ จดัท าขอ้เสนอแนะ
ส าหรับทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและการน าเสนองานวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ 
 

1.6 หัวข้อการน าเสนอ 

 งานวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์ข้อเสนอการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น: การปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็ง

ชุมชน จะน าเสนอออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 
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1.6.1 แนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน (Local Democracy) และแนวคิดเก่ียวกบัชุมชน 
(Community)  เพื่อน าเสนอความหมายและประเด็นของกรอบแนวคิดทั้งสองเพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบ
การศึกษา  

1.6.2 ผลกระทบของสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยทอ้งถ่ินพื้นฐานตามกฎหมายท่ีมีต่อ
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งชุมชน คือ การศึกษาประเด็นปัญหาเชิงสถาบนัหรือกระบวนการท่ี
เป็นทางการของการมีส่วนท่ีรัฐไทยก าหนดไวต้ามกฎหมายอย่างชดัเจน ประกอบดว้ย การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และการลงประชามติ 
 1.6.3 ประเด็นปัญหาของสถาบนัและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐ
ต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งชุมชน คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายนอก
ภาครัฐ (Non State Actor) เช่น ประชาชน ภาคธุรกิจ กลุ่ม สมาคม หรือชุมชน ฯลฯ ไดด้ าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัระหว่างทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยทอ้งถ่ินต่อการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 1.6.4 สรุปและขอ้เสนอแนะ: การสังเคราะห์ขอ้เสนอการพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ชุมชน เพื่อจดัท าขอ้เสนอในการปฏิรูปทอ้งถ่ินใหส่้งเสริมการพฒันา
ประชาธิปไตยและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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บทที ่2 
แนวความคดิเกีย่วกบัประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy)  

และแนวคดิเกีย่วกบัชุมชน (Community)4 
 

 ในส่วนน้ีผูเ้ขียนจะศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน (Local Democracy) และแนวคิด
เก่ียวกบัชุมชน (Community) เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบการศึกษา โดยผูว้ิจยัเห็นวา่การสร้างและพฒันา
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะน าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งต่อชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและกนั
กนั โดยปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะมาจากสองส่วนใหญ่คือ หน่ึงสถาบนัและกระบวนการ
ท่ีเป็นทางการของรัฐตามกฎหมาย และสองสถาบนัและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและนอก
ภาครัฐ ดงัท่ีจะอธิบายต่อไป 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) 
เม่ือเราพิจารณาความหมายของประชาธิปไตย (Democracy) เราสรุปได้ว่าประชาธิปไตยคือ

กระบวนการท่ีการตดัสินใจใด ๆ ของกลุ่ม สมาคม หรือสังคมมาจากสมาชิกท่ีมีสิทธิเท่าเทียมกันและ
ความเห็นของสมาชิกไดรั้บการเอาใจใส่หรือถูกนบัวา่เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ โดยท่ีการตดัสินใจจะ
ปรากฏในรูปของการตดัสินใจรวมหมู่ (Collective Decision) ท่ีสมาชิกในกลุ่ม สมาคม หรือสังคมนั้นได้
ตดัสินใจร่วมกนั5 อยา่งไรก็ตามการตดัสินในร่วมหมู่ยอ่มมีอยูห่ลายระดบัทั้งจากภายในกลุ่ม สมาคม สังคม 
หรือตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงในครอบครัวตราบเท่าท่ีการตดัสินใจนั้นเกิดข้ึนจากคนมากกวา่หน่ึงคนข้ึนไปและ
ไม่ใช่การตดัสินใจจากปัจเจกบุคคลโดยล าพงั ในการพฒันาประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ การส่งเสริมให้
เกิดการตดัสินใจรวมหมู่ร่วมกนัย่อมมีความส าคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ โดยใน
ทอ้งถ่ินก็เช่นเดียวกนัท่ีแนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ินเร่ิมมีความส าคญัข้ึนมาเพื่อท าให้ทอ้งถ่ิน
มีการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ รวมหมู่ร่วมกนัส าหรับประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน 

 International IDEA (2013) เสนอวา่แนวคิดประชาธิปไตยทอ้งถ่ินมีท่ีมาจากการให้ความส าคญัต่อ
คุณภาพประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ินเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของประชาธิปไตยมีจุดเร่ิมตน้จากการ
ปฏิรูปทั้งในระดับชาติและท้องถ่ิน เน่ืองจากในระดับท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับประชาชนและพื้นท่ีท่ี
ประชาชนไดมี้ประสบการณ์ร่วมของการด าเนินชีวติอยา่งเป็นประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวนัผา่น 1). การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสถาบนัและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย 2). การด ารงชีวิตท่ีไดรั้บป้องกนัจากภยัคุกคาม 
3). การดูแลครอบครัวและชุมชน และ 4). การเขา้ถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเช่น การสาธารณสุข ท่ีอยู่
อาศยั และการศึกษา ซ่ึงการท่ีมีกลไก กระบวนการ และการปฏิบติัของสถาบนัท่ีเป็นประชาธิปไตยท่ีดีจึง

                                                                                       
4 เน้ือหาบทท่ี 2 หลายส่วนพฒันามาจาก วฒิุสาร ตนัไชย. (2557). การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบนัพระปกเกลา้. 
5 Beetham, David. (2005). Democracy: a beginners’ guide. Oxford: Oneworld Publications, p. 2 
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จ าเป็นต่อการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้น (Active Citizenship) ในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อเป็นรากฐาน
ของการพฒันาประชาธิปไตยในระดบัชาติ6  

นอกจากน้ี แนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ินมีนกัวิชาการไดเ้สนอค านิยามไวห้ลายมิติ
เช่น เอนก เหล่าธรรมทศัน์ (2552) เห็นว่าหัวใจของการปกครองท้องถ่ินคือการสร้างประชาธิปไตยท่ี
ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Government Democracy) เพื่อสร้างรากฐานของประชาธิปไตยให้เขม้แข็ง 
นอกจากน้ีเอนกยงัมองว่าประชาธิปไตยควรเร่ิมตน้ท่ีทอ้งถ่ินเพราะจะช่วยสร้างประชาธิปไตยท่ีประชาชน
สามารถเขา้มามีบทบาทในการดูแลบา้นเมืองเต็มท่ี ในขณะท่ีประชาธิปไตยในระดบัชาติควรให้เป็นใน
ลกัษณะประชาธิปไตยของผูแ้ทน (Representative Democracy) แทน7 ซ่ึงค านิยามของเอนกน้ีจะให้
ความส าคญัต่อความสามารถในการปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยตรงว่าเป็นพื้นฐานส าคญั
ของประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน ในขณะท่ี Mark Bevir (2009) กลบัมองวา่ในการกระจายกระจายอ านาจก็จะมีการ
กระจายอ านาจทางการเมือง (Political Decentralization) เพื่อโอนอ านาจและความรับผิดชอบแก่ทอ้งถ่ินให้
ใกลชิ้ดกบัประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเมืองแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตย8 ซ่ึง Bevir นั้นให้ค  า
นิยามท่ีแตกต่างจากเอนกตรงท่ีมิไดช้ี้เฉพาะไปว่าประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะตอ้งให้น ้ าหนกักบัการปกครอง
ตนเองโดยตรงของประชาชนเหมือนกบัเอนก แต่มองว่าประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการ
กระจายอ านาจและความรับผิดรับชอบในทางการเมืองให้กบัทอ้งถ่ินมากกวา่ ซ่ึงอ านาจและความรับผิดรับ
ชอบนั้นจะถูกใชห้รือด าเนินการจากประชาชนโดยตรงในระดบัใดนั้นตวั Bevir นั้นมิไดร้ะบุช้ีชดั  

ส่วนวุฒิสาร ตนัไชย (2557) เห็นว่าการพิจารณาถึงประชาธิปไตยท้องถ่ินนั้นสามารถท าได้โดย
การศึกษาในเชิงโครงสร้าง (Structure) องคาพยพ (body organs) หรือเครือข่าย (network) ของตวัแสดงทั้งท่ี
เป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal) หรือภาคส่วนท่ีเป็นของรัฐ (public sectors) และไม่ใช่
ของรัฐ (non-public sectors) รวมถึงพิจารณาปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ทั้งอ านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการของตวัแสดงต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน9 โดยในขณะนั้นผูเ้ขียนเห็นวา่ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินนั้น
เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการรวมกลุ่มของคนเป็นองคาพยพหน่ึงในสังคม โดยท่ีองคาพยพทั้งหลาย
ควรมีโครงสร้างของสถาบันทางสังคมต่าง ๆ และมีการรวมตัวในรูปของเครือข่ายท่ีเอ้ือต่อการเป็น
ประชาธิปไตย ซ่ึงโครงสร้างและเครือข่ายเหล่านั้นจะมีทั้งท่ีเป็นทางการหรือมีความถาวรสูงท่ีมีกฎเกณฑ ์
แบบแผนและปฏิสัมพนัธ์ท่ีสืบทอดกันอย่างยาวนาน (เช่น พรรคการเมืองท่ีมีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง หรือขนบธรรมเนียมของรัฐสภา ฯลฯ) หรือไม่เป็นทางการหรือมีลกัษณะเฉพาะกิจตามสถานการณ์ 
(เช่น การรวมกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีจะด าเนินการจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

                                                                                       
6 International IDEA. (2013). State of local democracy assessment framework. Stockholm: International IDEA, p. 13-14. 
7 เอนก เหล่าธรรมทศัน์. (2552). แปรถ่ิน เปลี่ยนฐาน สร้างการปกครองท้องถ่ินให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, น.1-4. 
8 Bervia, Mark. (2009). Key Concepts in Governance. London: SAGE  Publications, p. 64. 
9 วฒิุสาร ตนัไชย. (2557). การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย. เร่ืองเดียวกนั, น. 143. 
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ฯลฯ) นอกจากน้ีผูท่ี้เขา้มามีส่วนในประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะตอ้งมีทั้งส่วนของภาครัฐและนอกภาครัฐใน
พื้นท่ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กนัในทิศทางท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประชาธิปไตย  

ในขณะท่ี Henry Tenue (1995) ไดใ้หค้  านิยามประชาธิปไตยทอ้งถ่ินท่ีใหค้วามส าคญักบัสถาบนัทาง
การเมืองของทอ้งถ่ินท่ีเป็นทางการและมีโครงสร้างกบักลไกส่งเสริมประชาธิปไตย โดยเขามองว่าการ
พฒันาทอ้งถ่ินไปสู่สถาบนัท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้นการปรับเปล่ียนท่ีส าคญัต่อโครงสร้างท่ีเป็นทางการของ
ระบบการเมืองทอ้งถ่ินไปสู่ประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครองของรัฐชาติข้ึนอยูก่บัการสร้างความเป็นอิสระ
ของการเมืองท้องถ่ิน (local political autonomies) การมีส่วนร่วม (Participatory) และสถาบันท่ีเป็นตัวแทน 
(Representative Institution) ท่ีมีการรับผิดรับชอบต่อประชาชน โดย Tenue ยงัเห็นว่าประชาธิปไตยใน
ทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยั 3 ดา้นไดแ้ก่  

1) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและการแบ่งแยกอ านาจ (Locally elected officials and 
separation of powers) ท่ีเป็นตวัช้ีวดัส าคญัของประชาธิปไตยประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน 
เน่ืองจากพลงัทางการเมืองของทอ้งถ่ินสามารถแสดงออกผ่านสถาบนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ
จากอ านาจหน้าท่ีท่ีอยู่เหนือกว่า (Higher-level authorities) และกลุ่มผลประโยชน์ทาง
การเมืองสามารถแสดงออกทั้งในเชิงการก่อร่างของนโยบาย (Policy Formation) และการ
น านโยบายท่ีตวัเองก่อร่างไปปฏิบติั (Implementation) ในขณะท่ีการแบ่งแยกอ านาจจะ
อนุญาตใหมี้ช่องทางส าหรับการท าให้กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ สามารถรวมกลุ่มหรือสร้าง
ความเห็นพอ้งตอ้งกนัได ้(Bringing Together) ทั้งฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัท่ีตอ้งการรักษา
และสร้างความต่อเน่ืองในฐานทางการเมืองทอ้งถ่ินของพวกเขา 

2) ความเป็นอิสระของท้องถ่ิน (Local Autonomy) ก็เป็นเกณฑส์ าคญัของประชาธิปไตยในการ
ตอบค าถามว่าอะไรท่ีท าให้การปกครองท้องถ่ินสามารถกระท าการตดัสินใจอย่างเป็น
อิสระจากอ านาจหนา้ท่ีท่ีอยู่สูงกวา่ไดอ้ยา่งไร ? ในประเทศประชาธิปไตยท่ีมีทอ้งถ่ินยอ่ม
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งศูนยก์ลางและทอ้งถ่ิน ซ่ึงในหลายประเทศก็มีการปกครองทอ้งถ่ิน
ท่ีสามารถเลือกรูปแบบการจดัการปกครองของตนเองได้ แต่ต่างจากในหลายประเทศ
อ านาจของทอ้งถ่ินกลบัถูกก าหนดโดยศูนยก์ลาง โดยประเทศส่วนใหญ่ในโลกมกัไม่ค่อย
จะอนุญาตให้ทอ้งถ่ินมีอิสระในการเลือกรูปแบบการจดัการปกครองของตนเอง (Local 
governance) นอกจากน้ีมิติของความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินยงัหมายถึงสิทธิและศกัยภาพ
ของประชาชนหรือกลุ่มท่ีจะก่อตั้งการปกครองทอ้งถ่ินท่ีใหม่และแตกต่างไดอี้กดว้ย  

3) ศักยภาพในการสร้างทรัพยากร (Capacity to generate resource) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัว่าการ
จดัการปกครองและการเมืองท่ีส าคญัอย่างเป็นประชาธิปไตยว่าอ านาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน
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ในดา้นภาษีและการจดัเก็บรายได ้เน่ืองจากนิยามการปกครองและการเมืองยอ่งสัมพนัธ์กบั
อ านาจหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรนัน่เอง10  

 

ส่วน International IDEA (2003) ไดใ้ห้ค  านิยามถึงประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจากการพิจารณาถึงปัจจยั
ของประชาธิปไตยทอ้งถ่ินในสองด้านท่ีส่งผลต่อสถาบนัการปกครองของทอ้งถ่ิน (Local Government 
Institutions) ทั้งในมิติกระบวนการ (Process) และมิติสถาบนั (Institutions) ตามแผนภาพท่ี 1 โดยมองว่า
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะมีทั้งมิติประชาธิปไตยแบบตัวแทน ท่ีตวัแทนของประชาชนมีท่ีมาจากสถาบนัและ
กระบวนการแบบประชาธิปไตยเช่น การมีกระบวนการเลือกตั้ งและการมีสภาท้องถ่ิน เป็นต้น กับ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ท่ีให้ความส าคญัของประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ภายในท้องถ่ินท่ีเข้าไปมี
บทบาทโดยอาศยัสถาบนั องค์กร หรือการรวมตวัของประชาชน และการมีกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ี
ระหวา่งรัฐบาลทอ้งถ่ินและประชาชนเช่น การใหค้  าปรึกษาหรือการรับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ 

1. ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ท่ีประกอบไปดว้ยพรรคการเมืองและ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง การเลือกตั้งผูมี้อ  านาจหนา้ท่ี และการเลือกตั้ง เป็นตน้ ท่ีอาศยัเคร่ืองมือและ
กลไกผา่นกระบวนการเลือกตั้งและสถาบนัทางการเมืองเป็นหลกั  

2. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ท่ีประกอบไปดว้ย ภาคประชาสังคม 
การมีส่วนร่วมของพลเมือง องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชน เป็นตน้ ท่ีอาศยัเคร่ืองมือและกลไก
ผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมและสถาบนัของภาคประชาสังคมเป็นหลกั11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
10 Teune, Henry, “Local government and democratic political development,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
Vol. 540, Local Governance around the World (Jul., 1995), 11-23, p. 20-25. 
11 International IDEA. (2003). Local democracy assessment guide. Retrieved October 1, 2013, from 
http://www.idea.int/democracy/upload/Local_Dem_Assessment_Guide.pdf 
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แผนภาพที ่1: แผนภาพประชาธิปไตยท้องถิ่นในมิติเชิงสถาบัน (Institution) และกระบวนการ (Process)  

 
ทีม่า: International IDEA. (2003). Local democracy assessment guide, ibrd. 

 

แมจ้ะมีค านิยามท่ีแตกต่างกนัทั้งในเชิงของความหมายและจุดเนน้วา่ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินควรเป็น
ในลกัษณะใดในงานของ International IDEA. (2013) เอนก เหล่าธรรมทศัน์ (2552) Mark Bevir (2009) 
Henry Tenue (1995) และ International IDEA (2003) แต่ผูเ้ขียนเห็นวา่มีทุกความเห็นไดแ้สดงถึงคุณลกัษณะ
ของประชาธิปไตยท้องถ่ินอยู ่4 ลกัษณะคือ  

1). ประชาธิปไตยท้องถิ่นคือการให้อ านาจและความรับผิดรับชอบแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นที่
เป็นผู้ใกล้ชิดต่อประเด็นปัญหา กล่าวคือประชาธิปไตยทอ้งถ่ินไม่สามารถเกิดข้ึนไดถ้า้ปราศจากการกระจาย
อ านาจท่ีเป็นรูปธรรมลงสู่พื้นท่ีและประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการปกครอง
ตนเองและด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างใกลชิ้ด เพราะประชาชนในพื้นท่ีถือว่าเป็นผูท่ี้
รับทราบปัญหาและควรท่ีจะมีบทบาทหลกัในการก าหนดแนวทางการจดัการประเด็นปัญหาต่าง ๆ  

2). ประชาธิปไตยท้องถิ่นต้องอาศัยสถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย ในท้องถิ่น 
กล่าวคือ ความย ัง่ยนืของประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนและรักษาอยูไ่ดต้อ้งอาศยัสถาบนัและกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน ซ่ึงสถาบนัและกระบวนการเหล่าน้ีควรท่ีจะมีท่ีมาและเกิดข้ึนจาก
ภายในทอ้งถ่ินเองเช่น กระบวนการนิติบญัญติัภายในทอ้งถ่ินท่ีเข้มแข็ง การมีระบบตรวจสอบจากภาค
ประชาชนท่ีต่อเน่ือง การอาศยัส่ือมวลชนภายในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามสถาบนัและกระบวนการท่ี
เอ้ือต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ินก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากภายในทอ้งถ่ินเสมอไป เพราะบริบทภายนอกก็มีส่วน

ประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) 

กระบวนการเลือกตั้ง/การ

เลือกตั้งท้องถิ่น  

สถาบันทางการเมือง 

(พรรคการเมืองในระดบั

ท้องถิ่น)  

กระบวนการมีส่วนร่วม 

(การให้ข้อมูล การปรึกษา 

และการตัดสินใจ)  

ประชาธิปไตย
แบบตวัแทน  

ประชาธิปไตย

แบบมส่ีวนร่วม  

สถาบันประชาสังคม 

(องค์กรพฒันาเอกชน/

องค์กรชุมชน)  

สถาบันการปกครองท้องถิ่น  
(Local Government Institution) 

นายกเทศมนตรี/สภาท้องถิ่น/ฝ่ายบริหาร 
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ช่วยหรืออาจมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อทอ้งถ่ินได้เช่นกนั เช่น รัฐบาลกลางมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน
กระบวนการการกระจายอ านาจทางการเมือง การมีเครือข่ายกบัภาคประชาชนท่ีอยูน่อกพื้นท่ี เป็นตน้  

3). ประชาธิปไตยท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ประชาชนต้องมีปฏิสัมพันธ์และด าเนินชีวิตกับสถาบันและ
กระบวนการทีเ่ป็นประชาธิปไตยของท้องถิ่น หมายถึงประชาชนตอ้งเป็นแกนหลกัในการด าเนินกิจกรรมต่อ
สถาบนัและกระบวนการภายในทอ้งถ่ิน กล่าวคือความเขม้ขน้การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์ต่อสถาบนัและ
กระบวนการเป็นขอ้บ่งช้ีส าคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตย ซ่ึงความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมก็ข้ึนอยู่กบั
เง่ือนไขและการเปิดโอกาสของสถาบนัและกระบวนการภายในทอ้งถ่ิน กบัสภาพวฒันธรรมทางการเมือง
ของประชาชนในพื้นท่ีวา่มีความผกูพนัหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อสถาบนัและกระบวนการต่าง ๆ ในระดบัใด  

4). สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยของท้องถิ่นมีลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ หมายถึง สถาบนัและกระบวนการภายในทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 1). ลกัษณะท่ีเป็นทางการ คือ เป็น
สถาบนัและกระบวนการท่ีด าเนินงานตามกฎเกณฑ์หรือมีแบบแผนท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง เช่น การเสนอขอ
บญัญติัทอ้งถ่ินตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด หรือ การเลือกตั้งท่ีมีกระบวนการและวิธีการท่ีก าหนดไว้
ชดัเจน เป็นตน้ และ 2). ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ คือ แบบแผนหรือวตัรปฏิบติัท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งไม่แน่นอน 
เป็นชัว่คร้ังชัว่คราว หรืออาจมิไดถู้กระบุไวอ้ย่างเป็นทางการแต่เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นสถาบนัและ
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การรวมกลวัของกลุ่มคนเพียงชัว่คราวเพื่อเรียกร้องหรือน าเสนอประเด็นปัญหา 
หรือกลวธีิในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งท่ีถูกและผดิกฎหมาย หรือวฒันธรรม เป็นตน้ 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัชุมชน (Community) 
แนวความคิดเก่ียวกบัชุมชนมีนกัวชิาการบางท่านเห็นวา่เป็นแนวคิดท่ีสะทอ้นความเป็นอุดมคติและ

เป็นแนวทางน าความใฝ่ฝันของสังคมให้เกิดข้ึนจริง ซ่ึง Eric Hobsbawn เสนอวา่ความนิยมในการกล่าวถึง 
"ชุมชน" มาพร้อมกบัความตอ้งการคน้หาส่ิงท่ีขาดหายไปในความเป็นจริง และสะทอ้นให้เห็นว่าค าว่า 
"ชุมชน" ท่ีกล่าวถึงในปัจจุบนั อาจไม่ไดอ้า้งถึงส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงแต่เป็นการเอ่ยถึงอุดมคติของสังคมท่ีดี หรือเป็น
การจินตนาการของสังคมท่ีผูค้นต่างตอ้งการไปให้ถึง12 ซ่ึงความหลากหลายของแนวคิดชุมชนน าไปสู่ของ
ขอ้ถกเถียงทางวิชาการระดบัสากลถึงประโยชน์และปัญหาของแนวคิดชุมชน ดงัเช่น "วิวาทะชุมชนนิยม
และเสรีนิยม" ท่ีถกเถียงกนัระหวา่งกลุ่มนกัวิชาการท่ีสนบัสนุนให้น าแนวคิดท่ีเก่ียวกบัชุมชนเป็นเคร่ืองมือ
และเป้าหมายส าคญัเพื่อน าไปสู่สังคมท่ีดีข้ึน และกลุ่มกบักลุ่มนกัวิชาการท่ีมองวา่การน าแนวคิดชุมชนมา
เป็นเคร่ืองมือหรือเป้าหมายในการไปสู่สังคมท่ีอาจขดัแยง้กบัแนวทางอ่ืนๆในการพฒันาสังคม โดยเฉพาะ
การพฒันาเสรีภาพต่อชีวติมนุษย์13 

                                                                                       
12 ดูรายละเอียดแนวคิดกบัขอ้วิพากษเ์ก่ียวกบัชุมชนใน ธร ปีติดล. (2557). แนวคิดเร่ืองชุมชนนิยมกับการสร้างเสริมเสรีภาพ. กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, น. 1. 
13 การเนน้เร่ืองชุมชมชนและมุ่งให้ความส าคญัต่อชุมชนมากเกินไป อาจไปบดบงัการแสดงออกของปัจเจกบุคคลและน าไปสู่การกีดกนั ขบัไล่ 
และไม่ยอมรับตวัตนและความคิดเห็นของปัจเจกท่ีอาจมองประเด็นปัญหาต่างจากมุมมองกระแสหลกัของชุมชน โปรดดูประเด็นปัญหาและขอ้
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อย่างไรก็ตามแนวคิดเร่ืองชุมชนหลายส่วนไดเ้สนอว่า แนวคิดเร่ืองชุมชนสามารถไปด้วยกนักบั
หลกัประชาธิปไตยและเสรีนิยม  ขอ้เสนอของธร ปิติดล (2557) มองวา่นกัวิชาการท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีมอง
วา่ “แนวทางในการพฒันาสังคมไม่ควรจ ากดัอยู่แค่การส่งเสริมเสรีภาพของปัจเจก แต่ยงัจ าเป็นจะตอ้งให้
ความส าคญักบัคุณค่าร่วม (common goods) ของสังคม”14  โดยธรไดอ้า้งถึงงานของ Micheal Sandel (1982) 
Liberalism and the Limits of Justice ท่ีพิเคราะห์ถึงจุดบกพร่องของแนวคิดเสรีนิยมตามขอ้เสนอของ John 
Rawls ว่าละเลยถึงความเช่ือมโยงระหว่างสังคมกบัปัจเจกและมองปัจเจกเป็นหน่วยหลกัในระบบศีลธรรม
มากเกินไป นอกจากน้ีผูส้นบัสนุนแนวคิดชุมชนนิยม ยงัเห็นวา่แนวทางเสรีนิยมมีความผิดพลาดในการมอง
ความดีงามของสังคมมนุษยว์่ามีลกัษณะสากล ทั้งท่ีควรมีช่องทางให้ความหมายของความดีในสังคมท่ีมี
ความแตกต่างกนัได้15 นอกจากน้ีแนวคิดชุมชนยงัช่วยสนบัสนุนความเป็นประชาธิปไตย ตามท่ี Alexis de 
Tocqueville เสนอในหนงัสือ De la démocratie en Amérique หรือ Democracy in America เม่ือเขาได้
เดินทางมายงัอเมริกาในค.ศ.1831 วา่ คุณภาพของการเมืองในอเมริกามีรากฐานมาจากการมีอยูม่ากมายของ
สมาคมและชมรมอาสาสมคัร เพราะการรวมกลุ่มกนัเปรียบเสมือนโรงเรียนฝึกคุณภาพความเป็นพลเมือง
ให้กบัผูค้น16 ท  าให้การเส่ือมถอยของชุมชนย่อมน ามาซ่ึงปัญหาประชาธิปไตยดงัท่ี Robert Putnam ได้
น าเสนอในหนงัสือ Bowling Alone: the collapse and Revival of American Community (2001) ท่ีเสนอ
แนวความคิดทุนทางสังคม (Social Capital) ท่ีหมายถึงความแตกต่างหลากหลายของผลประโยชน์ท่ี
หมุนเวียนในชุมชนจากความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ขอ้มูลข่าวสาร และความร่วมมือท่ี
สัมพนัธ์กบัเครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคมไดส้ร้างคุณค่าส าหรับประชาชนท่ีมีความเช่ือมโยงกนั เพื่อช่วย
ให้สมาชิกของสังคมสามารถร่วมกนัไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย Putnum ไดแ้บ่ง
ทุนทางสังคมออกเป็นสองประเภท คือ ทุนทางสังคมในลกัษณะกลมเกลียว (bonding) ซ่ึงช่วยสร้างความ
เหนียวแน่นกนัในกลุ่ม และทุนทางสังคมในลกัษณะประสาน (bridging) ซ่ึงช่วยเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กลุ่มท่ีแตกต่างกนั17 โดยท่ีทุนทางสังคมมีช่องทางการท างานใน 4 ลกัษณะ คือ การส่งต่อขอ้มูล (Information 
flows) บรรทดัฐานท่ีมีต่อกนั (Norms of reciprocity) การกระท าร่วมท่ีข้ึนอยู่กบัเครือข่ายทางสังคม 
(Collective action depends upon social networks) กบัการขยายอตัลกัษณ์และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียว 
(Broader identities and solidarity) 18 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

ถกเถียงเร่ืองน้ีไดใ้น ลุคส์, สตีเวน่. (2554). การิทตัผจญภยั: นิยายปรัชญาการเมือง, เกษียร เตชะพีระ แปล, กรุงเทพมหานคร: โครงการจดัพิมพ์
คบไฟ. และธร ปีติดล, เร่ืองเดียวกนั, น. 3-15. 
14 ธร ปีติดล, เร่ืองเดียวกนั, น. 4. 
15 เร่ืองเดียวกนั, น. 4. 
16 เร่ืองเดียวกนั, น. 13. 
17 Putnam, R. D. (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster. และธร ปีติดล, เร่ือง
เดียวกนั, น. 13. 
18 Putnam, R. D. (2013). Social Capital Primer. Retrieved April 20, 2015, from http://bowlingalone.com/?page_id=13  
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แผนภาพที ่2: ช่องทางการท างานของทุนทางสังคม 

 
ทีม่า: Putnam, R. D., Social Capital Primer. Ibrd.  
 

Putnam มองวา่ปัญหาการเส่ือมโทรมของความสัมพนัธ์ทางสังคมหรือชุมชนในสหรัฐอเมริกาท าให้
ทุนทางสังคมถดถอย สังคมเร่ิมมีบทบาทนอ้ยลง คนเร่ิมอยู่อยา่งโดดเด่ียวมากยิ่งข้ึน ตดัขาดจากครอบครัว 
เพื่อนฝูง เพื่อนบา้น และสังคมประชาธิปไตย ซ่ึงความโดดเด่ียวของคนท่ีมีมากข้ึนสวนทางกบัความเส่ือม
ทรุดของชุมชนเปรียบเสมือนกบัการเล่นโบวล่ิงอยูต่ามล าพงัไม่ไดเ้ล่นกนัเป็นทีม (like bowling alone not 
bowling leagues) สะทอ้นไดจ้ากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางสังคมกลบัลดนอ้ยลง เช่น การชมโทรทศัน์เป็น
กิจกรรมยามวา่งท่ีกลบัลดความสัมพนัธ์ทางสังคมลง การลดลงของการเขา้คลบัเพื่อพบปะ (Club Meeting) 
ประมาณร้อยละ 58 การลดลงของการร่วมรับประทานอาหารเยน็กบัครอบครัวร้อยละ 43 หรือการมีเพื่อน
นอ้ยลงจากเดิมร้อยละ 35 เป็นตน้ ซ่ึงความเส่ือมทรุดของชุมชนและทุนทางสังคมส่งผลให้กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกนัอยา่งเป็นประชาธิปไตยในชุมชนหรือกลุ่มของตนลดนอ้ยถอยลงตามไปดว้ย19 

ส่วน Wayne Parson (1997) ก็มองว่าแนวคิดชุมชนมีความสัมพนัธ์กบันโยบายสาธารณะ เพราะ
แนวคิดชุมชนมีความแตกต่างจากแนวคิดนโยบายสาธารณะท่ีมองผา่นมุมมองตลาด (market) หรือมุมมอง
ของรัฐ (state) หรือการเนน้ล าดบัชั้น (hierarchy)20 โดย Parson ไดน้ าแนวคิดของ H.A. Butcher และคณะ ใน
หนงัสือ Community and Public Policy ท่ีมองการก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะบนฐานของชุมชน

                                                                                       
19 Putnam, R. D. (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community, ibrd. 
20 Parson, Wayne. (1997). Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
p. 503. 

„ เช่น การเรียนรู้งาน การแลกเปล่ียนความคิด การถ่ายทอด
ประสบการณ์ ท่ีข้ึนกบั “ทุนทางสงัคม” การส่งต่อข้อมูล (Information flows) 

„ คือ การเช่ือมโยงเครือข่ายทางสงัคมท่ีมีคุณลกัษณะบางอยา่ง
คลา้ยคลึงกนั เช่น ความคลา้ยคลึงของธรรมเนียมปฏิบติั 
วฒันธรรม เช่ือชาติ ฯลฯ 

บรรทดัฐานทีม่ีต่อกนั (Norms of 
reciprocity) 

„ คือ การกระท าในนามของกลุ่ม/หมู่ เช่น บทบาทของโบสถห์รือ
วดัในการดูแลผูย้ากไร้  

การกระท าร่วมทีขึ่น้อยู่กบัเครือข่าย
ทางสังคม (Collective action depends 

upon social networks) 

„ คือการขยายตวัตนของปัจเจก “ฉนั” ไปเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
“พวกเรา” 

การขยายอตัลกัษณ์และความเป็นน า้
หน่ึงใจเดียว (Broader identities and 

solidarity) 
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หรือนโยบายสาธารณะชุมชน (community policy) ก็จะให้ความส าคญักบัความเป็นพลเมือง (citizenship) ท่ี
เนน้การมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยใน 3 ลกัษณะคือ 

1) กรอบแนวคิดพลเมืองสาธารณะ (the public citizen framework) ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
และการตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงเนน้สิทธิและกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ซ่ึงแนวคิดน้ี
มองนโยบายสาธารณะชุมชน (community policy) เป็นหนทางการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมแบบประชาธิปไตย ขยายประชาธิปไตยและกระจายอ านาจการตดัสินใจให้ขา้มพน้จาก
การผูกขาดของฝ่ายราชการ ฝ่ายสภานิติบญัญติั และฝ่ายบริหาร การมีประชาธิปไตยท่ี
มากกว่าในระดบัชุมชนคือหนทางเพื่อสร้างความเก่ียวขอ้งของประชาชนในกระบวนการ
การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวถีิชีวติของประชาชน ซ่ึงมุมมองแบบแนวคิดพลเมือง
สาธารณะจะครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์เสรีนิยมและพหุนิยมเพื่อพฒันาประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินและเพิ่มการมีส่วนร่วม 

2) กรอบแนวคิดการให้สิทธิประชาชน (the entitled citizen framework) จะเนน้หาหนทาง
การกระจายผลลพัธ์ในหนทางท่ีเท่าเทียม โดยเช่ือวา่นโยบายสาธารณชุมชนจะน าไปสู่การ
เกิดความยติุธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจผา่นการใชยุ้ทธศาสตร์เพื่อเพิ่มอ านาจต่อสมาชิก
ท่ีอ่อนแอและอยู่ชายขอบในสังคม แนวคิดน้ียอมรับว่าชุมชนเป็นหน่วยของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและการปฏิรูป/ปฏิวติั โดยยทุธศาสตร์ของชุมชนตามแนวคิดน้ีจะใช้
ชุมชนในฐานะวิธีการของการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของปัจเจกบุคคลและกลุ่มท่ี
ถูกคุกคามจากภาคราชการ ลทัธิทุนนิยม และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

3) กรอบแนวคิดหน้าที่พลเมือง (the dutiful citizen framework) ท่ีก าหนดคุณค่าหลกัจาก
ระเบียบ (order) ขนบธรรมเนียมประเพณี (tradition) และธรรมชาติองคอิ์นทรียท์างสังคม 
(organic nature of society) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชุมชนคือการเสริมสร้างองคก์ารกลาง
และกายาในสังคมและเสริมสร้างสถาบนัประเพณีทางสังคมท่ีเป็นทางเลือกหน่ึงต่อการ
แทรกแซงโดยรัฐ กรอบแนวคิดน้ีมีลกัษณะอนุรักษ์นิยมท่ีมองชุมชนในฐานะวิธีการของ
การต่อสู้การขยายตัวของการแทรกแซงโดยรัฐและการท าตนเป็นพี่ เ ล้ียงรู้ดีของรัฐ 
(nannying) เป้าหมายปลายทางของนโยบายคือการกระตุน้ส านึกหน้าท่ีของพลเมืองหรือ
สาธารณะ ส านึกการให้บริการชุมชน ส านึกการให้ความอนุเคราะห์ร่วมกัน ส านึกการ
พึ่งตนเอง และส านึกงานอาสาสมคัร21 

 จากงานของธร ปิติดล (2557) Robert Putnam (2001) และ Wayne Parson (1997) เราสามารถสรุป
หลกัการแนวคิดชุมชนท่ีช่วยส่งเสริมหลกัประชาธิปไตยและเสรีนิยม ได ้3 ประการ คือ 

                                                                                       
21 Ibrd, p. 505. 
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1) แนวคิดชุมชนให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวม โดยอุดช่องวา่การมุ่งแต่ให้
ความส าคัญต่อปัจเจกบุคคลเพียงอย่างเดียว แม้ว่าแนวคิดชุมชนอาจถูกวิจารณ์ว่าอาจ
ก่อใหเ้กิดการแทรกแซงเสรีภาพและความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลท าให้แนวคิดชุมชนตอ้ง
สร้างสมดุลระหว่างการให้ความส าคญัต่อชุมชนและส่วนร่วมโดยไม่ไปลิดรอนท าลาย
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล  

2) แนวคิดชุมชนช่วยส่งเสริมทุนทางสังคม (Social Capital) เพ่ือเป็นรากฐานการส่งเสริม
ประชาธิปไตย เพราะการเส่ือมถอยของชุมชนและทุนทางสังคม (Social Capital) ยอ่มน ามา
ซ่ึงปัญหาประชาธิปไตย เพราะแนวคิดชุมชนและทุนทางส าคญัจะให้ความส าคญัต่อ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกนัในชุมชนหรือกลุ่มท่ีเป็นรากฐานของประชาธิปไตย  

3) แนวคิดชุมชนส่งเสริมนโยบายสาธารณะชุมชน (Community Policy) ที่มีประชาชนเป็น
แกนกลาง เน่ืองจากกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทุนทางสังคม มกัปรากฏ
ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยพลเมืองผา่นนโยบายสาธารณะชุมชน (community policy) ท่ี
มุ่งเอาประชาชนเป็นแกนกลางของการจดันโยบายสาธารณะ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของ
พลเมืองต่อสาธารณะในกระบวนการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อประชาชน การมุ่งมัน่
ให้สิทธิและรักษาสิทธิของประชาชนกบัสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ กบั
การสร้างส านึกหนา้ท่ีของประชาชนท่ีมีต่อชุมชนและสาธารณะ 

 

2.3 สังเคราะห์กรอบการวจัิย 
เพื่อศึกษาประเด็นและกรณีศึกษาของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อพฒันาการและลกัษณะของ

ประชาธิปไตยผ่านแนวคิดประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและแนวคิดชุมชน ผูว้ิจยัเห็นว่าการในกรณีของประเทศ
ไทยมีประเด็นการพิจารณาจากสถาบนัและกระบวนการของทอ้งถ่ินในสองส่วนคือ  

1) สถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพืน้ฐานตามกฎหมาย  
การพิจารณาสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยทอ้งถ่ินพื้นฐานตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบั

แนวคิดประชาธิปไตยทอ้งถ่ินท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัสถาบนัและกระบวนการในการพฒันาประชาธิปไตยใน
ทอ้งถ่ิน โดยประชาชนต้องมีปฏิสัมพนัธ์และด าเนินชีวิตกับสถาบนัและกระบวนการดังกล่าวเน่ืองจาก
ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินมีอ านาจและความรับผดิรับชอบต่อการบริหารงานทอ้งถ่ินเพราะเป็นผูใ้กลชิ้ดต่อ
ประเด็นปัญหา โดยถือว่าสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยทอ้งถ่ินพื้นฐานตามกฎหมาย คือ ส่ิงท่ี
จ  าเป็นและขาดไม่ไดส้ าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และตอ้งมีกฎหมายมารองรับสถาบนัและ
กระบวนการใหมี้ลกัษณะทางการ 

ผูเ้ขียนเห็นวา่เราสามารถพิจารณาสถาบนัและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน
ท่ีเป็นพื้นฐานตามกฎหมายท่ีมีในทุกท้องถ่ิน โดยศึกษาจากสถาบันและกระบวนการท่ีก าหนดใน
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 และ2550 กบัในกฎหมายลูกท่ีมีการตราขั้นตอนและวิธีการไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัเจน
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ใน 4 ประเด็น คือ  1). การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2). การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 3). การ
เสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และ 4). การลงประชามติ  

2) สถาบันและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ  
โดยพิจารณาถึงกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายนอกภาครัฐ (Non State Actor) 

เช่น ประชาชน ภาคธุรกิจ กลุ่ม สมาคม หรือชุมชน ฯลฯ ท่ีได้ด าเนินกิจกรรม โครงการ หรือนโยบาย
สาธารณะร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและนอกภาครัฐทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นท่ีวา่มีกรณีศึกษา
ใดท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยทอ้งถ่ินต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแต่ละ
ทอ้งถ่ินก็จะมีวธีิการในการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัตามภูมิสังคมของตน และอาจอาศยักฎระเบียบท่ีตราข้ึน
เป็นแนวทางจากส่วนกลาง กฎหรือหลักปฏิบัติท่ีตราข้ึนเองโดยในส่วนน้ีสอดคล้องกับแนวคิด
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและแนวคิดชุมชนท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์และด าเนินชีวิตกบัสถาบนั
และกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยของทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์น้ีช่วยให้ชุมชนให้ความส าคญัต่อ
ผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวม พฒันาทุนทางสังคม (Social Capital) และพฒันานโยบายสาธารณะท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

ส าหรับการศึกษาสถาบนัและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหวา่งทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐจะศึกษา
ใน 3 ประเด็น คือ 1). การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2). การมีส่วนร่วมผ่านการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 3). กรณีตวัอยา่งกลไกและวธีิการการมีส่วนร่วมระหวา่งทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐ 

ผูว้จิยัก าหนดกรอบการวจิยัไดต้ามแผนภาพท่ี 3  
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แผนภาพที ่3: กรอบการวจัิย 

 
ทีม่า: ผู้วจัิย 

ประชาธิปไตยท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา 

1). การใหอ้ านาจและความรับผดิรับชอบแก่ประชาชนใน
ระดบัทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดต่อประเด็นปัญหา 

 2). อาศยัสถาบนัและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยใน
ทอ้งถ่ิน 

4). สถาบนัและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยของทอ้งถ่ิน
มีลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3). ประชาชนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์และด าเนินชีวติกบัสถาบนั
และกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยของทอ้งถ่ิน 

สถาบันและกระบวนการ
ประชาธิปไตยท้องถิ่นพื้นฐาน

ตามกฎหมาย 

สถาบันและกระบวนการการมส่ีวน
ร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ 

การเลือกตั้งท้องถิน่ 

การลงประชามต ิ

 การเสนอข้อบญัญัตท้ิองถิน่ 

 การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 

แนวคิดชุมชน 

1). ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวม 

2). ช่วยส่งเสริมทุนทางสงัคม (Social Capital) เพื่อเป็น
รากฐานการส่งเสริมประชาธิปไตย 

3). ส่งเสริมนโยบายสาธารณะชุมชน (Community Policy) ท่ี
มีประชาชนเป็นแกนกลาง 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

กลไกและวิธีการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและนอกภาครัฐ 
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บทที ่3 
ผลกระทบของสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพืน้ฐานตามกฎหมายทีม่ต่ีอ

ประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแขง็ชุมชน22 
 

 โดยในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะพิจารณาพฒันาการและความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน
จากการเปล่ียนแปลงสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยทอ้งถ่ินพื้นฐานตามกฎหมาย 4 ดา้นคือ 1). การ
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2). การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 3). การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
และ 4). การลงประชามติ (Referendum) เน่ืองจากสถาบนัและกลไกเหล่าน้ีเป็นผลโดยตรงจากการกระจาย
อ านาจจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ท่ีก าหนดใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในทุก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา 285 ให้มีการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตาม
มาตรา 286 และให้ประชาชนเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินต่อสภาไดต้ามมาตรา 287 ส่วนรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 
ใหมี้การออกเสียงประชามติตามมาตรา 287 วรรค 2  

ผลกระทบของสถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยทอ้งถ่ินพื้นฐานไดส่้งผลต่อประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ของชุมชน ดงัน้ี 
 

 3.1 การเลือกตั้งท้องถิ่น 
การเลือกตั้งถือเป็นเกณฑ์พื้นฐานท่ีขาดไม่ได้ของการพิจารณาคุณลักษณะของประชาธิปไตย

ส าหรับท าความเขา้ใจรูปแบบและท่ีมาของการเลือกรัฐบาลหรือผูป้กครองท่ีมาเป็นผูแ้ทนของประชาชน จาก
ประชาชนดว้ยกนัเอง นอกจากน้ีความสามารถในการเลือกหรือเปล่ียนรัฐบาลหรือผูแ้ทนของตนก็ถือเป็นขอ้
บ่งช้ีส าคญัต่อความเป็นอิสระทางการเมืองและสังคมของประชาชน23 แน่นอนว่าการเลือกตั้งก็จดัเป็น
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นพื้นฐานท่ีสุดของทอ้งถ่ินท่ีถูกน ามาใชม้าอยา่งนาวนานตั้งแต่มีการ
ก่อตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาลข้ึนเช่น พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้
ท่ีมีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาท่ีมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือพระราชบญัญติัสุขาภิบาลพ.ศ. 2495 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการสุขาภิบาลมีทั้ง
กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการโดยการแต่งตั้ง และกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นตน้24 
แม้ว่าการเลือกตั้งท้องถ่ินในยุคแรกจะมิได้เกิดข้ึนครอบคลุมทุกพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ ง

                                                                                       
22 ขอ้มูลบทท่ี 3 บางส่วนมาจากวฒิุสาร ตนัไชย. (2557). การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย. เร่ืองเดียวกนั, น. 62-67. และ   
วฒิุสาร ตนัไชย และเอกวีร์ มีสุข. (2557). ระบบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบนัพระปกเกลา้. 
23 Nef, Jorge and Reiter, Bernd. (2009). The democratic challenge: Rethinking democracy and democratization. Hampshire: Palgrave 
Macmillan, p. 33-34. 
24 วฒิุสาร ตนัไชย และเอกวีร์ มีสุข. (2557). ระบบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย, เร่ืองเดียวกนั, น. 
52-58. 
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ประเทศและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งก็ไม่ไดมี้สมาชิกสภาและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกตั้งทั้ งหมด แต่มีลักษณะท่ีร่วมกันระหว่างตวัแทนของภาครัฐส่วนกลางและตวัแทนท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน แมจ้ะเป็นท่ีวพิากษว์จิารณ์วา่การมีตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนท่ีจ ากดั
แบบน้ีท าใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินไทยเปรียบเสมือนเป็น “สาขาหน่ึงของระบบราชการ” มากกวา่เป็นองคก์ร
ของประชาชน แต่ในอีกทางหน่ึงก็แสดงใหเ้ห็นวา่เราไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือยกเลิกไม่ให้มีผูแ้ทนท่ีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในทอ้งถ่ิน  

อยา่งไรก็ตามจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ตามมาตรา 285 ก าหนดให ้“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง คณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน” 
และรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 มาตรา 284 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสภาทอ้งถ่ินและคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน ท าให้การปกครอง
ทอ้งถ่ินไทยเปล่ียนท่ีมาของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นคร้ัง
แรก รวมถึงมีการตราพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545 เพื่อใชบ้งัคบั
ถึงรูปแบบและวธีิการเลือกตั้งในทอ้งถ่ินและรองรับความในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบบั 

จากการท่ีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 และ 2550 ก าหนดให้โครงสร้างของการปกครองทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน
ไทยทั้งหมดจะอยูรู่ปของสภา-ฝ่ายบริหาร (Council-Executive) โดยทั้งสองฝ่ายตอ้งมีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน ซ่ึงฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาทอ้งถ่ินตั้งแต่พ.ศ.2540-2557 มีท่ีมาจากรูปแบบของการเลือกตั้ง
แตกต่างกนัในสองยคุคือ25   

1) ยุคทีผู้่บริหารท้องถิ่นมีทีม่าจากมติของสภาหรือมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมพ.ศ.2540-2546 
คือ ท่ีมาของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยในช่วงแรก ผูบ้ริหารจะมาจากการ
เลือกของสภาทอ้งถ่ินโดยสมาชิกสภาท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงตอ้งรวบรวม
เสียงสนบัสนุนในสภาเพื่อเลือกสมาชิกสภาไปท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร ดว้ยท่ีมาของฝ่ายสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแบบน้ีจึงท าใหท้ั้งฝ่ายผูบ้ริหารแลฝ่ายสภามีการแบ่งปันอ านาจ 
(Power-Sharing) โดยท่ีฝ่ายบริหารตอ้งแสดงความรับผิดชอบ (Accountable) ต่อฝ่ายสภา 
แต่เป็นระบบท่ีมีจุดอ่อนเพราะท าให้ฝ่ายบริหารอ่อนแอและขาดเสถียรภาพเน่ืองจากตอ้ง
พึ่งพาเสียงขา้งมากของสภาเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  

2) ยุคทีผู้่บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทางตรงพ.ศ.2546-2557 เน่ืองจาก
ยุคท่ีท่ีมาของฝ่ายบริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจากมติของสภาหรือมาจากการ
เลือกตั้งทางออ้ม  กลบัท าให้ฝ่ายบริหารมีความอ่อนแอและขาดเสถียรภาพเพราะเกิดการ

                                                                                       
25 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ. (2552).รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย. เร่ืองเดียวกนั, น. 55-56. 
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เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายบริหารและสภาอยูบ่่อยคร้ัง จึงไดมี้การ
ปรับปรุงท่ีมาของฝ่ายบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งแต่กลางพ.ศ.2543 ดว้ยวิธีการ
แยกสภาและฝ่ายบริหารออกจากกันโดยให้ทั้ งสองฝ่ายต้องมาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชนทางตรง จึงมีการแก้ไขกฎหมายจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ก าหนดใหฝ่้ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงตั้งแต่พ.ศ.2546 ซ่ึงการก าหนดให้ฝ่ายสภา
และฝ่ายบริหารมีท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้ทั้ งสองฝ่ายเกิดการ
แบ่งแยกอ านาจโดยเด็ดขาดและท าให้ฝ่ายบริหารไม่จ  าเป็นตอ้งรับผิดชอบต่อสภาทอ้งถ่ิน 
เพราะมีท่ีมาของความชอบธรรมจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยฝ่ายบริหาร
ของทอ้งถ่ินไม่มีอ านาจในการยุบสภาทอ้งถ่ิน ส่วนฝ่ายสภาทอ้งถ่ินก็จะไม่มีอ านาจในการ
ถอดถอนฝ่ายบริหารเหมือนในระบบเดิม โดยท่ีทั้งสองฝ่ายจะอยู่ร่วมกนัไปจนครบวาระ
และมีการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

 

อย่างไรก็ตามดว้ยความเปล่ียนแปลงทางการเมืองจากการรัฐประหารในวนัท่ี 22 พฤษภาคมพ.ศ.
2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อมาในวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 คสช. มีประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 85/2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการ
ชั่วคราว และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  86/2557 เ ร่ือง การได้มา ซ่ึงสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชัว่คราว  ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในรอบ 40 ปีท่ีประเทศไทยไดอ้าศยั
ประกาศจากคณะรัฐประหารเก่ียวกบัการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ินนับตั้งแต่ประกาศคณะ
ปฏิว ัติฉบับท่ี  326 และฉบับท่ี  335  ท่ีแก้ไขปรับปรุงองค์การบริหารส่วนต าบลและการก่อตั้ ง
กรุงเทพมหานครเม่ือพ.ศ. 2515  

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 85 และฉบบัท่ี 86 มีสาระส าคญัให้งดการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและให้มกีารสรรหาสมาชิกสภาท้องถ่ินจากข้าราชการประจ ามาทดแทนต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีว่างลงเป็นการช่ัวคราว ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และกรุงเทพมหานครท่ีครบวาระหรือพน้จากต าแหน่งในช่วงเวลาท่ี
ประกาศคสช. ทั้งสองฉบบัให้งดการจัดให้มกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง แลว้ให้คดัเลือกบุคคลท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินทดแทนผา่นคณะกรรมการสรร
หาท่ีประกอบด้วยขา้ราชการท่ีมาคดัเลือกผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยผูท่ี้จะมาเป็น
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยสองในสามตอ้งมาจากผูท่ี้เป็นขา้ราชการหรืออดีตขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่
ระดบัช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าข้ึนไป และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตอ้งมาจากขา้ราชการตั้งแต่
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ระดับนักบริหารระดับสูงหรือระดับ 10 ข้ึนไป ส่วนต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถ่ินท่ีว่างอยู่ให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน26  

การสรรหาบุคคลท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินทดแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีว่างลง ผูไ้ด้รับการสรรหาอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้งหมดมกัเป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นขา้ราชการของจงัหวดัเช่น 
อยัการจงัหวดั เกษตรจงัหวดั พฒันาการจงัหวดั นายอ าเภอ ต ารวจ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั เป็นตน้ 27 
ส่วนการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวน 30 คน ก็มาจากข้าราชการประจ า 11 คน อดีต
ขา้ราชการ 17 ราย และภาคเอกชน 2 คน28 โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จะมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีครบวาระและก าลงัจะครบวาระท่ีตอ้งมีการสรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้งหมด 
255 แห่ง29 อย่างไรก็ตามการสรรหาสมาชิกสภาองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถ่ินจากข้าราชการ
ก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการ เช่น การครอบง าสภาทอ้งถ่ินจากขา้ราชการของส่วนกลางและภูมิภาค การรับ
ผลประโยชน์สมาชิกสภาทอ้งถ่ินในเร่ืองรับเงินเดือน 2 ทาง (รับจากต าแหน่งราชการท่ีตนด ารงต าแหน่งอยู่
เดิม กบัต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง) ปัญหาสมาชิกสภาท่ีไดรั้บการสรรหาบางท่านไม่ได้
ท างานในพื้นท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งอยู่ ขา้ราชการท่ีไดรั้บการสรรหาเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หลายแห่งพร้อมกนัท าให้ไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือการก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้รับการ
สรรหาท่ีสูงเกินไปจากข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ (ระดับ 8) ข้ึนไป ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีท่ีไม่มีขา้ราชการในระดบัน้ีตอ้งไปสรรหาขา้ราชการท่ีตรงตามคุณสมบติัจากนอกพื้นท่ี หรือบาง
พื้นท่ีขา้ราชการผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งโยกยา้ยไปท างานนอกพื้นท่ีจนท าให้สภา
ทอ้งถ่ินไม่มีสมาชิกสภามาด าเนินงาน เป็นตน้30 

ต่อมาพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชาในฐานะหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดอ้าศยัอ านาจตาม
มาตรา 44 ของงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ.2557 ออกค าสั่งหวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี 1/2557 ให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีพน้จากต าแหน่งภายหลงัการประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 

                                                                                       
26 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 85/2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว.  (21 กรกฎาคม 
2557). ราชกจิจานุเบกษา. 131 ตอนพิเศษ(134 ง). และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 86/2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชัว่คราว.  (21 กรกฎาคม 2557). ราชกจิจานุเบกษา. 131 ตอนพิเศษ(134 ง). 
27 วฒิุสาร ตนัไชย และ เอกวีร์ มีสุข. (2557). ระบบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย, เร่ืองเดียวกนั, น. 
85. 
28 ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เร่ือง การคดัเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 
2557 
29 เร่ืองเดียวกนั, น. 84. 
30 ส านกัข่าวอิศรา. (26 สิงหาคม 2556). สภาท้องถ่ิน"ลากตั้ง"ปัญหาอือ้ ขรก.น่ังควบหลายท่ี-รับเงิน2ทาง!. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557, 
จาก http://www.isranews.org/isranews-article/item/32422-local_32422.html และ กรุงเทพธุรกิจ. (9 ธนัวาคม 2556). สภาท้องถ่ิน"ลากตั้ง" 
ปัญหาเร่ิมหนักขึน้. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557, จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/622059 
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85 และฉบบัท่ี 86 สามารถกลบัเขา้รับต าแหน่งเดิมไดอี้ก และกรณีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท่ี
ก าลงัจะพน้จากต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นตน้ไปให้ยงัคงอยูใ่นต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อไปได้อีก ยกเวน้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาท่ีได้รับการสรรหาตามประกาศคสช. ท่ี 
85/2557 และ  86/2557 ยงัให้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเดิมและยงัคงระงบการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไปจนกวา่จะมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่31 ท  าให้สามารถแกปั้ญหาการสรร
หาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดส่้วนหน่ึง รวมถึงท าให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมีความชอบธรรมเพราะมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเดิม 

แมว้่าในขณะน้ี (พ.ศ.2558) การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะถูกระงบัไว้
ชัว่คราว แต่การมีระบบเลือกตั้งทอ้งถ่ินตั้งแต่พ.ศ.2540-2557 ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทางการ
เมืองไทย เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีการเมืองทอ้งถ่ินไทยตอ้งอาศยักลไกเลือกตั้งในการคดัเลือกสมาชิกสภาและ
ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ท าให้กลไกการเลือกตั้งมีส่วนในการส่งเสริมและเป็น
อุปสรรคการพฒันาประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  
 

3.1.1 การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทางตรง 
นบัแต่มีการก าหนดให้ผูบ้ริหารของทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งทางตรงใน

พ.ศ.2546 ก็ท  าให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจมากข้ึนและไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อสภาทอ้งถ่ินเช่น มีอ านาจก าหนด
นโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจจดัท างบประมาณ อ านาจการเสนอร่าง
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี อ านาจการบริหารงานบุคคล และอ านาจการยบัย ั้งขอ้บญัญติัท่ีตราโดย
สภาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ แต่การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทางตรงท าให้การบริหารงานและการก าหนดนโยบาย
ของฝ่ายบริหารท าไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ถูกขดัขวางจากฝ่ายสภาและแกไ้ขปัญหาการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
หรือล้อบบ้ีกับฝ่ายสภา ดังค าสัมภาษณ์ของนายทิติรัตน์ ประสพสันต์วฒันา อดีตนายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม วา่ 
 

“การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรงเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะนายกเทศมนตรีมาจาก
ประชาชน ระบบเดิมมีปัญหาเน่ืองจากการปฏิบติังานของนายกเทศมนตรีตอ้งอาศยัสภา 
เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไม่เขา้ใจการท างานของนายกเทศมนตรีก็รวมตวักนัยกมือเอานายก
ฯ ออก..จากประสบการณ์เคยด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งทางตรงมา
หน่ึงสมยัและเคยร่วมเป็นหน่ึงในคณะเทศมนตรีมาหน่ึงสมยั พบว่านายกเทศมนตรีท่ีมา
จากการเลือกตั้งทางตรงมีความเขม้แข็งข้ึน ตดัสินใจได ้วางนโยบายได้... ในระบบเดิม
สมาชิกสภาเทศบาลสามารถยกมือเอานายกเทศมนตรีออกได้เลย แต่ระบบใหม่เอาออก
ไม่ได้ เดิมทีมีความพยายามท่ีจะเอานายกเทศมนตรีออกทุกปี ระบบเดิมต้องมีการเอา

                                                                                       
31 ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 1/2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว.  (5 มกราคม 
2558). ราชกจิจานุเบกษา. 132 ตอนพิเศษ(1 ง). 
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สมาชิกสภาเทศบาลไปกกัตวั ไปเท่ียวตามรีสอร์ทริมโขงหรือขา้มไปประเทศลาว พอถึง
เวลาลงมติค่อยพากลบัมา เป็นอยา่งน้ีทุกปี ตอนน้ีระบบใหม่ไม่ตอ้งท าเช่นนั้นแลว้”32 

 

อย่างไรก็ตามด้วยระบบการเลือกตั้งทางตรงอาจเกิดปัญหาถ้าผู้สมัครผู้บริหารท้องถ่ินและสภา
ท้องถ่ินอยู่กลุ่มเดียวกันไดรั้บเลือกเขา้ไปเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสามารถมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาทอ้งถ่ิน
สามารถครอบง าการท างานของฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารจนส่งผลต่อการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and 
Balance) ท าใหใ้นบางพื้นท่ีท่ีฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารไดรั้บการเลือกตั้งแบบ “ยกทีม” นอกจากส่งผลต่อการ
ตรวจสอบถ่วงดุลแลว้ก็ส่งผลให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาของทอ้งถ่ินไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เท่าท่ีควร ตามท่ี นายไพรัช ต่างมงคล ผูส้มคัรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเห็นว่า “...ในการ
เลือกตั้ งเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2551 ท่ีผ่านมาประชาชนไม่สนใจ ส.ท.เลย สนใจแต่ว่าใครจะมาเป็น
นายกเทศมนตรี และเลือกส.ท. ทีมตามนายกเทศมนตรีท่ีตนเองเลือก เลือก ส.ท .เพื่อไปเป็นฐานให้
นายกเทศมนตรี...ความเป็นตวัแทนของประชาชนของสมาชิกสภาเทศบาลลดน้อยลง เดิมสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นตวัแทนชาวคุม้ แต่ปัจจุบนัสภาเทศบาลเป็นเพียงฐานในการบริหารของฝ่ายบริหาร ถูกครอบง า
โดยฝ่ายบริหารทั้งท่ีเลือกตั้งแยกจากกนั ฝ่ายนิติบญัญติัไม่ไดท้  าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลตามหลกัการ 
สภาเทศบาลอ่อนแอลง...”33 

แต่ในทางตรงกนัขา้มถ้าฝ่ายบริหารและสภาท้องถ่ินอยู่คนละฝ่ายก็มกัเกิดความขดัแยง้ต่อกนัจนทั้ง
สองฝ่ายยากท่ีจะท างานร่วมกนั34 เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายมีทิศทางการบริหารงานทอ้งถ่ินต่างกนั ดงันั้นการ
ร่วมมือและรับฟังการท างานซ่ึงกนัและกนัของทั้งสองฝ่ายจึงข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของฝ่ายบริหารในการรับ
ฟังความตอ้งการของฝ่ายสภา ตามทิ่ีนายวสุิทธ์ิ เจริญศรีปลดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม เห็นวา่  
 

“กรณีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เสียงส่วนใหญ่ในสภาเทศบาลเป็นของ
นายกเทศมนตรี ดงันั้นจึงท าให้นายกเทศมนตรีใช้อ านาจมาก เป็นเผด็จการสภาจนไม่ฟัง
สมาชิกสภาเทศบาล ดงันั้นในเวลาต่อมาจึงเกิดการแตกแยกกนัในกลุ่มกรณีการไม่ฟัง
ความคิดเป็นของสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้แก่ งบก้าวหน้า เป็นโครงการท่ีสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอเขา้มา ถา้นายกเทศมนตรีไม่เห็นดว้ยก็ไม่เอาโครงการนั้น ถา้เป็นระบบเดิม
นายกเทศมนตรีตอ้งฟังโครงการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมา หรือกรณีท่ีนายกเทศมนตรี
เกิดความขดัแยง้ข้ึนกบัสมาชิกสภาเทศบาลคนใด ก็ไม่เอาโครงการไปลงพื้นท่ีของสมาชิก
สภาเทศบาลคนนั้น...”35 

                                                                                       
32 อลงกรณ์ อรรคแสง. (กนัยายน – ธนัวาคม 2552). ผลกระทบอนัเกิดจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรง: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม. วารสารสถาบนัพระปกเกลา้ 7(3), 100-124. 
33 อา้งแลว้. 
34 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ. (2552).รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย.  เร่ืองเดียวกนั, น. 102. 
35 อลงกรณ์ อรรคแสง. (กนัยายน – ธนัวาคม 2552). ผลกระทบอนัเกิดจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรง: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม, อา้งแลว้. 
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3.1.2 การซ้ือสิทธิขายเสียงและการผูกขาดการแข่งขันทางการเมืองของผู้มีอทิธิพล 
กล่าวได้ว่าปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงและกลุ่ มผู้ มี อิทธิพลของท้องถ่ิน  เป็นปัญหาท่ีถูก

วพิากษว์จิารณ์กนัมาอยา่งยาวนานทั้งในการเลือกตั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีท าให้การเมืองทอ้งถ่ินถูก
ผกูขาดโดยบางกลุ่มหรือตระกูลในพื้นท่ี ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายกบัประชาชนหรือผูมี้อิทธิพล
อ่ืนในพื้นท่ี หรืออาจมีสายสัมพนัธ์กบับุคลากรท่ีเป็นกลไกของระบบราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สาย
สัมพนัธ์กบันกัธุรกิจในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติ รวมถึงกบันกัการเมือง/พรรคการเมืองในระดบัชาติ 
หรืออาจมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบเครือญาติอีกดว้ย เพื่อใหก้ลุ่มหรือบุคลากรของกลุ่มตนนั้นสามารถด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองไดอ้ยา่งสะดวก อย่างไรกต็ามการสร้างเครือข่ายของกลุ่มต่าง ๆ ย่อมไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ
แต่อย่างใด หรือแม้แต่การผกูขาดทางการเมืองและการได้รับเลือกตั้งมาอย่างยาวนานในพืน้ท่ีกไ็ม่ใช่เร่ืองผิด
ถ้าการได้รับเลือกตั้งนั้นมีความชอบธรรมและเป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง ตราบเท่าท่ีการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ นั้นมิไดก้ระท าการท่ีสุ่มเส่ียงต่อกฎหมายหรือบรรทดัฐานของสังคม 
อย่างไรก็ตามกลุ่มเหล่าน้ีมกัถูกวิพากษ์วิจารณ์อยูเ่สมอถึงท่ีมาและความชอบธรรมของการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองและสังคมในพื้นท่ี (หรือบางคร้ังอาจมีอิทธิพลออกนอกพื้นท่ี) เช่น การมีภูมิหลงัเป็น “เจา้พ่อ” 
การท าธุรกิจผดิกฎหมาย การใชค้วามรุนแรง การซ้ือสิทธิขายเสียงและธุรกิจการเมือง หรือการไร้สามารถใน
การบริหารงานของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

  โดยปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงของกลุ่มการเมืองในพื้นท่ีถือเป็นขอ้วิพากษ์วิจารณ์ต่อการเมือง
ทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจท่ีรุนแรงมากอนัหน่ึงและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงลบต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย จนกล่าวไดว้า่ความรุนแรงของการซ้ือสิทธิขายเสียงถือบัน่ทอนความชอบธรรม
ของกระบวนการการกระจายอ านาจในทางการเมือง เพราะการซ้ือเสียงนั้นเกิดข้ึนจากความไม่รู้ การหวงั
เพียงอามิสสินจา้ง หรืออยู่ใตก้ารอุปถมัภ์36 นอกจากน้ีการอาศยัอามิสสินจา้งก็เป็นวิธีการหน่ึงท่ีกลุ่มผูมี้
อิทธิพลในพื้นท่ีท าให้เปิดโอกาสการใช้ยึดกุมเสียงสนบัสนุนจากประชาชนเพื่อผูกขาดอ านาจในลกัษณะ 
“โครงสร้างอ านาจแบบขั้วเด่นขั้วเดียว”37 ซ่ึงนกัวิชาการบางท่านเห็นวา่ความรุนแรงของปัญหาการซ้ือเสียง
ข้ึนอยูก่บัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมนกัการเมืองทอ้งถ่ินและป้องกนัการซ้ือเสียง โดย
กล่าววา่ถา้ประชาชนมีความเขม้แขง็เช่น ประชาชนพยายามรณรงคใ์ห้การหาเสียงเลือกตั้งในทอ้งถ่ินเป็นไป
อยา่งโปร่งใส มีการจดัเวทีใหน้กัการเมืองเสนอนโยบาย มีการร่วมตรวจสอบการทุจริตในการเลือกตั้งและมี
การรายงานสถานการณ์การเลือกตั้ง จะท าให้การเขา้สู่อ านาจผ่านการเลือกตั้งของนกัการเมืองทอ้งถ่ินถูก

                                                                                       
36 ดูขอ้ถกเถียงของประจกัษ ์กอ้งกีรติ. (2555). มายาคติและการเมืองของนิทานสอนใจวา่ดว้ยความโง่ จน เจบ็ ของผูเ้ลือกตั้งชนบท ในประจกัษ ์
กอ้งกีรติ (บรรณาธิการ). การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม อ านาจ และพลวัตรของชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพฟ้์าเดียวกนั. 
37 ดูกรณีศึกษาวิธีการเขา้ครองอ านาจของกล่มการเมืองหน่ึงใน ชยัยนต ์ประดิษฐ์ศิลป์ และชยัณรงค ์เครือนวน. (2556). โครงสร้างอ านาจและการ
สะสมทุนในจงัหวดัแห่งหน่ึง ในผาสุก พงษไ์พจิตรและคณะ. โครงการ “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งค่ังและโครงสร้าง
อ านาจเพ่ือการปฏิรูป..กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, น. 237-270.  
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ตรวจสอบและมีความชอบธรรมมากข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้พื้นท่ีท่ีประชาชนขาดการเขา้ไปมีส่วนร่วมก็มี
แนวโนม้ท่ีกลุ่มผูมี้อิทธิพลจะมีบทบาทน าและผกูขาดการเมืองในพื้นท่ี38  

ในงานวจิยัหลายช้ินในปัจจุบนัก็ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงและการครอบง าของกลุ่ม
การเมืองในพื้นท่ี หรือจากงานวจิยัของชยัยนต ์ประดิษฐศิ์ลป์ และชยัณรงค ์เครือนวน (2556) ท่ีไดศึ้กษาการ
รวมศูนยอ์ านาจทางการเมืองและการสะสมทุนของ “นายก.” ซ่ึงเป็นผูน้ ากลุ่มอ านาจกลุ่มหน่ึงในจงัหวดัแห่ง
หน่ึงก็พบว่าตั้งแต่มีการกระจายอ านาจส่งผลให้เครือข่ายทางการเมืองของจงัหวดัหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะการ
ผกูขาดแบบ “โครงสร้างอ านาจแบบขั้วเด่นขั้วเดียว” มาอยา่งยาวนานในการเมืองระดบัชาติอยา่งการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการปกครองทอ้งท่ีอย่างก านนัและผูใ้หญ่บา้น เร่ิมเขา้มาสร้างเครือข่ายในหมู่
นกัการเมืองทอ้งถ่ินซ่ึงนักการเมืองทอ้งถ่ินเหล่าน้ีส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือในการพฒันาพื้นท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตเ้ครือข่ายของกลุ่มอ านาจของ “นาย ก.” ทั้งส้ินจนกล่าวไดว้า่ กลุ่มอ านาจ
น้ีสามารถส่งคนเข้าไปเป็นเครือข่ายของตนไปในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัได้ทั้ งหมด ถ้า
นกัการเมืองทอ้งถ่ินคนใดไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มอ านาจน้ี นกัการเมืองทอ้งถ่ินผูน้ั้นก็จะไดรั้บคะแนน
เสียงจากประชาชนเสมอจนมีคนกล่าววา่ถา้ “นาย ก.”เรืองอ านาจจึงมีนกัการเมืองทอ้งถ่ินทุกระดบัต่างพากนั
มุ่งหนา้เขา้หาเขา กระทัง่มีการเปรียบเปรยวา่ “หากถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ฉนัใด นกัการเมืองในจงัหวดัก็
ตอ้งมุ่งหนา้เขา้หา “นาย ก.” ฉนันั้น” 39 ขณะท่ีงานของสถาพร เริงธรรม (2556) ก็มองวา่การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ได้ท าให้นักการเมืองท้องถ่ินกลายเป็นโครงข่ายในอ านาจของตน โดยอาศยัระบบเลือกตั้งท้องถ่ินเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างฐานมวลชน โดยสถาพรไดศึ้กษาถึงชีวติทางการเมืองของ “นายศรชยั” ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจ
และนกัการเมืองในจงัหวดัแห่งหน่ึงท่ีเขาไดใ้ห้การสนบัสนุนทรัพยากรในการหาเสียงเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน 
โดยคาดหวงัวา่นกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีตนสนบัสนุนจะสามารถชกัจูงใหป้ระชาชนสนบัสนุนนายศรชยัและท า
ใหเ้ขาสามารถสร้างระบบอุปถมัภต่์อประชาชนไดส้ะดวกยิง่ข้ึน40  

สอดคล้องกบัปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีปรากฏตามข่าวอยู่เป็นระยะ เช่น พ.ศ.2550 ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีนายสุวิทย ์ญาตินิยม 
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดับุรีรัมย ์ไดใ้หค้วามเห็นวา่ช่วงเวลาการหาเสียงมีการแจง้เร่ืองร้องเรียน
การกระท าทุจริตการเลือกตั้งมาอยา่งต่อเน่ืองทั้งจากผูส้มคัรและประชาชน ท าให้ทางกกต. บุรีรัมยจึ์งไดข้อ
ก าลงัทหารจากจงัหวดัทหารบกบุรีรัมย ์จ  านวน 30 นาย และจาก ตชด.216 ประโคนชยั จ านวน 20 นาย เป็น
ชุดป้องปรามติดตามหาข่าวการซ้ือเสียงในพื้นท่ี รวมถึง “มีการแจง้รายงานการจ่ายเงินซ้ือเสียงกนัแลว้ แต่อยู่
ระหวา่งการตรวจสอบ และมีการปล่อยข่าวโจมตีฝ่ายตรงขา้มท าให้เส่ือมเสียอยูอ่ยา่งตลอด รวมถึงการข่มขู่
                                                                                       
38 ดูกรณีความกระตือรือร้นของประชาชนต่อการตรวจสอบการเลือกตั้งระหวา่งเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองปัตตานีใน พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). โครงสร้างอ านาจท้องถ่ิน ความขัดแย้ง และการเปลีย่นแปลง. กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ.์, น. 151-152 
39 ชยัยนต ์ประดิษฐ์ศิลป์ และชยัณรงค ์เครือนวน. (2556). โครงสร้างอ านาจและการสะสมทุนในจงัหวดัแห่งหน่ึง, เร่ืองเดียวกนั, น. 259. 
40 ดูใน สถาพร เริงธรรม. (2556). โครงสร้างอ านาจทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในผาสุก พงษไ์พจิตรและคณะ. โครงการ “สู่สังคมไทย
เสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งค่ังและโครงสร้างอ านาจเพ่ือการปฏิรูป..กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, น. 271-
298. 
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ชาวบา้นดว้ย” นอกจากน้ีในรายงานข่าวยงัพบวา่มีการจ่ายเงินซ้ือเสียงแบบเจาะจงเฉพาะพื้นท่ีโดยหวัคะแนน
ของผูส้มคัรคนละ 500 บาท และคาดว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนจากการซ้ือเสียงรูปแบบต่าง ๆ ไม่ต ่ากว่า 10 
ลา้นบาท41 หรือพ.ศ. 2556 มีการข่มขู่พยานการซ้ือเสียงการเลือกนายกเทศมนตรีต าบลภูเรือ จงัหวดัเลยท่ีสอง
สามีภรรยาไดเ้ขา้แจง้กบักกต. จงัหวดัเลย เร่ืองท่ีตนไดรั้บค่าตอบแทนซ้ือเสียงเป็นเงินคนละ 2,000 บาท42 

อยา่งไรก็ตามปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงและกลุ่มผูมี้อิทธิพลของทอ้งถ่ิน ก็ถูกนกัวิชาการบางฝ่าย
เห็นแยง้วา่อาจไม่ไดมี้ความรุนแรงและครอบง าการตดัสินใจเลือกตั้งของประชาชนมากกว่าท่ีคิด เน่ืองจาก
ประชาชนไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัเชิงศกัยภาพ ความสามารถ และเครือข่ายของผูส้มคัรในการดึงทรัพยากรมาสู่
พื้นท่ี และมีกระบวนการต่อรองระหว่างประชาชนและผูล้งรับสมคัรการเลือกตั้งมากข้ึน แมว้า่ผูส้มคัรจะมี
การจ่ายเงินซ้ือเสียงก็จริงแต่มิไดห้มายความวา่การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากจะส่งผลให้ผูส้มคัรคนนั้นชนะการ
เลือกตั้งไดเ้พราะมีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งในการพิจารณาของประชาชนดว้ยเช่น การท าคุณประโยชน์
ของผูส้มคัรในพื้นท่ี โดยอภิชาต สถิตนิรามยั ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวคัรพนัธ์ุ (2556) เสนอว่าการ
กระจายอ านาจทางสู่ทอ้งถ่ินตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540  ท าให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้
นกัการเมืองตอบสนองความตอ้งการของผูอ้อกเสียงเลือกตั้งมากข้ึน นอกจากน้ีความเปล่ียนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจตั้งแต่ทศวรรษท่ี 2530 ท าให้ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ในแนวด่ิงกลบัลดบทบาทลงและกลบั
เร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของคนท่ีเท่าเทียมในรูปแบบแนวนอนมากข้ึน43 นอกจากน้ีการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินผ่านการเลือกตั้งทางตรงในระดบัอบต. และเทศบาล ท่ีมีความใกลชิ้ดกบั
ประชาชนไดส้ร้างความใกล้ชิดทั้งในเชิงกายภาพ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และความรับผิดชอบในอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีอปท. ไดรั้บมอบหมายและส่งผลต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้งในพื้นท่ี ไดส่้งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน
ชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีการพิจารณาลงคะแนนเสียงให้กับผูบ้ริหารอปท. ก็อาศัยปัจจยัเชิงศกัยภาพ 
ความสามารถ และเครือข่ายของผูส้มคัรมากข้ึนในการดึงทรัพยากรมาสู่พื้นท่ี  
 

“....เน่ืองจากงบประมาณเกือบ 40% ของ อปท. มาจากการอุดหนุนของรัฐ
ส่วนกลางโดยตรง ในขณะท่ีเกณฑก์ารจดัสรรงบอุดหนุนหลายประเภทให้แก่ อปท. แต่ละ
แห่งนั้น เปิดโอกาสใหผู้มี้อ  านาจในส่วนกลางใชดุ้ลพินิจไดก้วา้งขวางท าให้ อปท.ตอ้ง “วิ่ง
งบ” กบัส่วนกลางเพื่อให้ไดรั้บการจดัสรรมากท่ีสุดจึงกล่าวไดว้า่ชาวบา้นใชเ้คร่ืองมือการ
เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินในการต่อรองเพื่อดึงทรัพยากรจากรัฐส่วนกลาง”44 

 

                                                                                       
41 ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ (5 ตุลาคม 2550). แฉเลือกตั้งเทศบาล “โนนดินแดง” บรีุรัมย์โคตรเน่า-ซ้ือเสียงยกทีมหัวละ 1,500 บาท. สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557, จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000117904 
42 ส านกัข่าว ไอ.เอน็.เอน็. (19 กรกฎาคม 2556). 2 ผัวเมียพยานซ้ือเสียงเลือกตั้งร้องส่ือถกูข่มขู่ . สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557, จาก 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=466970 
43 อภิชาต สถิตนิรามยั ยกุติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวคัรพนัธ์ุ. (2556). ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. เร่ืองเดียวกนั, น. 132. 
44 เร่ืองเดียวกนั, น. 105. 
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 เช่นเดียวกบังานของนกัมานุษยวิทยาอยา่งแคเธอรีน เบาวว์ี (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองการซ้ือเสียงในการ
เลือกตั้งทางภาคเหนือของไทย พบวา่การเปล่ียนแปลงเชิงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัประชาธิปไตยและกระแสการ
ปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 เป็นตน้มาได้ลดความส าคญัของการซ้ือเสียงในระดบัหมู่บา้นและ
แกไ้ขอุปสรรคท่ีขดัขวางประชาชนในหมู่บา้นไม่ให้สามารถประทว้งต่อตา้นการกระท าท่ีทุจริตและปกป้อง
ประชาธิปไตยภายในชุมชนของพวกเขา 45  ซ่ึงวิธีการเล่นการเมืองของชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีศึกษาพบว่า
ประชาชนไม่ใช่คนไร้เดียงสาทางการเมืองและขาดการศึกษาแต่อยา่งใดแต่กลบัเป็น 
 

“ผูมี้ส่วนร่วมในการเมืองการเลือกตั้งอยา่งเท่าทนั ชาวบา้นต าบลทุ่งนาตระหนกัถึง
โอกาสใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต้การปฏิรูปกฎหมายในปี 2535 และ 2537 พวกเขาผนวก
รวมทั้ งกฎหมายใหม่ท่ีเป็นประชาธิปไตย กฎหมายเก่าสมัยศักดินา ขนบธรรมเนียม
แบบเดิม พิธีกรรมท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนใหม่ นักการเมืองภายนอก เจ้าหน้าท่ีอ าเภอ และ
เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนให้เป็นประโยชน์แก่การรณรงค์หาเสียงของพวกเขา ใน
กระบวนการน้ี  ทศันะประชาธิปไตยท่ีคาดหวงัว่าผูส้มคัรควรไดรั้บการคุม้ครองสิทธิใน
การหาเสียงปะทะกับกฎหมายเก่าในยุคศักดินาท่ีสร้างความหมายเชิงวฒันธรรมให้
ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นวา่ เป็น “เจา้ของ” หมู่บา้น”46 

 

นอกจากน้ีชยัยนต ์ประดิษฐ์ศิลป์ และชยัณรงค ์เครือนวน (2556) ท่ีแมง้านศึกษาของเขาจะเห็นวา่มี
การรวมศูนยอ์ านาจทางการเมืองและการสะสมทุนโดย “นาย ก.” ในจงัหวดัแห่งหน่ึงดงัท่ีกล่าวไปก่อนหนา้ 
แต่เขาก็ช้ีให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของการเมืองทอ้งถ่ินท่ี “นายก ก.” ก็ไม่สามารถผูกขาดทางการเมือง
และเครือข่ายไดเ้พียงฝ่ายเดียวตลอด เน่ืองจากกลุ่มของเขากลบัพ่ายแพใ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและโครงสร้างอ านาจทางการเมืองในทอ้งถ่ินก็ถูกทา้ทายและช่วงชิงโดยกลุ่มใหม่ ๆ จนท าให้เกิด
ความพา่ยแพใ้นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของกลุ่ม “นาย ก.” ในหลายพื้นท่ี47  
 

3.1.3 ความถี่ของการเลือกตั้งท้องถิ่น 
การจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของไทยในแต่ละพื้นท่ีมีความน่าสนใจในอีกมิติหน่ึงคือ “ความถ่ีของการ

จดัการเลือกตั้ง” ท าใหเ้ราเห็นวา่การจดัเลือกตั้งทอ้งถ่ินท าให้กิจกรรมท่ีเก่ียวกบักระบวนการเลือกตั้งเพิ่มข้ึน
อยา่งมหาศาลในแต่ละจงัหวดักระจายกนัไปในแต่ละอปท. มากกวา่การจดัการเลือกตั้งในระดบัชาติในช่วง
พ.ศ.2540-2557 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 6 คร้ังและมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 4 คร้ัง เช่น 
ในพ.ศ.2552 ไดจ้ดัการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมากถึง 

                                                                                       
45 เบาววี์, แคเธอรีน เอ. (2555). การซ้ือเสียงและความเดือดดาลของหมู่บา้นในการเลือกตั้งท่ีภาคเหนือของไทย: การปฏิรูปกฎหมายในบริบททาง
ประวติัศาสตร์ ในประจกัษ ์กอ้งกีรติ (บรรณาธิการ). การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม อ านาจ และพลวัตรของชนบทไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพฟ้์าเดียวกนั, น.125. 
46 เร่ืองเดียวกนั,น.179-180. 
47 ชยัยนต ์ประดิษฐ์ศิลป์ และชยัณรงค ์เครือนวน. (2556). โครงสร้างอ านาจและการสะสมทุนในจงัหวดัแห่งหน่ึง, เร่ืองเดียวกนั, น. 262. 
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2,911 คร้ัง แบ่งเป็นเลือกตั้งเฉพาะนายกอบต. 3 คร้ัง เลือกตั้งเฉพาะสมาชิกอบต. 242 คร้ัง และเลือกตั้งนายก
อบต.และสมาชิกสภาอบต.พร้อมกนั 2,666 คร้ัง48 เช่นเดียวกบัในระดบัจงัหวดั เช่น จงัหวดัยโสธรมีการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินช่วงพ.ศ.2547-2557 ทั้งส้ิน 443 คร้ัง จงัหวดัอุทยัธานีท่ีมีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินช่วงพ.ศ.2546-
2553 ทั้งส้ิน 191 คร้ัง หรือการเลือกตั้งทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าพูนพ.ศ.2546-2553 มีทั้งส้ิน 198 คร้ัง เป็นตน้ 
จากความถ่ีของการเลือกตั้งเหล่าน้ีอาจพออนุมานถึงความต่อเน่ืองและโอกาสของการสร้างความใกลชิ้ดต่อ
การมีส่วนร่วมผา่นการเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีมีมากกวา่การเลือกตั้งในระดบัชาติ 

 

แผนภูมทิี ่1: จ านวนการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวดัยโสธร อุทยัธานี และล าพูนพ.ศ.2549-2557 

 
ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หมายเหตุ: นบัจากจ านวนการเลือกตั้งท่ีเกิดในเขตพ้ืนท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาล 
 

3.1.4 จ านวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและความสนใจในการไปเลือกตั้งท้องถิ่นของประชาชน49 
จากการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตั้งแต่พ.ศ.2540-2557 ถา้เปรียบเทียบจ านวนผูอ้อกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งทอ้งถ่ิน

กบัจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิการเลือกตั้งระดบัชาติอยา่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรช่วงพ.ศ.2540-2554 

                                                                                       
48 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2552). การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2552. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 
21 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2013/10/local52.pdf 
49 ปัจจุบนัยงัไม่มีการท าฐานขอ้มูลการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินท่ีจะให้ภาพรวมอยา่งเป็นระบบและเน่ืองจากมีเวลาการท าวิจยัท่ีจ  ากดั ขอ้มูล
เก่ียวกบัการเลือกตั้งจึงมาจากขอ้มูลเท่าท่ีสามารถรวบรวมไดจ้ากการประกาศผลการเลือกตั้งในเวบไซตข์องแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เวปไซตส์ านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั และจากงานศึกษาท่ีมีผูอ่ื้นไดท้  าไวแ้ลว้ 
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จะมีค่าเฉล่ียจ านวนผูอ้อกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 5 คร้ังท่ีร้อยละ 71.36 พบว่ามีความแตกต่างกนัมาก โดยใน
หลายพื้นท่ีพบว่าจ านวนผูไ้ปใช้สิทธิของการเลือกตั้งทอ้งถ่ินกลบัมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าการเลือกตั้งระดบัชาติ 
ผลการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งทอ้งถ่ินจึงอาจสะทอ้นถึงความเอาใจใส่ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีการเลือกตั้งมี
ความส าคญัและส่งผลกบัชีวิตประจ าวนัอย่างเห็นไดช้ดัมากกวา่กว่าการเลือกตั้งระดบัชาติ ในทางตรงกนั
ขา้มบางพื้นท่ีกลบัมีจ านวนผูอ้อกมาใชสิ้ทธินอ้ยเม่ือเทียบกบัการเลือกตั้งระดบัชาติ หรือมีแนวโนม้จ านวนผู ้
มาใชสิ้ทธิไม่แน่นอน 

อน่ึง ตั้งแต่พ.ศ. 2540 เป็นตน้มารัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 และ2550 ก าหนดใหก้ารไปออกเสียงเลือกตั้ง
ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีบงัคบัใหป้ระชาชนผูมิ้สิทธิตอ้งออกไปเลือกตั้งมิฉะนั้นจะ
ถูกตดัสิทธิทางการเมืองทางการเมือง ซ่ึงการไม่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งทอ้งถ่ินจะท าให้ผูไ้ม่ออกไปใชสิ้ทธิ
เสียสิทธิตามมาตรา 37 ในพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 ถึง 
6 ดา้น ไดแ้ก่ 1). สิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2). สิทธิร้อง
คดัคา้นการเลือกก านนัและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 3). สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 4). สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมาย
ว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 5). สิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญติัทอ้งถ่ิน และ 6). สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน50 ดงันั้นจึงคาดการณ์ไดว้า่การตดัสิทธิในเร่ืองท่ีส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินอาจมีผล
ใหป้ระชาชนและผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการใชสิ้ทธิตอ้งออกไปเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิของตน 

ถา้พิจารณาเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรายพื้นท่ี ก็พบวา่ประชาชนมีความสนใจในการ
ออกไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งทอ้งถ่ินมากกวา่ค่าเฉล่ียการเลือกตั้งในระดบัชาติเช่น การเลือกตั้งขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัล าพูน จากการศึกษาของชัยพงษ์ ส าเนียง (2555) พบว่าการเลือกตั้งใน
ท้องถ่ินจงัหวดัล าพูนระหว่างปี พ.ศ. 2546 ‟ 2553 พบว่ามีผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 71 ‟ 84 
โดยประมาณ เฉล่ียใน 8 ปีท่ีมีการเลือกตั้งมีผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 80 จากการเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต่างๆ 198 คร้ัง51 โดยจากการส ารวจความเห็นของชยัพงษ์กบัประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัล าพูนเห็นวา่การเมืองในระดบัทอ้งถ่ินสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ เพื่อไปท าประโยชน์ท่ี
จบัตอ้งได ้ก าหนดทิศทาง หรือตรวจสอบการท างานไดถึ้งร้อยละ 80.83 ส่วนการเมืองในระดบัชาติ หรือ 
ส.ส. และ ส.ว. ประชาชนเพียงร้อยละ 19.17 ท่ีคิดวา่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้
 

 
                                                                                       
50 วฒิุสาร ตนัไชย สติธร ธนานิธิโชติ และเอกวีร์ มีสุข. (2557). การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย
และการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้, น. 115. 
51 ชยัพงษ ์ส าเนียง. (2555). การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าพืน้ท่ีเลก็/ ใหญ่: ประชาชนมีสิทธิเท่ากัน. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557, 
จาก http://www.siamintelligence.com/democratic-election/ 
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ตารางที ่1: สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวดัล าพูนพ.ศ.2546-2553 
ปี จ านวนการเลือกตั้ง

อปท. 
ร้อยละการใช้สิทธิ ร้อยละบตัรเสีย ร้อยละไม่ประสงค์ลงคะแนน 

2546 6 82.03 3.38 1 
2547 33 82.34 5.7 1.67 
2548 39 83.92 4.59 0.99 
2549 11 71.67 9.1 2.69 
2550 22 77.61 4.43 1.84 
2551 40 83.54 3.63 1.78 
2552 21 79.46 4.28 1.47 
2553 26 79.89 4.29 2.1 
 198 80.06 4.925 1.6925 

ที่มา: ชัยพงษ์ ส าเนียง. (2012). การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าพื้นที่เล็ก/ ใหญ่: ประชาชนมีสิทธิ
เท่ากนั. เร่ืองเดียวกนั. 
 

 เช่นเดียวกบังานศึกษาของทิวาพร จนัทรานนท ์และสุรพล กาญจนจิตรา (2557) ท่ีไดส้ ารวจจ านวน
ผูอ้อกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในส่ีพื้นท่ีคือ 1). ต าบลดอนกระเบ้ือง 2). ต าบลสวนกลว้ย 3). ต าบลปากแรต และ 4). ต าบลเขาขลุง 
จงัหวดัราชบุรี ท่ีจดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พบวา่ทั้งส่ีพื้นท่ีมีจ  านวนผูอ้อกไปใชสิ้ทธิ
มากกว่าร้อยละ 77  ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ียจ านวนผูม้าใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดบัชาติ โดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ืองมีจ านวนผูอ้อกไปใช้สิทธิสูงถึงร้อยละ 88.55 ของจ านวนผูม้าใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั้งหมด นอกจากน้ีในการสุ่มตวัอยา่งเพื่อตอบแบบสอบถามในต าบลปากแรดจ านวน 425 คน ก็เห็น
วา่ประชาชนมีความสนใจในการเมืองมากข้ึนเพราะการประกอบอาชีพในปัจจุบนัมีความเก่ียวเน่ืองกบัการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินเช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัสอนฝึกอาชีพให้กบักลุ่มแม่บา้นและการมีกลุ่มอ
สม. นอกจากน้ีจากการส ารวจพบวา่ประชากรในช่วงวยั 31-40 ปี ไดอ้อกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากท่ีสุดเพราะ
เป็นช่วงวยัท างานท่ีก าลงัสร้างฐานะและใหค้วามส าคญัต่อการเลือกตั้งเพราะเป็นผลประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ
จากการดูแลของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแรด อยา่งไร
ก็ตามผูมี้การศึกษาสูงและผูมี้ฐานะดีกลบัไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินมากนกั52 
 

                                                                                       
52 ทิวาพร จนัทรานนท ์และสุรพล กาญจนจิตรา (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาประชาชนในต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี. ใน บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 (น. 2903-2911). สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557, จาก 
http://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/hmp46.pdf 
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ตารางที่ 2: จ านวนผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในส่ีพืน้ของจังหวดัราชบุรีพ.ศ.2554 
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนผู้มสิีทธิเลือกตั้ง 

(คน) 
จ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 
ร้อยละ 

ดอนกระเบ้ือง 3,023 2,677 88.55 
สวนกล้วย 9,380 7,327 78.11 
ปากแรด 9,872 7,600 76.98 
เขาขลุง 9,280 8,154 87.86 

ที่มา: ทิวาพร จันทรานนท์ และสุรพล กาญจนจิตรา (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาประชาชนในต าบล
ปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี, เร่ืองเดียวกนั. 
 

อย่างไรก็ตามบางพื้นท่ีจ  านวนผูอ้อกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียจ านวนผูอ้อกไปใช้สิทธิ
น้อยกว่าการเลือกตั้งในระดบัชาติเช่น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาล
นครหาดใหญ่ วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2555 จากจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเทศบาลทั้งหมดจ านวน 102,968 คน 
แต่มีผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งทั้งหมดเพียง 54,912 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3353 หรือผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลเขาพระงามวนัท่ี 28 ตุลาคม 2555 ท่ีในการเลือกตั้งคราวนั้นมีผูส้มคัรเพียงรายเดียวโดยไม่มีคู่แข่งคือ  
นายพูลสวสัด์ิ ถือคง อดีตนายกเทศมนตรี ผลการเลือกตั้งจากจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 18,703 คน 
แต่มีผูม้าใช้สิทธิไม่ถึงคร่ึงเพียง 8,346 คน คิดเป็นร้อยละ 44.26 เท่านั้น54 หรือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2554 ท่ีมีผูเ้ขา้แข่งขนัเพียง 
2 คน ผลการเลือกตั้งจากจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 85,946 คน แต่มีผูม้าใช้สิทธิไม่ถึงคร่ึงเพียง 
53,965 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7955 

หรือบางพื้นท่ีมีจ  านวนผูอ้อกมาใช้สิทธิลดลงในแต่ละคร้ัง เช่น เทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่การเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือยมีระดบัท่ีลดลง จาก
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสงเปลือย ในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2553 จากจ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 5,810 คน มีจ านวนผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,350 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.87 ต่อมาในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลสงเปลือย ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 5,919 คน กลบัมีจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิลดลงโดยมีจ านวนผูไ้ปใชสิ้ทธิ
                                                                                       
53 เทศบาลนครหาดใหญ่. (2555). ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อย่างไม่
เป็นทางการ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558, จาก http://www.hatyaicity.go.th/news/detail/1152 
54 เทศบาลต าบลเขาพระงาม. (2555). ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระงาม. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558, จาก 
http://www.khaoprangam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=34:2555&catid=14&Itemid=293 
55 เทศบาลต าบลบางปู. (2554). ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลบางปู. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558, จาก 
http://www.bangpoocity.com/main/informations/554.html 
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เลือกตั้ง 3,742 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2256 หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมือง
กาญจนบุรีพ.ศ.2542-2551 (ไม่นบัการเลือกตั้งทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง) ท่ีจ  านวนผูอ้อกมาใช้สิทธิลดลงจาก
ร้อยละ 62.91 ในพ.ศ.2542 เหลือร้อยละ 85.08 ในพ.ศ. 2555 ตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3: สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีพ.ศ.2542-2551 
การเลือกตั้ง จ านวนผู้มสิีทธิ

เลือกตั้ง 
จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ร้อยละ 

การเลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาเทศบาล วนัท่ี 25 ธนัวาคม  2542 22,211 13,972 62.91 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนต าแหน่งท่ีว่าง  วนัท่ี 21 เมษายน 
2545 

22,666 5,205 22.96 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2547 

21,934 13,206 60.21 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนต าแหน่งท่ีว่าง (เขตเลือกตั้งท่ี 3) 
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2549 

8,374 3,787 45.22 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2551 

21,274 11,730 55.14 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วนัท่ี 10 มิถุนายน 
2555 

20,958 12,173 58.08 

ทีม่า: เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
 

 3.2 การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 การยืน่ถอดถอนผูแ้ทนของประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้งเป็นกลไกประชาธิปไตยทางตรงรูปแบบ
หน่ึงทั้งผูด้  ารงต าแหน่งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ในกรณีของผูด้  ารงต าแหน่งในระดบัชาติรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2550 ส่วนท่ี 3 การถอดถอนจากต าแหน่งมาตรา 270-274 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการเขา้ช่ือถอด
ถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงในระดบัชาติเช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด หรืออยัการสูงสุด ท่ีมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่กระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม ส่อวา่จงใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อ
บทบญัญติัแห่ง รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง  
โดยประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถเขา้ช่ือเพื่อยื่นขอถอดถอนได้ไม่นอ้ยกว่า 20,000 คนตามเพื่อยื่นค า
ร้องถอดถอนต่อประธานวฒิุสภาเพื่อใหป้ระธานวฒิุสภาเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

                                                                                       
56 ณิชกานต ์สอยโว เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร ยภุาพร ยภุาศ และสญัญา เคณาภูมิ (2554). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.graduate.ubru.ac.th/PDF/relations_58/Researchonline/38.pdf 



33 
 

การทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนและท ารายงานเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา และให้ท่ีประชุมวุฒิสภา
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อด าเนินการถอดถอน อย่างไรก็ตามตั้งแต่พ.ศ.2550-2556 มีประชาชนเสนอช่ือเพื่อ
ถอดถอนทั้งส้ิน 22 คร้ัง แต่กไ็ม่สามารถด าเนินการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้เลย 

ต่างจากการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มาตรา 285 
ก าหนดให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง และพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ไดใ้ห้สิทธิประชาชนสามารถเขา้ช่ือยื่นค าร้องเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยประชาชนสามารถเขา้ช่ือยื่นค าร้องในการถอดถอนต่อผูว้่าราชการ
จงัหวดัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูภ่ายใตเ้ขตจงัหวดันั้น ส่วนการยืน่ถอดถอนสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร
ของกรุงเทพมหานครประชาชนตอ้งเขา้ช่ือยื่นค าร้องถอดถอนต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ส่วนผู ้
รับค ารองจะตอ้งท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวพร้อมทั้งแจง้ไปยงัผูถู้กร้องเรียนเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริง
และขณะเดียวกนัก็แจง้ไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัให้ด าเนินกระบวนการลงคะแนนเสียง
ถอดถอน โดยยึดถือเกณฑ์จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินต่อ
จ านวนผูมี้สิทธิเขา้ช่ือดงัตามตารางท่ี 357 ในการลงคะแนนถอดถอนแต่ละคร้ังตอ้งมีผูอ้อกมาใชสิ้ทธิเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีจ านวนผูเ้ห็น
ดว้ยให้ถอดถอนผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูท่ี้มาใช้สิทธิถอดถอน
ทั้งหมด58 
 

ตารางที ่4: เกณฑ์การก าหนดผู้เข้าช่ือถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น 
จ านวนผู้มสิีทธิเลือกตั้งของอปท. จ านวนผู้เข้าช่ือถอดถอน 

ผู้มสิีทธิเลือกตั้งไม่เกนิ 100,000 คน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 
ผู้มสิีทธิเลือกตั้งไม่เกนิ 100,001- 500,000 คน ไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน 
ผู้มสิีทธิเลือกตั้งไม่เกนิ 500,001-1,000,000 คน ไม่นอ้ยกวา่ 25,000 คน 
ผู้มสิีทธิเลือกตั้งเกนิ 1,000,000 คน ไม่นอ้ยกวา่ 30,000 คน 

ทีม่า: พระราชบัญญตัิว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 

อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัยงัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการยื่นถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ ท าให้เราไม่สามารถทราบภาพของการถอดถอนไดอ้ยา่งครอบคลุม แต่
จากงานศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่มีความพยายามเพื่อเสนอถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดย
ประชาชน  วีระศกัด์ิ เครือเทพและคณะ (2557) ไดส้ ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 110 แห่งพบวา่เกือบทั้งหมด 105 แห่งยงัไม่เคยมีการเขา้ช่ือเสนอถอดถอนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ

                                                                                       
57 อภิชาต สถิตนิรามยั. (2554). รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน, เร่ืองเดียวกนั, น. 166-167. 
58 เร่ืองเดียวกนั, น. 166-167 และ 170-171. 
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สมาชิกสภาทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด มีเพียงเทศบาลต าบล 4 แห่งและอบต. 1 แห่ง ท่ีเคยเขา้ช่ือเสนอถอดถอน ซ่ึงวี
ระศกัด์ิและคณะเห็นว่าการไม่เขาช่ือเสนอถอดถอนในหลายพื้นท่ียงัคงไม่เกิดผลในทางปฏิบติักบักลุ่ม
ตวัอย่างองค์กรปกรองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส ารวจ59 ส่วนอรทยั ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2554) ได้
รวบรวมขอ้มูลการยื่นถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของไทยในช่วงพ.ศ.2546-2554 
พบวา่ตลอด 8 ปีมีการเสนอยืน่ถอดถอนจ านวน 13 คร้ัง แต่สามารถถอดถอนไดส้ าเร็จเพียง 4 คร้ัง ส่วนท่ีไม่
ประสบความส าเร็จเกิดจาก 1). การมีผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิภายในพื้นท่ีจ านวน 6 คร้ัง 2). มี
จ  านวนผูเ้ห็นดว้ยในการถอดถอนไม่ถึง 3 ใน 4 ของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิทั้งหมด 2 คร้ัง และ 3). การมีจ านวน
ผูเ้ขา้ช่ือเพื่อเสนอถอดถอนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่ถึงตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 1 คร้ัง ตามตารางท่ี 560 
 

ตาราง 5: สถิติการย่ืนถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของไทย 
พื้นทีย่ื่นถอดถอน วนั/เดือน/ปี ผลการย่ืนถอดถอน 

1. อบต . โพน ง าม  อ . โ ก สุ มพิ สั ย  จ .
มหาสารคาม (ถอดถอนนายกฯ ) 

2 ก.พ. 2546 มติไม่พน้ต าแหน่ง (ผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึง) 

2. อบต.โนนภิบาล อ.แกด า จ.มหาสารคาม 
(ถอดถอนสมาชิกสภาต าบล) 

2 ก.พ.2546 ไม่มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน เน่ืองจากผูเ้ขา้ช่ือ
ถอดถอนมีจ านวนไม่ถึงหน่ึงในห้าของผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขต 

3. อบต. ห้วยโก้น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
น่าน (ถอดถอนนายกฯ ) 

28 ม.ค. 
2550 

พ้นจากต าแหน่ง  

4. อบต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 
(ถอดถอนนายกฯ ) 

17 มี.ค.
2550 

มติไม่พน้ต าแหน่ง (ผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึง) 

5. อบต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์
(ถอดถอนนายกฯ ) 

18 มี.ค. 
2550 

มติไม่พน้ต าแหน่ง (ผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึง) 

6. อบต.พระธาตุ  อ.เ ชียงกลาง จ.น่าน 
(ถอดถอนนายกฯ ) 

12 ม.ค.
2551 

มติไม่พน้ต าแหน่ง (คะแนนผูเ้ห็นดว้ยต่อการถอด
ถอนนอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูม้าใชสิ้ทธิ) 

7. อบต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม ิ
(ถอดถอนนายกฯ ) 

27 ม.ค.
2551 

พ้นจากต าแหน่ง 

8. เทศบาลต าบลบ้านเกาะ อ.เมือง จง
อุตรดิตถ ์(ถอดถอนนายกฯ ) 

7 ธ.ค.2551 มติไม่พน้ต าแหน่ง (ผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึง) 

9. อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ
(ถอดถอนนายกฯ ) 

7 ม.ีค.2552 พ้นจากต าแหน่ง  
 

                                                                                       
59 วีระศกัด์ิ เครือเทพ และคณะ. (2557). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report): โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
กระจายอ านาจของไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, น. 15-7. 
60 อรทยั ก๊กผล และฉตัรระวี ปริสุทธิญาณ. (2554). กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน...
เพียงพิธีกรรมหรือเสริมอ านาจประชาชน?. ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน Law and 
Decentralization to Local Agencies. อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 
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พื้นทีย่ื่นถอดถอน วนั/เดือน/ปี ผลการย่ืนถอดถอน 

10. อบต. ภูแลนคา อ. บ้านเขวา้ จ.ชัยภูมิ 
(ถอดถอนนายกฯ ) 

17 ต.ค. 53 มติไม่พน้ต าแหน่ง (คะแนนผูเ้ห็นด้วยต่อการถอด
ถอนนอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูม้าใชสิ้ทธิ) 

11. เทศบาลต าบลสงเปล่ือย  
อ. สงเปล่ือย จ. กาฬสินธ์ุ  
(ถอดถอนนายกฯ ) 

4 ธ.ค. 53 มติไม่พน้ต าแหน่ง (ผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึง) 

12. อบต. หนองแดง อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น 
(ถอดถอนนายกฯ ) 

27 ก.พ. 54 มติไม่พน้ต าแหน่ง (ผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึง) 

13. เทศบาลต าบลบ้านฝาง จ. ขอนแก่น 
(ถอดถอนนายกฯ ) 

3 เม.ย. 54 พ้นจากต าแหน่ง 

ที่มา: อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ. (2554). กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...เพยีงพธีิกรรมหรือเสริมอ านาจประชาชน?. เร่ืองเดียวกนั 
 

 ถา้พิจารณาเฉพาะการยื่นถอดถอนของจงัหวดัน่าน ก็แสดงถึงความเคล่ือนไหวของประชาชนท่ีได้
ใชก้ลไกการเสนอถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน โดยตามจากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จงัหวดัน่านพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัน่านมีการยื่นถอดถอนทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยการถอด
ถอนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋ท่ีสามารถถอดถอนส าเร็จเกิดจากการท่ีมีประชาชนเขา้มาใช้
สิทธิถอดถอนเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนทั้งหมดในพื้นท่ี และมีจ านวนคะแนนเสียงเห็นดว้ย
ให้มีการถอดถอนสูงถึงร้อยละ 85 ในขณะท่ีการถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ กลบัไม่
ส าเร็จเน่ืองจากมีผูม้าลงคะแนนเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ของจ านวนผูม้าใช้สิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ใน
จ านวนผูอ้อกมาใชสิ้ทธิก็มีผูล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยใหมี้การถอดถอนเกินก่ึงหน่ึงถึงร้อยละ 55.72  
 

ตารางที ่6: การย่ืนถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวดัน่าน 
พื้นทีท่ีม่กีารถอดถอน ผลการลงคะแนน ผล 

การลงคะแนนเสียงเ พ่ือ
ถอดถอนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนน 1,949 คน 
จ านวนผู ้มาใช้สิทธิเ ลือกตั้ ง 1,313 คน
(67.37 %) 
จ านวนคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,116 คน 
(85.00 %) 
จ านวนคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 136 คน 
(11.88 %) 
จ านวนบตัรเสีย 41 บตัร (3.12 %) 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋นได้
พ้นจากต าแหน่ง  
เน่ืองจากมีประชาชนมาใช้สิทธิเกินก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้ งหมด 
และมีผูล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยเกินกว่า 3 ใน 
4 ของผูท่ี้มาใชสิ้ทธิทั้งหมด (3 ใน 4 ของผูม้า
ใชสิ้ทธิ = 984 คน) 
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พื้นทีท่ีม่กีารถอดถอน ผลการลงคะแนน ผล 

การลงคะแนนเสียงเ พ่ือ
ถอดถอนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุ  

จ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนน 2,811 คน  
จ านวนผู ้มาใช้สิทธิเ ลือกตั้ ง 1,651 คน 
(58.73 %) 
จ านวนคะแนนเสียงเห็นด้วย  920 คน 
(55.72 %) 
จ านวนคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 698 คน 
(42.28 %) 
จ านวนบตัรเสีย 33 บตัร (1.99 %) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุยังคง
อยู่ในต าแหน่งต่อไป 
เน่ืองจากมีประชาชนมาใช้สิทธิเกินก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้ งหมด 
แต่มีผูล้งคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึง 3 ใน 4 
ของผูท่ี้มาใชสิ้ทธิทั้งหมด (3 ใน 4 ของผูม้าใช้
สิทธิ = 1,238 คน) 

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวดัน่าน 
 

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่าการพิจารณาจากจ านวนหรือความส าเร็จในการเขา้ช่ือประชาชนเพื่อ
ถอดถอนผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน วา่ยิง่มีการเสนอถอดถอนหรือความส าเร็จในการถอดถอนไดม้าก
อาจไม่ไดห้มายความวา่ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการตรวจสอบนกัการเมืองทอ้งถ่ินและทอ้งถ่ินมี
ทิศทางประชาธิปไตยท่ีดี แต่อาจหมายถึงความไร้ประสิทธิภาพของการเลือกตั้งในการคดักรองนกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน ปัญหาของการจดัระบบบริหารงานทอ้งถ่ิน หรือความขดัแยง้ทางการเมืองภายในท้องถ่ินเองก็ได ้
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่มีการเสนอถอดถอนอาจหมายถึง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแห่งนั้นอาจมี
คุณภาพ ความสามารถ และเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน ดงันั้นการพิจารณาในประเด็นน้ีจึงไม่สามารถ
พิจารณาในเชิงจ านวน แต่อาจตอ้งพิจารณาถึงเหตุผลและหลกัฐานของการยื่นถอดถอนกบัสภาพการเมือง
ทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีประกอบดว้ย  
 

 3.3 การเสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น 
ประเทศไทยก าหนดใหป้ระชาชนสามารถเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินต่อสภาทอ้งถ่ินทั้งในรัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2540 และพ.ศ. 2550 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 286 ก าหนดให้ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีสิทธิเข้าช่ือขอร้องต่อประธานสภาท้องถ่ินเพ่ือให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ินได้   
ส่วนในกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ก าหนดใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินสามารถเสนอขอ้บญัญติั
ท้องถ่ินได้ เช่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 ตามมาตรา 71 
พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา 61 ทวิ พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพ.ศ.2540  
มาตรา 52 พระราชบญัญติัเมือพทัยาพ.ศ.2542 มาตรา 71 และพระราชบญัญติักรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 
มาตรา 98 ก าหนดให้ประชาชนสามารถเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได ้โดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อรองรับและก าหนดวิธีการเสนอข้อบญัญติัท้องถ่ินของ
ประชาชนไดโ้ดยตรง  
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การน าเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเร่ิมจากการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยท่ีประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ดูในตารางท่ี 7) ซ่ึงการยื่นรายช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ค าร้องขอ ต้องประกอบไปด้วยร่าง
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ช่ือ ท่ีอยู ่และลายมือของผูเ้ขา้ช่ือในการเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พร้อมรายช่ือของผูเ้ขา้ช่ือ
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีเสนอตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ี
ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์ในการตราข้อบัญญติัท้องถ่ินในเร่ืองใด61 ต่อจากนั้นต้องยื่นร่าง
ขอ้บญัญติัเสนอต่อประธานสภาท้องถ่ินเพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของท้องถ่ิน เม่ือสภาท้องถ่ินผ่านการ
พิจารณาร่างดงักล่าวและไดรั้บความเห็นชอบจากสภา จะตอ้งส่งร่างดงักล่าวไปให้นายอ าเภอ (ในกรณีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล) หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา (ในกรณีของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั) ถา้นายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบในร่างขอ้บญัญติัดงักล่าว ให้ส่งร่างขอ้บญัญติันั้น
พร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัสภาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณาใหม่ได ้โดยการพิจารณาใหม่ถา้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีมติ
ยืนยนัตามร่างขอ้บญัญติัเดิมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้องถ่ินเท่าท่ีมีอยู่ ก็ให้ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินประกาศใชข้อ้บญัญติันั้นต่อไป62 

 

ตารางที ่7: จ านวนผู้เข้าช่ือเสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่นในแต่ละช่วงของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มสิีทธิเลือกตั้ง (ใช้จ านวนประชากรแทน) จ านวนผู้เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัต ิ

1-5,000 1-2,500 
5,001-10,000 2,501-5,000 
10,001-20,000 5,001-10,000 
20,001-50,000 10,001-25,000 

50,001-100,000 25,001-50,000 
มากกว่า 100,000 มากกวา่ 50,000 

ทีม่า: พระราชบัญญตัิว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 

จากการศึกษาของวีระศกัด์ิ เครือเทพและคณะ (2557) ต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 110 แห่ง 
พบว่าการตราขอ้บญัญติัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
รูปแบบการใหข้อ้มูลประมาณร้อยละ 80 ในหลายช่องทาง เช่น การลงพื้นท่ีพบประชาชน การให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นทางเวบ็ไซด์หรือโซเชียลมีเดีย การใชแ้ผน่พบัในการประชาสัมพนัธ์ การติดต่อรับขอ้มูล
ข่าวสาร เป็นตน้63 อยา่งไรก็ตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยประชาชน
มากถึง71 แห่ง ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 6 แห่ง เทศบาลนคร 3 แห่ง เทศบาลเมือง4 แห่ง เทศบาล
                                                                                       
61 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ. (2552). รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย.  เร่ืองเดียวกนั, น. 87. 
62 อภิชาต สถิตนิรามยั. (2554). รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน, เร่ืองเดียวกนั, น. 161-162. 
63 วีระศกัด์ิ เครือเทพ และคณะ. (2557). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report): โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
กระจายอ านาจของไทย. เร่ืองเดียวกนั, บทท่ี 13-20. 
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ต าบล 18 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 40 แห่ง64 แต่ก็มีบางทอ้งถ่ินท่ีไม่ค่อยเปิดโอกาสหรือส่งเสริม
ใหป้ระชาชนริเร่ิมเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินถึง 46 แห่ง หรือราวร้อยละ 41.8 ซ่ึงในจ านวนน้ีมีถึง 39 แห่งท่ีไม่
เคยมีประชาชนยื่นเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และอีก 7 แห่งมีการยื่นเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพียงนาน ๆ คร้ัง
เท่านั้น65 และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีใกล้ชิดกบัประชาชนจะมีการ
เสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยประชาชนมากกวา่อปท. ขนาดใหญ่ โดยเทศบาลต าบลและอบต. มีระดบัความ
เขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมท่ี 3.50 และ 2.57 ตามล าดบั ต่างจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัท่ีไดเ้พียง 2.17 
เท่านั้น66 

อยา่งไรก็ตาม การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก็มีขอ้จ ากดัทางกฎหมายจากขั้นตอนท่ียุง่ยากและอาจท า
ใหก้ารเสนอกฎหมายสูญเปล่า เช่น การขาดหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการพิจารณาขอ้บญัญติัของสภาทอ้งถ่ิน 
หรือการให้สภาทอ้งถ่ินสามารถปฏิเสธหลกัการร่างขอ้บญัญติัท่ีประชาชนเสนอโดยไม่จ  าเป็นตอ้งช้ีแจง
เหตุผลของการไม่รับหลกัการดงักล่าว เป็นตน้67 นอกจากน้ี พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ก าหนดใหก้ารเสนอร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตอ้งรวบรวมผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง แต่ถ้าพิจารณาจากจ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามจ านวนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่าในหลายพื้นท่ีท่ีตอ้งอาศยัจ านวนผูเ้ขา้ช่ือตั้งแต่ 10,000-
25,000 คน 25,001-50,000 คน และ 50,000 คนข้ึนไปตามล าดบั (ดูในตารางท่ี 7) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์มากกวา่ท่ีใช้
ในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายในระดบัประเทศตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 มาตรา 163 ท่ีก าหนดให้ใช้รายช่ือ
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพียง 10,000 รายจากจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศเท่านั้น ท าให้การเขา้ช่ือ
เสนอกฎหมายในท้องถ่ินท าได้อย่างยากล าบากและมีต้นทุนสูงกว่าการเข้า ช่ือเสนอกฎหมายใน
ระดบัประเทศ68 
 จากความยากล าบากในการรวบรวมผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งจ  านวนมากยากท่ีจะใชว้ธีิการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได ้ถา้พิจารณาจากจ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั เพื่อประมาณการจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีตอ้งใชใ้นการเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินต่อ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานครซ่ึงมีเขตพื้นท่ีเดียวกบัจงัหวดั โดยประมาณการจากขอ้มูล
จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพ.ศ. 2554 เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ พบว่าแต่ละอบจ. มี
ค่าเฉล่ียจ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทุกจงัหวดัท่ีตอ้งใชสู้งถึง 304,802 คน โดยจงัหวดัระนองเป็นจงัหวดั
ท่ีใชจ้  านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัต ่าท่ีสุดก็ตอ้งใชร้ายช่ือมากถึง 59,768 คน ส่วนจงัหวดัท่ีใชผู้เ้ขา้ช่ือเสนอ

                                                                                       
64 เร่ืองเดียวกนั, ภาคผนวกบทท่ี 15 
65 เร่ืองเดียวกนั, บทท่ี 15 น.7. 
66 เร่ืองเดียวกนั, บทท่ี 15 น. 8-9. 
67 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ. (2552). รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย.  เร่ืองเดียวกนั, น. 125. 
68 อภิชาต สถิตนิรามยั. (2554). รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน, เร่ืองเดียวกนั, เร่ืองเดียวกนั, น. 164. 
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มากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานครจ านวน 2,130,475 คน ท าให้แทบเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรวบรวมผูเ้ขา้ช่ือเสนอ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินแก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที ่8: ประมาณการจ านวนผู้เข้าช่ือเสนอข้อบัญญตัติามรายจังหวดั 
จงัหวดั ผู้มสิีทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้เข้าช่ือ

เสนอข้อบัญญัต ิ
จงัหวดั ผู้มสิีทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้เข้าช่ือ

เสนอข้อบัญญัต ิ

กรุงเทพมหานคร 4,260,951 2,130,475.5 แพร่ 366,265 183,132.5 

กระบี ่ 298,890 149,445 ภูเกต็ 244,263 122,131.5 

กาญจนบุรี 575,775 287,887.5 มหาสารคาม 707,705 353,852.5 

กาฬสินธ์ุ 734,589 367,294.5 มุกดาหาร 246,900 123,450 

ก าแพงเพชร 530,486 265,243 แม่ฮ่องสอน 151,965 75,982.5 

ขอนแก่น 1,329,944 664,972 ยโสธร 404,751 202,375.5 

จนัทบุรี 385,384 192,692 ยะลา 316,002 158,001 

ฉะเชิงเทรา 503,487 251,743.5 ร้อยเอด็ 980,638 490,319 

ชลบุรี 961,466 480,733 ระนอง 119,536 59,768 

ชัยนาท 259,082 129,541 ระยอง 453,374 226,687 

ชัยภูม ิ 836,599 418,299.5 ราชบุรี 627,318 313,659 

ชุมพร 360,987 180,493.5 ลพบุรี 565,277 282,638.5 

เชียงราย 870,086 435,043 ล าปาง 605,156 302,578 

เชียงใหม่ 1,205,955 602,977.5 ล าพูน 317,727 158,863.5 

ตรัง 436,630 218,315 เลย 465,300 232,650 

ตราด 159,110 79,555 ศรีสะเกษ 1,053,283 526,641.5 

ตาก 329,450 164,725 สกลนคร 813,426 406,713 

นครนายก 191,723 95,861.5 สงขลา 964,925 482,462.5 

นครปฐม 648,621 324,310.5 สตูล 204,641 102,320.5 

นครพนม 510,581 255,290.5 สมุทรปราการ 881,486 440,743 

นครราชสีมา 1,916,728 958,364 สมุทรสงคราม 147,669 73,834.5 

นครศรีธรรมราช 1,112,309 556,154.5 สมุทรสาคร 362,112 181,056 

นครสวรรค์ 806,120 403,060 สระแก้ว 386,110 193,055 

นนทบุรี 838,452 419,226 สระบุรี 454,969 227,484.5 

นราธิวาส 479,386 239,693 สิงห์บุรี 166,440 83,220 

น่าน 366,019 183,009.5 สุโขทยั 461,405 230,702.5 

บึงกาฬ 288,123 144,061.5 สุพรรณบุรี 642,872 321,436 

บุรีรัมย์ 1,120,068 560,034 สุราษฎร์ธาน ี 720,329 360,164.5 

ปทุมธาน ี 737,143 368,571.5 สุรินทร์ 973,364 486,682 
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จงัหวดั ผู้มสิีทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้เข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัต ิ

จงัหวดั ผู้มสิีทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้เข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัต ิ

ประจวบครีีขนัธ์ 374,979 187,489.5 หนองคาย 367,002 183,501 

ปราจนีบุรี 345,197 172,598.5 หนองบัวล าภู 365,518 182,759 

ปัตตาน ี 422,114 211,057 อ่างทอง 218,787 109,393.5 

พระนครศรีอยุธยา 590,918 295,459 อ านาจเจริญ 273,399 136,699.5 

พะเยา 382,453 191,226.5 อุดรธาน ี 1,126,011 563,005.5 

พงังา 182,939 91,469.5 อุตรดติถ์ 356,897 178,448.5 

พทัลุง 377,447 188,723.5 อุทยัธานี 247,020 123,510 

พจิติร 418,866 209,433 อุบลราชธาน ี 1,295,904 647,952 

พษิณุโลก 644,229 322,114.5    

เพชรบุรี 350,963 175,481.5    

เพชรบูรณ์ 739,554 369,777    

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการค านวณโดยผู้วจัิย 
หมายเหตุ: ใชข้อ้มูลจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพ.ศ. 2554 
 

3.4 การลงประชามติท้องถิ่น (Referendum) 
การลงประชามติ (Referendum) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นดว้ยการลงคะแนน
เพื่อลงมติช้ีขาดเก่ียวกบัเร่ืองส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง เช่น การร่างหรืออนุมติัขอ้บญัญติั 
การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการขนาดใหญ่ เป็นตน้69 ในรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 ไดว้างหลกัการและเหตุผลของ
การมีส่วนร่วมผา่นการลงประชามติทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ินตามมาตรา 165 จะกระท าไดใ้น 2 กรณี คือ  
1). กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียประชามติ หรือ 2). ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
บญัญติัใหมี้การออกเสียงประชามติ โดยการออกเสียงประชามติอาจจดัใหเ้ป็นการออกเสียงเพื่อหาขอ้ยุติโดย
เสียงขา้งมาของผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้ค  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ไดเ้วน้
แต่จะมีกฎหมายบญัญติัเป็นการเฉพาะ โดยท่ีก่อนการออกเสียงประชามติรัฐตอ้งด าเนินการให้ขอ้มูลอย่าง
เพียงพอและให้บุคคลทั้งฝ่ายท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบในกิจการนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้
อยา่งเท่าเทียม โดยให้หลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติทั้งสองกรณีให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสียงประชามติ โดยมีการออกพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 

                                                                                       
69 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. (2552). เร่ืองเดียวกนั, น. 87. 
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ส่วนรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถมีการออกเสียง
ประชามติตามมาตรา 287 วรรค 2 ในกรณีท่ีการกระท าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทอ้งถ่ินในสาระส าคญั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแจง้ข้อมูล
รายละเอียดให ้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรั้บการ
ร้องขอ จากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ก่อนการกระท าหรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจกไ็ด้ เพื่อเป็นการบงัคบัทางนิตินยั
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการท าประชามติหรือการรับฟังความ
คิดเห็นและป้องกนัไม่ให้เกิดการท าประชามติท่ีขดักบัหลกัประชาธิปไตยหรือเป็นเพียง “พิธีกรรม” โดย
ก าหนดใหท้อ้งถ่ินโดยใหมี้การแสดงขอ้มูลในเวลาท่ีเหมาะสมล่วงหนา้เป็นเวลาสมควรก่อนท่ีจะจดัให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือลงประชามติ เพื่อป้องกนัไม่ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และ
ใหข้อ้มูลในระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดโดยอา้งวา่ไดแ้จง้ขอ้มูลไปแลว้ จนท าใหป้ระชาชนไม่มีเวลาท่ีจะวิเคราะห์ 
ไตร่ตรอง หรือหักลา้งขอ้มูลท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าเสนอก่อนตดัสินใจ และป้องกนัไม่ให้
ทอ้งถ่ินปกปิดขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งให้ประชาชนทราบ70 อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหรือวิธีการจดัท าประชามติ หรือให้ผลการจดัท าประชามติ
มีผลผูกพนัต่อการท างานของฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาทอ้งถ่ินแต่อย่างใด ท าให้การจัดท าประชามติจึงมี
ลักษณะท่ีไม่เป็นทางการและขึน้อยู่กับแต่ละท้องถ่ินเองว่าจะก าหนดวิธีการใดในการจัดท าประชามติใน
ท้องถ่ิน หรือจะน าผลของการจัดท าประชามติน าไปใช้เพียงประกอบการพิจารณาหรือรับฟังความคิดเห็น
เบือ้งต้นหรือน าผลไปใช้เพ่ือตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมในท้องถ่ินกไ็ด้ 

นอกจากน้ีในกฎหมายจดัตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ท้องถ่ินสามารถจดัท า
ประชามติได้เฉพาะบางประเด็นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจดัท าประชามติเพื่อก าหนดรูปแบบการ
บริหารของเทศบาลตามพระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา 14 ระบุให้การก าหนดรูปแบบการบริหาร
ของเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลว่าจะเลือกใช้รูปแบบการบริหารใน 2 
รูปแบบคือ  1). รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือ 2). รูปแบบนายกเทศมนตรี โดยให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในเขตเทศบาลมีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้จดัท าประชามติในเขตเทศบาล
เพื่อเลือกรูปแบบการบริหารระหวา่งรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือรูปแบบนายกเทศมนตรี และให้น าผลของ
ประชามติท่ีออกมาน ามาใช้เพื่อเปล่ียนหรือคงรูปแบบการบริหารเม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
การทัว่ไปในคราวถดัไปจากวนัท่ีมีการออกเสียงประชามติ และให้ใชรู้ปแบบการบริหารตามผลประชามติ
จนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
บริหารเทศบาลอีกคร้ังหน่ึง 

                                                                                       
70 วฒิุสาร ตนัไชย. (2552). ยทุธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซปอร์เน็ท, น. 220-221. 
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แต่เน่ืองจากการจดัท าประชามติและการน าผลของประชามติไปใช้ข้ึนอยู่กับความตอ้งการและ
วิธีการจดัการของแต่ละทอ้งถ่ินเองท าให้การหาขอ้มูลในภาพรวมเก่ียวกบัการท าประชามติจึงท าไดย้าก71 
จากการส ารวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 110 แห่งของวรีะศกัด์ิ เครือเทพและคณะ (2557) พบวา่มีทอ้งถ่ิน
ท่ี เคยมีการเสนอการท าประชามติจากประชาชนทั้งส้ิน 98 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 11 แห่ง 
เทศบาลนคร 3 แห่ง เทศบาลเมือง 8 แห่ง เทศบาลต าบล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 60 แห่ง72 
โดยในระดบัอบต.และเทศบาลต าบลมกันิยมใช้ประชามติมากกว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาด
ใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการส ารวจเดียวกันน้ีกลบัมีจ านวนประชาชนส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเคยเขา้ร่วมการ
ตดัสินใจโดยท าประชามติหรือประชาพิจารณ์ในประเด็นส าคญั จากการส ารวจประชากรจ านวน 11,430 คน
พบว่ามีประชากรท่ีไม่เคยมีส่วนร่วมในการท าประชามติสูงถึง 8,053 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6 และมี
ประชาชนท่ีเขา้ร่วมเป็นประจ าเพียง 813 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 เท่านั้น73  

อย่างไรก็ตาม การจดัท าประชามติในท้องถ่ินกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีประชาชนเรียกร้องให้
ทอ้งถ่ินจดัท าประชามติในการยบัย ั้งหรือตดัสินใจด าเนินโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นท่ี  
โดยจากการศึกษาตวัอยา่งการจดัท าประชามติของแต่ละทอ้งถ่ินจะมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1) แต่ละท้องถิ่นมีวธีิการการลงประชามติทีแ่ตกต่างและหลากหลาย เช่น ด าเนินการเองโดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เช่น การลงประชามติการสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศพัทใ์น
ชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีวง) หรือด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน (เช่น การลง
ประชามติเพื่อสร้างหา้งคา้ปลีก เทศบาลเมืองกนัตงั)  

2) การจัดท าประชามติไม่จ าเป็นต้องก าหนดเขตพืน้ทีใ่นการลงประชามติทีต่ายตัวตามเขต
การปกครองท้องถิ่น แต่จะก าหนดพืน้ท่ีการจัดท าประชามติตามพืน้ท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับประเดน็ท่ีจัดท าประชามติ เช่น การลงประชามติเพื่อสร้างหา้งคา้ปลีกจดั
ทั้งในเขตพื้นท่ีของเทศบาลเมืองกนัตงัซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีจะสร้างหา้งคา้ปลีกและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 13 แห่งในอ าเภอกนัตงัท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการสร้างหา้งคา้ปลีก 

3) การน าผลการออกเสียงประชามติไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบทางการเมืองของแต่
ละท้องถิ่นที่ตกลงกันไว้ (Political Commitment) เช่น บางทอ้งถ่ินให้ยึดผลการออกเสียง
ประชามติเป็นขอ้ยติุท่ีทางทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมีพนัธะปฏิบติัตามผลการออกเสียง 

                                                                                       
71 เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัวิธีการการลงประชามติดว้ยตนเองหรืออาจด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความพร้อม 
เช่น อ าเภอหรือส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั (สนง.กกต. จงัหวดั) การรวบรวมขอ้มูลการจดัประชามติในทอ้งถ่ิน ต่างจาก
การเลือกตั้งในทุกระดบัและการจดัท าประชามติในระดบัชาติท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นการ
รวบรวมขอ้มูลการจดัประชามติจากสนง.กกต. จงัหวดั อาจจะไม่พบขอ้มูลการจดัท าประชามติในทอ้งถ่ิน ดงันั้น การรวมรวมขอ้มูลประชามติใน
ทอ้งถ่ินอาจตอ้งอาศยัการสอบถามหรือรวบรวมจากทอ้งถ่ินโดยตรงหรือตรวจสอบจากข่าวท่ีปรากฏตามส่ือต่าง ๆ  
72 วีระศกัด์ิ เครือเทพ และคณะ. (2557). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report): โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
กระจายอ านาจของไทย. เร่ืองเดียวกนั, ภาคผนวกบทท่ี 15  
73 เร่ืองเดียวกนั, บทท่ี 15 น. 11. 



43 
 

(การลงประชามติการสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศพัทใ์นชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรี
วง และการลงประชามติเพื่อสร้างห้างคา้ปลีก เทศบาลเมืองกนัตงั) แต่บางทอ้งถ่ินน าผล
การออกเสียงประชามติเป็นเพียงการรับพงัความคิดเห็นเท่านั้น (เช่น การรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อขออนุญาตใชท้างสาธารณประโยชน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเจด็ลูก) 

 

ตารางที ่9: สรุปคุณลกัษณะการจัดท าประชามติในท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เหตุผลการจดัท าประชามต ิ ผู้จดัท าประชามต/ิพื้นที่

จดัท าประชามต ิ
การน าผลการออกเสียง
ประชามตไิปปฏิบตั ิ

1 ) .  เทศบาล เ มืองกันตั ง 
อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

การลงประชามติเพื่อสร้าง
หา้งคา้ปลีก 

1). จัดท าโดยอ าเภอกันตัง
และเทศบาลเมืองกนัตงั 
2). จดัในเทศบาลเมืองกนัตงั
และอบต. 13 แห่งในอ าเภอ
กนัตงั 

ผลการออกเสียงประชามติ
เป็นข้อยุติ ท่ี เทศบาลเมือง
กนัตงั ตอ้งปฏิบติัตาม 

2) .  อง ค์การบริหารส่วน
ต าบลครีีวง อ าเภอปลายพระ
ยา จงัหวดักระบี่ 

การลงประชามติการสร้าง
เสาส่งสัญญาณโทรศพัท์ใน
ชุมชน 

1). จดัท าโดยองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคีรีวง 
2). จัดในชุมชนท่ีจะสร้าง
เสาส่งสญัญาณโทรศพัท ์

ผลการออกเสียงประชามติ
เป็นขอ้ยุติท่ีอบต. คีรีวงและ
บริษทัผูส้ร้างเสาส่งสัญญาณ
ตอ้งปฏิบติัตาม 

3) .  อง ค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับ
คล้อ จงัหวดัพจิติร 

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ขออนุญาตใช้ทางสาธารณ 
ประโยชน์ 

1). จดัท าโดยองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก 
2). จัดในหมู่ 3 บ้านเขาดิน
และหมู่ 8 บา้นนิคม 

ผลการออกเสียงประชามติ
เป็นการรับพงัความคิดเห็น 

ทีม่า: ผู้วจัิย 
 

1) การลงประชามติเพ่ือสร้างห้างค้าปลกี เทศบาลเมืองกนัตัง อ าเภอกนัตัง จังหวดัตรัง  
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2550 เทศบาลเมืองกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ไดจ้ดัท าประชาพิจารณ์

จากประชาชนในเขตเทศบาลในการพิจารณาสร้างห้างเทสโก ้โลตสั เน้ือท่ีทั้งหมด 1,152 ตารางเมตรและ
สามารถจอดรถไดจ้  านวน 52 คนั แต่เน่ืองจากมีกระแสคดัคา้นการสร้างจากผูป้ระกอบการคา้รายยอ่ย ท าให้
ทางอ าเภอกนัตงัและเทศบาลเมืองกนัตงัจดัท าประชาพิจารณ์เพื่อถามความเห็นของประชาชนในอ าเภอกนัตงั
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และเป็นคนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นอ าเภอกนัตงัเท่านั้น โดยจดัพิมพแ์บบสอบถามข้ึนมา
ทั้งหมด 1 หม่ืนใบซ่ึงในแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนมาจะมีช่องให้กากบาทเพียง 3 ช่อง คือ ช่องเห็นดว้ย ช่อง
ไม่เห็นดว้ย และช่องไม่ออกความเห็น ในวนัออกเสียงประชาพิจารณ์ ประชาชนจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนเพื่อเป็นหลกัฐานต่อทางเจา้หนา้ท่ีและไดจ้ดัให้มีจุดออกเสียงทั้งในเขตเทศบาลเมืองกนัตงัและใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้ง 13 แห่งภายในอ าเภอกนัตงั ส่วนผลการออกเสียงประชาพิจารณ์ให้ถือเป็นขอ้
ยุติถา้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบให้สร้างทางเทศบาลเมืองกนัตงัตอ้งอนุญาตให้ด าเนินการทนัทีถา้หากมี
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การยื่นเร่ืองเขา้มาถูกตอ้งตามขั้นตอนและไม่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบใดๆ แต่หากผลการท าประชา
พิจารณ์เสียงส่วนใหญ่ไม่ใหส้ร้างทางหา้งเทสโก ้โลตสัก็ตอ้งยอมรับผลเช่นกนั74 

2) การลงประชามติการสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลคีรี
วง อ าเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่  

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2558 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ีได้
มีการลงประชามติการสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศพัท์ในชุมชนและมีขั้นตอนและวิธีการลงประชามติตามท่ี
อบต. ก าหนดข้ึนเอง โดยก่อนการลงประชามติก าหนดใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีวงกล่าวเปิดการ
ประชุมและช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารลงประชามติ แลว้เปิดโอกาสใหต้วัแทนบริษทัทรูกิฟ (TRUEGIF) ซ่ึงเป็น
บริษทัก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศพัทแ์ละตวัแทนชาวบา้นสามารถแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติไดฝ่้ายละ 10 
นาที จากนั้นพอถึงขั้นตอนการลงประชามติก าหนดให้ปลดัอบต. ตอ้งช้ีแจงแบบฟอร์มลงประชามติและให้
ตวัแทนชาวบา้นตรวจสอบคูหาและหีบบตัร ก่อนท่ีเจา้หน้าท่ีจะเรียกช่ือชาวบา้นคร้ังละ 5 คน เพื่อเดินเขา้
คูหาลงประชามติ โดยให้ถือว่าผลการลงประชามติเป็นขอ้ตดัสินในการสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศพัท ์โดย
ผลการลงคะแนนคือ ประชาชนไม่เห็นดว้ยกบัการสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศพัทใ์นชุมชน 93 คะแนน เห็น
ดว้ย 26 คะแนน และไม่แสดงความคิดเห็น 8 คะแนน75  

3) การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือขออนุญาตใช้ทางสาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาเจ็ดลูก อ าเภอทบัคล้อ จังหวดัพจิิตร  

วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทางอบต. ไดจ้ดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ 3 บา้น
เขาดินและหมู่ 8 บา้นนิคม กรณี  บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั ขออนุญาตใชท้างสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 
9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินทางอบต. ก าหนดวธีิการรับฟังความคิดเห็นให้ใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนน โดยผู ้
มีสิทธิออกเสียงตอ้งมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปใหไ้ปลงคะแนนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทบั
คลอ้ จงัหวดัพิจิตร โดยผลจากการจดัท าประชามติออกเสียงมีผูใ้ชสิ้ทธิออกเสียงของหมู่ 3 บา้นเขาดินและ
หมู่ 8 บา้นนิคม จ านวน 840 คน  ผลปรากฏว่ามีผูใ้ช้สิทธิออกเสียงเห็นชอบจ านวน 560 คน ไม่เห็นชอบ 
จ านวน 269  คน และจ านวนบตัรเสียจ านวน 11  คน76 

 
 
 
                                                                                       
74 ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ (4 สิงหาคม 2550). ตรังท าประชามติ “ห้างโลตัส” ขอปักหลักลงสาขา 2. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558, จาก 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000091097 
75 InfoQuest News (10 เมษายน 2558). ชาวคีรีวงลงประชามติค้าน TRUEGIF ตั้งเสาสัญญาณมือถือ-ย้ายเสาออก. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2558, จาก http://itrading.bualuang.co.th/th/list-tb.php?width=821&height=500&menuid=23&content=newtoday&contentid=2038485 
76 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเจด็ลูก (1 สิงหาคม 2555). ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจด็ลูกเร่ือง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการ
ออกเสียงประชามติกรณี บริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด ขออนุญาตใช้ทางสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน. สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.khaochetluk.go.th/system/showdata.asp?TID=5955 
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บทที ่4 
ประเด็นปัญหาของสถาบนัและกระบวนการการมส่ีวนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐต่อ

ประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแขง็ชุมชน 
 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการกระจายอ านาจท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ไปมีบทบาทในการ
จดัการประเด็นปัญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนภายในทอ้งถ่ินของตนมากข้ึน ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กบัประชาชนในพื้นท่ีจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เน่ืองจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ้งอาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากฝ่ายนอกภาครัฐ (Non-State 
Actor) เพื่อเขา้ไปแกไ้ขประเด็นปัญหานานปัการของทอ้งถ่ิน เช่น ประชาชน ภาคธุรกิจ กลุ่ม สมาคม หรือ
ชุมชน เป็นตน้ โดยการเขา้ไปแกไ้ขปัญหาตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวมในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้
เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชนท่ีมุ่งเอาประชาชนเป็นศูนยก์ลางของการก าหนดนโยบายสาธารณะใน
ชุมชน รวมถึงใช้และส่งเสริมทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินให้เป็นประโยชน์ในการ
สร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน 
 ในส่วนน้ีผูเ้ขียนจะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถ่ินกับฝ่ายนอกภาครัฐ โดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือ หน่ึง กระบวนการการมีส่วนร่วมเชิงบงัคบัตามกฎหมายไทยของทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาผล
ของการมีส่วนร่วมระหวา่งทอ้งถ่ินกบัฝ่ายนอกภาครัฐตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายไทยให้ทอ้งถ่ินตอ้งจดัให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางด้าน เช่น การเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน กบั สอง กรณีตวัอยา่งของการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน โดยผูเ้ขียนจะ
ยกตวัอยา่งกลไก กิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดข้ึนหรืออาศยัการมีส่วนร่วมระหวา่งทอ้งถ่ินกบัฝ่ายนอกภาครัฐ
ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดจากนวตักรรมและความสมคัรใจของทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการสร้าง 
“กลไกส่วนขยาย” ของการมีส่วนร่วมท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 4.1 ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น 
 แมใ้นปัจจุบนัจะยงัไม่มีการศึกษาภาพรวมของการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งเน่ืองจากโดยมากแลว้มกัศึกษาการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนตามพื้นท่ีมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม
จากการศึกษาของวีระศกัด์ิ เครือเทพและคณะ (2557) พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ยงัเน้น
การมีส่วนร่วมแบบแลกเปล่ียนใหข้อ้มูลข่าวสารเป็นส่วนใหญ่และประชาชนก็ยงัตอ้งการให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งทอ้งถ่ินเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากกวา่ 

โดยวีระศกัด์ิและคณะไดป้ระเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 110 
แห่งว่าไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเกิดข้ึนอย่างเขม้ขน้เพียงใด โดยวีระศกัด์ิไดส้ ารวจความ
เขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ประเด็น คือ 1). ระดบัการแลกเปล่ียนให้ขอ้มูลข่าวสาร 2). 
ระดับการมีปฏิสัมพนัธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3). ระดับการร่วมลงมือด าเนินงานกับองค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 4). ระดบัการตดัสินใจท่ีส าคญัร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้ค่า
คะแนนความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดบั 1 คะแนน (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไม่เคยด าเนินการ) ถึงระดบั 4 คะแนน (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเป็นประจ า) ในระดบัการ
แลกเปล่ียนให้ขอ้มูลข่าวสารจะด าเนินการอย่างสม ่าเสมอแต่ในระดบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัการร่วมลงมือด าเนินงาน และระดบัการร่วมตดัสินใจท่ีส าคญัจะไดค้ะแนนนอ้ยลดหลัน่
กนัไป77  ในขณะท่ีความพึงพอใจของประชาชนต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการมีส่วนร่วมในระดบั
ปานกลางถึงค่อนขา้งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ถึง 
(8,023 คน หรือร้อยละ 70.5) การเปิดกวา้งและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและน าไปด าเนินการ (8,146 
คน หรือร้อยละ 71.6) และการน าความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนไปจดัท าแผนและจดัสรร
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน (7,632 คน หรือ
ร้อยละ 67.1) แต่ก็ยงัตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งทอ้งถ่ินเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากกวา่
น้ี (8,404 คน หรือร้อยละ 73.9)78 
 

ตารางที ่10: ระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
 คะแนนเฉลีย่ความเข้มข้นของการมส่ีวน

ร่วมในอปท. แต่ละประเภท 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

ระดบัการแลกเปลีย่นให้ข้อมูลข่าวสาร 
1). การติดประกาศข่าวสารท่ีบอร์ดหนา้ส านกังาน/ท่ีวา่การอ าเภอ/จงัหวดั 3.83 3.75 3.67 3.95 3.91 
2). การประกาศข่าวผา่นเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข่าว/วทิยชุุมชน 3.25 4.00 3.67 3.95 3.65 
3). การประกาศขอ้มูลท่ีส าคญั-ขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งของอปท. ผา่นเวบ็ไซต ์ 3.83 3.25 3.78 3.75 3.86 
4). การจดัพิมพเ์อกสารส่ิงพิมพ/์แผน่พบั/จุลสารส่งใหค้รัวเรือน-ประชาชน 3.67 3.00 3.22 3.25 3.14 
5). การลงประกาศข่าวในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน/ส่ือมวลชนในพ้ืนท่ี 
 

3.25 2.50 3.00 2.70 2.25 

ระดบัการมปีฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6). การส่ือสารผา่นผูบ้ริหาร/สมาชิกสภาฯ/อปพร./กลุ่มประชาสงัคม ฯลฯ 3.67 3.00 3.89 3.90 3.83 
7). จัดท าการส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดับริการของอปท. หรือการ
ส ารวจความตอ้งการบริหารสาธารณะของประชาชน 

3.50 2.75 2.67 3.45 3.51 

8). การท าประชาคมหมู่บา้น/ชุมชน/อ าเภอ/จงัหวดั หรือจดัเวทีสาธารณะ 3.58 3.75 3.56 3.80 3.80 
9). ประชาชน/กลุ่มธุรกิจเขา้ประชุมสภาทอ้งถ่ินเพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ  
 

3.42 3.25 3.33 3.50 3.20 

                                                                                       
77 วีระศกัด์ิ เครือเทพ และคณะ. (2557). 15 ปี การกระจายอ านาจของไทยสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, น. 103.  
78 เร่ืองเดียวกนั, น. 152. 
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 คะแนนเฉลีย่ความเข้มข้นของการมส่ีวน
ร่วมในอปท. แต่ละประเภท 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

ระดบัการร่วมลงมือด าเนินงาน 
10). มีภาพประชาชน/กลุ่มธุรกิจร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารอปท. หรือประชุม
กลุ่มยอ่ย เพ่ือพิจารณาทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ิน-เร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั 

3.45 3.50 3.11 3.55 3.15 

11). มีภาคประชาชน/กลุ่มธุรกิจเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาอปท./
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

3.58 3.25 3.67 3.90 3.78 

12). มีภาคประชาชน/ตวัแทนธุรกิจเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
คณะท างานร่วมกบัอปท. ในการด าเนินโครงการ-การใหบ้ริการสาธารณะ 

3.17 2.75 3.22 3.65 3.29 

13). มีภาคประชาชน/ตวัแทนธุรกิจเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง-
คณะกรรมการตรวจรับการจดัซ้ือจดัจา้งร่วมกบัอปท. 

3.08 2.75 3.11 3.70 3.65 

14). มีภาคประชาชน/ตวัแทนธุรกิจเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

3.42 3.00 3.67 3.85 3.75 

ระดบัการร่วมตดัสินใจทีส่ าคญั 
15). มีการเสนอร่างขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัทอ้งถ่ินท่ีริเร่ิมโดยภาคประชาชน 2.17 2.75 2.22 3.50 2.57 
16). มีการจัดท าประชามติเพ่ือก าหนดทิศทาง-นโยบายการพฒันา หรือ
จดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน/โครงการ/การจดัสรรงบประมาณ อปท. 

2.92 3.00 3.44 3.80 3.46 

17). มีการเขา้ช่ือประชาชนเพ่ือถอดถอนผูบ้ริหาร/สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 1.00 1.00 1.00 1.30 1.03 
18). มีการจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการ
ของอปท. และน าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงการใหบ้ริการ/การท างาน 

3.58 3.25 3.33 3.40 3.52 

19). มีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรทอ้งถ่ิน/การประเมินเงินรางวลัการปฏิบติังาน (เงิน
โบนสั) 

3.17 2.50 2.11 3.25 2.83 

ที่มา: วีระศักดิ์  เครือเทพ และคณะ. (2557). 15 ปี การกระจายอ านาจของไทยสรุปผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, น. 103-104. 
หมายเหตุ: ตวัเลขในตารางมาจากค่าเฉล่ียของระดบัความเขม้ขน้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แต่ละประเภทซ่ึงมีค่าคะแนนระหว่าง 1 ถึง 4 (จากระดบัไม่เคยด าเนินการ ด าเนินการบา้งคร้ังคราว ด าเนินการ
บ่อยคร้ัง และด าเนินการเป็นประจ า) 
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ตารางที่ 11: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเดน็การประเมนิ จ านวนผู้ตอบ
ความเห็น 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

1). ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสภาพปัญหาความเป็นอยูข่องประชาชนหรือ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานของอปท. อยา่งดี 

11,388 2.70 0.67 

2). อปท. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ของประชาชนไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

11,379 2.74 0.67 

3). อปท. จดัสรรงบประมาณหรือท าโครงการไตต้รงกบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
หรือตรงกบัความคาดหวงัของประชาชนส่วนใหญ่ 

11,372 2.68 0.67 

4). เ ม่ือเทียบกับท้องถ่ินแห่งอ่ืน ๆ แล้ว อปท. ของท่านควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมมากข้ึนกวา่ปัจจุบนั 

11,374 2.81 0.68 

5). ท่านไม่อยากมีส่วนร่วมกับอปท. เพราะคิดว่าเสนิความเห็นอะไรไปให้แก่
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารฯ ก็ไม่สนใจรับฟังหรือไม่มีอะไรข้ึนต่อชุมชน  

11,376 2.21 0.77 

ที่มา: วีระศักดิ์  เครือเทพ และคณะ. (2557). 15 ปี การกระจายอ านาจของไทยสรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, น. 152. 
หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ระหวา่ง 1 ถึง 4 โดยค่าเฉล่ียท่ีอยู่ใกล ้1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ส่วนค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่กล ้4 หมายถึงเห็นดว้ยหรือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 4.2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การเปิดเผยและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540 คือ กฎหมายท่ีก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ79ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร80เก่ียวกับ
องค์กรตาม  หมวด  1 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร เช่น โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงาน เช่น ผลค าวินิจฉยัหรือค าสั่งการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลโดยตรงกบั
เอกชน แผน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุนกบัเอกชน สัญญาให้
สิทธิเอกชนผูกขาดในการจดัท าบริการสาธารณะ หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งปัจจุบนัและยอ้นหลงั 
เพื่อให้ประชาชนไดรั้บทราบผ่านราชกิจจานุเบกษาและทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน และเพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ไปตรวจดูและร้องขอได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องขอขอ้มูลข่าวสารจาก

                                                                                       
79 หน่วยงานรัฐตามมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัฯ คือ ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการ
สงักดัรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์รควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและ
หน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
80 ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัฯ คือ  ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ ไม่วา่การส่ือความหมาย
นั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี 
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าให้ส่ิงท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้
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หน่วยงานรัฐนอกเหนือจากท่ีกล่าวไปตามดุลพินิจและความเป็นไปไดข้องเจา้หนา้ท่ีรัฐในการจดัหาขอ้มูล81 
โดยมีส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เป็นผูก้  ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
 แต่ถา้พิจารณาการด าเนินงานเพื่อเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ จากงานวิจยัของเดือนเด่น 
นิคมบริรักษ ์และธิปไตร แสละวงศ์ (2557) พบวา่ในพ.ศ.2555 มีหน่วยงานรัฐเพียง 2,314 แห่งจากทั้งหมด 
8,329 แห่งหรือเพียงร้อยละ 28 เท่านั้นท่ีมีการรายงานผลการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั82 แต่ถา้พิจารณาจาก
ขอ้มูลในพ.ศ.2550 - 2555 พบวา่หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินประสบปัญหาและถูกวิพากษว์ิจารณ์ถึงความละเลย
ต่อการรายงานผลการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัมากท่ีสุดเพราะมีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินประมาณร้อย
ละ 30 ของจ านวนหน่วยงานทอ้งถ่ินทั้งหมดเท่านั้นท่ีส่งรายงานผลการปฏิบติังานมายงัสขร. เม่ือเทียบกบั
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีส่งมาประมาณร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานในภาคส่วนของตน  
อีกทั้งหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดความต่อเน่ืองในการรายงานผลการปฏิบติังาน เช่น พ.ศ.2552 องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัทุกแห่งไม่มีการรายงานผลมายงัสขร. ทั้งท่ีในพ.ศ.2551 ยงัมีอบจ. 13 แห่งท่ีรายงานผล 
เป็นตน้83 

นอกจากน้ีถา้พิจารณาจากการด าเนินงานเพื่อเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัตามพระราชบญัญติัฯ 
สามประเภท ไดแ้ก่ การจดัตั้งคณะกรรมการดูแลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารฯ ใน
หน่วยงาน การเปิดเผยขอ้มูลการสอบราคา-ประกวดราคาในเว็บไซต์ และการเปิดเผยขอ้มูลสรุปผลการ
พิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งในเวบ็ไซต์ พบว่าทอ้งถ่ินท่ีสามารถด าเนินการในสามประเภทมีเพียงร้อยละ 26 
ของหน่วยงานทอ้งถ่ินเท่านั้น84  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
81 เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์และธิปไตร แสละวงศ.์ (2557). การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, บทท่ี 2 น. 2.  
82 เร่ืองเดียวกนั, บทท่ี 2 น. 3. 
83 ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ. (2555). รายงานประจ าปี 2555 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, น. 72. 
84 เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์และธิปไตร แสละวงศ.์ (2557). การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย. เร่ืองเดียวกนั
, บทท่ี 2 น. 3-5. 
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ตารางที่ 12: จ านวนหน่วยงานของรัฐที่ส่งข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(สขร.) พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555 

หน่วย: ร้อยละ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ. 2555 

ราชการส่วนกลางระดบักรมสงักดั
กระทรวง (รวมหน่วยงานในก ากบั 
สถาบนัอิสระ รัฐวสิาหกิจ องคก์าร
มหาชน และองคก์รอิสระ) 

159 
(40.97%) 

180 
(46.90%) 

156 
(40.21%) 

125 
(36.12%) 

136 
(46.58%) 

215 
(74.65%) 

ราชการส่วนภูมิภาค (จงัหวดั) 34 
(45%) 

35 
(46.66%) 

28 
(37.33%) 

42 
(54.45%) 

45 
(58.44%) 

61 
(79.22%) 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 29 
(38.66%) 

13 
(17.33%) 

0 
(0.0%) 

35 
(46.67%) 

7 
(9.21%) 

34 
(44.16%) 

เทศบาล 298 
(25.73%) 

198 
(17.09%) 

20 
(1.73%) 

371 
(33.07%) 

431 
(29.80%) 

473 
(26.57%) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 1,344 
(20.30%) 

728 
(10.99%) 

31 
(0.47%) 

1,375 
(22.52%) 

1,584 
(24.54%) 

1,649 
(27.00%) 

กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา 2 
(100%) 

2 
(100%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

รวม 1,866 
(19.98%) 

1,156 
(12.37%) 

235 
(2.52%) 

1,948 
(25.15%) 

2,203 
(26.40%) 

2,432 
(29.20%) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (2555). รายงานประจ าปี 2555 คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ. เร่ืองเดียวกนั, น. 72. 
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แผนภูมทิี ่2: จ านวนหน่วยงานทีเ่ปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 
หน่วย: ร้อยละ 

 

จ านวนท่ีจดัตั้งคณะกรรมการดูแลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ ในหน่วยงาน 

 
 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลการสอบราคา-ประกวดราคาในเวบ็ไซต ์

 
 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลสรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งในเวบ็ไซต ์

 
ทีม่า: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์. (2557). การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้าน
คอร์รัปชันในประเทศไทย.เร่ืองเดียวกนั, บทที ่2 น. 2. 
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4.3 การมีส่วนร่วมผ่านการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 เป็นระเบียบท่ีตราข้ึนตามมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมืองพทัยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งยกเวน้กรุงเทพมหานคร ตอ้งจดัท าแผนพัฒนาสามปีของตนเอง
แบบมีส่วนร่วม โดยตั้งคณะกรรมการข้ึนมาสองชุด คือ  

1) คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  ร่วมจดัท าร่างแผนพฒันา 
เสนอแนะแนวทางการพฒันา และการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัท าร่างแผนพฒันา โดยตอ้ง
น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุไวใ้นแผนพฒันา และกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้คณะกรรมการพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีประสานกบัประชาคมหมู่บา้นในการรวบรวม วิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ประกอบในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมีหน้าท่ีจดัท าร่างแผนพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินก าหนด 

เพื่อใหก้ารจดัท าแผนเกิดการมีส่วนร่วมและสอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตยจึงก าหนดให้ หน่ึง 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินอาศยัการวินิจฉัยช้ี
ขาดของการประชุมตามเสียงขา้งมาก สอง ตอ้งมีการประกาศแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ทราบโดยทัว่กนัภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
และ สาม ก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหม้าจากประชาคม ตามสัดส่วนดงัน้ี 
 

ตารางที่ 13: องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ จ านวน 

(คน) 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า

แผนพฒันาท้องถิ่น 
จ านวน 
(คน) 

1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ประธานกรรมการ) 1 1. ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ประธาน
กรรมการ) 

1 

2. รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น
ทุกคน 

2-4 2. หวัหนา้ส่วนการบริหารขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

1 

3. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก 3 3. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน
คดัเลือก 

3 

4. ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก 3 4. หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าแผน 1 
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 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ จ านวน 
(คน) 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวน 
(คน) 

5. ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวสิาหกิจ ท่ี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนไม่นอ้ยกวา่
สามคน 

3 > 5. เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผนหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
มอบหมาย 

1 

6. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคม
ทอ้งถ่ินคดัเลือก 

3-6  รวม 7 

7. ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(กรรมการและเลขานุการ) 

1    

8. หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัท า
แผน (ผูช่้วยเลขานุการ) 

1    

 รวม 17-22    

ทีม่า: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 

 อยา่งไรก็ตามกระบวนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อระเบียบฉบบัน้ีถูกกงัขาวา่ยงัไม่สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยผูเ้ขียนมีขอ้สังเกตวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนทอ้งถ่ินใน 3 มิติ คือ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการทีจ่ ากดัผู้แทนจากประชาคม  
เน่ืองจากองค์ประกอบของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ินมีสัดส่วนผูแ้ทนจากประชาคมทอ้งถ่ินไม่มากนัก คือ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินมี
ตวัแทนจากประชาคมไม่มากนกัเพียง 3-6 จากทั้งหมด 17-22 คน แต่โดยหลกัแลว้จะช่วยให้การจดัท าแผนมี
ความคล่องตวัและง่ายต่อการก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินแต่อาจท าให้การมีส่วนร่วมและการรับฟัง
เสียงจากประชาชนไดเ้พียงพอ ดงันั้นถ้าปราศจากกระบวนการหรือกลไกการมีส่วนร่วมท่ีมีตัวแทนจากทุก
ภาคส่วนเพ่ิมเติมจากกระบวนการปกติ อาจท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไม่สามารถสะท้อนความ
ต้องการท่ีแท้จริงจากประชาชน  

2) กระบวนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
เน่ืองจากในหมวด 3 การจัดท าแผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ไม่ไดก้  าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมให้ทั้งในการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและการจดัท าแผนพฒันาสามปีไวช้ัดเจน แต่ก าหนดไวเ้พียงให้มีการ
รวบรวมประเด็น แนวทาง และขอ้มูลการจดัท าแผน โดยการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขอ้ 16 (2) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพื่อจดัท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ส่วนการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขอ้ 17 (2) 
ก าหนดให้ คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา ปัญหา 
ความตอ้งการ และขอ้มูลน ามาจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนท้องถ่ินนั้น แต่ละองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาจสามารถออกแบบแนวทางปฏิบติัเพื่อการมีส่วนร่วมในการรวบรวมประเด็น แนวทาง และขอ้มูล
ของตนเองเพิ่มเติมได ้เช่น ด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2548 ท่ีก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท าการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดว้ย
วิธีการต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอนัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคม ทั้งท่ี
ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ วิธีการให้สัมปทาน หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนท า แลว้มีผลกระทบอย่าง
กวา้งขวางต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วิถีชีวิต หรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน หรืออาจ
พฒันากระบวนการหรือกลไกการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมจากกระบวนการปกติ 

ดงันั้น เช่นเดียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมจากกรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ท้องถ่ินท่ีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องมีกระบวนการหรือกลไกการมีส่วน
ร่วมเพ่ิมเติมจากกระบวนการปกติ เช่น การจดัตั้งสภาเมืองของ เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

3) ความพร้อมของภูมิสังคมและความเป็นเมือง  
ทอ้งถ่ินท่ีสภาพสังคมท่ีมีความพร้อมและพฒันาความเจริญและมีความเป็นเมืองสูง ก็เป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมได ้เน่ืองจากบทเรียนในอดีตก่อนการประกาศใชร้ะเบียบฯ ฉบบัน้ีก็ยงัเห็นวา่ดว้ย
สภาพภูมิสังคมอนัเป็นบริบทของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองก็ท าให้การมีส่วนร่วมยงัมีไม่มากนกั 
ตวัอย่างเช่น วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ (2543) เห็นว่าเน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีถูกจดัตั้งข้ึนทัว่ประเทศ
ตั้งแต่พ.ศ.2537 ไม่ไดผ้า่นกระบวนการววิฒันาการใหเ้ป็นชุมชนท่ีเจริญมาก่อนท าให้กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนยงัมีนอ้ย ดงันั้นคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีบทบาทน าในการเป็นผูก้  าหนดแนวทางการพฒันา 
ก าหนดแผนงาน โครงการ จดัท าร่างแผนพฒันาเสนอศูนยป์ระสานการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ
เสนอสภาทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ แต่ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ยมาก85  

ส่วนผลลพัธ์ของการมีส่วนร่วมต่อการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินพบวา่มีความหลากหลายทั้งในดา้น
ส าเร็จและปัญหาของการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละพื้นท่ี จากงานศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนพฒันาของทอ้งถ่ินก็พบวา่มีหลายทอ้งถ่ินท่ีประชาชนยงัขาดการมีส่วนร่วมผา่นกลไกน้ี 
เช่น การส ารวจของนรา ศรีวงษาและจีรวฒัน์ เจริญสุข (2557) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัทาแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด พบวา่จากการจดัท า
แผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างท่ีผ่านมามีจ านวนประชาชนเขา้มาร่วมเวทีประชาคม
ทอ้งถ่ินอยู่เป็นจ านวนน้อยมาก เม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัเวทีประชาคม
ทอ้งถ่ินเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ส่วนมากมีแต่คณะกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บการ

                                                                                       
85 วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ. (2543). การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, น. 469. หรือดูใน นรา ศรี
วงษาและจีรวฒัน์ เจริญสุข. (มีนาคม-สิงหาคม 2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง 
อ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็. วารสารการเมืองการปกครอง 4(2), 296-313, น. 300. 
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แต่งตั้งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมประชุม86 นอกจากน้ีการรับรู้ข่าวสารของประชาชนใน
พื้นท่ีต่างเขา้ใจวา่ตนเองมีหนา้ท่ีเพียงเลือกตั้งผูแ้ทนของทอ้งถ่ินเขา้ไปบริหารทอ้งถ่ินแทนตนเองเท่านั้น เม่ือ
เลือกตั้งเสร็จแลว้ตอ้งเป็นหน้าท่ีของผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการต่อไป ถึงแมว้่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสวา่งจะมีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมดาเนินการจดัท า
แผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างในหลายรูปแบบก็ตาม87 เช่นเดียวกบัธัญพร เรืองภทัร
โชค และเกียงศกัด์ิ สร้อยสุวรรณ (2554) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลกจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีจ  านวน 314 คน พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกนัให้ผูบ้ริหารของอบต. เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทั้งดา้นความคิด ดา้นการจดัท าแผนร่วมกนั การร่วมปฏิบติังานตามแผน และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของแผนพฒันาจงัหวดั เช่น ดา้นร่วมคิดท่ีเสนอว่าควรยอมรับฟังความ
คิดเห็นท่ีเสนอแนะจากประชาชนในการให้บริการสาธารณะมากข้ึน ดา้นการจดัท าแผนร่วมกนัท่ีเสนอว่า
ผูบ้ริหาร อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนทุกขั้นตอน หรือดา้นการ
ประเมินผลท่ีเสนอให้ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งและการประมูล
งานมากข้ึนเป็นตน้88 

อยา่งไรก็ตามงานศึกษาบางช้ินก็เห็นวา่การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินในบางพื้นท่ีประชาชนไดเ้ขา้ไป
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนมาก เช่น งานของยุธณา แดงนุย้ (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 240 
คนในการวางแผนพฒันาเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล พบวา่ภาพรวมระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในแผนพฒันาเทศบาลอยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะความรู้ความเขา้ใจในแผนพฒันาแผน (ร้อย
ละ 3.83) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน (ร้อยละ 3.86) ดา้นการมีส่วนร่วมปฏิบติั/ด าเนินการ (ร้อยละ 
4.01) และดา้นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 3.83) ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 3.66)89 เน่ืองจากเทศบาลไดจ้ดัตั้งชุมชนยอ่ยของเทศบาล
ออกเป็น 8 ชุมชน ท่ีมีคณะกรรมการบริหารชุมชนเป็นผูดู้แลและเป็นกลไกส าหรับการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน โดยให้คณะกรรมการชุมชนเป็นผูด้  าเนินการในชั้นแรกท าให้ประชาชนชนในชุมชนไดท้ราบและ
เขา้ร่วมในกระบวนการอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความตระหนกัและต่ืนตวัในการพฒันาชุมชน กระบวนการน้ี
ท าใหเ้ทศบาลไดรั้บรางวลัทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสถาบนั

                                                                                       
86 เร่ืองเดียวกนั, น. 308. 
87 เร่ืองเดียวกนั, น. 309. 
88 ธญัพร เรืองภทัรโชค และเกียงศกัด์ิ สร้อยสุวรรณ (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2557, จาก 
http://www.social.nu.ac.th/th/paper/IS/2554/2554_26.pdf 
89 ยธุณา แดงนุย้ (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสงัคม มหาวิทยาลยัทกัษิณ, น. 72. 
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พระปกเกล้าถึง 2 คร้ัง90 หรืองานของยุทธพิชัย อาจวฒัน์ (2555) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของการจดัท า
แผนพฒันาในองค์การบริหารส่วนต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จากประชาชน 327 
คน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยในด้านการปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์ และการ
ประเมินผลอยูม่นระดบัมาก91 เช่นเดียวกบังานของกตญัํู แกว้หานาม (2555) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาลระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกบัเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุพ.ศ.2550-2553โดยไดส้ ารวจ
ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 397 คน และเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 394 คน 
แมว้า่การส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสองเทศบาลเห็นวา่มีส่วนร่วมในระดบักลุ่มผูดู้
หรือระดบัต ่า แต่เทศบาลนครขอนแก่นมีจุดแขง็ในการพฒันากลไกท่ีเรียกวา่ “สภาเมือง” ท่ีมาจากหลายภาค
ส่วนและแยกออกจากสภาเทศบาล ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล ร่วมเสนอแผน ติดตามประเมินผล ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากกวา่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ92 
 

4.4 กรณตีัวอย่างกลไกและวิธีการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ 
 นบัแต่มีการกระจายอ านาจตั้งแต่พ.ศ.2540 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งไดพ้ฒันากลไก
และวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบันอกภาครัฐท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิด
รูปแบบและกลไกท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายจ านวนมาก โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมเหล่าน้ีถูก
พฒันาข้ึนมาเพื่อเป็น “กลไกส่วนขยาย” ของการมีส่วนร่วมท่ีนอกเหนือจากตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การ
จดัท าเวทีประชาคมเพื่อขอค าปรึกษาหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือองคก์รชุมชนจดับริการสาธารณะเอง ฯลฯ สติธร ธนานิธิโชติ (2555) ไดร้วบรวมตวัอยา่งกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของทอ้งถ่ินไว ้เช่น การจดัท าแผนพฒันาต าบลอย่างมีส่วนร่วมของอบต. สวนหม่อน จงัหวดั
ขอนแก่น การตั้งสภาเมืองขอนแก่นของเทศบาลนครขอนแก่น การมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานอย่างมี
คุณภาพของอบต.หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โครงการปฏิทินแจง้บอกกล่าวภารกิจ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันารายได ้เทศบาลต าบลเขาสามยอก จงัหวดัลพบุรี โครงการประชาคม
ต าบลเวียงพางค าสัญจร เทศบาลต าบลเวียงพางค า จงัหวดัเชียงราย โครงการสภาประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดักระบ่ี เป็นตน้93  

                                                                                       
90 เร่ืองเดียวกนั, น. 75. 
91 ยทุธพิชยั อาจวฒัน์ (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2557, จาก http://www.thongsook.ac.th/main/admin/uploaded/FacultyOfGrad/041.pdf 
92 กตญัํู แกว้หานาม. (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล:ศึกษาเปรียบเทียบนคร
ขอนแก่นกบัเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 10(2), 39-66. 
93 สติธร ธนานิธิโชติ. (มกราคม – เมษายน 2555). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย. วารสาร
สถาบนัพระปกเกลา้ 7(3), 80-98, น. 90-91. และสามารถดูเพ่ิมเติมในจรัส สุวรรณมาลาและคณะ. (2547). นามานุกรมนวัตกรรมท้องถ่ินไทย
ประจ าปีพ.ศ.2547. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, น.170-185. 
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 นอกจากน้ี การพฒันากลไกและวิธีการการมีส่วนร่วมระหว่างทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐท่ีกลายเป็น 
“กลไกส่วนขยาย” ยังเป็นวิธีการหน่ึงเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีนอกเหนือจากกลไกหรือ
วิธีการปกติท่ีต้องด าเนินการตามกฎหมายให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ผูเ้ขียนตั้งขอ้สังเกตวา่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างการมส่ีวนร่วมให้เข้มแขง็มักอาศัยกลไกหรือวิธีการส่วนขยาย
เหล่านีเ้พ่ือช่วยต่อยอดและปรับแต่งรูปแบบและวิธีการการมีส่วนร่วมตามกฎหมายท่ีมีอยู่ เดิมในหลายดา้น
เช่น  จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หรือส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540 ซ่ึง “กลไกส่วนขยาย” เหล่าน้ีอาจมาจากการริเร่ิมเองโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือเป็นกลไก/วธีิการท่ีมีอยูเ่ดิมในพื้นท่ีหรือริเร่ิมโดยผูอ่ื้นแลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดน้ ามาและเขา้
มามีส่วนร่วมในกลไกส่วนขยายเหล่าน้ีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม 

กลไกและวธีิการส่วนเพิ่มของทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จจนเป็นแบบอยา่งของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมท่ีจะยกตวัอย่างในท่ีน้ี ไดแ้ก่ 1).  สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึง
เป็นเวทีสานเสวนาท่ีเทศบาลนครขอนแก่นในการด าเนินนโยบายสาธารณะของทอ้งถ่ินท่ีเน้นการสร้าง
ฉันทานุมติัและลดความขดัแยง้ และเป็นกลไกหน่ึงท่ีเขา้มาขบัเคล่ือนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาเทศบาลท่ีมีอยูเ่ดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 2). สภากาแฟคลองทบัจนัทร์ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ จงัหวดัสระแก้ว เป็นเวทีเสวนาท่ีมีอยู่เดิมของฝ่ายการปกครองทอ้งท่ี 
(ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น) ขา้ราชการในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชน และประชาชนท่ีตั้งข้ึนมา
เพื่อสร้างพื้นท่ีในการพูดคุยและประสานงานเพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายทอ้งถ่ินกบัฝ่ายทอ้งท่ี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ไดเ้ขา้ร่วมในสภากาแฟเพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานและให้ทุกภาคส่วน
ซกัถามและร่วมกนัแกปั้ญหา และ 3).โครงการองคก์รระบบเปิด (Open System Organization) ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

เราสามารถสรุปคุณลกัษณะเด่นกลไกและวิธีการการมีส่วนร่วมระหว่างทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐท่ี
เป็น “กลไกส่วนเพิ่ม” ต่อยอดและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการการมีส่วนร่วมตามกฎหมายท่ีมีอยู่เดิมตาม
ตารางท่ี 12 
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ตารางที ่14: สรุปคุณลกัษณะกลไกและวธีิการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ 
กลไกและวธีิการการมส่ีวน

ร่วม 
ทีม่า การด าเนินงาน การเป็น  

“กลไกส่วนเพิม่” 

1). สภาเมืองขอนแก่น 
เทศบาลนครขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

ริเร่ิมโดยเทศบาลนคร
ขอนแก่นภายใตค้วาม
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

1). ท าหนา้ท่ีเป็นเวทีสาธารณะ
ในการน าเสนอถกเถียงปัญหา
ของเทศบาลนครขอนแก่น  
2). มีสมาชิกสภาเมืองจากหลาย
ภาคส่วน เนน้การปรึกษาหารือ
เพื่อสร้างฉนัทานุมติัและลด
ความขดัแยง้ และเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีพนัธะท่ีจะตอ้ง
น าเอาผลการตดัสินใจของสภา
เมือไปพิจารณา 

เป็นกลไกเสริมในการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ.2548 
 

2). สภากาแฟคลองทบัจนัทร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทบัจนัทร์ อ าเภออรัญ
ประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 

มาจากท่ีประชุมร่วมกนั
ระหวา่งเพ่ือสร้างพ้ืนท่ี
พดูคุยและประสานงาน
เพื่อลดความขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายทอ้งถ่ินกบั
ฝ่ายทอ้งท่ี 

1). มีผูเ้ขา้ร่วมสภากาแฟจาก
ฝ่ายการปกครองทอ้งท่ี (ก านนั/
ผูใ้หญ่บา้น) ขา้ราชการในพ้ืนท่ี 
อบต.คลองทบัจนัทร์ องคก์ร
ชุมชน และประชาชน 
2). อบต. คลองทบัจนัทร์เขา้
ร่วมและใชส้ภากาแฟท่ีเพื่อช่วย
สนบัสนุนการด าเนินงานของ
อปท. เช่น การช้ีแจงนโยบาย
และผลการด าเนินงาน การ
ซกัถาม หรือการร่วมกนั
แกปั้ญหากบัภาคส่วนต่าง ๆ 

เป็นกลไกเสริมในการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ.2548 

3). องค์กรระบบเปิด (Open 
System Organization) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ริเร่ิมโดยองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอน
แกว้ 

1). การสร้างรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ “PR 360?” 
2). การสร้างระบบสารสนเทศ 
(ICT) 
3). การพฒันาระบบ Donkaew 
GIS 

ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 

ทีม่า: ผู้วจัิย 
 

  
 
 



59 
 

 4.4.1 สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 
 สภาเมืองขอนแก่นจดัตั้ งข้ึนในพ.ศ.2540 โดยได้รับความช่วยเหลือจากสถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะกรรมการประสานงานองค์การพฒันาเอกชนภาคอีสาน และรัฐบาลประเทศ
เดนมาร์กภายใตโ้ครงการ DANCED เพื่อเป็นเวทีประชุมร่วมกนัของประชาชนและองค์กรเอกชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นกวา่ 170 องคก์ร ต่อมาในพ.ศ.2541 ผูบ้ริหารเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่นจึงไดส้าน
ต่อการด าเนินงานของสภาเมืองในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกนั94 ในปัจจุบนัสภาเมืองท าหนา้ท่ีเป็น
เวทีสาธารณะในการน าเสนอถกเถียงปัญหาของเทศบาลนครขอนแก่นจนกว่าจะไดข้อ้สรุปก่อนน าไปสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาและร่วมพฒันาเมืองขอนแก่นในประเด็นต่าง ๆ  เช่น การปรับภูมิทศัน์เมือง
ขอนแก่นให้น่าอยู่ การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน การร่วมกันก าหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมให้ชาว
ขอนแก่นสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข รวมไปถึงเป็นกลไกไกล่เกล่ียความขดัแยง้เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการเมืองในพื้นท่ีเช่น การสร้างประตูเมืองใหม่ การสร้างทางลอดแยกสามเหล่ียม การยา้ยศาลหลกัเมือง 
การตราเทศบญัญติัหา้มติดตั้งป้ายโฆษณา 8 จุด การจดัโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั การพิจารณายา้ย
คลงัน ้ามนัออกจากชุมชน เป็นตน้  
 สภาเมืองขอนแก่นมีกระบวนการท างานท่ีเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอยู ่3 ลกัษณะ ไดแ้ก่95 

1) สมาชิกสภาเมืองมีที่มาจากหลายภาคส่วน สภาเมืองขอนแก่นจะประกอบดว้ยสมาชิกสภา
เมืองจะประกอบดว้ยองค์กรท่ีประชาชนจดัตั้งข้ึนเอง ไดแ้ก่ สมาคม/สโมสรตามเช้ือชาติ 
ตามภูมิภาค ตามอาชีพ องคก์รชุมชน เป็นตน้ โดยสภาเมืองขอนแก่นจะมีการประชุมกนัทุก 
3 เดือนและการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลา 4-5 ชัว่โมง โดยจะมีการแจง้วาระและประเด็น
การประชุมต่อสมาชิกสภาเมืองก่อนล่วงหน้า แล้วก าหนดวนัเวลา สถานท่ี การประชุม 
เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมาเขา้ร่วมอยา่งไดพ้ร้อมกนั  

2) การประชุมสภาเมืองเน้นการปรึกษาหารือเพ่ือสร้างความเห็นพ้องต้องกันเพ่ือลดความ
ขัดแย้ง คือ การด าเนินการของเวทีสภาเมืองจะเปิดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่ายมาให้
ขอ้คิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั โดยไม่มีการใชเ้สียงขา้งมากดว้ยการยกมือในการตดัสินท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้และแบ่งแยกแต่จะใช้วิธีการจดัประชุมหลายคร้ังเพื่อให้ได้
ข้อสรุปท่ีเป็นเอกฉันท์ในแต่ละประเด็น โดยในแต่ละคร้ังเทศบาลต้องให้นักวิชาการ
ด าเนินการศึกษาในรายละเอียดประเด็นขอ้สงสัยของท่ีประชุมมาน าเสนอในท่ีประชุมดว้ย 

3) เทศบานครขอนแก่นน าเอาการตัดสินใจของสภาเมืองไปประกอบการตัดสินใจ  เม่ือมีมติ
จากการประชุมสภาเมือง คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นจะน ามติดังกล่าวเขา้สู่ท่ี
ประชุมสภาเทศบาลและคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นแนวนโยบายของเทศบาล

                                                                                       
94 วีระศกัด์ิ เครือเทพ . (มีนาคม-เมษายน 2548). เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนวตักรรมทอ้งถ่ินไทย. วารสารประชาคมวิจัย 60, 8-14. 
95 ดดัแปลงจาก สติธร ธนานิธิโชติ. (มกราคม – เมษายน 2555). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองเพ่ือปฏิรูปประเทศ
ไทย. เร่ืองเดียวกนั, น. 90-91. 
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ในขั้นต่อไป นอกจากน้ีสภาเมืองขอนแก่นไดว้างมีระบบติดตามประเมินผล ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลวา่เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนหรือไม่อีกดว้ย 

 

นอกจากน้ีสภาเมืองก็เป็น “เวทีเสริม” ท่ีน ามาใชใ้นการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลนอกเหนือไปจาก
แนวทางและกลไกท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.254896 โดยสภาเมืองจดัรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลใน 3 ระยะ 
คือ (โปรดดูในแผนภาพท่ี 4)97 

1) ระยะที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน มี 3 ขั้นตอน คือ 1). การจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อให้ความรู้แก่คณะท างานจากทุกส านักหรือกองท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนในเทศบาล
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 50 คน 2). ช้ีแจงแนวทางและให้ความรู้แก่ชุมชนเก่ียวกบัการจดัท าแผน
ชุมชนเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการจดัท าแผน 3). ฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่ทีมวิทยากรกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนเพื่อให้เขา้ใจและ
สามารถน าพาใหก้ระบวนการจดัท าแผนด าเนินการไปได ้

2) ระยะที่ 2 จัดท าแผน มี 2 ขั้นตอน คือ 1). การส ารวจขอ้มูลปัญหาความตอ้งการของชุมชน 
ชุมชนละ 100 หลงัคาเรือนก่อนมาสรุปเป็นขอ้มูลปัญหาชุมชน เร่ิมจากการจดัส่งเจา้หนา้ท่ี
จัดท า แผนไปพบปะประช าชน ทุก ชุมชน  9 0  ชุ มชน  โด ย เ ชิญอ า จ า ร ย์จ า ก
มหาวทิยาลยัขอนแก่นมาใหค้  าปรึกษากบัชุมชน อธิบายความส าคญัของแผน ร่วมพิจารณา
เร่ืองแผนชุมชน อธิบายกระบวนการวา่จะตอ้งท าอยา่งไร แลว้ใหชุ้มชนวางแผนกนัเอง โดย
ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะจดัหาสถานท่ีให ้ก่อนจะน าขอ้สรุปเสนอในเวทีประชาคมเพื่อ
จดัท าแผนชุมชน 2). การจดัเวทีประชาคม โดยตวัแทนจากชุมชนร่วมกับเทศบาลนคร
ขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เอกชน องค์กรต่างๆ จะก าหนดการจดัเวที
ประชาคมทั้งหมด 8 คร้ังใน 8 กลุ่มชุมชน ในการจดัเวทีประชาคมจะมีคณะท างานท่ีผ่าน
การฝึกอบรมท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงใหค้วามช่วยเหลือและจดักระบวนการให้ หลงัด าเนินการ
จดัเวทีประชาคมเรียบร้อยแลว้ คณะท างานจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แยกประเภท สรุปและ
จดัท าเป็นเอกสารแผนชุมชน 

3) ระยะที่ 3 การน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ หลงัจากมีแผนชุมชนท่ีได้ตามระยะท่ี 1 และ 2 
แลว้ ฝ่ายแผนงานและประเมินผลจดัเวทีตรวจสอบและคดักรองโครงการร่วมกบัตวัแทน
ชุมชนและคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม และน าเข้าสู่

                                                                                       
96 ดูในขอ้ 4.3 
97 คดัมาจากกตญัํู แกว้หานาม. (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล:ศึกษาเปรียบเทียบ
นครขอนแก่นกบัเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. เร่ืองเดียวกนั, น. 47-48. 
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กระบวนการพิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อน าโครงการท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณบรรจุในแผนพฒันาสามปี ประจ าปี และพิจารณาจดัสรรงบประมาณต่อไป 

 

แผนภาพที ่4: กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลนครขอนแก่นโดยสภาเมืองขอนแก่น 

 
ที่มา: กตัญํู แก้วหานาม. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล:ศึกษาเปรียบเทียบนครขอนแก่นกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ. วารสารรัฐประศาสน
ศาสตร์ 10(2), 39-66, น. 52. 

การเข้ามามส่ีวนร่วมของประชาชน 

ข้อเสนอของชุมชน 

ระยะที ่1 การเตรีมการจดัท าแผน 
1). การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือใหค้วามรู้แก่คระท างาน 

2). ช้ีแจงแนวทางและใหค้วามรู้แก่ชุมชน 
3). ฝึกอบรมเพ่ือใหค้วามรู้แก่ทีมวทิยากร 

  

ระยะที ่2 การจดัท าแผน 
1). ส ารวจขอ้มูลปัญหา ความตอ้งการของชุมชน 

2). จดัเวทีประชาคม  

การเขา้มามี
ส่วนร่วม  

ภารกิจ/โครงการท่ีไดรั้บการปฏิบติั  

 ข้อเสนอของชุมชน สภาเมือง 

ภารกิจ/โครงการท่ีเทศบาลนคร
ขอนแก่นรับด าเนินการเอง  

 ระยะที ่3 การน าแผนชุมชนสู่การปฏบิัต ิ

ถ่ายโอนภารกิจ/โครงการต่าง ๆ 
ใหชุ้มชนรับไปด าเนินการเอง 

ภารกิจ/โครงการท่ีไม่ไดรั้บการปฏิบติั  

การเขา้มามี
ส่วนร่วม  

การเขา้มามี
ส่วนร่วม  
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4.4.2 สภากาแฟคลองทบัจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทบัจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวดัสระแก้ว98 

 สภากาแฟคลองทบัจนัทร์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการมี
ส่วนร่วมโดยประชาชนท่ีตั้งข้ึนเพื่อเสริมการมีส่วนร่วมท่ีนอกเหนือจากช่องทางการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน โดยสภากาแฟคลองทบัจนัทร์จะเป็นเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเพื่อ
แสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนัหรือแนวทางการแกปั้ญหาในการพฒันาทอ้งถ่ินของทุกพากส่วนและช่วยลดความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายท่ีเกิดจากการเลือกตั้งของทอ้งถ่ิน ซ่ึงสภากาแฟคลองทับจันทร์นีเ้ป็น
การริเร่ิมจากคนในท้องถ่ินเองก่อนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จะเข้ามามีส่วนร่วมและทาง
อบต. สนับสนุนให้ใช้กลไกของสภากาแฟคลองทับจันทร์มาแก้ปัญหาของท้องถ่ิน 
 

1). ทีม่าและกระบวนการ 
สภากาแฟต าบลคลองทบัจนัทร์จดัตั้งคร้ังแรกในพ.ศ. 2551 จากการริเร่ิมโดยนายโชคชยั มานพ” 

หรือ “หมอโชค” ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองทบัจนัทร์ท่ีท างานในพื้นท่ีมานานกวา่ 
30 ปี ท่ีตอ้งการตั้งสภากาแฟเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือข้ึนระหว่างภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน และ
ประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองนับตั้งแต่มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการจดัตั้ ง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ข้ึนมา การเมืองทอ้งถ่ินและความสัมพนัธ์ระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีค่อนข้างมีลักษณะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายการปกครองท้องท่ี 
(ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น) กบัฝ่ายการปกครองทอ้งถ่ิน (อบต.) ท่ีเกิดความแตกแยกกนัในการท างาน ส่งผลให้
ขา้ราชการภายในพื้นท่ีตอ้งท างานประสานกนักบัแต่ละฝ่ายอย่างยากล าบาก จากความแตกแยกระหว่าง
ประชาชนประกาศท่ีสนบัสนุนฝ่ายผูใ้หญ่บา้นและไม่ขอท างานร่วมกบัสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประชาชนท่ีอยู่ฝากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือประชาชนท่ีอยู่
ฝ่ายผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีแพก้ารเลือกตั้ง เป็นตน้99 
 ดงันั้น จึงเร่ิมมีการพฒันา “สภากาแฟคลองทบัจนัทร์” เพื่อเป็นกลไกในการท างานและเป็นเวทีท่ี
เปิดโอกาสให้กลุ่มผูน้ าในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการในส่วนภูมิภาคท่ีท างานอยู่ในต าบล ขา้ราชการใน
ส่วนทอ้งถ่ิน นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ
รายงานการผลการปฏิบติังานและประสานความร่วมมือในการท างานในลกัษณะท่ีเป็นเวทีแบบไม่เป็น
ทางการ โดยมีกรอบกติกาดงัน้ี 

1) สภากาแฟเป็นเวทีท่ีสร้างข้ึนมาโดยมีหลกัการพื้นฐานในการด าเนินงาน คือ เป็นเวทีพูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นใหก้บัผูค้นในต าบล  

                                                                                       
98 สรุปจากงานวิจยัของ ชยัณรงค ์เครือนวน และคณะ. (2556). โครงการ “การสร้างประชาธิปไตยชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว: ฐานการ
พัฒนาองค์กรปกครองท้องถ่ินจากภาคประชาชน”. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 
99 เร่ืองเดียวกนั, น. 122. 
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2) มีกติกาในการเสวนา คือ หา้มทะเลาะกนั ถา้มีการทะเลาะประธานในท่ีประชุมสามารถสั่ง
ใหคู้่กรณีทั้งสองยติุการพูดคุยได ้

3) เนน้การมีส่วนร่วมของเขา้ร่วมประชุมทุกฝ่าย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหวา่ง
หน่วยงานราชการกบัต าบล 

4) กระบวนการตดัสินใจจะอยูบ่นพื้นฐานของการสร้างความสมานฉนัทม์ากกวา่กระบวนการ
ลงคะแนนเพื่อหาผูแ้พ-้ชนะ 

5) จดัเวทีเสวนาจะใชเ้วลาพูดคุยกนัไม่เกิน 1-2 ชัว่โมง มีรูปแบบของการรับประทานอาหาร
และกาแฟร่วมกนัในลกัษณะ “กินไปคุยกนัไป” 

6) ไม่มีการตั้งหวัขอ้ท่ีจะใชเ้สวนา แต่จะเป็นลกัษณะการให้หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมช้ีแจงการ
ท างานในพื้นท่ีเพื่อใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ หรือเป็นการปรึกษาหารือเร่ืองราวและปัญหา
ต่างๆ ภายในชุมชน 

7) เจา้ของสถานท่ีในการจดัเสวนาพูดคุยแลกเปล่ียน (เวทีสภากาแฟจะผลดัเปล่ียนหมุนเวียน
ไปยงัหมู่บา้นต่างๆ ในต าบลคลองทบัจนัทร์) จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในเร่ืองของ
งบประมาณ (ค่าอาหาร, ค่ากาแฟ)100 

กล่าวไดว้่า “สภากาแฟคลองทบัจนัทร์” คือเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเพื่อแสวงหาขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ โดยเป็นเวทีท่ีไม่ได้มี
เป้าหมายเพื่อสร้างหรือช่วงชิงพื้นท่ีทางการเมือง ของกลุ่มต่าง ๆ อย่างแตกหัก แต่เป็นเวทีน าเสนอและ
รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อน าเสนอต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งให้ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนและมีบทบาทในการติดตามการด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ท้องถ่ิน โดยเป็นเวทีท่ีเน้นการพูดคุยกันเพื่อสร้างข้อผูกมัดทางการเมือง (Political Commitment) ท่ี
ผูรั้บผิดชอบทุกภาคส่วนจะตอ้งด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี จนท าให ้
“สภากาแฟคลองทบัจนัทร์” ท าหน้าท่ีเสมือนสภาท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการสาธารณะอย่างไม่เป็น
ทางการแก่องค์กรปกครองท้องถ่ินในพื้นท่ี101 สอดคล้องกับการส ารวจความเห็นของประชาชน 295 
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ในพื้นทีท่ีเห็นวา่สภากาแฟมีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นเสมือนเวทีสาธารณะของต าบล 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) ท่ีสภากาแฟเป็นเสมือนเวทีกลางท่ีดึงเอาผูค้นหลากหลายทั้งในหน่วยงานราชการ ผูน้ าใน
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินและผูน้ ากลุ่มองคก์รภาคประชาชนให้เขา้มามีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการสาธารณะของต าบล ซ่ึงผลจากการพุดคุยย่อมน าไปสู่การสร้างความเขา้ใจและการตดัสินใจ
ร่วมเก่ียวกบัการก าหนดกิจกรรมหรือแนวทางในการพฒันาต าบล (ค่าเฉล่ีย 3.51) ระหวา่งผูค้นกลุ่มต่างๆ ใน
ต าบล102 

                                                                                       
100 เร่ืองเดียวกนั, น. 129. 
101 เร่ืองเดียวกนั, น. 156. 
102 เร่ืองเดียวกนั, น. 153-154. 
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 การด าเนินงานของ “สภากาแฟคลองทบัจนัทร์” ไดรั้บความสนใจจากองค์กรปกครองทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีอยา่งมากเพราะสภากาแฟท่ีเกิดข้ึนช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานของอปท. โดยทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองทบัจนัทร์มกัส่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ทั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขา้ร่วมในเวทีเสวนาเสมอ หรือบางกรณีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีรับเป็นเจา้ภาพในการจดัเวที
เสวนาอีกดว้ย ท าให้การท างานระหวา่ง “สภากาแฟคลองทบัจนัทร์” และ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง
ทบัจนัทร์” เช่ือมโยงกนัในลกัษณะเครือข่าย โดยผลการประชุมและขอ้ตกลงกนัในสภากาแฟไดมี้ส่วนใน
การพฒันาปรับปรุง ให้ค  าปรึกษา และสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ ไดแ้ก่103 

1) การแก้ไขปัญหาเงินอุดหนุนค่าอาหารเด็ก การเสวนาคร้ังท่ี 2 จดัข้ึนในวนัท่ี 23 มกราคม 
พ.ศ.2552 สภากาแฟได้ติดตามเร่ืองเงินอุดหนุนค่าอาหารของเด็กนักเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ได้
ช้ีแจงขอ้ผดิพลาดในการตั้งงบประมาณเน่ืองจากการปรับเปล่ียนวิธีการจดัสรรงบประมาณ
ของทางรัฐบาล ทั้งน้ีประธานในท่ีประชุมสภากาแฟจึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาการตั้งงบประมาณ โดยให้ทางโรงเรียนของอบต.ท าหนังสือไปยงัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอยมืเงินจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

2) การติดตามผลการด าเนินงานโรงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล การเสวนาคร้ังท่ี 6 
จัดข้ึนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ทางสาธารณสุขต าบลคลองทับจันทร์ได้ขอ
ประสานงานให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ในการติดตามโครงการ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล เช่น การสรุปค่าใชจ่้ายและผลการด าเนินโครงการตรวจ
สุขภาพผูสู้งอาย ุการเร่งรัดโครงการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 

3) การติดตามงบประมาณและการท านุบ ารุงส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ในพื้นที่ การเสวนาคร้ัง
ท่ี 7 จดัข้ึนในวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2552 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์
เขา้ร่วมการเสวนาสภากาแฟเพื่อช้ีแจงเร่ืองงบประมาณส าหรับการตดัถนนลาดยางของหมู่
ท่ี 2-3 การสนบัสนุนงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร์ในกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบล การซ่อมแซมเร่ืองเคร่ืองขยายเสียท่ีช ารุดของแต่ละหมู่บา้น โดยใน
วงเสวนาสภากาแฟไดซ้ักถามและปรึกษาหารือกบันายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ทบัจนัทร์ในการบริหารงานของอบต.หลายประเด็น เช่น การสอบถามเร่ืองการก่อสร้าง
สะพานในหมู่ท่ี 3 วิธีการขอรับเบ้ียสนบัสนุนเด็กพิการและการช่วยเหลือคนพิการจากทาง
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้  

                                                                                       
103 เร่ืองเดียวกนั, น. 131-140. 
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4) การแก้ไขปัญหาและการขอการสนับสนุนด้านงบประมาณในพื้นที่ การเสวนาคร้ังท่ี 15 จดั
ข้ึนในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2553 จดัประชุมเก่ียวกบัการจดัสร้างศูนยเ์ด็กเล็กประจ า
ต าบลท่ีประสบปัญหาไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ทบัจนัทร์ไม่มีงบประมาณเพียงพอ วงเสวนาสภากาแฟจึงมอบหมายให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น
ในแต่ละหมู่ไปสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจนัทร์เก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าวทั้งน้ีเพื่อท่ีน าขอ้มูลท่ีไดช้ี้แจงกบัชาวบา้นในแต่ละหมู่บา้น การร้องขอให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบล (ผ่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ท่ีเขา้รวมเสวนาสนบัสนุน
งบประมาณในการจดัขุดสระน ้ าในหมู่บา้นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน ้ า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็นตน้ 

 

4.4.3 องค์กรระบบเปิด (Open System Organization) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 
การท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใสและประชาชนสามารถเขา้ถึง

และรับทราบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัจะเป็นขั้นตอนแรกเร่ิมและช่วยในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและสร้างระบบตรวจสอบข้ึนในทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ซ่ึงยึดหลกัการ 
“อบต.รู้อะไร ประชาชนตอ้งรู้ส่ิงนั้น” จึงพฒันา นวตักรรม “องคก์รระบบเปิด” เพื่อสร้างธรรมาภิบาล ท่ีเนน้
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ “ประชาชน หน่วยงาน กลุ่มองคก์รต่างๆ ทั้งในและ
นอกพื้นท่ีสามารถรับรู้ข่าวสาร เร่ืองราว ความเคล่ือนไหวขอ้มูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แกว้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ครบถว้นตามความตอ้งการ โดยใชก้ระบวนการทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยา่งเป็น
ระบบ”104 สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.2540 

องคก์รระบบเปิด ไดพ้ฒันาเป็นกระบวนการระหวา่ง อบต.ดอนแกว้ กบัทุกภาคส่วนในต าบลดอน
แกว้ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยด าเนินการผา่นกลไกส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่105 

1) การสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ “PR 360?” คือ การประชาสัมพนัธ์หลายรูปแบบทั้ง
ในเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีครบถ้วนของประชาชนผ่านส่ือต่าง ๆ 
เช่น ส่ือเครือข่ายประชาสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน ส่ือลายลกัษณ์อกัษร ส่ือภาพ ส่ือเสียง 
ส่ืออินเตอร์เน็ต (เวบ็ไซต)์ เป็นตน้ ดงัน้ี 

 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว หรือเครือข่ายส่ือบุคคลเพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ คือ เครือข่ายการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีใชส่ื้อบุคคลเป็น
หลกัในการส่ือสารเพื่อสนองวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ ประกอบไป

                                                                                       
104 ภควตั อจัฉริยปัญญา (บรรณาธิการ). (2555). รางวัลพระปกเกล้า’ 55. กรุงเทพมหานคร: ธรรมาดาเพรส, น. 50. 
105 คดัมาจาก เร่ืองเดียวกนั, น.50-51. 
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ด้วยตวัแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต าบลดอนแก้ว ตวัแทนเด็กและเยาวชน
ต าบลดอนแกว้ และตวัแทนหน่วยงานภาคภาคีภายในต าบลดอนแกว้ 

 การสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ภายในอบต. มีการสร้างทีมงานประชาสัมพนัธ์
ภายใน ท าหนา้ท่ีวางแผนงานประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงานผา่นเคร่ืองกระจายเสียง
ภายในหน่วยงาน 

 การสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในต าบล  คือ การ
ประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสารจาก อบต.ดอนแกว้ สู่ประชาชนในพื้นท่ี ผูน้  าชุมชน 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาอบต. เป็นตน้ ผา่นศูนยก์ระจายข่าวสารต าบลดอน
แกว้ท่ีจะประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในทุกวนั ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป 

 สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (ภายนอกต าบลดอนแก้ว) เป็น
การแจง้ขอ้มูลข่าวสารจาก อบต.ดอนแกว้หรือภายในต าบลดอนแกว้ ไปยงันอก
หน่วยงานหรือนอกพื้นท่ีต าบลดอนแก้วผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ 
ส่ิงพิมพห์นงัสือพิมพ ์จดหมายข่าว อินเตอร์เน็ต วารสาร แผน่พบั นิทรรศการ เป็น
ต้น โดยเป็นการท างานร่วมกันของทีมงานประชาสัมพนัธ์อบต.ดอนแก้วและ
ส่ือมวลชน 

2) การสร้างระบบสารสนเทศ (ICT) คือ ระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีน าเอา Internet มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมีความสะดวก รวดเร็วและสามารถรับฟังเร่ืองราว
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จากประชาชนในพื้นท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้พื่อให้เป็นการส่ือสาร
แบบสองทาง โดยทางอบต. ไดอ้อกแบบ website และเป็นผูดู้แลระบบเอง ท าให้ระบบมี
ความเหมาะสมกบัการใชง้านและสามารถใหแ้ต่ละส่วนงานท าการเผยแพร่/ปรับปรุงขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ นอกจากน้ีไดเ้พิ่มการให้บริการแก่ประชาชนผา่นทางเวบ็ไซต ์เช่น 
การตอบขอ้ซกัถามทาง webboard การใหบ้ริการดาวน์โหลดเอกสาร เป็นตน้  

3) การพฒันาระบบ Donkaew GIS คือ การพฒันาระบบฐานขอ้มูล GIS เดิมให้มีขอ้มูลท่ีมาก
ข้ึนและตรงความตอ้งการรับรู้ของประชาชน เช่น สถานท่ีส าคญั จ านวนประชากร แผนท่ี
บา้นคนพิการผูป่้วยเร้ือรัง การค านวณภาษี เป็นตน้ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถเขา้ถึงและใช้ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุด 
การพฒันาระบบ GIS ยงัช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความโปร่งใสในการท างานของอบต. เน่ืองจาก
ประชาชนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ในการท างานของอบต.ไดต้ลอดเวลา เช่น การ
ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน การซ่อมแซมไฟฟ้าภายในต าบลผ่านทางสัญญาณภาพถ่าย
ดาวเทียม GIS 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ: การสังเคราะห์ข้อเสนอการพฒันาการปกครองท้องถิ่นทีเ่สริมสร้าง

ประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแขง็ชุมชน 
 

 5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ภายหลงัการกระจายอ านาจในพ.ศ.2540 ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความ
เขม้แข็งชุมชนกลายเป็นโจทยแ์ละความทา้ทายส าคญัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย ว่าสามารถ
ด าเนินงานท่ีช่วงส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยข้ึนภายในทอ้งถ่ินจริงหรือไม่ โดยงานวิจยัน้ีพยายามท าความ
เขา้ใจถึงสภาพการณ์และผลด าเนินงานของการปกครองท้องถ่ินภายหลังการกระจายอ านาจว่าได้ส่งผลต่อ
ประชาธิปไตยท้องถ่ินและความเข้มแขง็ของชุมชนในลักษณะใด และมีกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตย
กับความเข้มแขง็ของชุมชนท่ีมีความหลายหลายและแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ีอย่างไร รวมถึงศึกษาสภาพ
ปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเป็นอุปสรรต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ินและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั 3 ด้าน คือ 1). เพื่อศึกษาและทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการพฒันา
ประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 2). เพื่อศึกษาสภาพการณ์และผลด าเนินงานทั้ง
ความส าเร็จ ปัญหาและขอ้จ ากดัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งต่อการพฒันาประชาธิปไตยและเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน และ 3). สังเคราะห์ขอ้เสนอและน าเสนอแนวทางส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่อการพฒันาประชาธิปไตยและความเขม้แขง็ของชุมชน 
 งานวิจัยช้ินน้ีผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดประชาธิปไตยท้องถ่ิน (Local Democracy) ว่าท้องถ่ินท่ีเป็น
ประชาธิปไตยจะมีคุณลกัษณะอยู ่4 ประการ คือ 1). ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินคือการให้อ านาจและความรับผิด
รับชอบแก่ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดต่อประเด็นปัญหา 2). ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินตอ้งอาศยั
สถาบนัและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน 3). ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนไดป้ระชาชน
ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์และด าเนินชีวิตกบัสถาบนัและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยของทอ้งถ่ิน และ 4). 
สถาบนัและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยของทอ้งถ่ินมีลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และ
แนวคิดชุมชน (Community) โดยมองวา่ชุมชนจะช่วยส่งเสริมหลกัประชาธิปไตยใน 3 ประการ คือ 1). 
แนวคิดชุมชนใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวม 2). แนวคิดชุมชนช่วยส่งเสริมทุนทางสังคม 
(Social Capital) เพื่อเป็นรากฐานการส่งเสริมประชาธิปไตย และ 3). แนว คิ ด ชุ ม ชน ส่ ง เ ส ริ มน โ ยบ า ย
สาธารณะชุมชน (Community Policy) ท่ีมีประชาชนเป็นแกนกลาง  

จากแนวคิดประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและแนวคิดชุมชน ผูว้จิยัไดน้ ามาสังเคราะห์เป็นกรอบการวิจยัเพื่อ
พิจารณาสถาบนัและกระบวนการของทอ้งถ่ินท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนใน
สองมิติ คือ หน่ึง สถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพื้นฐานตามกฎหมาย  โดยพิจารณาใน 4 
ประเด็น คือ  1). การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2). การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 3). การเสนอ
ขอ้บญัญติัท้องถ่ิน และ 4). การลงประชามติ กับ สอง สถาบันและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่าง
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ท้องถิ่นและนอกภาครัฐ โดยศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1). การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 2). การมีส่วนร่วมผา่นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 3). กรณีตวัอยา่งกลไกและวิธีการการมีส่วนร่วม
ระหวา่งทอ้งถ่ินและนอกภาครัฐ ท าใหเ้ราเห็นถึงพฒันาการท่ีหลากหลายแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถ่ินในสอง
มิติทั้งเชิงบวกและอุปสรรค ตามตารางท่ี 15 และ 16 
 

ตารางที่ 15: สรุปผลการศึกษาสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพื้นฐานตามกฎหมายที่
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

มิติทีห่น่ึง: สถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพืน้ฐานตามกฎหมาย 

1). การเลือกตั้งท้องถิ่น  การเลือกตั้งกลายเป็นช่องทางส าคัญในการเรียกร้องและผลักดันความต้องการของ
ประชาชนในหลายพื้นที่  ประชาชนจะพิจารณาถึงความสามารถของผู ้สมัครในการ
ด าเนินงานการพฒันาและเครือข่ายของผูส้มคัรท่ีจะท างานให้ทอ้งถ่ินมาก แมว้่าในหลาย
พ้ืนท่ีจะยงัมีการซ้ือสิทธิขายเสียงและการใชร้ะบบอุปถมัภ ์แต่อาจกล่าวไดว้่าในบางพ้ืนท่ี
การซ้ือเสียงและระบบอุปถมัภไ์ม่ใช่ปัจจยัช้ีขาดในการชนะเลือกตั้งถา้ตวัผูส้มคัรไดไ้ดส้ร้าง
ผลงานท่ีประจกัษช์ดั  

 ประชาชนในท้องถิ่นมคีวามคุ้นชินในระบบเลือกตั้งและการแข่งขันทางการเมืองมากขึน้จาก
ความถี่ในการจัดการเลือกตั้งของแต่ละพื้นที่ เช่น พ.ศ.2552 มีการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งประเทศมากถึง 2,911 คร้ัง หรือ
ในจงัหวดัยโสธรมีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินช่วงพ.ศ.2547-2557 ทั้งส้ิน 443 คร้ัง เป็นตน้ 

 มีหลายพื้นที่ที่มีจ านวนผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าการเลือกตั้งในระดับชาติ เช่น การ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินของจงัหวดัล าพูนพ.ศ.2546-2553 มีการจดัเลือกตั้งทั้งหมด 198 คร้ังและมี
จ านวนผูอ้อกมาใชสิ้ทธิเฉล่ียร้อยละ 80.06 เป็นตน้ 

2 ) .  ก า ร ถ อ ด ถ อ น
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 ท้องถิ่นประสบความส าเร็จในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเม่ือ
เปรียบเทยีบกบัการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดบัชาต ิช่วงพ.ศ.2546-2554 
มีการเสนอยืน่ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นจ านวน 13 คร้ัง แต่
สามารถยืน่ถอดถอนไดส้ าเร็จ 4 คร้ัง เม่ือเทียบกบัการเสนอช่ือเพ่ือถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในระดบัชาติกลบัยงัไม่ประสบความส าเร็จในการถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งเลย 

 กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นสร้างข้อจ ากดั
ในการลงคะแนนเสียงถอดถอนของประชาชน เน่ืองจากก าหนดใหก้ารลงคะแนนถอดถอน
แต่ละคร้ังตอ้งมีผูอ้อกมาใชสิ้ทธิเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีจ านวนผูเ้ห็นดว้ยใหถ้อดถอนผูบ้ริหารหรือสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูท่ี้มาใชสิ้ทธิถอดถอนทั้งหมด จนเป็นสาเหตใุห้
การยืน่ถอดถอนไม่ประสบความส าเร็จ มีการเสนอยืน่ถอดถอนช่วงพ.ศ.2546-2554 จ านวน 
13 คร้ัง แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการถอดถอน 9 คร้ัง โดยมีสาเหตุจาก ส่วนท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จเกิดจากการมีผูม้าใชสิ้ทธิไม่ถึงก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิภายในพ้ืนท่ีจ านวน 6 คร้ัง 
และมีจ านวนผูเ้ห็นดว้ยในการถอดถอนไม่ถึง 3 ใน 4 ของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิทั้งหมด 2 คร้ัง 
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มิติทีห่น่ึง: สถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นพืน้ฐานตามกฎหมาย 

3). การเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดย
ประชาชน พบวา่จากการส ารวจอปท. ทั้งหมด 110 แห่งเคยมีการเสนอร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
จากประชาชนทั้งส้ิน 71 แห่ง ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 6 แห่ง เทศบาลนคร 3 แห่ง 
เทศบาลเมือง4 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 40 แห่ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็กและใกลชิ้ดกบัประชาชนจะมี
การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยประชาชนมากกวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ 

 กฎหมายว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นอุปสรรคในการรวบรวมรายช่ือประชาชน
เพ่ือเสนอข้อบัญญัต ิเน่ืองจากพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 ก าหนดใหต้อ้งรวบรวมผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีประชากรจ านวนมากยากท่ีจะการหารายช่ือเพ่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินไดค้รบ 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวดัและกรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉล่ียทุกจ านวนผูเ้ขา้ช่ือ
เสนอขอ้บญัญติัในระดบัอบจ. สูงถึง 304,802 คน โดยจงัหวดัท่ีใชจ้ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติต ่ า ท่ี สุดคือจังหวัดระนอง ก็ต้องใช้ราย ช่ือมากถึง 59,768 คน ส่วน
กรุงเทพมหานครใชจ้ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอมากท่ีสุด คือ 2,130,475 คน เป็นตน้ 

4). การลงประชามติ
ท้องถิ่น 

 การจดัท าประชามตใินท้องถิ่นกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัของประชาชนในการตดัสินใจใน
ท้องถิ่น จากการส ารวจอปท. ทั้งหมด 110 แห่งเคยมีการเสนอการท าประชามติจาก
ประชาชนทั้งส้ิน 98 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 11 แห่ง เทศบาลนคร 3 แห่ง 
เทศบาลเมือง 8 แห่ง เทศบาลต าบล 16 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 60 แห่งซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็ระดบัอบต.และเทศบาลต าบลมกันิยมท าประชามติ
หรือประชาพิจารณ์ในประเด็นส าคญั 

 มวีธีิการการลงประชามตทิีแ่ตกต่างและหลากหลายในแต่ละท้องถิน่ เน่ืองจากไม่มีกฎหมาย
ใดท่ีก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการจดัประชามติในทอ้งถ่ินเหมือนกบัการท าประชามติใน
ระดบัชาติ  ท าใหท้อ้งถ่ินสามารถจดัประชามติในรูปแบบและขั้นตอนท่ีต่างกนัตามความ
เหมาะสม เช่น อาจจดัประชามติดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง การจดัประชามติโดย
ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน การจดัท าประชามติเฉพาะบางพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินหรือนอก
พ้ืนท่ีของทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีจดัท าประชามติ เช่น การลง
ประชามติเพื่อสร้างหา้งคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองกนัตงั ด าเนินการทั้งในเขตพ้ืนท่ีของ
เทศบาลเมืองกนัตงัซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะสร้างหา้งคา้ปลีกและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 13 แห่ง
ในอ าเภอกนัตงัท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการสร้างหา้งคา้ปลีก โดยมีเทศบาลเมืองกนัตงั
และอ าเภอกนัตงัเป็นผูจ้ดัประชามติ 

 การน าผลการออกเสียงประชามตไิปปฏิบตัขิึน้อยู่กบัความรับผดิชอบทางการเมืองของแต่ละ
ท้องถิ่นทีต่กลงกนัไว้ (Political Commitment) เช่น บางทอ้งถ่ินใหย้ดึผลการออกเสียง
ประชามติเป็นขอ้ยติุท่ีทางทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตามผลประชามติ แต่บาง
ทอ้งถ่ินน าผลการออกเสียงประชามติเป็นเพียงการรับพงัความคิดเห็นเท่านั้น 
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ตารางที่ 16: สรุปผลการศึกษาสถาบันและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐที่
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

มิติทีส่อง: สถาบันและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ 

1) .  การเ ข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นที่เพียงพอ 
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวนมากยงัไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 พบวา่มีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินเพียงร้อยละ 30 ของจ านวน
หน่วยงานทอ้งถ่ินทั้งหมดเท่านั้นท่ีส่งรายงานผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ีการด าเนินงาน
เพื่อขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัสามดา้น ไดแ้ก่ การจดัตั้งคณะกรรมการดูแลเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารฯ ในหน่วยงาน การเปิดเผยขอ้มูลการสอบราคา-ประกวด
ราคาในเวบ็ไซต์ และการเปิดเผยขอ้มูลสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจา้งในเวบ็ไซต ์
พบวา่ทอ้งถ่ินท่ีสามารถด าเนินการไดเ้พียงร้อยละ 26 ของหน่วยงานทอ้งถ่ินเท่านั้น 

2). การมีส่วนร่วมผ่าน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 การพัฒนากระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนดมคีวามส าคญั เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ไม่ไดก้ าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีตายตวัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดก้ าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดงันั้น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจสามารถออกแบบ กระบวนการ กลไก หรือแนวทางปฏิบติั
เพ่ิมเติมจากกระบวนการปกติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรวบรวมประเด็น แนวทาง และ
ขอ้มูลของตนเองเพ่ิมเติมได ้โดยทอ้งถ่ินท่ีอาศยักลไกนอกเหนือจากท่ีก าหนดมกัมีระดบัการ
มีส่วนร่วมท่ีสูง เช่น การวางแผนพฒันาเทศบาลต าบลก าแพงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนใน 8 ชุมชนเป็นผูด้  าเนินการในชั้นแรกท าให้ประชาชนชนในชุมชนไดท้ราบและเขา้
ร่วมในกระบวนการอย่างทัว่ถึง หรือการตั้งสภาเมืองขอนแก่นของเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นกลไกหน่ึงเพื่อขบัเคล่ือนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 

3). กรณีตัวอย่างกลไก
และวิธีการการมีส่วน
ร่วมระหว่างท้องถิ่น
และนอกภาครัฐ 

 การพฒันา “กลไกส่วนขยาย” เป็นกลไกและวิธีการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอก
ภาครัฐนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดมีความส าคัญต่อการยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เน่ืองจากกลไกส่วนขยายท่ีมาจากการริเร่ิมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ
มีอยู่แลว้ในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีจะช่วยต่อยอดและส่งเสริมรูปแบบและวิธีการการมีส่วนร่วมตาม
กฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิม เช่น  

o สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเวทีสานเสวนาท่ีมีตวัแทนจากทุก
ภาคส่วนเพ่ือสร้างฉันทานุมติัและขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะและช่วยในการ
จดัท าแผนพฒันาเทศบาลท่ีมีอยูเ่ดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  

o สภากาแฟคลองทบัจนัทร์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบั เป็นเวทีเสวนาท่ีมี
อยู่เดิมส าหรับการพูดคุยและประสานงานของฝ่ายการปกครองท้องท่ี (ก านัน/
ผูใ้หญ่บา้น) ขา้ราชการในพ้ืนท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชน และ
ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ได้ใช้สภากาแฟเพื่อ
ผลกัดนัใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัแกปั้ญหา  

o โครงการองคก์รระบบเปิด (Open System Organization) ขององคก์ารบริหารส่วน
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มิติทีส่อง: สถาบันและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและนอกภาครัฐ 

ต าบลดอนแก้ว คือ การพฒันาช่องทางการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตามหลักการ 
“อบต.รู้อะไร ประชาชนตอ้งรู้ส่ิงนั้น” ซ่ึงสอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

ทีม่า: ผู้วจัิย 
 

 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เพื่อการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองค์กรท่ีสามารถเสริมสร้างประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ชุมชน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ประการ คือ 

1) ยึดหลักการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในมิติ
สถาบัน มิติกระบวนการ และมิติคุณค่า  

ผูว้ิจยัเห็นว่าการยึดหลกัการประชาธิปไตยและชุมชนเป็นจุดส าคญัต่อการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานทอ้งถ่ินทุกระดบั เพราะประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัการมีกระบวนการการตดัสินใจ
แบบมีส่วนร่วมจากสมาชิกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อสร้างการตดัสินใจรวม
หมู่ (Collective Decision) โดยสมาชิกตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกนัและทุกความเห็นของพวกเขาต้องได้รับ
ความส าคญัในการพิจารณา106  แต่ในกรณีของทอ้งถ่ินนั้นการตดัสินใจรวมหมู่เช่นน้ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดยง่าย
เพราะทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนมีประสบการณ์ร่วมในชีวิตประจ าวนั107 
ซ่ึงประสบการร่วมดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันและกระบวนการท่ีเป็น
ประชาธิปไตย ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะมาจากทั้งภาคส่วนท่ีเป็นของรัฐ (public sectors) และไม่ใช่ของรัฐ 
(non-public sectors) โดยมีปฏิสัมพนัธ์แบบเป็นทางการตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายและไม่เป็นทางการ108 
โดยชุมชนจะมีส่วนอยา่งมากในการส่งเสริมประชาธิปไตยทอ้งถ่ินเพราะแนวคิดชุมชนจะให้ความส าคญัต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมใหเ้กิดการด าเนินกิจกรรมหรือนโยบายสาธารณะท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็น
ศูนยก์ลาง  ดงัท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาและจ าแนกคุณลกัษณะแนวคิดประชาธิปไตยและแนวคิดชุมชนดงัท่ีกล่าวไป
ตอนตน้ 

อยา่งไรก็ตามเพื่อให้หลกัการประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและสร้างความเขม้แข็งของชุมชนสามารถหยัง่
รากลึกในประเทศได ้ผูเ้ขียนเสนอวา่ตอ้งท าให้หลกัการดงักล่าวนั้นมีส่วนพฒันาทอ้งถ่ินทั้งในมิติสถาบนั 
(Institutional Dimension) มิติกระบวนการ (Process Dimension) และมิติคุณค่า (Values) ดงัน้ี 

 มิติสถาบัน (Institutional Dimension) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความ
เป็นอิสระทางการบริหารและทางการเมืองภายใตบ้ริบทของรัฐเด่ียว คือ ถือหลกัให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและทางการเมืองในการ

                                                                                       
106 Beetham, David. (2005). Democracy: a beginners’ guide. ibrd, p. 2 
107 International IDEA. (2013). State of local democracy assessment framework. ibrd, p. 13-14. 
108 วฒิุสาร ตนัไชย. (2557). การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย. เร่ืองเดียวกนั, น. 143. 
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ด าเนินงานภายในเขตพื้นท่ีของทอ้งถ่ินท่ีมีประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยเป็น
หลกั โดยถือว่าการปกครองทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัล าดบัแรก (Local First) ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองและบริการสาธารณะในพื้นท่ีมากกว่าองค์กรในระดับท่ีสูงกว่า (เช่น 
ภูมิภาค ชาติ ฯลฯ) โดยยงัใหอ้ยูภ่ายใตบ้ริบทของรัฐเด่ียว 

 มิติกระบวนการ (Process Dimension) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและทุกภาคส่วนตอ้ง
ร่วมกันสร้างกระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการของการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ของชุมชน คือ การสร้างกระบวนการท่ีหลากหลายและ
จ าเป็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผา่นกระบวนการท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และมาจากการริเร่ิมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาดหวงัวา่กระบวนการเหล่าน้ีจะถูกพฒันาข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติและหลอม
รวมไปกบักระบวนการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 มิติคุณค่า (Values) ตอ้งมีกระบวนการท่ีเพิ่มอ านาจ สร้างความผูกพนั และตระหนกัถึงคุณค่า
ของประชาธิปไตยและการปกครองทอ้งถ่ินแก่ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน คือ การสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปลูกฝังคุณค่าประชาธิปไตยและความเท่าเทียมข้ึน เพื่อให้คุณค่า
ประชาธิปไตยเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของแต่ละทอ้งถ่ินแต่ตอ้งสอดคล้องและไม่ขดักบักบั
คุณค่าประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล   

 

2) พัฒนาสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน (Representation) ที่เปิดกว้างและยึดโยงกับ
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม 

 สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กลายสถาบนัพื้นฐานท่ี
ขาดไม่ไดท่ี้เป็นตวัแทนของประชาชนของทอ้งถ่ินนบัแต่การกระจายอ านาจและเป็นสถาบนัหลกัของการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในพื้นท่ี อยา่งไรก็ตามสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของแต่ละท่ีมีการด าเนินงานท่ี
หลากหลายทั้งในด้านส าเร็จในการสร้างการแข่งขนัทางการเมืองและการต่อรองเพื่อผลักดันนโยบาย
สาธารณะหรือโครงการตามความตอ้งการของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมจากปัญหาการ
ครอบง าทางการเมือง การซ้ือสิทธิขายเสียง หรือการท่ีผูแ้ทนไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของประชาชนอย่างแทจ้ริง 
ดงันั้นเพื่อเสริมสร้างใหส้ถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนมีความเขม้แข็งมากข้ึน นอกจากน้ีรูปแบบและ
ท่ีมาของสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนยงัถูกจ ากดัเฉพาะรูปแบบสภาทอ้งถ่ิน-ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ท าให้ทอ้งถ่ินไม่สามารถเลือกรูปแบบและท่ีมา
อ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในแต่ละพื้นท่ี109 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอดงัน้ี  
 

                                                                                       
109 ดูในบทท่ี 2 
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 ให้ก าหนดโครงสร้างและทีม่าของสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน เป็นองค์กรหลกัทีม่ี
ตัวแทนของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม (Inclusiveness) และต้องยดึโยงกบัประชาชน คือ 
การพฒันาระบบการเลือกผูแ้ทนท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งในสภาทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือรูปแบบสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนอ่ืน ๆ แต่ผูแ้ทนควรมีท่ีมา
จากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในพื้นท่ีและผูแ้ทนตอ้งยงัคงความเป็นอิสระในการคิด 
พิจารณา และตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเอง โดยระบบการเลือกผูแ้ทนตอ้งพฒันาทั้ง
จากมิติทางสถาบนัและกระบวนการตามกฎหมาย และพฒันาการคดัเลือกผูแ้ทนของกลุ่มต่าง 
ๆ ท่ีตอ้งมาลงสมคัรรับเลือกตั้งใหมี้ความเหมาะสมควบคู่กนั นอกจากน้ีการท าใหผู้แ้ทนมี
ความใกลชิ้ดและสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนอาจตอ้งอาศยักลไกหรือกระบวนการการท างาน
ร่วมกนัระกวา่งผูแ้ทนและภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น การตั้งคณะกรรมการร่วมกนัภายใตก้าร
ด าเนินงานของสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนท่ีมีสมาชิกจากผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจาก
ประชาชนและสมาชิกจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินงานในลกัษณะคณะกรรมาธิการหรือ
คณะท างานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกนั เป็นตน้ 

 ให้พฒันาระบบการเลือกตั้งสถาบันทีเ่ป็นตัวแทนของประชาชนทีย่ดึโยงกบัประชาชน เป็น
ตัวแทนของคนส่วนใหญ่ และมีความชอบธรรม คือ การสร้างหรือปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง 
วธีิการลงคะแนนเสียง รูปแบบการนบัคะแนน ฯลฯ เพื่อใหก้ารเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินมี
ความสุจริตและเป็นท่ียอมรับมากข้ึน รวมถึงส่งเสริมใหป้ระชาชน นกัวชิาการ องคก์รเอกชน 
หรือภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มาร่วมรณรงคแ์ละติดตามการเลือกตั้งในพื้นท่ี 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนแปลง

รูปแบบและทีม่าของสถาบันทีเ่ป็นตัวแทนของประชาชน ภายใต้กรอบทีก่ฎหมายก าหนด โดย
ยงัต้องยดึหลกัการเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนและการยดึโยงกบัประชาชน คือ ก าหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนสามารถเลือกหรือเปลี่ยนรูปแบบและท่ีมาของ
สถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบนัอปท. ถูกจ ากดัใหใ้ชเ้ฉพาะรูปแบบ
สภาทอ้งถ่ิน-ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (ยกเวน้ในกรณีของ
เทศบาลท่ีพรบ.เทศบาลพ.ศ.2496 ก าหนดใหป้ระชาชนสามารถจดัท าประชามติเพื่อเลือก
รูปแบบการบริหารของเทศบาลใน 2 รูปแบบคือ  รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือรูปแบบ
นายกเทศมนตรี) ท าให้อปท. ไม่สามารถเปล่ียนหรือเลือกรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม
ได ้ดงันั้นจึงควรแกไ้ขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสและวางแนวทางในการเปล่ียนหรือเลือก
รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้นอนาคต   

 อาจมีการจัดตั้งองค์กรทีป่รึกษาท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและศึกษาประเด็นทีส่ าคัญแก่ฝ่าย
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เปิดช่องใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่งสามารถจดัตั้งองคก์รท่ีปรึกษา โดยมีสมาชิกหลากหลายจากประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้
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ภารกิจร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในลกัษณะการตรวจสอบ ติดตาม ให้
ขอ้เสนอแนะ และแกไ้ขความขดัแยง้และสร้างการประนีประนอม (Harmonization) แก่
ประชาชน เช่นสภาเมือง คณะกรรมการเมือง หรือองคก์รท่ีปรึกษาในช่ืออ่ืน โดยองคก์รท่ี
ปรึกษาน้ีใหจ้ดัตั้งข้ึนตามความสมคัรใจและความพร้อมของแต่ละทอ้งถ่ิน 

 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีบทบาทในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และ
ตัดสินใจเลือก รูปแบบหรือกลไกท่ีขยายการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพิ่มเติมจากสถาบนัท่ี
เป็นตวัแทนของประชาชนท่ีมีอยูก่็ได ้คือ การพฒันาสถาบนัหรือกลไกท่ีเพิ่มการมีส่วนร่วม
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด ตามความสมคัรใจของแต่ละทอ้งถ่ิน  

 

3) พฒันารูปแบบและวธีิการบริหารงานทีห่ลากหลายและสอดคล้องกับภูมิสังคมเพ่ือเอื้อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจดัรูปแบบและวิธีการบริหารงานท่ีเอ้ือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินน าเทคนิคและวิธีการสมยัใหม่เขา้มาใชเ้พื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซ่ึงรัฐบาล
กลางและท้องถ่ินอาจต้องออกกฎหมายเพื่อวางแนวทางท่ีจ าเป็นหรือสร้างการบงัคบัใช้แนวทางท่ีมีอยู่
ส าหรับการมีส่วนร่วมให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 1). การพฒันา
ระบบเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 2). การรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3). การ
รายงานงบการเงินและสถานการณ์การคลงัทอ้งถ่ิน 4). การให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการตดัสินใจต่อการ
ด าเนินการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน และ 5). การจดับริการสาธารณะท่ีใช้
รูปแบบการด าเนินงานร่วมกนักบัทุกภาคส่วนและมีประชาชนเป็นแกนหลกั 

4) ด าเนินการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นและยกระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  

 ให้ปรับปรุงกฎหมายส าคญัเพื่อลดขอ้จ ากดัและยกระดบัการมีส่วนร่วม ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การ
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน การลง
ประชามติทอ้งถ่ิน (Referendum) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทางวฒันธรรม การจดับริการสาธารณะ หรือ การด าเนินงานของทอ้งถ่ินร่วมกบัผูอ่ื้น 
หรือตามท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเห็นสมควร โดยผูว้จิยัเสนอใหแ้กไ้ขกฎหมายท่ีส าคญัใน 5 เร่ือง คือ   

 การเลือกตั้งท้องถิ่น ในสองประเด็น คือ 1). แกไ้ขให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรูปแบบ
ของผูแ้ทนทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากรูปแบบสภา-ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เช่น ผูจ้ดัการเมือง ฯลฯ แต่ตอ้งยงัคงให้รูปแบบของผูแ้ทน
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารมีท่ีมาท่ียดึโยงกบัประชาชน กบั 2). ใหก้ าหนดรูปแบบการนบัคะแนน
ท่ีช่วยให้ได้ผู ้แทนท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน เช่น อาจใช้ระบบการ
ลงคะแนนเสียงแบบเสียงขา้งมากโดยเด็ดขาด (absolute majority) 
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 การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในสองประเด็น คือ 1). ลดจ านวนผู ้
เขา้ช่ือเสนอถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่ออ านวยความสะดวกและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหารายช่ือในจ านวนท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรใน
พื้นท่ี และ 2). อาจพิจารณาทบทวนถึงจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิถอดถอนและจ านวนคะแนนท่ีใช้
ส าหรับถอดถอน โดยอาจลดจ านวนผูม้าใช้สิทธิถอดถอนจากเดิมท่ีก าหนดไวท่ี้ 3 ใน 4 
ของจ านวนผูอ้อกเสียงเลือกตั้ง อาจให้เหลือเพียงก่ึงหน่ึงของจ านวนผูอ้อกเสียงเลือกตั้งใน
พื้นท่ี 

 การเสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น ในหน่ึงประเด็น คือ ลดจ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหารายช่ือในจ านวนท่ี
สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรในพื้นท่ี โดยเฉพาะในอปท.ท่ีมีจ านวนประชากรมาก  

 การจัดท าประชามติ ในห้าประเด็น คือ 1). เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินน าร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินไปท าประชามติให้ประชาชนตดัสินใจในการรับ/ไม่รับ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 2). อาจก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการจดัท าประชามติให้แต่ละ
ทอ้งถ่ินน าไปเป็นแบบอย่าง โดยอาจเป็นเพียงแนวทางท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเคร่งครัดตายตวั
เหมือนการจดัท าประชามติในระดบัชาติ และทอ้งถ่ินสามารถน าแนวทางเหล่าน้ีไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ีหรือให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีจะท า
ประชามติ 3). อาจพิจารณาก าหนดประเด็นปัญหาท่ีบงัคบัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งท าประชามติ ซ่ึงอาจเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีตอ้งให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีตอ้ง
ตดัสินใจ เช่น การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ
เปล่ียนเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4). ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัท าประชามติ โดยอาจด าเนินงานร่วมกบั
ทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือให้กกต. เป็นผูด้  าเนินการแจง้เพียงผูเ้ดียวก็ได้แลว้แต่กรณี 
และ 5). ให้การจดัท าประชามติทุกคร้ังทอ้งถ่ินตอ้งแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจงัหวดัรับทราบถึงรายละเอียดการด าเนินงานทุกคร้ัง รวมถึงให้สนง.กกต.
จงัหวดัตอ้งเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าประชามติในทอ้งถ่ิน 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในสองประเด็น คือ 1). ก าหนดประเภทของขอ้มูลและแนวทาง
เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2). ก าหนดขอ้มูลท่ี
บงัคบัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
งบการเงินและสถานการณ์การคลงัทอ้งถ่ิน รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง รายงานการประชุม
ภายในอปท. ฯลฯ 
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายนอกภาครัฐเกิดการริเ ร่ิมรวมกลุ่ มด้วยตนเอง (Self-
Initiatives) เพ่ือร่วมด าเนินงานหรือตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เน่ืองจากความย ัง่ยืนของประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งของชุมชนไม่สามารถอาศยัเพียง
สถาบนัหรือกลไกเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งมาจากความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมและการตระหนกัถึง
คุณค่าของประชาธิปไตยในพื้นท่ี ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนท่ีริเร่ิมรวมกลุ่มดว้ยตนเอง (Self-
Initiatives) ในรูปของอาสาสมคัร กลุ่ม สมาคม เครือข่าย ฯลฯ เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกระดบัและทุกขั้นตอน เพื่อดูแล ตรวจสอบ และร่วมด าเนินกิจกรรมกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคประชาชนท่ีริเร่ิมรวมกลุ่มดว้ยตนเอง 
(Self-Initiatives) มีการสร้างและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์  และทรัพยากรร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคส่วนต่าง ๆ ดว้ย 
 

+++++++++++++++++++++
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ตารางที่ 17: ข้อเสนอแนะการปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน 
ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

1) ยดึหลกัการพฒันา
ประชาธิปไตยท้องถิ่นและสร้าง
ความเข้มแขง็ของชุมชนทั้งในมติิ
สถาบัน มติกิระบวนการ และมติิ
คุณค่า  

1). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความเป็นอิสระทางการบริหารและทางการเมืองภายใตบ้ริบทของรัฐเด่ียว  
2). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและทุกภาคส่วนตอ้งร่วมกนัสร้างกระบวนการ/รูปแบบ/วธีิการของการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริม
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินและความเขม้แขง็ของชุมชน 
3). ตอ้งมีกระบวนการท่ีเพ่ิมอ านาจ สร้างความผกูพนั และตระหนกัถึงคุณค่าของประชาธิปไตยและการปกครองทอ้งถ่ินแก่ประชาชนและชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน  

2) พฒันาสถาบันทีเ่ป็นตวัแทนของ
ประชาชน (Representation) ทีเ่ปิด
กว้างและยดึโยงกบัประชาชนทุก
กลุ่มอย่างครอบคลุม 

1). ใหก้ าหนดโครงสร้างและท่ีมาของสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชน เป็นองคก์รหลกัท่ีมีตวัแทนของทุกภาคส่วนอยา่งครอบคลุม (Inclusiveness) 
และตอ้งยดึโยงกบัประชาชน คือ การพฒันาระบบการคดัสรรผูแ้ทน 
2). ใหพ้ฒันาระบบการเลือกตั้งสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชน ท่ียดึโยงกบัประชาชน เป็นตวัแทนของคนส่วนใหญ่ และมีความชอบธรรม 
3). ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบและท่ีมาของสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของ
ประชาชน ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายก าหนด โดยยงัตอ้งยดึหลกัการเป็นตวัแทนของทุกภาคส่วนและการยดึโยงกบัประชาชน 
4). อาจมีการจดัตั้งองคก์รท่ีปรึกษาท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาและศึกษาประเด็นท่ีส าคญัแก่ฝ่ายบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5). ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีบทบาทในการพฒันา เปล่ียนแปลง และตดัสินใจเลือก รูปแบบหรือกลไกท่ีขยายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ิมเติมจากสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนท่ีมีอยูก็่ได ้ 

3) พฒันารูปแบบและวธีิการ
บริหารงานโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ด้วยตนเองให้
หลากหลายและสอดคล้องกบัภูมิ
สังคมเพ่ือเอ้ือการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน 

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัรูปแบบและวธีิการบริหารงานท่ีเอ้ือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
1). การพฒันาระบบเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  
2). การรายงานผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
3). การรายงานงบการเงินและสถานการณ์การคลงัทอ้งถ่ิน  
4). การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมต่อการตดัสินใจต่อการด าเนินการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน  
5). การจดับริการสาธารณะท่ีใชรู้ปแบบการด าเนินงานร่วมกนักบัทุกภาคส่วนและมีประชาชนเป็นแกนหลกั 
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4) ด าเนินการยกร่างและปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือส่งเสริม
ประชาธิปไตยท้องถิ่นและยกระดบั
การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ใหป้รับปรุงกฎหมายส าคญัเพ่ือลดขอ้จ ากดัและยกระดบัการมีส่วนร่วม ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน การลงประชามติทอ้งถ่ิน (Referendum) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทางวฒันธรรม การจดับริการสาธารณะ หรือ การด าเนินงานของทอ้งถ่ินร่วมกบัผูอ่ื้น หรือตามท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เห็นสมควร 
ผูว้จิยัเสนอใหแ้กไ้ขกฎหมายท่ีส าคญัใน 5 เร่ือง คือ   
1). การเลือกตั้งท้องถิ่น  

 แกไ้ขใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรูปแบบของผูแ้ทนทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากรูปแบบสภา-ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เช่น ผูจ้ดัการเมือง ฯลฯ 

 ยงัคงใหรู้ปแบบของผูแ้ทนทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารมีท่ีมาท่ียดึโยงกบัประชาชน 
 ใหก้ าหนดรูปแบบการนบัคะแนนท่ีช่วยใหไ้ดผู้แ้ทนท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของประชาชน 

2). การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
 ลดจ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 พิจารณาทบทวนถึงจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิถอดถอนและจ านวนคะแนนท่ีใชส้ าหรับถอดถอน 

3). การเสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่ 
 ลดจ านวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

4). การจดัท าประชามต ิ
 เปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินไปท าประชามติใหป้ระชาชนตดัสินใจในการรับ/ไม่รับ

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
 อาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัท าประชามติใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินน าไปเป็นแบบอยา่งและทอ้งถ่ินสามารถน าแนวทางเหล่าน้ีไปปรับ

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ีหรือใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหา 
 อาจพิจารณาก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าประชามติ 
 ใหส้ านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัท าประชามติ โดยอาจด าเนินงานร่วมกบัทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้
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เก่ียวขอ้ง หรือใหก้กต. เป็นผูด้  าเนินการแจง้เพียงผูเ้ดียวก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 

 ใหก้ารจดัท าประชามติทุกคร้ังทอ้งถ่ินตอ้งแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัรับทราบถึงรายละเอียดการด าเนินงาน และ
ใหส้นง.กกต.จงัหวดัตอ้งเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าประชามติในทอ้งถ่ิน 

5). การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 ก าหนดประเภทของขอ้มูลและแนวทางเพ่ือส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ก าหนดขอ้มูลท่ีบงัคบัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานงบการเงินและสถานการณ์การคลงั

ทอ้งถ่ิน รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง รายงานการประชุมภายในอปท. ฯลฯ 
5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ฝ่าย
นอกภาครัฐเกดิการริเร่ิมรวมกลุ่ม
ด้วยตนเอง (Self-Initiatives) เพ่ือ
ร่วมด าเนินงานหรือตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนท่ีริเร่ิมรวมกลุ่มดว้ยตนเอง (Self-Initiatives) ในรูปของอาสาสมคัร กลุ่ม สมาคม เครือข่าย ฯลฯ เพ่ือเขา้มามีส่วนร่วมต่อการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกระดบัและทุกขั้นตอน เพื่อดูแล ตรวจสอบ และร่วมด าเนินกิจกรรมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนท่ีริเร่ิมรวมกลุ่มดว้ยตนเอง (Self-Initiatives) มีการสร้างและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ประสบการณ์  และ
ทรัพยากรร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคส่วนต่าง ๆ 

ทีม่า: ผู้วจัิย 
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