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วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและ

ผลงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์และแขนงวิชำที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศำสนำ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นิติศำสตร์ กำรจัดกำร สังคมวิทยำ 
เศรษฐศำสตร์ พัฒนำสังคมและกำรศึกษำ ตลอดจนบทวิเครำะห์ที่เสนอองค์ควำมรู้  แนวทำงแก้ปัญหำแก่สังคม  แนวทำงเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและ
กำรอยู่ร่วมกันตำมวิถีพุทธ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  วารสาร มจร. นม. สังคมศาสตร์  ปริทรรศน์ 
 พระเทพสีมำภรณ์   รองอธิกำรบดีวิทยำเขตนครรำชสีมำ  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม    รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย                       
 พระเมธีสุตำภรณ์, ปธ.9,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิกำรฝ่ำยบริหำร  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขต

นครรำชสีมำ 
 พระครูสังวรำภิรักษ์, ผศ.ดร.     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
 พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

หน่วยงานภายนอก 

ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน รศ.ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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ผศ.ลัดดำ  ปำนุทัย     รศ.ดร.จ ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 ผศ.สกุล วงษ์กำฬสินธุ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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จัดพิมพ์โดย 
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ภายใน 
1. พระเมธีสุตำภรณ์,ป.ธ.9, ผศ.ดร.  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
2. พระมหำสุพัตร  วชิรำวุโธ,ป.ธ.9, ดร.   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
3. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
4. รศ.ดร.อภินันท์  จันตะนี  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
5. รศ.ดร.สมำน  งำมสนิท  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
6. ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน      มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
7. รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้ำง  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครสวรรค์   
8. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหำด  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
9. ผศ.ดร.วินัย  ภูมิสุข   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
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11.ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
 

ภายนอก 
1. พระเมธำวินัยรส, รศ.ดร.  มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
2. รศ.ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
3. รศ.ดร.ณภัทร น้อยน  ำใส  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
4. รศ.ดร.ธนิดำ ผำติเสนะ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
5. รศ.ดร.สิริกร กำญจนสุนทร     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
6. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์   มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
7. รศ.ดร.สัญญำ  เคณำภูมิ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
8. รศ.ดร.อัจฉรำ หล่อตระกูล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอยุธยำ 
9. รศ.ดร.จ ำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
10. รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
11. รศ.เนตรชนก บัวนำค    มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
12. พระมหำมฆวินทร์ ปริสุตฺตโม ผศ.ดร. มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
13. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
14. ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
15. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
16. ผศ.ดร.วันทนำ เนำว์วัน      มหำวิทยำลัยรำชภัฏอยุธยำ 
17. ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ  มหำวิทยำลัยสำรคำม 
18. ผศ.ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
19. ผศ.ดร.วลัญช์ชยำ เขตบ ำรุง      มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
20. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  มหำวิทยำลัยรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
21. ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
22. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
23. ผศ.ดร.สำคร พรมโครต  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
24. ผศ.สกุล วงษ์กำฬสินธุ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
25. ผศ.พรพล  รมย์นุกูล   มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ 
26. ผศ.พีรวิชญ์ ค ำเจริญ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
27. ดร.วันชัย สุขตำม   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
28. ดร.เดโช แขน  ำแก้ว   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
29. ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
30. ดร.เบญจมำศ สุขสถิตย์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
30. ว่ำที่  ร.ต.ดร.วรำภูมิ สุวะโสภำ  ปลัดเทศบำลต ำบลหัวทะเล 
32. พันโทญำณกร  ธิติบุณยกร  ประธำนเปรียญธรรมสมำคมแห่งประเทศไทย  
    ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทรำบรมรำชชนนี  สำขำนครรำชสีมำ 
33. พันเอกส ำรำญ ก้ำนพลูกลำง  ที่ปรึกษำเปรียญธรรมสมำคมแห่งประเทศไทย  
    ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทรำบรมรำชชนนี  สำขำนครรำชสีมำ 
34. พันเอกภำณุรัตน์ ดีเสมอ  หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย 



บทบรรณาธิการ 
 

 ด้วยวำรสำร มจร. นม. สังคมศำสตร์  ปริทรรศน์   วิทยำเขตนครรำชสีมำฉบับนี เป็นปีที่  6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ท่ีหลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั งนี กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเหล่ำนี ไปให้กรรมกำร
กล่ันกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมน ำไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั งใจของกองบรรณำธิกำรท่ีมีควำมประสงค์จะท ำวำรสำรเล่มนี ให้สมบูรณ์
ตำม เกณฑ์ของ ศูนย์ ดั ชนี กำ รอ้ ำ ง อิ ง วำ รสำร ไทย ( Thai Journal Citation Index Centre)  ฉะนั น                    
ในวำรสำรฉบับนี เน้นกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรด้ำนวิจัย 3 เรื่อง และบทควำมวิชำกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรบริหำรวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำบูรณำกำรศำสตร์สมัยใจ พัฒนำจิตใจและสังคม  4 เรื่อง รวมเป็น        
7 บทควำม 
 คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของบทควำมทุกท่ำนท่ีได้มีส่วนร่วมท ำให้ วำรสำร มจร. นม. 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฎหมายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ  
บริหารจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น การพัฒนาเป็นไปตามนโยบายท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงถึง 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ี
ก าหนดให้หน่วยงานราชการท้องถิ่น บริหารราชการและการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิด 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับ การอ านวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการรวมท้ังก าหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการอ านวยความ
สะดวกและเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี เพื่อใหก้ารบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม 

 
Abstract 
 The development of local government organizations under various laws with the 
objective of providing management responds to people's needs for better living. The 
development is in accordance with the policy that is in line with the needs of the local 
people. The administration of local government organizations should consider Management 
efficiency principles of good corporate governance which can be considered as a 
government policy that requires local government agencies Public administration and 
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performance of government agencies Must use good corporate governance principles for the 
benefit of the people, achieving effective state missions, worthwhile in terms of state 
missions Reduce unnecessary operations. And the people received Facilitation And receive a 
response as well as requiring evaluation Regular government performance In order to be a 
guideline for the administration of the local administrative organization in order to facilitate 
and meet the needs of the people in each area To make the administration of local 
government organizations effective And create value for the benefit of the people. 
 
Keywords : Administrative Efficiency,  Local Administrations, Participatory 
 

บทน า 
 การปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดในการพัฒนาการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเองถือได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น และเป็นกลไกการปกครองท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนได้อย่างแท้จริง 
ท้ังนี้เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีท่ีมาจากประชาชนการด าเนินกิจการจึง ป็นไปเพื่อประชาชนโดยการ
ก ากับดูแลของประชาชน ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมือง 
โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีความส าคัญในด้านการเมืองการปกครองถือเป็นการปูพื้นฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองในท้องถิ่นของตนเอง ส่วนด้านการบริหารจัดการนั้นเป็น
การแบ่งเบาภาระรัฐบาล และประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยกลไกการบริหารท้ังในแง่
ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2558) 
 ความส าเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นนั้น เกิดจากประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากแต่ศักยภาพในการด าเนินงานของแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ความคิดเห็น ความต้องการ และความสามารถในการบริหารจัดการรวมท้ัง การประสาน
สัมพันธ์ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และปัจจัยท่ีน่ามีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการ
หนึ่งก็คือบทบาทของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาวะผู้น าของผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงย่อมจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นคนท่ีมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นท่ียอมรับเช่ือถือของคนส่วนใหญ่ สามารถส่ือสารและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ ถือเป็นภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นรากฐานส าคัญของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เช่นเดียวกับการปกครองในระดับท้องถิ่นท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีความส าคัญอย่างมากเช่นกัน เพราะ 
เป็นสถาบันท่ีฝึกหัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นอัน
เป็นท่ีอยู่ของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของไทย จะมีความ
เกี่ยวพันกับการเมืองการปกครองในระดับชาติเป็นอย่างมาก  เพราะกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง
ระดับชาติ ส่วนใหญ่พัฒนามาจากระดับท้องถิ่น (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558)  ดังนั้น การมี
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ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากระดับล่างให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 
ปัจจัยส าคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดในเรื่องปัจจัยท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
นั้นมีปัจจัยท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้  สมยศ  นาวีการ  (2551)  ได้กล่าวถึง แนวคิดของ  Thomas J. Porter ได้เสนอ
ปัจจัย  7  ประการ  ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์การ คือ 1)  กลยุทธ์  (Strategy)  กลยุทธ์
เกี่ยวกับการก าหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์กร  โอกาส และอุปสรรคภายนอก 2)  
โครงสร้าง  (Structure)  โครงสร้างขององค์กรท่ีเหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน   3)  ระบบ  (System)  
ระบบขององค์กรท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 4)  แบบ  (Style)  แบบของการบริหารของผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
5)  บุคลากร  (Staff)  ผู้ร่วมองค์กร 6)  ความสามารถ (Skill)  7)  ค่านิยม  (Shared Values)  ค่านิยมร่วม
ของคนในองค์กร  ส าหรับ  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)  ได้กล่าวว่า องค์การจะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้
โดยอาศัยสมาชิกภายในองค์การและการจัดวางระบบท างาน รวมท้ังการจัดโครงสร้างการบริการตลอดจนผู้นา
ท่ีมีประสิทธิภาพ  สถานการณ์จะเกิดขึ้นได้โดย  1. การติดต่อส่ือสารท่ี ดี  ของท้ังภายในองค์การกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลภายในองค์การ/ท าให้องค์การสามารถ
ด ารงอยู่ได้และมีประสิทธิภาพเพราะความเข้าใจกัน ความสามารถในการส่ือความหมายให้ตรงกันเป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับองค์การ 2. ความคล่องตัวของการท างานในองค์การ ความคล่องตัวของการบริหารงานระหว่างฝ่ายต่าง 
ๆ สามารถติดต่อถึงกัน โดยไม่มีข้ันตอนท่ีสลับซับซ้อน ความคล่องตัวของพนักงานในการปฏิบัติงานมีอิสระใน
การท างาน และการตัดสินใจในงานบางอย่าง 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความสามารถขององค์การท่ีจะ
กระตุ้นให้สมาชิกในองค์การให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น 
4. ความผูกพันกับองค์การ หมายถึง ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การความเข้าใจกัน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อ
กัน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะสมาชิกร่วมกันท างาน และมีความสนิท
สนมกลมเกลียวกัน  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวต่างประเทศ ซึ่งก็คือ Harrington (1972) ได้กล่าวถึง 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้  1)  ท าความเข้าใจและก าหนด
แนวความคิดในการท างานให้กระจ่างแจ้ง 2)  ใช้หลักสามัญในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 3)  
ค าปรึกษาและแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 4)  รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 5)  ปฏิบัติงานด้วยความ
ยุติธรรม 6)  การท างานต้องเช่ือถือได้ มีความฉับไว มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนเป็นหลักฐาน 7)  งาน
ควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการท างานอย่างท่ัวถึง  8)  ผลของงานได้มาตรฐาน 9)  การท างานสามารถยึด
เป็นมาตรฐาน 10)  ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้ 11)  ให้บ าเหน็จรางวัล
แก่งานท่ีดี  
 
วิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งมีแนวการในการบริหารงานสามารถน ามาใช้ เป็น
หลักในการปฏิบัติงานในปัจจุบันดังนี้คือ (สุพิน เกชาคุปต์, 2544) 
 1. หลักการแบ่งงาน (Division of work) ตามลักษณะและความถนัดของคน 
 2. อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) จะต้องได้สัดส่วนกันจึง
จะสามารถบริหารงานได้ 
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 3. วินัย (Discipline) เป็นท่ีส าคัญท่ีพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎระเบียบต่าง ๆ 
 4. เอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียวใน
องค์การหนี้ 
 5. เอกภาพของทิศทางการท างาน (Unity of Direction) เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อน าไปสู่ทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกัน 
 6. สมาชิกจะต้องยอมรับในเป้าหมายขององค์การและยอมรับให้มีความส าคัญเหนือกว่าเป้าหมาย
ส่วนตัว (Subordination oIndividual Interest to General Interest) 
 7. การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration) จะต้องมีความเป็นธรรมและสร้างความพอใจแก่
นายจ้างและลูกจ้าง 
 8. ระดับการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ (Centralization) จะต้องมีความเหมาะสมซึ่งจะมี
ลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ 
 9. มีการจัดล าดับช้ันการบังคับบัญชาตามต าแหน่งลดหล่ันกันไป (Scalar Chain)  
 10. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) 
 

ระบบการบริหารงานองค์กร 
ระบบการบริหารองค์การ คือ ระบบการท างานของผู้บริหารในการบริหารระบบต่าง ๆ ขององค์กร

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดผลส าเร็จมากท่ีสุด ส าหรับองค์กรระบบการบริหารนี้หากจะพิจารณาเริ่ม
จากระบบต่าง ๆ ขององค์กรโดยสัมพันธ์ มาถึงการปฏิบัติหน้าท่ีการบริหารโดยนักบริหารแล้ว ระบบการ
บริหารจะสามารถสรุปได้ดังนี้ (ประวัติ รัฐิรมย์, 2548) 

1. จากระบบโอกาสขององค์กร ท่ีเปิดกว้างเผชิญกับสภาพแวดล้อมนั้น ผู้บริหารจะมีภาระต้อง
ติดตามสภาพแวดล้อม และก าหนดให้องค์กรมีเป้าหมาย แผนงานดีท่ีสุด ตลอดเวลานี้คือ การบริหารโอกาส ซึ่ง
นับเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด และมีความคิดเป็นเลิศ ( Ideas) โดยนักบริหารแผนงานท่ีดีส าหรับ 
งานบริหารด้านนี้หากมองเป็นภาระหน้าท่ีและกิจกรรมทางการบริหารท่ีผู้บริหารต้องกระท าแล้ว อาจเรียกได้
ว่า เป็นการวางแผน (Planning) นั่นเอง ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึง การสนใจท าการวางแผนโดยตัวนัก
บริหาร รวมท้ังระบบการวางแผนท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้ในทุกระดับและการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ และพนักงานผู้ปฏิบัติด้วย 

2. จากระบบงานท่ีมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในตัว ผู้บริหารจะต้องรู้จักแบ่งปัน และจัดระเบียบการให้
ตรงกับความจ าเป็นและต้องการตลอดเวลา ภาระหน้าท่ีงาน และกิจกรรมทางการบริหารท่ีผู้บริหารท าอยู่นี้ ก็
คือ การตัดองค์กรหรือการบริหารงาน ซึ่งขอบเขตจะคลุมต้ังแต่การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดระบบงานและ
กระแสการไหลของงาน รวมท้ังขั้นตอนวิธีท างานต่าง ๆ ท้ังนี้หากมีการจัดพร้อมทุกด้านตามท่ีกล่าว ก็อาจจะ
ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรหรือส่ิงของทุกส่ิง (Things) ต่างจะถูกจัดเตรียมไว้ใช้ปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด
แล้ว 

3. จัดระบบคนผู้ปฏิบัติงาน ท่ีเป็นกระบวนการท างานอันเป็นผลจาก การเกี่ยวข้องระหว่างกันและ
ความเข้าใจกันของผู้ท างานทุกฝ่าย ท้ังหัวหน้าหรือผู้น า ผู้ร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานในทุกจุดนั้น การจะเป็นไป
ในทางใด อย่างไรนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับ “คน” ผู้ปฏิบัติ ท่ีมีชีวิตจิตใจและความรู้สึก และต้องการชักจูงใจ โน้มน้าว
และเสริมสร้างให้เกิดพลังร่วม และ พลังทุ่มเทต่างๆ ซึ่งท้ังหมดนี้จะได้มาก็โดยภาระหน้าท่ีงานและกิจกรรม
ทางการบริหารท่ีเกี่ยวกับคนท่ีมีต้ังแต่การรู้จักคัดเลือกคน การรู้จักศิลปะการส่ังการและรวมถึงการรู้จักวิธี 
ควบคุมคนให้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและต้ังใจให้ได้ผลผลิตสูงและได้คุณภาพงานท่ีดีพร้อมกันท้ังสองอย่าง 
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การบริหารจัดการ 
 การบริหาร (Administration) จะใช้ในภาคราชการ และค าว่า การจัดการ (Management) มักใช้
ในภาคเอกชน  ซึ่งท้ังสองค านี้มีความหมายและค านิยามไม่ต่างกัน โดย มัลลิกา ต้นสอน (2554) มีความเห็นว่า 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการ
บริหาร หมายถึง การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การส่ังการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการ
ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ ส่วน  นุรักษ์ คุณชล และคณะ (2553) มี
ความเห็นว่า การบริหารจัดการ  คือ กระบวนการในการด าเนินงานของบุคคล ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นไปในลักษณะท่ีแตกต่างกัน คือมีฝ่ายหนึ่ง ท าหน้าท่ีตัดสินใจส่ังการ 
อีกฝ่ายหนึ่งท าหน้าท่ีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีบุคคลในองค์การร่วมกันวางไว้โดยมี
ระเบียบแบบธรรมเนียมหลักปฏิบัติมีการใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และ Hayes (2012) 
มองว่าผู้บริหารมีหน้าท่ีท่ีส าคัญต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษอยู่ 3 ประการ คือ หน้าท่ีในการตัดสินใจว่าอะไรคือ
ส่ิงท่ีจ าเป็นต้องท า โดยผ่านกระบวนการจัดท าแผน และการจัดท างบประมาณ ต่อมาคือหน้า ท่ีในการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน และประการสุดท้ายหน้าท่ีในการสร้างความ
เช่ือมั่นในผลการปฏิบัติงานด้วยการควบคุม 
 กระบวนการบริหารจัดการ 
 กระบวนการบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ
ท่ีก าหนดไว้โดยการด าเนินการจะมีลักษณะต่อเนื่องเป็นวัฎจักร (Cycle) และไม่มีการส้ินสุด (Management is 
a Never-Ending Process) ดังท่ี Luther Gulick & Lyndal Urwick (1973) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร
ไว้ 7 ประการ หรือท่ีรู้จักกันในนามว่า (POSDCoRB)  โดยสาระส าคัญของแนวคิดก็คือ ประสิทธิภาพอันเป็น
เรื่องท่ีส าคัญท่ีสุดของการบริหารและเพื่อให้การบริหารงานในทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการแบ่ง
งานกันท าตามความเหมาะสมและความจ าเป็นหรือความถนัดของคนงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกตาม
กระบวนการวัตถุประสงค์ลูกค้าและพื้นท่ีโดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดรูปแบบ องค์การเป็นรูปสามเหล่ียม
พีระมิดมีสายการบังคับบัญชาตามล าดับการบริหาร โดยค าย่อนี้ได้มาจากตัวอักษรตัวต้นของแต่ละขั้นตอน 
ดังนี้ (วงศ์พัฒนา  ศรีประเสริฐ, 2551)  
 1. การวางแผน (P= Planning) หมายถึง การวิ เคราะห์สถานการณ์และปัญหา ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการตลอดจน
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในอนาคต ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นการแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานโดย
ใช้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้เกิดผลตามเป้าหมายมากท่ีสุด การคาดการณ์ในอนาคตซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย 
(Policy) ท้ังนี้เพื่อให้แผนงานท่ีก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงานการวางแผน เป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการ และวิจารณญาณ วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการโดย
ถูกต้องอย่างมีเหตุผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง และสมบูรณ์ 
 2. การจัดองค์การหรือการจัดส่วนราชการ (O-Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างของ
การบริหารโดยก าหนดอ านาจหน้าท่ี การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 3. การจัดหาบุคคลเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงาน (S-Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคลากรของ
หน่วยงานต้ังแต่การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การสัมภาษณ์ การทดสอบ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การ
พัฒนาบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง และการเสริมสร้างบรรยากาศการท างานให้ดีอยู่เสมอ 
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 4. การอ านวยการ (D-Directing) หมายถึง การวินิจฉัยส่ังการ การควบคุม บังคับบัญชา และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานในฐานะท่ีผู้บริหารเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
 5. การประสานงาน (Co-Coordinating) หมายถึง การร่วมมือ ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นเพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหวความคืบหน้าของกิจการให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
 6. การรายงาน (R-Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคล่ือนไหว ความคืบหน้าของกิจการให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
 7. การจัดงบประมาณ (B-Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชีการใช้
จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน นอกจากการงบประมาณจะเป็นแผนงาน
ชนิดหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจ านวนหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้วยังเป็นแนวทาง
ท่ีรอน าไปใช้ในการควบคุมด้วย 
 
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญ กล่าวกันว่าหากการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ระบบการปกครองประเทศย่อมอ่อนก าลังลงไปด้วย ท้ังนี้เพราะ
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็มีส่วนในการก าหนด
นโยบายและยังเป็นกลไก ส าคัญท่ีจะด ารงไว้และพัฒนาวัฒนธรรมของสังคม อาจสรุปได้ว่าการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญ ดังนี้ (สมชาย เมโท, 2551) 
 1. การน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ  
 2. มีส่วนในการก าหนดนโยบาย ซึ่งท าได้ 2 ขั้นตอน คือ 

   2.1 ก่อนท่ีฝ่ายนิติบัญญัติและหัวหน้าฝ่ายบริหารจะตัดสินใจก าหนดนโยบาย 
    2.2 หลังการก าหนดนโยบาย 

 3. เป็นกลไกส าคัญในการด ารงไว้และพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมคือการบริหารราชการจะเป็นส่วน
หนึ่งในระบบเศรษฐกิจและสังคม ฉะนั้นจึงเป็นแรงขับส าคัญท่ีจะก าหนดลักษณะ กิจกรรมของประเทศ 
กิจกรรมของรัฐมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ สืบเนื่องต่อไปอีก 
 สมรรถภาพในการบริหารรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพ
ของรัฐบาลการบริหารราชการมีความส าคัญเพราะเป็นฝ่ายน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ ซึ่งหากเบี่ยงเบนจาก
เป้าหมาย นโยบายของรัฐอาจเบ่ียงเบนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมี ส่วนในการก าหนดนโยบายท้ังในลักษณะก่อนและหลังท่ีรัฐจะก าหนดนโยบายนั้น ๆ เป็นลายลักษณะ 
อักษร ข้าราชการเป็นฝ่ายท่ีอยู่ใกล้ชิดกับข้อมูล มีนักวิชาการเฉพาะด้านและรู้ถึงข้อดีข้อเสียของงานท่ี ได้ท าไป
แล้วฉะนั้นค าแนะน าท้ังก่อนและหลังการก าหนดนโยบายจึงมีความส าคัญท่ีจะส่งเสริมและ พัฒนาการในด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมด้วย 
 
แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จากแนวคิดในการปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ การปกครองของรัฐในอันท่ีจะ
รักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักประชาธิปไตย โดยประชาชนมีกระจายอ านาจการปกครองของตนเอง ความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นสามารถสรุปได้ 
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 1. การปกครองท้องถิ่นคือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ท้องถิ่น จะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความเกี่ยวพันกับ
ส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและวางแผนก่อประโยชน์อันพึงมีต่อ
ท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะ น ามาซึ่งความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด 
 2. การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง คือ การท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครอง จะท าให้ประชาชนเกิดความส านึก ในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนมีส่วน
รับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา และช่วยกัน แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน 
 3. การปกครองท้องถิ่น เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็น หลักการส าคัญของการกระจาย
อ านาจ และแบ่งเบาภาระรัฐบาลในเรื่องงบประมาณ บุคลากร เวลาด าเนินการปัญหาต่าง ๆ เนื่องจาก
ประชาชนรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดี ซึ่งเป็นผู้ท่ีเหมาะสม ท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากท่ีสุด 
 4. การปกครองท้องถิ่น สามารถสนองความต้องการของท้องถิ่น ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากท้องถิ่นรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอ เรื่องขออนุมัติไปยังหน่วยเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จ
ส้ินลงภายในท้องถิ่นนั้นเอง ไม่ต้องส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 
 5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารประเทศในอนาคต 
 6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบท การพึ่งตนเอง ท้ังการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม 
 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากจินตภาพใหม่ของการปกครองท้องถิ่นของไทย ภายใต้แนวทางของการกระจายอ านาจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องทบทวน และค้นหายุทธศาสตร์การท างานอย่างน้อย 4 เรื่อง กล่าวคือ (สมศักด์ิ 
นรสิงห์, 2550) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการหารายได้ของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจ าเป็นต้อง
แสวงหาแนวทางการเพิ่มรายได้ของตนเองให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระทางการคลังท้องถิ่น ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรคิดค้นแนวทางการพัฒนารายได้ ท้ังในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการหา
รายได้จากแหล่งเดิม และการริเริ่มด าเนินกิจการเพื่อหารายได้ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีกฎหมายเปิดโอกาสให้มากขึ้น 
เช่น การท าเทศพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารของท้องถิ่น ท้ังในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบ
บัญชี การวางแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น
ท้ังส่วนท่ีเป็นบุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรองรับภาระของท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการประสานการท างานระหว่างท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะท่ีมีขนาดเล็ก จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การท างานร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมการท างานในรูปสหการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือในรูปองค์กรอิสระของท้องถิ่นที่อาจมีการตราเป็นกฎหมายรองรับในอนาคต 
 4. ยุทธศาสตร์การท างานร่วมกับประชาชนและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางการท างาน ท่ีเร่งเร้าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน นับต้ังแต่การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การสนับสนุนการท างานของท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบการท างานของผู้บริหารท้องถิ่น 
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นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องแสดงหาภาคีร่วมงานในภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ให้มากขึ้น เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดพลังของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
  
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายอ านาจให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหาร การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติท่ีจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับ ต้ังแต่ระดับร่วมรับรู้ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ ดังนั้น ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
ตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นแล้ว จะท าให้การบริการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีผลให้การด าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม 
ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการท างาน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและจ าเป็น 
ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้าน
การมีส่วนร่วมและก าหนดหน้าท่ีของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจากนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยังก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบท่ี 
ขาดมิได้ (อรทัย ก๊กผล, 2552) การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ
ก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน โดยต้ังแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา เป็นผลให้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อาจกล่าวได้ว่า เป็นการเปิดศักราชใหม่ของ
การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ก่อให้เกิดหน่วยปกครองในระดับพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
นอกจากเทศบาลแล้วยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล นับรวมจ านวนกว่าหมื่น
แห่งท่ัวประเทศเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต่อมาภายหลังยังมีการประกาศใช้รัฐธร รมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ท่ีเพิ่มอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นล าดับ (อภิชาต 
สถิตนิรามัย, 2555) 
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นความจ าเป็น ดังจะเห็นได้ว่ามีการก าหนดให้ผู้บริหารอง
ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
กระบวนการเลือกต้ัง นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็น
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วิธีการท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น 
ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การ
เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง  ด้วยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้รัฐได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลัก ในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท าได้ท้ังในด้านการบริหารจัดการ และด้านการเมือง ด้านการ
บริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเมือง ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น การออกเสียงประชามติการตรวจสอบอ านาจรัฐใน
ระดับท้องถิ่น และการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ในด้านการบริหารจัดการและด้านการเมือง 
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