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 การศึกษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ในการศกึษา เพ่ือ 1) ศกึษากลไกท่ีข้าราชการท้องถ่ินใช้
ปรับตวัเพ่ือสร้างสมดุลความสามารถในการถูกตรวจสอบทัง้  4 ด้านหลังจากท่ีมีการกระจาย
อ านาจให้กบัท้องถ่ิน เเละ 2) ศกึษาเเละหาเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบ
ของข้าราชการท้องถ่ิน จากผลการศกึษาวิจยัพบว่า กลไกท่ีข้าราชการท้องถ่ินใช้ปรับตวัเพ่ือสร้าง
สมดลุความสามารถในการถูกตรวจสอบ คือ ข้าราชการท้องถ่ินจะต้องตอบสนองด้วยการปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เเละกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้เเละพบว่ามีความผิด
จริง ข้าราชการท้องถ่ินจะต้องพร้อมรับผิด ข้าราชการท้องถ่ินจึงถกูคาดหวงัว่าจะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีท า
ผิดกฎเเละเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กบันกัการเมืองท้องถ่ินเเละประชาชนในพืน้ท่ีได้ เเละด้วยลกัษณะ
การท างานท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสดุ จงึเป็นตวักระตุ้นให้ข้าราชการท้องถ่ินต้องเพิ่มทกัษะ
ในการท างานด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านคณุธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใส่ใจ
ประชาชนเเละพร้อมรับผิดตอ่ประชาชนหากตนเองปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาดเเละเกิดความเสียหาย
ขึน้ จงึน าเสนอเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ินได้ ดงันี ้

1)  เคารพเเละปฏิบตัติามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาทัง้จากสว่นกลาง สว่นภมูภิาค เเละ
ผู้บริหารท้องถ่ินอยา่งเทา่เทียมกนั 

2)  ปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ อย่างเคร่งครัด 
3)  หลีกเล่ียงการใช้ชอ่งโหวข่องกฎหมายในการท าผิดอยา่งจงใจ 
4)  ติดต่อส่ือสารเเละสร้างความสมัพนัธ์กบัข้าราชการท้องถ่ินทัง้ภายในเเละภายนอก

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของตนเอง  
5)  ค านงึถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพของข้าราชการท้องถ่ิน  
6)  พร้อมรับผิดหรือยอมรับการลงโทษทางวินยัหากพบวา่กระท าผิดจริง 



(4) 
 

7)  ท าตามความพงึพอใจของผู้บริหารท้องถ่ินโดยต้องไมท่ าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั 
8)  ลงพืน้ท่ีท างานเเละท ากิจกรรมร่วมกบัประชาชนในพืน้ท่ี เเละเปิดใจรับฟังปัญหา

โดยรอบด้าน ท างานเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
9)  ใช้การอธิบาย ชีเ้เจง การพดูคยุกนัอยา่งมีเหตผุลเเละหลกัฐานรองรับ เพ่ือสร้างความ

เข้าใจให้กบัทกุฝ่ายเเละเป็นการป้องกนัความขดัเเย้ง 
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 The objectives of this study are: 1) to study the mechanisms that local officials 
use for adjusting and balancing the four accountability types after decentralization; and 
2) to study and find out how to increase accountabilities for local officials. The results 
can be summarized the mechanisms that local officials use for adjusting and balancing 
the four accountability types. Local officials have to strictly follow orders, laws, and 
regulations. If they do something wrong and find guilty, they will be held accountable for 
their actions. Local officials are expected to be law protectors and good role models for 
local executives and local people. Because they work nearest people, they develop 
work skills, virtues, ethics, and code of ethics. They take an interest in people and ready 
to receive effects from their actions. And how to increase accountabilities for local 
officials as follows: 

1)  Respect and equally follow the central, provincial, and local executives 
orders. 

2)  Strictly follow laws and regulations. 
3)  Intentionally avoid using gap in the laws. 
4)  Connect and build relationship with local officials inside and outside the 

Local Administrative Organization. 
5)  Consider the code of ethics of local officials. 
6)  Will be held accountable or accept the disciplinary punishment if find guilty. 
7)  Follow local executives satisfaction without breaking laws and regulations. 
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8)  Do fieldworks and activities with local people. To be open-minded and 
protect local’s interests. 

9)  Use explanation, reasoning, and proving for understanding with everyone 
and avoid conflicts. 

 

 
 
 
 

 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง ความสามารถในการถกูตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ิน สามารถส าเร็จ
ลลุ่วงไปได้ด้วยดีนัน้ ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทรานุช มหากาญจนะ ผู้
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและการสนบัสนนุในหลาย ๆ ด้าน จึงท าให้
ผู้ เขียนสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ต่อเน่ืองตลอดมา เเละรองศาสตราจารย์ ดร.อชักรณ์ วงศ์ปรีดี ท่ี
ให้ความช่วยเหลือด้านการติดต่อกับผู้ ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการลงพืน้ท่ีท าวิจยั เเละ
คอยสอบถามความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ ์
ชัชวาลย์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค าเเนะน าเเละความคิดเห็นท่ีดีในการเเก้ไข
วิทยานิพนธ์ซึง่เป็นประโยชน์มาก ท าให้วิทยานิพนธ์มีความครบถ้วนสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ขอขอบพระคณุ
คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ท่ีได้ขัดเกลาเเละให้ความรู้ด้านต่าง  ๆ  รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีให้ความช่วยเหลือเเละจัดการด้านเอกสาร 
 ขอขอบพระคณุ คณุสรุพล เจริญภูมิ ผู้อ านวยการส่วนวิชาการ เเละเจ้าหน้าท่ีของสถาบนั
พฒันาบคุลากรท้องถ่ิน ท่ีอ านวยความสะดวกในการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู รวมถึงข้าราชการท้องถ่ินท่ี
เข้าฝึกอบรมของสถาบนัในการให้ความร่วมมือท าเเบบสอบถาม เเละขอขอบพระคณุปลดัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา ท่ีกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมลูส าหรับการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ 
 สดุท้ายนี ้ขอขอบพระคณุ จา่สิบเอก วนัชยั เสมอใจ เเละคณุพยอม เสมอใจ ซึ่งเป็นคณุพ่อ
เเละคุณเเม่ผู้ อยู่เบือ้งหลังความส าเร็จทุกครัง้  รวมถึงการท าวิทยานิพนธ์ครัง้นีด้้วย จากการ
ช่วยเหลือติดต่อปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คอยให้การสนบัสนุนทุกด้าน เเละเป็นก าลงัใจ
ส าคญัเสมอมา ขอขอบคณุ คณุอดิศร ประทุมมา ท่ีเป็นทัง้ผู้ช่วยในการลงพืน้ท่ีเเละผู้กระตุ้นให้มี
ความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ เเละขอขอบคณุเพ่ือนสนิททกุคน ท่ีคอยสอบถามความเป็นไปเเละอวย
พรให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จไปได้ด้วยดี  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 เนือ้หาสาระส าคญัในบทท่ี 1 นีจ้ะน าเสนอในหวัข้อตา่ง ๆ ประกอบด้วย ความเป็นมาและ
ความส าคญัของเร่ืองท่ีศกึษา วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ข้อจ ากดัของการวิจยั 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั และนิยามศพัท์เฉพาะ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเร่ืองที่ศึกษำ  
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นรูปแบบการปกครองท่ีเล็กท่ีสดุซึ่งสามารถเข้าถึง
ประชาชนทัง้ประเทศได้อย่างทั่วถึง ในด้านการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
มกัจะถกูตรวจสอบอยู่เสมอ ทัง้จากภาครัฐเเละองค์กรอิสระ เช่น ส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส านกังานการตรวจเงินแ่่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
รวมไปถึงประชาชนในพืน้ท่ีนัน้ ๆ  ซึ่งตรงกันข้ามกับช่วงก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจให้กับ
ท้องถ่ิน ท่ีมักจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐบาลเเละมีกฎหมายท่ีคอยก ากับ
หน้าท่ีให้ปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด การท างานจงึเป็นไปเพ่ือส่วนกลางมิใช่เพ่ือท้องถ่ินอย่างเเท้จริง 
หลังจากท่ีมีการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ินมากขึน้เเล้ว  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม่่านการ
เลือกตัง้ตวัเเทนเพ่ือเข้ามาบริหารงานท้องถ่ิน รวมถึงการเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ินของ
ตนเอง เเละตรวจสอบการท าหน้าท่ีของข้าราชการเเละนกัการเมืองท้องถ่ิน เป็นการถ่วงดลุอ านาจ
ซึง่กนัเเละกนั เเตถ่ึงเชน่นัน้ก็ยงัไม่สมบรูณ์เเบบเสียทีเดียว ยงัคงมีข้อบกพร่องบางส่วนท่ีต้องเเก้ไข
เพิ่มเตมิอีกเร่ือย ๆ โดยมีข้าราชการท้องถ่ินเป็นฟันเฟืองส าคญัในการด าเนินงานตา่ง ๆ ของท้องถ่ิน
ให้ประสบความส าเร็จ เป็นู่้น านโยบายของู่้บริหารท้องถ่ินไปปฏิบตัิ เป็นตวักลางประสานงาน
ของทุกฝ่าย ข้าราชการท้องถ่ินจึงต้องมีทักษะเเละความสามารถในทุกด้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ความสามารถในการถกูตรวจสอบ (Accountability) 
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 ข้าราชการท้องถ่ินมีรูปแบบการท างานท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีถูกก าหนดไว้อยู่เเล้ว  มี
รูปแบบการท างานท่ีตายตวั ไม่สามารถท างานท่ีนอกเหนือจากกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัได้
ก าหนดไว้ อีกทัง้ในการท างานยังสามารถถูกตรวจสอบได้จากหลายฝ่าย  ทัง้หน่วยงานจาก
ส่วนกลาง องค์กรอิสระ เเละประชาชน จึงส่ง่ลให้ข้าราชการท้องถ่ินมีลกัษณะการท างานท่ีไม่มี
ความยืดหยุน่ ไมมี่ความกระตือรือร้น เเละไมมี่เเรงบนัดาลใจในการท างานเพ่ือท้องถ่ินอย่างเเท้จริง 
เป็นการท างานตามค าสัง่เพียงอย่างเดียว การตรวจสอบจากหลาย ๆ ฝ่ายจึงเหมือนเป็นการ
ตรวจสอบท่ีท าไปตามหน้าท่ี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่พบความ่ิดเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎเกณฑ์ ข้าราชการท้องถ่ินจึงไม่เกิดการพฒันาทกัษะเเละความรู้ในด้านตา่ง  ๆ มากเท่าท่ีควร 
เม่ือถกูตรวจสอบโดยเฉพาะจากประชาชนจึงไม่มีความพร้อมมากนกั เพราะประชาชนเป็นปัจจยั
ส าคญัยิ่งกว่าหน่วยงานจากส่วนกลางท่ีเข้ามาตรวจสอบ เน่ืองจากประชาชนเป็นคนในพืน้ท่ีของ
ท้องถ่ินนัน้ ๆ คอยจบัตามองการท างานของู่้บริหารเเละข้าราชการท้องถ่ินอยู่เสมอ ซึ่งเเตเ่ดิมนัน้
ข้าราชการท้องถ่ินมีความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา  (Bureaucratic 
Accountability) เเละความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability) 
อยู่เเล้ว เเต่เม่ือมีการกระจายอ านาจลงมา ข้าราชการท้องถ่ินจึงเพิ่มความสามารถในการถูก
ตรวจสอบด้านอื่น ๆ ด้วย ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีข้าราชการท้องถ่ินต้องมีการปรับตวัทกุด้าน
เพื่อสร้างความสมดลุของความพร้อมในการถกูตรวจสอบ เพ่ือให้ท้องถ่ินสามารถพฒันาเเละเป็น
รากฐานส าคญัในการบริหารประเทศ  
 จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้คือ หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ิน 
ข้าราชการท้องถ่ินจะสามารถปรับตัวเพ่ือสร้างสมดุลความสามารถในการถูกตรวจสอบ
(Accountability) ทัง้ 4 ด้าน (ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา 
(Bureaucratic Accountability) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal 
Accountability) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) 
และความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) (Romzek and 
Dubnick, 1987: 228-230)) ได้อยา่งไร 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  
1) เพ่ือศกึษากลไกท่ีข้าราชการท้องถ่ินใช้ปรับตวัเพ่ือสร้างสมดลุความสามารถในการถูก

ตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 ด้านหลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจให้กบัท้องถ่ิน 
2) เ พ่ือศึกษาเ เละหาเ เนวทางในการ เพิ่ มความสามารถในการถูกตรวจสอบ

(Accountability) ของข้าราชการท้องถ่ิน 
 
1.3  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 
 ในการศึกษานัน้ ู่้ วิจัยจะท าการศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ 
(Accountability) ของข้าราชการท้องถิ่น โดยพืน้ที่ท าการศกึษาวิจยั คือ เทศบาลเเละองค์การ
บริหารส่วนต าบล ภายในอ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยาเท่านัน้ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก
ปลดัเทศบาลเเละปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เเละท าการเก็บข้อมลูโดยใช้เเบบสอบถามจาก
ข้าราชการท้องถ่ินท่ีเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 
 สาเหตุท่ีท าการสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชการท้องถ่ินในพืน้ท่ี  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา เน่ืองจากจงัหวดัพะเยาเป็นจงัหวดัเล็ก ๆ เป็นพืน้ท่ีท่ียงัไม่มีการศึกษาวิจยัในด้านนี ้เเละ
อ าเภอดอกค าใต้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขตไม่กว้างมากนกั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีพืน้ท่ีติดตอ่กนั
จงึมีความสะดวกในการสมัภาษณ์ เเละู่้วิจยัมีภมูิล าเนาในพืน้ท่ีนีจ้ึงมีความคุ้นเคยในการลงพืน้ท่ี
สมัภาษณ์ ท าให้ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึมีความครบถ้วนสมบรูณ์ 
 สาเหตใุนการทอดเเบบสอบถามท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินนัน้  เน่ืองจากสถาบนัมี
หลักสูตรการอบรมระดับู่้ บริหารเเละข้าราชการท้องถ่ิน เป้าหมายของการศึกษาวิจัยนีคื้อ
ข้าราชการท้องถ่ิน หลกัสตูรท่ีสถาบนัจดัขึน้นัน้มีข้าราชการท้องถ่ินทัว่ประเทศท่ีได้รับงบประมาณ
จากหน่วยงานต้นสงักัดมาท าการฝึกอบรมร่วมกันเป็นระยะเวลานาน จึงท าให้การเก็บข้อมลูจาก
เเบบสอบถามมีความสะดวกเเละได้ข้อมลูท่ีมีความคิดเห็นหลากหลายมากขึน้ 
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1.4  ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณเเละเวลาในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเเละการทอดเเบบสอบถาม ดงันี ้1) การสมัภาษณ์เชิงลึก เน่ืองด้วยงบประมาณท่ีจ ากดัจึงไม่
สามารถสมัภาษณ์ได้ครอบคลุมทัง้พืน้ท่ีกรณีศึกษา เเละได้ใช้เวลาราชการ (วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 
8.00 น.-16.00 น.) ท าการสมัภาษณ์ จึงไม่สามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากู่้ ให้สมัภาษณ์
ตดิภารกิจทางราชการเเละต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย 2) การทอดเเบบสอบถาม เน่ืองด้วยกลุ่มตวัอย่าง
มีเวลาจ ากดัในการตอบเเบบสอบถามเพียงช่วงระหว่างพกัรับประทานอาหารกลางวนัระหว่างการ
อบรม ู่้วิจยัจงึต้องวางรูปแบบเเละเเ่นการท าวิจยัอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนเเละ
เพียงพอตอ่การท าการศึกษาวิจยัในกรอบของข้อจ ากดัท่ีมีอยู่  โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของ่ล
การศกึษาท่ีมีความสมบรูณ์เเละสามารถน าไปพฒันาตอ่ยอดส าหรับู่้ ท่ีสนใจตอ่ไป 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

  
1) สามารถน า่ลการวิจัยไปปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบญัญัติ เก่ียวกับกลไกการ

ตรวจสอบท้องถ่ินหลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจเเล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท้องถ่ินมีความเข้มเเข็งมาก
ยิ่งขึน้  

2) เป็นประโยชน์ในการน าไปศกึษาตอ่ยอดในการปฏิรูประบบข้าราชการท้องถ่ิน เพ่ือการ
ปรับทศันคตเิเละลกัษณะการท างานให้มีความสามารถในการถกูตรวจสอบมากขึน้ เป็นการท างาน
เพ่ือ่ลประโยชน์ของประชาชนเเละท้องถ่ิน  
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ในสว่นของนิยามศพัท์เฉพาะนัน้ ู่้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความส าหรับศพัท์เฉพาะตา่ง ๆ ซึง่
แสดงถึงขอบเขตของการศกึษาวิจยันี ้เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกนัมากท่ีสดุ ดงันี ้

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น หมายถึง ู่้ ท่ีท าหน้าท่ีปฏิบตัิงานราชการในส่วนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินให้เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ โดยศกึษาเฉพาะข้าราชการองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล เเละพนกังานสว่นต าบลเทา่นัน้ 
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ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ หมายถึง การเตรียมตนเองของข้าราชการท้องถ่ินให้
มีความพร้อมใน 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา 
(Bureaucratic Accountability) 2) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal 
Accountability) 3) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ  (Professional 
Accountability) และ 4) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง  (Political 
Accountability) จงึเรียกได้วา่มีความพร้อมเเละความสามารถเพียงพอในการถกูตรวจสอบ เม่ือถกู
ตรวจสอบจากหน่วยงานส่วนกลางหรือประชาชน ก็พร้อมท่ีจะรับ่ิดหากการปฏิบตัิหน้าท่ีมีความ
่ิดพลาดเกิดขึน้ 

ผู้บริหำรท้องถิ่น หมายถึง ู่้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นู่้น าเเละบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ก ากับดเูเลการท างานของข้าราชการเเละพนกังานส่วนท้องถ่ิน มาจากการเลือกตัง้โดยตรง โดย
ศกึษาเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี เเละนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทา่นัน้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองของภาครัฐหน่วยเล็กท่ีสุด 
กระจายไปทุกพืน้ท่ีของประเทศ มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีความเป็นอิสระ มีหน้าท่ีในการ
ให้บริการสาธารณะเเละโครงสร้างพืน้ฐานกับประชาชนในพืน้ท่ี บริหารงานโดยตวัเเทนประชาชน
ท่ีมาจากการเลือกตัง้ โดยศกึษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล เเละองค์การ
บริหารสว่นต าบล (อบต.) เทา่นัน้ 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมเเละงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ิน 
(Accountability in Thai Local Government) ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเเละทฤษฎีจาก
หนงัสือ งานวิจยั เเละบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือข้อมลูท่ีครบถ้วนเเละตรงตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งเนือ้หาในบทท่ี 2 นี ้จะเเบ่งออกเป็น ความหมายของความสามารถในการถูก
ตรวจสอบ (Accountability) เเนวคิดเเละทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ 
(Accountability) เเละงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 
2.1  ความหมายของความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) 
 
 รากศพัท์ของค าว่า “Accountability” มาจากค าว่า “Account” ในอดีตท่ีผ่านมาลกัษณะ
ของ Accountability เก่ียวข้องกบั Accounting (การบญัชี) โดยเฉพาะการท าบญัชี (Boven, 
2005 อ้างถึงใน Sannudee Selaratana, 2009: 13) ส าหรับพจนานุกรมภาษาองักฤษฉบบั 
Oxford นัน้ระบวุ่า “Accountability” มาจากค าคณุศพัท์ “accountable” บวกกบัวิภตัติ “-bility” มี
ความหมายว่า “The quality of being accountable; liability to account for and answer for 
one’s conduct, performance of duties, etc. (in modern use often with regard to 
parliamentary, corporate, or financial liability to the public, shareholders, etc.); 
responsibility. Freq. with modifying word.” (Dubnick, 2014: 26-27) ในบางประเทศนัน้ 
“Accountability” เป็นค าท่ียากตอ่การตีความหรือให้ค านิยาม เน่ืองจากภาษาถ่ินของประเทศอ่ืน ๆ 
เช่น ฝร่ังเศส สเปน อิตาลี โปรตเุกส เป็นต้น ไม่มีค าแปลท่ีใกล้เคียงกับค าศพัท์ “Accountability” 
ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ จึงมีการใช้รูปแบบต่าง ๆ ของ “Responsibility” แทนที่ “Account-
ability” (Dunick, 2002 อ้างถึงใน Sannudee Selaratana, 2009: 14) ส าหรับประเทศไทย 
โดยเฉพาะในหนว่ยงานภาครัฐจะใช้ค าว่า “ระบบความพร้อมรับผิดหรือความพร้อมรับผิด” ในการ
แปลค าวา่ “Accountability” (OCSC, 2007 อ้างถึงใน Sannudee Selaratana, 2009: 14) 
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 พชัรี สิโรรส เเละคณะ (2545) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองการสร้างระบบความพร้อมรับผิด
ในระบบราชการ โดยแบ่งความหมายของ “Accountability” ออกเป็น ความหมายเเบบแคบหรือ
ดัง้เดมิ และความหมายเเบบกว้าง ดงันี ้
  1)  ความหมายเเบบแคบหรือดัง้เดมิ  
  Accountability หมายถึ ง  ค ว ามสามา รถ ในกา รตอบค า ถ าม ไ ด้  ห รื อ 
“Answerability” ข้าราชการรวมทัง้หน่วยงานท่ีมี  Accountability คือ การท่ีข้าราชการหรือ
หนว่ยงานนัน้สามารถตอบค าถามหรือให้ค าอธิบายถึงพฤติกรรมการกระท าของตนหรือหน่วยงาน
ได้ ซึ่งกลไกของ Accountability เน้นท่ีโครงสร้างการบงัคบับญัชา (Hierarchical Structure) เเละ
ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีก ากับการด าเนินกิจกรรมของข้าราชการเเละหน่วยงาน  ดังนัน้ 
ข้าราชการมี Accountability ก็เพียงเเต่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทัง้ค าสั่งของ
ผู้บงัคบับญัชา เเละตอบเฉพาะค าถามเทา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
  2)  ความหมายเเบบกว้าง 
  ในความหมายท่ีใช้กันในปัจจุบัน  Accountability มีความหมายกว้างกว่า
ความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมได้เท่านัน้  ยังรวมถึงความ
รับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบตัหิน้าท่ีให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้การตอบสนอง
ตอ่ความคาดหวงัของสาธารณะ Dwivedi และ Jabbra (1989: 1-16 อ้างถึงใน พชัรี สิโรรส เเละ
คณะ, 2545) เช่ือว่า “ในความเข้าใจของประชาชน Accountability ของข้าราชการเเละหน่วยงาน
ของรัฐ ไมไ่ด้จ ากดัเพียงความถกูผิดทางกฎหมายของพฤตกิรรมของข้าราชการหรือหน่วยงาน หาก
ให้ความสนใจในมิติอ่ืน ๆ เช่น มิติด้านจริยธรรม มิติด้านมาตรฐานทางวิชาชีพ มิติด้านองค์การ
หรือการบริหาร เเละมิติด้านการเมือง ซึ่งมิติต่าง ๆ เหล่านีถื้อว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของ 
Accountability 
 สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ (2549: 18-19) วิเคราะห์ว่า “ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
ไม่ได้มีความหมายเจาะจงเฉพาะความรับผิดชอบ แตค่รอบคลมุไปถึงการน าปรัชญาคา่นิยม การ
บริหารอยา่งมีหลกัเกณฑ์ อาทิ การปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ โดยนัยนีเ้ราอาจให้ความหมาย Accountability ว่า หมายถึง 
ความรับผิดชอบของบุคคลในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทัง้ตอบสนอง
ตอ่ความคาดหวงัของสาธารณชน”  
 จากการวิเคราะห์ท่ีมาเเละความหมายของ “Accountability” นัน้ จึงพบว่า มกัจะมีความ
สบัสนในการแปลความหมาย โดยเฉพาะการเข้าใจเเละการตีความผิดว่า “Accountability” มี
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ความหมายคล้ายคลงึกบั “Responsibility” ซึง่ในภาษาไทยให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบ เเต ่
“Accountability” มีความหมายท่ีลึกซึง้มากกว่านัน้ ความรับผิดชอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 
“Accountability” เพราะนอกจากการรับผิดชอบเเล้ว ยงัต้องสามารถตอบค าถามเเละสามารถ
อธิบายได้หากมีการท าความผิดเเละถกูตรวจสอบ เเละพร้อมท่ีจะถกูลงโทษหากได้กระท าผิดจริง 
ดงันัน้ “Accountability” สามารถแปลตามรากศพัท์โดยให้มีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษมาก
ท่ีสดุเเละยงัคงส่ือความหมายได้ครบถ้วน คือ ความสามารถในการถกูตรวจสอบ  
 
2.2  เเนวคดิเเละทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ    
      (Accountability) 
 
 จากการศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการถกูตรวจสอบ (Accountability) ของ Romzek 
และ Dubnick (1987: 227-238) ได้เสนอผลการศกึษาดงันี ้
 
 2.2.1  มุมมองเก่ียวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) 
  2.2.1.1  การจดัการกบัความคาดหวงั 
  ความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) เป็นกฎเกณฑ์ขัน้พืน้ฐาน 
เเต่ยังเป็นเเนวคิดท่ียังไม่มีการพัฒนามากนักในเเวดวงรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นกัวิชาการเเละผู้ เช่ียวชาญด้านนีใ้ช้ค าเฉพาะโดยเสรีเพ่ือกล่าวถึงความสามารถใน
การตอบค าถามส าหรับพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลหนึ่ง  ผู้บริหารเเละหน่วยงานต่าง ๆ
สามารถถูกตรวจสอบได้ในขอบเขตท่ีจ าเป็นต้องตอบค าถามเก่ียวกับการกระท าต่าง  ๆ นอกจาก
เเนวคดิพืน้ฐานของความสามารถในการตอบค าถามนีเ้เล้ว ยงัมีการท าให้ค าเฉพาะนีช้ดัเจนขึน้อีก
เล็กน้อย การอภิปรายส่วนใหญ่ในงานเขียนนีจ้ะเน้นไปท่ีกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือท าให้ความสามารถ
ในการถกูตรวจสอบสมัฤทธิผล 
  จากมุมมองทางเลือกนัน้  ความสามารถในการถูกตรวจสอบมีบทบาทใน
กระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์มากกว่า ซึ่งถกูชีช้ดัในเเนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการ
ตอบค าถามได้  ในรูปแบบที่ชดัเจนที ่สดุนัน้  ความสามารถในการตอบค าถามหมายถึง 
ความสามารถในการถกูตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบสนองอย่างจ ากดั การตอบสนองโดยตรง 
เเละการตอบสนองตามเเบบเเผนส่วนใหญ่ตอ่ความต้องการท่ีเกิดขึน้โดยกลุ่มหรือสถาบนัเฉพาะ 
ในสภาพเเวดล้อมการท างานของหนว่ยงานภาครัฐ เเละเพ่ือความเข้าใจมากขึน้จึงสามารถอธิบาย
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ได้อีกว่า ความสามารถในการถกูตรวจสอบในเชิงรัฐประศาสนศาสตร์เก่ียวข้องกับวิธีท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐเเละบคุลากรของหนว่ยงานจดัการกบัความคาดหวงัท่ีหลากหลาย ซึ่งเกิดขึน้ทัง้จากภายใน
เเละภายนอกองค์การ 
  การท่ีมองว่า “ความสามารถในการถกูตรวจสอบ” เป็นกลยทุธ์ส าหรับการจดัการ
กับความคาดหวงันัน้ ความสามารถในการถูกตรวจสอบในเชิงรัฐประศาสนศาสตร์มีค าเฉพาะท่ี
แตกต่างกัน ซึ่ง Romzek และ Dubnick ได้เน้นไปท่ีระบบทางเลือกของความสามารถในการ
ถกูตรวจสอบส าหรับภาครัฐ 4 ระบบ โดยเเตล่ะระบบจะขึน้อยู่กบัความเเตกตา่งท่ีเก่ียวข้องกบั 2 
ปัจจยัส าคญั ดงันี ้1) ความสามารถในการก าหนดหรือควบคุมความคาดหวงัท่ีเกิดขึน้โดยนิติ
บคุคลท่ีถกูก าหนดไว้ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกหน่วยงาน เเละ 2) ระดบัของการควบคมุท่ีนิติ
บุคคลยอมให้ก าหนดความคาดหวงัของหน่วยงานเหล่านัน้ ความสมัพนัธ์ของทัง้สองมิตินีท้ าให้
เกิดระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบ 4 ประเภทขึน้ ดงัเเสดงในภาพท่ี 2.1 
 

  ที่มาของการควบคุมหน่วยงาน 

ระดับการควบคุม 

การกระท าของหน่วยงาน 

 ภายใน ภายนอก 

สงู 1.ตามสายบงัคบับญัชา 
(Bureaucratic) 

2. ด้านกฎหมาย (Legal) 

ต ่า 3. ด้านวชิาชีพ 
(Professional) 

4. ด้านการเมือง (Political) 

 
ภาพท่ี 2.1  ประเภทของระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบ 
แหล่งท่ีมา: Romzek and Dubnick, 1987: 229. 
 
  การพิจารณาในมิติเเรกนัน้ คือ การจดัการกับความคาดหวงัของหน่วยงานผ่าน
กลไกความสามารถในการถกูตรวจสอบต้องการให้มีการสร้างท่ีมาของการควบคมุท่ีเช่ือถือได้ ท่ีมา
ของการควบคุมจากภายในขึน้อยู่กับอ านาจหน้าท่ีในความสัมพันธ์เเบบล าดบัขัน้ท่ีเป็นทางการ 
หรือไม่ก็ความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีไม่เป็นทางการภายในหน่วยงาน ส่วนท่ีมาของการควบคุมจาก
ภายนอกสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะท่ีคล้าย ๆ กัน ส าหรับอ านาจหน้าท่ีนัน้สามารถได้รับมา
จากการจัดการอย่างเป็นทางการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือสัญญาทางกฎหมาย หรือการใช้
อ านาจท่ีไมเ่ป็นทางการโดยผลประโยชน์ท่ีอยูภ่ายนอกหนว่ยงาน 
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  สว่นประกอบท่ีสองในระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบ คือ ระดบัของการ
ควบคมุทางเลือกเเละการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีถกูใช้โดยท่ีมาของการควบคมุเหล่านัน้  ระดบั
การควบคุมท่ีสูงสะท้อนให้เห็นความสามารถของผู้ควบคุมในการตดัสินใจในการกระท าทัง้เชิง
ลกึเเละเชิงกว้าง ซึง่หนว่ยงานภาครัฐเเละบคุลากรของหน่วยงานสามารถท าได้ ในทางตรงกนัข้าม
กบัระดบัการควบคมุท่ีต ่าจะสง่เสริมให้มีความรอบคอบมาก ๆ ในการปฏิบตังิานของหนว่ยงาน 
  ระบบความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคบับญัชา (Bureaucratic 
Accountability) (ภาพท่ี 2.1 ช่องท่ี 1) กลไกนีถ้กูน ามาใช้อย่างเเพร่หลายส าหรับการจดัการกับ
ความคาดหวงัของหนว่ยงานภาครัฐ ความคาดหวงัของผู้บริหารภาครัฐถกูจดัล าดบัความส าคญัไว้
ท่ีล าดบัสูงสุดของสายบงัคบับญัชา ในขณะเดียวกัน การควบคมุของผู้บงัคบับญัชาถูกน ามาใช้
อย่างเข้มงวดกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน การท าหน้าท่ีของระบบความสามารถในการถูก
ตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบท่ีเข้าใจง่าย 2 ส่วน คือ 1) ความสมัพนัธ์
ท่ีเป็นระบบเเละถูกต้องตามกฎหมายระหว่างผู้ บังคับบญัชาเเละผู้ ใต้บงัคับบัญชาซึ่งจ าเป็นท่ี
จะต้องท าตาม “ค าสัง่ (Order)” นัน้โดยไม่มีการโต้เเย้ง 2) การควบคมุดเูเลอย่างใกล้ชิด ระบบ
ตวัเเทนของการด าเนินงานตามมาตรฐานหรือระเบียบข้อบงัคบัท่ีระบไุว้ชดัเจน 
  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability) (ภาพท่ี 
2.1 ชอ่งท่ี 2) มีความคล้ายกบัรูปแบบของระบบราชการซึ่งเก่ียวข้องกบัการใช้การควบคมุบอ่ยครัง้
ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของการบริหารภาครัฐ เเตใ่นทางตรงข้ามกบัความสามารถในการถกูตรวจสอบ
ตามสายบงัคบับญัชา คือ ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมายขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์
ระหว่างฝ่ายควบคมุภายนอกหน่วยงานเเละสมาชิกองค์การ ซึ่งฝ่ายภายนอกไม่ใช่บุคคลธรรมดา 
เเตเ่ป็นบคุคลหรือกลุ่มบคุคลในต าเเหน่งท่ีสามารถก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายได้หรือถือสิทธิ
ในข้อตกลงในสญัญาของทางการ โดยทัว่ไปเเล้ว บุคคลภายนอกเหล่านีเ้ป็นผู้ออกกฎหมายเเละ
ออกค าสั่งในนโยบายต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารภาครัฐจ าเป็นต้องใช้เพ่ือบงัคบัใช้เเละน าไปปฏิบตัิ ใน
ค าศพัท์เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย บุคคลภายนอกนัน้คือ “ผู้บญัญัติกฎหมาย (Lawmaker)” 
ในขณะท่ีผู้บริหารภาครัฐมีหน้าท่ีเป็น “ผู้ปฏิบตัติามค าสัง่ (Executor)”  
  ความสัมพันธ์ของความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมายระหว่างผู้
ควบคุมเเละผู้ ท่ีถูกควบคุมเเตกต่างจากผู้ บังคับบัญชาเเละผู้ ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา เน่ืองจากระบบการท างานตามสายบงัคบั
บญัชานัน้เป็นความสมัพนัธ์เเบบล าดบัขัน้เเละขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้บงัคบับญัชาในการให้
รางวลัหรือลงโทษผู้ใต้บงัคบับญัชา เเตส่ าหรับความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมายเป็น
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ความสมัพันธ์ระหว่างฝ่ายอิสระท่ีเก่ียวข้องกันสองฝ่าย เเละเก่ียวข้องกับข้อตกลงท่ีเป็นทางการ
หรือข้อตกลงท่ีเป็นการมอบหมายนยั ๆ (กฎระเบียบ/ตวัเเทน) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเเละผู้ดเูเล
กฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น สภาคองเกรสผ่านกฎหมายเเละคอยติดตามการด าเนินงานตาม
กฎหมายของหนว่ยงานรัฐ ศาลชัน้ต้นสัง่ให้คณะกรรมการโรงเรียนเลิกแบง่เเยกสีผิวในชัน้เรียนเเละ
ควบคมุให้มีการด าเนินงานตามส าสัง่นัน้ คณะกรรมการการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเมือง (Local 
City Commission) ท าสญัญากบับริษัทเอกชนเพ่ือด าเนินการกบักองขยะของเมือง เป็นต้น ในเเต่
ละกรณีท่ีได้ยกตวัอย่างมานัน้ ผู้ด าเนินการจ าเป็นต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามสญัญา 
เเละการบังคับใช้ข้อตกลง เเตกต่างอย่างมากจากกรณีท่ีพบในสถานการณ์ท่ี มีการน าระบบ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาไปใช้ 
  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) 
(ภาพท่ี 2.1 ช่องท่ี 3) เกิดบอ่ยครัง้มากขึน้เน่ืองจากรัฐบาลจดัการกบัปัญหาทางเทคนิคท่ียุ่งยาก
เเละซบัซ้อนมากกวา่เดมิ ภายใต้สถานการณ์เหลา่นัน้ ข้าราชการต้องไว้ใจผู้ปฏิบตัิงานท่ีเช่ียวชาญ
เเละมีทกัษะในการหาวิธีเเก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ผู้ปฏิบตังิานเหลา่นัน้หวงัวา่จะเป็นผู้ ท่ีสามารถถกู
ตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ีส าหรับการกระท าของพวกเขา เเละยืนกรานให้หวัหน้าหน่วยงานไว้ใจเขา
เหล่านัน้ในการท างานให้ดีท่ีสุดถ้าเป็นไปได้ เเต่หากท างานท่ีมีความคาดหวังสูงผิดพลาด 
สนันิษฐานได้ว่าพวกเขาสามารถถูกต าหนิหรือถูกไล่ออกได้ ถ้าไม่เช่นนัน้ก็หวังว่าจะใช้ดุลพินิจ
เพียงพอท่ีจะท าให้งานส าเร็จได้ ดงันัน้ ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพเเสดงถึง
บุคลิกลกัษณะโดยการก าหนดการควบคุมกิจกรรมหรืองานขององค์การท่ีอยู่ในการจัดการของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะพิเศษหรือมีความเช่ียวชาญในการท าให้งานส าเร็จ  สิ่งส าคัญของระบบ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ คือ การเคารพต่อความรู้ความช านาญภายใน
หน่วยงาน ในขณะท่ีสมาคมวิชาชีพภายนอกอาจจะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจของ
ผู้ เช่ียวชาญในหนว่ยงาน (ผา่นมาตรฐานทางการศกึษาเเละทางวิชาชีพ) เเตท่ี่มาของอ านาจนัน้อยู่
ภายในหนว่ยงานเป็นหลกั 
  โดยปกติเเล้ว องค์การท่ีมีความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพจะดู
คล้ายกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีผู้ จัดการหนึ่งคนดูเเลรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานหนึ่งกลุ่ม เเต่
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการและผู้ปฏิบตัิงานจะเเตกตา่งกันมากภายใต้ระบบความสามารถใน
การถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นหวัใจส าคญันัน้จะเป็นการควบคมุดเูเล
อย่างใกล้ชิด ในทางตรงกนัข้าม ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพนัน้จะมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์หลักเหมือนกับท่ีพบในระหว่างผู้ ท่ีไม่มีความเช่ียวชาญกับผู้ เช่ียวชาญ ด้วยการท่ี
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ผู้จดัการของหน่วยงานยอมรับบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีไม่มีความเช่ียวชาญเเละยอมรับการตดัสินใจ
ของผู้ปฏิบตังิานในเร่ืองส าคญัท่ีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญของพวกเขา 
  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) 
(ภาพท่ี 2.1 ชอ่งท่ี 4) เป็นสิ่งส าคญัในการกดดนัทางประชาธิปไตยท่ีก าหนดบทลงโทษกบัผู้บริหาร
ภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา หาก “ความเคารพ” เเสดงถึงบคุลิกลกัษณะของความสามารถ
ในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ “ความรับผิดชอบ” ก็เเสดงถึงบุคลิกลักษณะของระบบ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง ความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดภายใต้ระบบเหล่านี ้
คล้ายคลงึกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เเทน (ในกรณีนีคื้อผู้บริหารภาครัฐ) เเละผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ (เป็น
คนท่ีผู้ เเทนพร้อมให้ตรวจสอบ) ภายใต้ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง “ใครท่ี
ผู้ บริหารภาครัฐเป็นตัวเเทนอยู่” นั่นก็คือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ ประกอบด้วย สาธารณชนทั่วไป 
ข้าราชการท่ีได้รับเลือก หวัหน้าหน่วยงาน พวกลกูค้าของหน่วยงาน กลุ่มผลประโยชน์พิเศษอ่ืน ๆ 
เเละคนรุ่นอนาคต ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้หวงัว่าผู้บริหารจะตอบสนองต่อนโยบายท่ีจะต้องท าก่อนเเละ
ความต้องการท่ีถกูก าหนดไว้เเล้ว 
  ในขณะท่ีระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมืองอาจจะดเูป็นการ
ส่งเสริมความล าเอียงหรือเเม้กระทัง่การคอร์รัปชนัในการบริหารโครงการของรัฐบาล เเตร่ะบบนีก็้
ท าหน้าท่ีเป็นเกณฑ์ส าหรับการปกครองท่ีเปิดกว้างมากขึน้เเละรัฐบาลเเบบตวัเเทน เเรงผลกัดนั
ส าหรับความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง ยกตวัอย่างเช่น เป็นการสะท้อนให้เห็นใน
กฎหมายว่าด้วยการประชุมโดยเปิดเผย กฎหมายข้อมูลข่าวสารของรัฐ เเละกฎหมายเพ่ือแสดง
ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐในระดบัสหรัฐ (Government in the Sunshine) ท่ีเกิดขึน้
โดยรัฐบาลระดบัมลรัฐเเละรัฐบาลท้องถ่ิน  
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ตารางท่ี 2.1  ความสมัพนัธ์ภายในระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบ (Accountability) 
 

ประเภทของระบบ 
Accountability 

รูปแบบความสัมพนัธ์ 

(ผู้ควบคุม/ผู้บริหารดูแล) 
โครงสร้างความสัมพันธ์ 

Bureaucratic Accountability ผู้บงัคบับญัชา/ผู้ใต้บงัคบับญัชา การควบคมุดเูเล 

Legal Accountability ผู้บญัญตัิกฎหมาย/ผู้ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ/ตวัเเทน 

ความไว้วางใจ 

Professional Accountability ผู้ที่ไมม่ีความเช่ียวชาญ/ผู้ เช่ียวชาญ การเคารพใน 
ความรู้ความเช่ียวชาญ 

Political Accountability ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้/ผู้ เเทน ความรับผิดชอบ 
ตอ่ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ 

 
แหล่งท่ีมา: Romzek and Dubnick, 1987: 230. 
 
  ตารางท่ี 2.1 สรุปลกัษณะเดน่ของระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบทัง้ 4 
ประเภท ภายใต้ระบบการบงัคบับญัชานัน้ความคาดหวงัได้ถูกจดัการผ่านวิธีการตามล าดบัขัน้ท่ี
ยึดพืน้ฐานของความสมัพนัธ์เเบบควบคมุดเูเลเป็นหลกั ระบบความสามารถในการถูกตรวจสอบ
ด้านกฎหมายจดัการกับความคาดหวงัของหน่วยงานผ่านความสมัพนัธ์เเบบตกลงร่วมกัน  ระบบ
วิชาชีพเช่ือถือความเคารพต่อความเช่ียวชาญ ในขณะท่ีระบบความสามารถในการถูกตรวจสอบ
ด้านการเมืองสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งเปรียบเสมือนความหมายหลกัของการ
จดัการกบัความคาดหวงัท่ีหลากหลาย 
  2.2.1.2  การก าหนดลกัษณะส าหรับระบบความสามารถในการถูกตรวจสอบ 

(Accountability) 
  ความหมายทางเลือกส าหรับการจดัการกบัความคาดหวงัตา่ง ๆ ท่ีเสนอมานัน้ ใน
สถานการณ์เฉพาะ อะไรท่ีก าหนดลกัษณะส าหรับความสามารถในการถูกตรวจสอบประเภทใด
ประเภทหนึ่งท่ีเหมาะสมมากกว่าประเภทอ่ืน ๆ ความเหมาะสมของระบบความสามารถในการถกู
ตรวจสอบเฉพาะกับหน่วยงานหนึ่งเช่ือมโยงกับ 3 ปัจจัย คือ 1) ลกัษณะงานของหน่วยงาน 
(ความสามารถในการถกูตรวจสอบระดบัเทคนิค) 2) กลยุทธ์การจดัการท่ีน ามาใช้โดยการเป็น
หวัหน้าหน่วยงานเหล่านัน้ (ความสามารถในการถูกตรวจสอบระดบัการจดัการ) เเละ 3) บริบท
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ทางสถาบนัในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ความสามารถในการถูกตรวจสอบระดบัสถาบนั) 
ตามหลกัเเล้วองค์การภาครัฐควรจะสร้างกลไกความสามารถในการถูกตรวจสอบซึ่ง  “เหมาะสม” 
กบัทัง้ 3 ระดบัในเวลาเดียวกนั 
  ในระบบการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ระบบความสามารถในการถูก
ตรวจสอบทัง้ 4 ประเภทเสนอความหมายท่ีสมเหตสุมผลซึ่งเป็นไปได้ส าหรับการจดัการกบัความ
คาดหวงัระดบัสถาบนั ภายใต้บรรทดัฐานของสถาบนัในปัจจุบนั ไม่มีระบบความสามารถในการ
ถกูตรวจสอบประเภทใดเพียงประเภทเดียวท่ีเป็นท่ียอมรับหรือสมเหตสุมผลมากกว่าประเภทอ่ืน ๆ 
จริง ๆ ในทางทฤษฎีเเต่ละระบบความสามารถในการถูกตรวจสอบสามารถรับประกันความ
รับผิดชอบของหน่วยงานท่ีระดบัสถาบนั ดงันัน้ ในทางทฤษฎีท่ีหน่วยงานหนึ่งอาจจะจดัการกับ
ความคาดหวงัโดยใช้ระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากสิ่งท่ี
ต้องค านงึถึงเก่ียวกบัสถาบนัท่ีเก่ียวเน่ืองกนั การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้เหมือนกนั
อาจจะไม่มีอยู่ในระดับสถาบันหรือระดับการจัดการ  ซึ่งความเหมาะสมของกลไกเก่ียวกับ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบสมัพนัธ์กนัอย่างมากกบังานท่ีเฉพาะ การอบรมเชิงกลยทุธ์ หรือ
ลกัษณะเฉพาะของผู้จดัการเเตล่ะคน 
  ในความจริงเเล้ว หนว่ยงานภาครัฐของสหพนัธรัฐ (U.S.) สว่นใหญ่มกัจะน าระบบ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบ 2 ประเภทหรือมากกว่านัน้มาใช้ในบางเวลา ขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ของภาวะเเวดล้อม (ทางสถาบนั) ท่ีมีอยู ่รวมทัง้งานด้านเทคนิคเเละการอบรมด้านการจดัการด้วย 
อย่างไรก็ตาม งานวิจยันีเ้เสดงให้เห็นว่าความกดดนัทางสถาบนัท่ีเกิดขึน้โดยระบบการเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามกัจะเป็นปัจจยัส าคญัเเละถือวา่ส าคญักวา่สิ่งท่ีต้องค านงึถึงทางเทคนิคเเละ
การจัดการเสมอ ๆ หากน่ีเป็นกรณีตัวอย่าง สิ่งท่ีท้าทายของความคาดหวังในการจัดการจะ
เปล่ียนเป็นการเปล่ียนเเปลงเง่ือนไขทางสถาบนั หากการเปล่ียนเเปลงทางสภาพเเวดล้อมรุนเเรง 
พอ นัน่อาจกระตุ้นให้เกิดระบบความสามารถในการถกูตรวจสอบประเภทตา่ง  ๆ (ซึ่งหนึ่งในระบบ
นัน้พยายามสะท้อนให้เห็นเง่ือนไขทางสถาบนัใหม่ ๆ) 
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2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.3.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการตรวจสอบของข้าราชการ 
 พชัรี สิโรรส เเละคณะ (2545) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การสร้างระบบความพร้อมรับผิด 
ในระบบราชการ โดยสรุปแนวคิดของ Romzek และ Dubnick (1987: 227-238 อ้างถึงใน พชัรี สิ
โรรส เเละคณะ, 2545) เห็นว่า  Accountability มีบทบาทส าคญัในการบริหารรัฐกิจมากกว่าท่ี
เพียงการตอบค าถามได้ Accountability เก่ียวข้องกับเเนวทางหรือวิธีการท่ีข้าราชการเเละ
หน่วยงานของรัฐจัดการกับความคาดหวังท่ีหลากหลาย  ซึ่งมาจากทัง้ภายในเเละภายนอก
หน่วยงาน ในลักษณะนี ้Accountability หมายถึง การจัดการกับความคาดหวัง (Managing 
Expectations) ซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้เเก่ ตามสายบังคับบัญชา (Bureaucratic 
Accountability) กฎหมาย (Legal Accountability) วิชาชีพ (Professional Accountability) เเละ
การเมือง (Political Accountability)  
 Accountability ตามสายบงัคบับญัชา เป็น Accountability ท่ีควบคมุโดยกลไกภายใน
ขององค์การเเละจะมีระดบัการควบคมุสงู Accountability ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้ภายในองค์การ
โดยทัว่ไป เน่ืองจากผู้บริหารระดบัสูงขององค์การมีภาระงานต่าง ๆ เเต่ไม่สามารถปฏิบตัิงานทุก
อย่างได้ จึงต้องมอบหมายงานให้เเก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาน าไปปฏิบตัิ โดยการมอบหมายดงักล่าวจะ
กระท าเป็นล าดบัตามรายการบงัคบับญัชาขององค์การ องค์ประกอบท่ีส าคญัของ Accountability  
อย่างข้าราชการประกอบด้วย 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชาเเละผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย เเละ 2) การควบคมุดเูเลอย่างใกล้ชิดโดยบุคคลท่ีอยู่ภายในองค์การด้วย
กนัเอง การควบคมุจะเป็นท่ีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบเเละข้อบงัคบัตา่ง ๆ 
 Accountability ตามกฎหมาย มีความหมายคล้ายคลึงกับ Accountability อย่าง
ข้าราชการตรงท่ีว่า Accountability ตามกฎหมายเก่ียวข้องกบัการควบคมุการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในองค์การเกือบทกุกิจกรรม ลกัษณะเฉพาะของ Accountability  ตามกฎหมายคือ 1) มีการ
ควบคมุโดยหนว่ยงานภายนอกซึง่อาจจะเป็นบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ในการ
ท่ีจะด าเนินการทางกฎหมายกับข้าราชการ หรือกล่าวอีกนัยได้ว่าผู้ ควบคุมภายนอกคือผู้ ออก
กฎหมาย ส่วนผู้ปฏิบตัิงานในองค์การคือผู้ ท่ีปฏิบตัิตามกฎหมาย 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ถูก
ควบคมุเเละผู้ควบคมุเป็นการสมัพนัธ์ระหว่างข้าราชการเเละบุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็
ตามที่เป็นผู้ออกกฎหมาย เช่น ในระดบัท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่นออกข้อก าหนดหรือ
ข้อบญัญัติ ผู้ปฏิบตัิงานในเขตพืน้ท่ีนัน้ก็ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อบญัญัติดงักล่าว 3) การควบคมุ 
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Accountability ตามกฎหมาย ให้ความส าคญักับการตรวจติดตามเเละการตรวจสอบ ผู้ควบคมุ
ภายนอกสามารถสัง่ให้ผู้ปฏิบตังิานในองค์การท ารายงานการปฏิบตังิาน รวมทัง้การให้เเสดงข้อมลู
ตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการ โดยไมต้่องท าในลกัษณะค าสัง่ท่ีเป็นทางการก็ได้ 
 Accountability  ตามวิชาชีพ เป็น Accountability ท่ีมีการควบคมุโดยกลไกภายในของ
องค์การ เเต่มีการควบคมุในระดบัต ่า เน่ืองจาก Accountability เเบบนีใ้ห้ความส าคญักบัทกัษะ
เเละความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของบุคคล ข้าราชการในองค์การจะปฏิบตัิงานในฐานะ
ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องมีการควบคมุอยา่งใกล้ชิด ในทางตรงข้ามผู้ เช่ียวชาญมกัต้องการความ
มีอิสระในการท างานเเละเห็นการให้ความไว้วางใจจะน าไปสู่การท างานท่ีดีท่ีสุด  เเต่หาก
ผู้ เช่ียวชาญไม่สามารถท างานให้บรรลผุลส าเร็จ ก็ต้องให้ออกได้เช่นกนั Accountability ในลกัษณะ
นี ้ผู้ เช่ียวชาญต้องเเสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการท างานอย่างมีดลุพินิจ 
 Accountability  ทางการเมือง เป็น Accountability ท่ีควบคมุโดยกลไกภายนอกเเละมี
ระดบัการควบคมุน้อย เป็น Accountability  ท่ีอยู่ภายใต้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ท่ีเป็นข้าราชการ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเเทนประชาชนเเละผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง  คือ ผู้ ท่ีข้าราชการผู้ นัน้  Accountability ซึ่ง
โดยนัยเ เบบกว้าง  ผู้ ที ่ข้าราชการ  Accountability จะมีหลากหลายมาก โดยอาจจะเป็น
ผู้บงัคบับญัชาตามสถาบนัทางการเมือง เช่น ประธานาธิบดี ผู้ว่าการรัฐ นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร
ของหนว่ยงาน รวมทัง้ผู้น าทางการเมืองท่ีมีอ านาจ กลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น ภายใต้นยัเเบบเเคบ 
ผู้ ท่ีข้าราชการจะ Accountability ก็คือ ผู้ ท่ีก าหนดนโยบายเเละเเผนงานตา่ง ๆ ตามความเห็นของ 
Romzek และ Dubnick (1987: 227-238 อ้างถึงใน พชัรี สิโรรส เเละคณะ, 2545) Accountability 
ทางการเมืองมกัท าให้เกิดปัญหาการเลน่พวกเเละปัญหาการคอร์รัปชนัในระบบราชการ 
  

2.3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการ 
ท้องถิ่น 

 Chandra-nuj Mahakanjana (2012: 137-153) ท าการศกึษาเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ
ให้กับท้องถ่ิน โดยเน้นไปท่ีระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน การศึกษา เเละความสามารถใน
การถกูตรวจสอบ ทัง้นี ้ในสว่นของความสามารถในการถกูตรวจสอบได้น าเสนอดงัตอ่ไปนี ้
  2.3.2.1  ความสามารถในการถกูตรวจสอบอยา่งประชาธิปไตยในระดบัท้องถ่ิน 
  Romzek และ Dubnick (1987 อ้างถึงใน Chandra-nuj Mahakanjana, 2012: 
137-153) แบง่ความสามารถในการถกูตรวจสอบ (Accountability) ออกเป็น 4 ด้าน คือ ตามสาย
บั ง คับบัญช า  (Bureaucratic Accountability) ก ฎหมาย  (Legal Accountability) วิ ช า ชี พ 
(Professional Accountability) และการเมือง (Political Accountability) 
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1)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา เก่ียวข้อง
กับการตอบสนองของข้าราชการต่อการบริหารจัดการตามท่ีผู้ บังคับบัญชาสั่งการหรือตาม
กระบวนการท างานขัน้พืน้ฐาน เเละความเช่ือว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นผู้ ท่ีถูกตรวจสอบได้โดยผู้
ควบคมุระดบัท่ีสงูกวา่ ให้ความส าคญักบัการควบคมุการบริหารจดัการ การยอมตามล าดบัชัน้การ
ปกครอง เเละความสมัพนัธ์ท่ีขึน้อยูก่บัการควบคมุดเูเล  

2)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมาย เก่ียวข้องกับความ
คาดหวงัวา่ข้าราชการจะปฏิบตัติามกฎหมาย ค าตดัสินของศาล และข้อเรียกร้องตามสญัญา  

3)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ เก่ียวข้องกับการ
ตอบสนองของข้าราชการตอ่พืน้ฐานวิชาชีพ บรรทดัฐาน เเละจริยธรรม  
   ด้วยเหตนีุ ้ผู้ ควบคมุทางราชการอาจจะอนุญาตให้ผู้ เช่ียวชาญใช้ดุลย -
พินิจขององค์การ เน่ืองจากมีความไว้ใจเเละเช่ือมัน่ในความช านาญ ความรอบรู้ เเละการตดัสินใจ
ตามหลกัจริยธรรมของผู้ เช่ียวชาญ 

4)  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง เก่ียวข้องกบัการ
ตอบสนองของข้าราชการตอ่ผู้บงัคบับญัชาทางการเมือง เชน่ ข้าราชการการเมือง หรือประชาชน  
  ความสามารถในการถูกตรวจสอบอย่างประชาธิปไตยจ าเป็นต้องท าให้
ความสามารถในการถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้านมีความสมดลุกนั 
  เม่ือพิจารณาบริบทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ในประเทศไทยเเล้ว พบ 
วา่ มีความเเตกตา่งอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความสามารถในการถกูตรวจสอบระหว่างผู้บริหารท้องถ่ิน
กับข้าราชการท้องถ่ิน ก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจนัน้ ข้าราชการท้องถ่ินส่วนใหญ่จะกังวล
เก่ียวกับโครงสร้างล าดับชัน้การบังคับบัญชา รวมถึงกฎเเละระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ (เป็น
ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา (Bureaucratic Accountability) เเละ
ด้านกฎหมาย (Legal Accountability)) มากกว่าการพยายามท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ิน (เป็นความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability)) ซึ่ง
โดยทัว่ไปเเล้ว ผู้บริหารท้องถ่ินจะกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ป็นหลกั รวมถึงการท่ีข้าราชการท้องถ่ินเเสดง
ท่าทีว่า ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) ปกติจะถกู
ควบคมุโดยกระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเคยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐบาล (กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก) ข้าราชการท้องถ่ินเช่ือว่า
กระทรวงมหาดไทยคือเจ้านาย ไมใ่ชผู่้บริหารหรือนกัการเมืองท้องถ่ิน 
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  หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจ เทศบญัญัติ พ.ศ.2543 ก าหนดให้มีการเลือกตัง้
ตวัเเทนโดยตรงในทกุ ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) (ระบบนายกเทศมนตรีเข้มเเข็ง) เป็น
การเปล่ียนจากรูปแบบรัฐสภามาเป็นรูปแบบประธานาธิบดี เปรียบเทียบกบัระบบการเลือกตัง้ก่อน
หน้านี ้การเลือกตัง้โดยตรงจะถูกสงัเกตการณ์โดยผู้สงัเกตการณ์ของท้องถ่ิน ซึ่งมีส่วนสนบัสนุน
อ านาจของนายกเทศมนตรีอย่างมาก ปัจจุบนัสภาท้องถ่ินสามารถตัง้ค าถามกับผู้บริหารท้องถ่ิน
เก่ียวกับนโยบายเเละการบริหารงาน เเตไ่ม่สามารถท าการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ระบบผู้บริหาร
เข้มเเข็งไม่อนญุาตให้สภาใช้กระบวนการด้านงบประมาณเพ่ือขบัไล่ฝ่ายบริหารออกจากต าแหน่ง
เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา ด้วยเหตนีุน้ายกเทศมนตรีจงึสามารถด ารงต าเเหน่งได้ติดตอ่กนัถึง 2 วาระ 
(วาระละ 4 ปี) ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีได้รับการเลือกตัง้เข้ามาจึงมีเเนวโน้มท่ีจะกงัวลเก่ียวกับความ
ต้องการของประชาชนในเเตล่ะเขตเลือกตัง้ท่ีเลือกตนเข้ามาบริหารงาน 
  ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ท่ีให้อ านาจการตัดสินใจกับผู้ บริหารท้องถ่ินอย่าง
เต็มท่ี ซึ่งสร้างความเปล่ียนเเปลงอย่างมากให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เส้นทาง
อาชีพของข้าราชการท้องถ่ินในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ท าให้
ข้าราชการท้องถ่ินต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้ บ ริหารท้องถ่ินมากขึน้ ส่งผลให้ระดับ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมืองเพิ่มสงูขึน้ 
  ก่อนการกระจายอ านาจ การบริหารงานบุคคลขึน้อยู่กับกองการเจ้าหน้าท่ีสงักัด
กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัเงินเดือน คา่จ้าง เเละการเล่ือนต าเเหน่งของ
บคุลากรสว่นท้องถ่ิน เเตห่ลงัจากการกระจายอ านาจให้กบัท้องถ่ิน อ านาจนัน้ถกูยกให้กบัผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ยกตัวอย่างเช่น เม่ือมีต าเเหน่งงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท .) ว่างลง 
ข้าราชการท้องถ่ินคนใดต้องการย้ายเข้าหรือย้ายออกไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) อ่ืน 
ๆ จะต้องติดตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) นัน้ ๆ ผ่านเส้นสายเเละเครือข่ายของตนเอง 
เพราะการตดัสินใจต้องขึน้อยูก่บัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ต้นสงักดัเเละองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีจะย้ายเข้า จงึเป็นเหตผุลท่ีข้าราชการท้องถ่ินพยายามสร้างเครือข่ายร่วมกนั 
ท าให้มีเเนวโน้มวา่จ านวนการขอโอนย้ายจะลดต ่าลง ด้วยภาระงานความรับผิดชอบใหม่ ๆ จ านวน
มากท่ีถกูโอนจากรัฐบาลกลางนัน้ หมายความว่า ข้าราชการท้องถ่ินจ าเป็นต้องมีความสามารถใน
การปฏิบตัภิารกิจเพื่อท่ีจะสร้างความพอใจให้กบัผู้บริหารท้องถ่ิน ส่งผลให้ความสามารถในการถกู
ตรวจสอบด้านวิชาชีพกลายเป็นสิ่งท่ีต้องตระหนกัถึงเป็นหลกัในปัจจบุนั 
  จากสถานการณ์ท่ีได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ดูเหมือนจะมีผลลัพธ์ในทางท่ีดี
หลังจากท่ีมีการกระจายอ านาจ เเต่ยังมีนักวิชาการเเละเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลกลางยังคงกังวล
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เก่ียวกับความเส่ียงในการให้อ านาจกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดการเมือง
เเบบอุปถมัภ์ในระดบัท้องถ่ิน เเละน าไปสู่อ านาจท่ีมากขึน้ของผู้ มีอิทธิพลในท้องถ่ินท่ีจะเข้ามามี
อ านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) โดยการซือ้เสียง 
  2.3.2.2  ความสมัพนัธ์แบบอยา่งระหวา่งข้าราชการท้องถ่ินต าเเหนง่สงู (ปลดั) 

กบัผู้บริหารท้องถ่ิน 
  จากแนวโน้มท่ีกล่าวถึงข้างต้น ปลัดมีเเนวโน้มท่ีจะตอบสนองต่อกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัเเละกระบวนการของระบบราชการมากกวา่ผู้บริหารท้องถ่ิน (มุ่งเน้นความสามารถในการ
ถูกตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาเเละด้านกฎหมายมากขึน้) ในทางกลบักัน ผู้บริหารท้องถ่ิน 
(นกัการเมืองท้องถ่ิน) มีเเนวโน้มท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีมากขึน้ 
(มุง่เน้นความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมืองมากขึน้) จึงสร้างมมุมองทัว่ไปในกลุ่มปลดั
ว่าผู้บริหารท้องถ่ินมกัจะคดัค้านกฎระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือท่ีจะสร้างความพอใจให้กบัประชาชนใน
พืน้ท่ีท่ีมีความรู้เก่ียวกับภาระหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จ ากัด ซึ่งอาจจะ
เรียกร้องให้นักการเมืองท้องถ่ินจัดหาบริการท่ีอยู่นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เเละผู้บริหารท้องถ่ินอาจจะสญัญาว่าจะจดัสรรบริการนัน้ให้กบัประชาชนใน
พืน้ท่ีตอนรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ มุมมองทั่วไปในกลุ่มผู้บริหารท้องถ่ินมองว่าปลัดนัน้ให้ความ
สนใจเพียงกฎระเบียบข้อบงัคบัโดยปราศจากความตระหนักว่าอะไรคือสิ่งท่ีประชาชนต้องการ  
เพราะปลดัไม่ต้องถกูตรวจสอบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ภาพนีไ้ด้เปล่ียนไปจากเดิมซึ่งเป็นผล
พวงมาจากการกระจายอ านาจท่ีผู้บริหารท้องถ่ินได้รับอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกับต าแหน่ง
ปลดั ซึ่งน าไปสู่สถานการณ์ท่ีปลดัพยายามท าตามความพอใจของผู้บริหารท้องถ่ินมากขึน้  ความ
ขดัเเย้งท่ีชดัเจนซึง่เคยเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถ่ินกบัปลดันัน้ลดลง ปัญหา
คือ วิธีการท่ีจะสร้างสมดลุระหว่างความต้องการของผู้บริหารท้องถ่ินกบัข้อจ ากัดทางกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั กระบวนการของระบบราชการ เเละความรู้ทางวิชาชีพ 
  2.3.2.3  ความสมัพนัธ์สามรูปแบบระหวา่งผู้บริหารท้องถ่ินเเละปลดัท้องถ่ิน 

1)  รูปแบบท่ีไม่มีความขัดเเย้ง ซึ่งปลัดเเละผู้บริหารท้องถ่ินสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างสงบสุข เเละร่วมมือกันในการท าให้โครงการของท้องถ่ินเเละการพัฒนา
นโยบายประสบความส าเร็จ 

2)  รูปแบบท่ีมีความขดัเเย้งบ้าง ด้วยวิธีการท่ีสามารถหาทางแก้ปัญหา
ได้ ซึ่งปลดัเเละผู้บริหารท้องถ่ินมีความขดัเเย้งกัน เเต่ก็พยายามท่ีจะแก้ปัญหาในแนวทางท่ีเเตก 
ตา่งกนั 
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3)  รูปแบบท่ีมีความขดัเเย้งอยา่งรุนเเรง โดยไมส่ามารถหาทางแก้ปัญหา
ได้ง่าย ซึ่งปลดัเเละผู้บริหารท้องถ่ินไม่สามารถท างานร่วมกนัได้ ในสถานการณ์เช่นนีจ้ะน าไปสู่
การที่ผู้บริหารท้องถิ่นแขวนปลดั เเละรองปลดัจะเข้ามารับผิดชอบในการติดตอ่สื่อสารกบั
ผู้บริหารท้องถ่ินแทน 
  2.3.2.4  ผู้บริหารท้องถ่ินเเละปลดัขดัแย้งกนัเร่ืองใดบ้าง 
  จากข้อมลูการสมัภาษณ์ปลดัเทศบาล พบว่ามี 3 สาเหตหุลกัภายใต้ความขดัเเย้ง
ระหวา่งปลดัเเละผู้บริหารท้องถ่ิน   
 

             

  

  
 
ภาพท่ี 2.2  สาเหตหุลกัของความขดัเเย้งระหวา่งผู้บริหารท้องถ่ินกบัปลดัท้องถ่ิน 
แหล่งท่ีมา: Chandra-nuj Mahakanjana, 2012: 148. 
   
  งาน: สาเหตหุนึ่งของความขดัเเย้ง คือ เม่ือปลดัท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบัเเละ
กระบวนการของระบบราชการอย่างเคร่งครัดในการพูดคุยเก่ียวกับข้อเสนอของผู้บริหารท้องถ่ิน 
เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินได้สญัญากับชาวบ้านซึ่งอาจเกินกว่าอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) ปลดัจึงต้องหาวิธีเพ่ือตอบสนองความต้องการนัน้ วิธีหนึ่งท่ีพอจะเป็นไปได้ คือ 
การปฏิเสธตัง้เเตเ่เรกเเละบอกผู้บริหารท้องถ่ินว่า “ไม่ มนัเป็นไปไม่ได้” ซึ่งค าตอบนีจ้ะสร้างความ
ไม่พอใจให้กับผู้บริหารท้องถ่ินเเละชาวบ้านอย่างเเน่นอน วิธีท่ีสองคือ ปลัดอาจจะพยายามหา
ช่องทางท างานโดยท่ีไม่ท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั ท าให้ผู้บริหารท้องถ่ินเเละชาวบ้านพอใจ จึง
เป็นเร่ืองยากส าหรับปลดัท่ีจะท าให้ทกุฝ่ายพงึพอใจโดยท่ีไมเ่ป็นอนัตรายกบัตวัเอง ทางเลือกท่ีสาม
คือ ปฏิบตัติามทกุสิ่งท่ีผู้บริหารท้องถ่ินต้องการ โดยไมต้่องค านึงถึงกฎระเบียบข้อบงัคบัมากนกั ซึ่ง
วิธีนีอ้าจจะเป็นท่ีพงึพอใจของผู้บริหารท้องถ่ินเเละชาวบ้าน เเตอ่าจส่งผลเสียตอ่ตวัปลดัถ้าหากถกู
ตรวจสอบจากหนว่ยงานสว่นกลาง 
  เงิน: สาเหตุของความขัดเเย้งนีซ้ับซ้อนเเละส าคัญมาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) มักจะถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชัน เป็นเหตุผลหนึ่งว่าท าไมรัฐบาลไม่เต็มใจท่ีจะ

ทัศนคติ 

เงนิ 
 

ความขัดเเย้ง 
 

งาน 
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กระจายอ านาจมากขึน้เเละพยายามรักษาระดบัการควบคมุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ทัง้หมด เม่ือบริษัทเอกชนยอมท าสญัญาในโครงการของเทศบาล ก็จะมีเงิน “ตามน า้” มาเก่ียวข้อง 
“ตามน า้” หมายถึง เงินท่ีบริษัทเอกชนให้กบัผู้ มีอ านาจตดัสินใจของเทศบาล แบง่ตามเปอร์เซ็นต์
ก าไร ความขดัเเย้งนัน้จะขึน้อยูก่บัวา่ปลดัมีปฏิกิริยาตอ่สถานการณ์นัน้อยา่งไร 
   1)  จะไมมี่ความขดัเเย้งเกิดขึน้ภายใต้สถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้
    (1)  ผู้บริหารท้องถ่ินปฏิเสธท่ีจะมีส่วนเก่ียวข้องในการรับเงินตามน า้
จากบริษัทเอกชน เเละปลดัท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด (เป็นสถานการณ์ท่ีน่าพึง
พอใจมากท่ีสดุเเตไ่มน่า่จะเกิดขึน้ทัว่ไป) 
    (2)  ผู้บริหารท้องถ่ินรับเงินตามน า้เเละปลดัก็ไม่คดัค้าน ไม่ก้าวก่าย
การแบ่งสนัปันส่วนเงินนัน้ ตราบใดท่ีคณุภาพของงานไม่ผิดสเปกเเละเป็นไปตามสญัญา ในบาง
กรณีผู้บริหารท้องถ่ินอาจจะใช้จา่ยเงินนีใ้นโครงการพฒันาท้องถ่ินหรือพฒันาองค์กร หรือบางกรณี
ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินอาจจะรู้สกึเกรงใจปลดั 
    (3)  ผู้บริหารท้องถ่ินเเละปลดัยอมรับเงินตามน า้เเละเเบง่สนัปันส่วน
กนั 
   2)  จะเกิดความขดัเเย้งขึน้ภายใต้สถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้
    (1)  ผู้บริหารท้องถ่ินต้องการรับเงินตามน า้ เเตถ่กูปลดัขดัขวางไม่ให้
ท าด้วยการพดูว่า “ไม่ได้ มนัผิดกฎหมาย ท่านไม่ควรท า ผมจะรายงานกรณีนีไ้ปยงัคณะกรรมการ
ป้องกนัเเละปราบปรามการทจุริตเเหง่ชาติ (ป.ป.ช.)” 
    (2)  ผู้บริหารท้องถ่ินต้องการรับเงินตามน า้ เเละปลดัก็เช่นกนั เเตไ่ม่
สามารถตกลงแบง่สว่นเเบง่กนัได้ 
    (3)  ผู้บริหารท้องถ่ินไมย่อมรับหรือไมไ่ด้เรียกร้องเงินตามน า้ เเตป่ลดั
ต้องการรับเงินนัน้ 
  ทศันคติ: ทศันคติเเละมมุมองเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ของ
ปลดั (รวมถึงบทบาทหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)) มีผลต่อขอบเขตของความ
ขดัเเย้งระหว่างผู้บริหารท้องถ่ินกบัปลดั หากปลดัมองว่าบทบาทหน้าท่ีในเเง่ของการติดตามดเูเล
ผู้บริหารท้องถ่ินของปลัดนัน้กว้าง เเละยังคงเช่ือว่าผู้บริหารท้องถ่ินคอร์รัปชันตลอดเวลา ไม่มี
การศกึษา ไมส่นใจกฎระเบียบข้อบงัคบั เเละเพียงเเคต้่องการชนะการเลือกตัง้ ปลดัก็อาจจะท าให้
ตวัเองไมเ่ป็นท่ีรักใคร่ของผู้บริหารท้องถ่ิน การขดัขวางความคิดของผู้บริหารท้องถ่ินเเละการเเสดง
ท่าทีว่าปลดัเป็นเจ้านายของผู้บริหารท้องถ่ิน หากเกิดขึน้ตอ่เน่ืองจะไม่น ามาซึ่งความสมัพนัธ์เชิง
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สร้างสรรค์ ปลดัท้องถ่ินท่ีมีความเข้าใจเเละเห็นอกเห็นใจมากขึน้ในข้อเรียกร้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน
ได้รับ (รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และท่ีมีต่อชุมชน
ท้องถ่ิน) มีเเนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จในการสร้างความสมัพนัธ์เชิงสร้างสรรค์กบัผู้บริหาร
ท้องถ่ินมากขึน้ 
  2.3.2.5  ปัจจยัท่ีมีเเนวโน้มไปสูส่ภาวะความขดัเเย้งเหนือคา่นิยมเหล่านี ้
  จากผลของการสัมภาษณ์บ่งชีว้่า ปลัดเทศบาลท่ีเป็นลูกหม้อมีเเนวโน้มว่าจะ
สามารถสร้างสมดลุความสามารถในการถกูตรวจสอบในด้านตา่ง ๆ ได้ดีกว่าปลดัท่ีถกูโอนย้ายมา
จากส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานส่วนกลาง (ไม่ได้เป็นลกูหม้อ) ปลดัเทศบาลท่ีเป็นลกูหม้ออาจจะ
คุ้นเคยกับปัญหาในท้องถ่ิน ระบบราชการท้องถ่ิน เเละบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เส้นทางอาชีพของปลดัเทศบาลจึงดเูหมือนจะส่งเสริมโอกาสส าหรับ
การพัฒนาความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมืองเเละวิชาชีพเพ่ือให้สมดุลกับ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาเเละด้านกฎหมาย ปลดัใช้เวลาพอท่ีจะ
ปรับตวัเข้ากบัการเรียกร้องตา่ง ๆ เช่น ความขดัเเย้งท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้บริหารท้องถ่ิน ปลดัท่ีเป็น
ลกูหม้อมีประสบการณ์การท างานใกล้ชิดกบัคนในท้องถ่ินมากกวา่ปลดัท่ีไมไ่ด้เป็นลกูหม้อ 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  เส้นทางอาชีพตวัอยา่งส าหรับปลดัท่ีเป็นลกูหม้อ 
แหล่งท่ีมา: Chandra-nuj Mahakanjana, 2012: 150. 
 
  ปลัดท่ีไม่ได้เป็นลูกหม้ออาจมีเเนวโน้มท่ีจะถูกมองว่าเป็นผู้ ค า้ประกันความ
ซ่ือสตัย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เเละเป็นการพร้อมรับผิดต่อส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคและข้อบงัคบั (ในทางตรงกันข้าม อาจจะชอบความเข้มงวด) ดงันัน้ ปลดัอาจจะรู้ความ
ต้องการของท้องถ่ินน้อย (อาจจดัล าดบัการตอบสนองความต้องการดงักล่าวไว้เป็นล าดบัท้าย ๆ) 

ข้าราชการระดับปฏิบัตกิาร 
 

ข้าราชการระดับช านาญการ 
 

ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส านัก 
 

รองปลัด 

ปลัด 
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เเละอาจมีมุมมองด้านลบต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ข้อมูลบ่งชีว้่า ปลดัท่ีไม่ได้เป็นลูกหม้อส่วนใหญ่ถูก
โอนย้ายจากต าแหน่งปลดัอ าเภอซึ่งท างานให้กบัส่วนภูมิภาค จึงมีเเนวโน้มท่ีจะมีความขดัเเย้งกบั
ผู้บริหารท้องถ่ินมากขึน้ 
  ในส่วนของปลัดท่ีผ่านประสบการณ์การเป็นข้าราชการในส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาค อาจจะมีเเนวโน้มท่ีจะใส่ใจความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาเเละ
ด้านกฎหมายมากขึน้ การให้ความส าคญันีอ้าจเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเก่ียวกับ
ระบบราชการเเละความเข้าใจในความส าคญัของการท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
  2.3.2.6  เทคนิคส าหรับการหลีกเล่ียงหรือการเเก้ไขปัญหาความขดัเเย้งเเละการ

สร้างความสมัพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ 
  มีเคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ีเคยสร้างความสมัพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้บริหารท้องถ่ิน
กบัปลดั ดงันี ้

1)  ทกัษะการโน้มน้าวคนของปลดั: ปลดัท่ีพยายามโน้มน้าวผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยไม่ท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัเเละท าตามกระบวนการทางราชการ  โดยใช้ “ศิลปะ” 
ในการพดู เป็นทกัษะการโน้มน้าวเเละการเเจ้งเหตผุล เป็นวิธีในการสร้างสมดลุความสามารถใน
การถกูตรวจสอบ ปลดัต้องการเเสดงให้ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นวา่ ปลดัเองก็ตระหนกัถึงความต้องการ
ของท้องถ่ิน เเตใ่นขณะเดียวกนันัน้ก็ต้องตระหนกัถึงภาพพจน์ของผู้บริหารท้องถ่ิน จึงเป็นวิธีท่ีปลดั
จ าเป็นต้องปกป้องตวัเอง ต้องสามารถให้ค าเเนะน าเเก่ผู้บริหารท้องถ่ินในวิธีท่ีดีกว่า ตามความ
ต้องการของทัง้ผู้บริหารท้องถ่ินกบัชาวบ้านโดยไม่ท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั  ปลดัท่ีสามารถสร้าง
สมดลุความสามารถในการถูกตรวจสอบทุก ๆ ด้านได้ จะไม่ยอมท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัตาม
ค าสั่งของผู้ บริหารท้องถ่ิน ปลัดจะพยายามแนะน าทางเลือกอ่ืนท่ีไม่จ าเป็นต้องท าผิดกฎแทน 
ตามท่ีปลดัท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “คณุไม่สามารถท าตามกฎได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะคณุจะท า
อะไรไมไ่ด้เลย คณุจ าเป็นต้องหาวิธีซิกแซ็กโดยต้องไมผ่ิดกฎ ถ้าผู้บริหารท้องถ่ินอยากให้ผมท าลาย
ก าแพงเพ่ือท่ีจะพาเขาไปอีกฝ่ังหนึง่ ผมจะไมท่ า เเตผ่มจะใช้บนัไดปีนข้ามไปแทน” 

2)  การสร้างความไว้วางใจ: ปลัดหลาย ๆ คนพูดถึงประเด็นความ
ไว้วางใจในการให้สมัภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นไว้วางใจปลดัได้ไหม ข้าราชการท้องถิ่นคนอื่น ๆ 
ไว้วางใจปลัดได้ไหม เเละชาวบ้านไว้วางใจปลัดได้ไหม ในกรณีเเรก ปลัดจ าเป็นต้องสร้าง
ความรู้สึกไว้วางใจ ซึ่งต้องเเสดงให้ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นว่าปลดัท างานให้กบัผู้บริหารท้องถ่ิน ยินดี
ท าตามนโยบายเเละคอยสนับสนุนเหตผุล  ตราบใดท่ีการกระท าเหล่านัน้ไม่ขัดต่อกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัโดยตรง ปลัดต้องเเสดงให้เห็นว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้บริหารท้องถ่ิน กระตือรือร้นท่ีจะท า
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ประโยชน์ให้กับท้องถ่ิน เเละเต็มใจช่วยผู้บริหารท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ ปลดัยงัต้อง
สร้างความไว้วางใจให้กบัข้าราชการท้องถ่ินอีกด้วยเพ่ือไม่ให้เกิดความกดดนัทางการเมืองท่ีไม่พึง
ปรารถนาขึน้ สดุท้ายนีป้ลดัก็ต้องได้รับการสนบัสนนุจากคนในท้องถิ่นโดยการลงพืน้ที่  คาดเดา
รูปแบบอตัลกัษณ์ทางการเมืองท้องถ่ินโดยการติดตามโครงการของท้องถ่ิน  และการเเสดงต่อ
สาธารณะวา่ปลดัใสใ่จเก่ียวกบัความอยูดี่กินดีของชมุชน 

3)  การใช้ผู้ ไกล่เกล่ีย: หากความขัดเเย้งรุนเเรงมากขึน้ ผู้ ไกล่เกล่ีย
อาจจะเข้ามาเก่ียวข้อง ผู้ ไกล่เกล่ียนัน้อาจจะเป็นคนท่ีผู้บริหารท้องถ่ินรู้สึก “เกรงใจ” ซึ่งมกัจะเป็น
สมาชิกสภาผู้ เเทนราษฎร (ส.ส.) จากจงัหวดัเดียวกนั ผู้ ว่าราชการจงัหวดั รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั 
นายอ าเภอ หรือในบางกรณี ก็อาจจะเป็นตวัเลขทางธุรกิจ 
  2.3.2.7  บคุลิกลกัษณะท่ีพงึปรารถนาของปลดัท้องถ่ิน 
  มีบคุลิกลกัษณะท่ีพึงปรารถนาของปลดัท้องถ่ินในการสร้างสมดลุความสามารถ
ในการถกูตรวจสอบ ดงันี ้

1)  ตระหนกัถึงความต้องการของท้องถ่ิน 
2)  เข้าใจในต าแหนง่หน้าท่ีของผู้บริหารท้องถ่ิน 
3)  เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของปลดัในระบบราชการของสว่นท้องถ่ิน 
4)  ทกัษะในการโน้มน้าว 
5)  สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเก่ียวข้องในความขดัเเย้งกบัผู้บริหาร

ท้องถ่ินเร่ืองเงินตามน า้ 
6)  สามารถได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถ่ิน 

เเละชาวบ้าน 
7)  ทักษะทางวิชาชีพสูง (เพ่ือท่ีจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ บริหาร

ท้องถ่ินเเละข้าราชการท้องถ่ินคนอ่ืน ๆ ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ของตน) 
8)  สามารถท าตามความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นด้วยการหาทาง

เล่ียงท่ีไมเ่ป็นการท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั 
9)  สามารถได้รับการสนบัสนุนจากคนในท้องถ่ินด้วยการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ิน 
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 กลา่วโดยสรุปคือ ความสามารถในการถกูตรวจสอบเป็นปัจจยัส าคญัท่ีข้าราชการท้องถ่ิน
ควรมีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กบัท้องถิ่น  โดยในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้เเนวคิด
ของ Romzek และ Dubnick ในการวิเคราะห์ตามรูปแบบการเเบ่งความสามารถในการถูก
ตรวจสอบออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1) ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา 
(Bureaucratic Accountability) 2) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมาย  (Legal 
Accountability) 3) ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability)  
4) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) โดยมุ่งหวงัให้
ข้าราชการท้องถ่ินให้ความส าคญัเเละมีความสามารถในการถกูตรวจสอบครบทกุด้านอย่างสมดลุ 
หากข้าราชการท้องถ่ินพฒันาตนจนมีความพร้อมเเละความสามารถเพียงพอในการถกูตรวจสอบ 
เม่ือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานส่วนกลาง ประชาชน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ก็พร้อมท่ีจะรับผิดหาก
การปฏิบตัหิน้าท่ีมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ข้าราชการท้องถ่ินท่ีมีคณุสมบตัิดงักล่าวจึงจะสามารถท า
ให้ท้องถ่ินมีความเข้มเเข็งเเละสามารถพฒันาได้มากยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้อง ถ่ิน
(Accountability in Thai Local Government) ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาตามระเบียบวิธีวิจยั โดยแบง่
ออกเป็นหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี ้รูปแบบของงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั การสร้างเเละพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู และ การประมวลผลและการวิเคราะห์
ผลของข้อมลู 
 
3.1  รูปแบบของงานวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ินนีใ้ช้
ระเบียบวิธีการวิจยัเเบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่งเป็นการใช้ทัง้ระเบียบวิธีการ
วิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กบัข้าราชการท้องถ่ินเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์โดยการพรรณนาเเละสรุปตามวตัถปุระสงค์ของ
งานวิจยั เเละใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมด้วย มีการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเเสดงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ด้วยค่า Independent-
Samples T Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์เเละอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับความคิดเห็นของข้าราชการท้องถ่ินด้านความสามารถใน
การถกูตรวจสอบ (Accountability) 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.2.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการท้องถ่ินท่ีสงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดงันี ้องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล เเละองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) 
 
 



 27 

 3.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบง่ออกเป็น 
  3.2.2.1  กลุม่ตวัอยา่งในการสมัภาษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการ
ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเเบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยก าหนดคณุสมบตั ิดงันี ้ 

1)  มีต าเเหนง่เป็นปลดั  
2)  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด

พะเยา  
3)  มีประสบการณ์ในการท างานเเละบริหารงานท่ีอยู่ในขอบเขตของ

ท้องถ่ินมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป ซึง่ผู้ให้ข้อมลูในการศกึษานีมี้จ านวน 4 คน 
  3.2.2.2  กลุ่มตวัอย่างในการทอดเเบบสอบถาม ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) เป็นข้าราชการท้องถ่ินท่ีเข้าท าการฝึกอบรมท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากร
ท้องถ่ิน ในหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 70 เเละ หลักสูตรนัก
บริหารงานทัว่ไป รุ่นท่ี 41 จ านวน 137 คน 
 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีผู้ วิจยัได้ด าเนินการศกึษานัน้ ได้ใช้เคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เเตกตา่งกนั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
  
 3.3.1  การสัมภาษณ์เชิงลึก  
 ใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยการศกึษาทฤษฎี
เเละการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการถกูตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ิน 
เพ่ือใช้สร้างแนวค าถามในการสมัภาษณ์ข้าราชการท้องถ่ินตามกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไว้ โดยมีการ
เตรียมค าถามซึ่งเเบ่งตามค าส าคัญ (Keywords) 4 ด้าน เป็นตวัชีน้ าการสัมภาษณ์ คือ 
ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา  (Bureaucratic Accountability) 
ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability) ความสามารถในการถกู
ตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) และความสามารถในการถกูตรวจสอบด้าน
การเมือง (Political Accountability) เเละใช้วิธีสมัภาษณ์เเบบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Interview) 
ประเดน็ข้อค าถามในเเบบสมัภาษณ์นัน้ (เเสดงรายละเอียดในภาคผนวก) เเบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ  
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  3.3.1.1  ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา   
1)  ปัจจุบนัข้าราชการท้องถ่ินมีความสามารถในการถูกตรวจสอบมาก

น้อยเพียงใดจากประชาชน เพราะนกัการเมืองท้องถ่ินมีเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบโดยประชาชน คือ 
การเลือกตัง้ ข้าราชการท้องถ่ินจะให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานตา่ง ๆ ด้วยวิธี
ใดได้บ้าง  

2)  เม่ือเกิดปัญหาความขดัเเย้งกบัผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถ่ินจะ
ใช้ประชาชนเป็นเกราะป้องกนั ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

3)  ก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจ ข้าราชการท้องถ่ินท างานภายใต้การ
ควบคมุจากส่วนกลาง เเตห่ลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจ อ านาจนัน้ถกูยกให้กบัผู้บริหารท้องถ่ิน 
จึงท าให้ข้าราชการท้องถ่ินท างานท่ีนึกถึงความพึงพอใจของประชาชนเเละถกูใจผู้บริหารท้องถ่ิน
มากขึน้ ทา่นเห็นวา่จะสง่ผลอยา่งไรตอ่ท้องถ่ิน ทัง้ด้านดีเเละไมดี่ 
  3.3.1.2  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย 

1)  กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของข้าราชการท้องถ่ินเอือ้ตอ่การท างาน
ในปัจจบุนัท่ีต้องท างานตามค าสัง่ของผู้บริหารท้องถ่ินหรือไม่ อยา่งไร 

2)  ท่านเคยต้องท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
ค าสัง่หรือไม ่อยา่งไร 

3)  ยังมีช่องโหว่ของกฎระเบียบข้อบังคับท่ีท่านคิดว่าควรปรับปรุง
เพิ่มเตมิ เพ่ือให้ท้องถ่ินมีการพฒันาเเละมีความเข้มเเข็งมากขึน้ 
  3.3.1.3  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพ 

1)  ท่านคิดว่าสมาคมตา่ง ๆ ของท้องถ่ิน เช่น สนันิบาตเทศบาล สมาคม
พนกังานเทศบาลเเห่งประเทศไทย สมาพนัธ์ปลดัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น มีการรวมตวักนัอยา่งเข้มเเข็งเเละพฒันาศกัยภาพของตวัเองได้ดีพอหรือไม่ อยา่งไร 

2)  จงเเสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตัง้สมาคม/สมาพนัธ์ตา่ง ๆ ขึน้ 
(โดยเฉพาะข้าราชการท้องถ่ิน) อย่างจริงจงั มีทัง้การอบรม เเลกเปล่ียนความรู้และทศันคติร่วมกนั
อยูเ่สมอ มีการตดิตอ่ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ในหลาย ๆ ส่ือ จนท าให้สมาคม/สมาพนัธ์ของท้องถ่ินมี
ความเข็มแข็งจริง ๆ  
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  3.3.1.4  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง 
1)  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่ีการเมืองระดบัชาติเเละระดับ

ท้องถ่ินมีความเช่ือมโยงกนั 
2)  ทา่นคดิวา่กลไกการตรวจสอบโดยการเลือกตัง้ของท้องถ่ินในปัจจบุนั

มีแนวโน้มการพฒันาในด้านท่ีดีขึน้หรือไม่ อยา่งไร 
 
 3.3.2  การทอดเเบบสอบถาม  
 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้เก่ียวกับความสามารถในการถูก
ตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ิน โดยมีการศกึษาทฤษฎีเเละการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างข้อค าถามในเเบบสอบถาม ซึง่เเบง่ออกเป็น 3 สว่น (เเสดงรายละเอียดในภาคผนวก) คือ 
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม โดยข้อมลูดงักล่าวจะใช้ในการจดักลุ่มเเละ
ตรวจสอบความถกูต้องในการลงรหสัตวัแปร เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) แบง่ข้อมลูให้
เลือกตอบทัง้หมด 11 ข้อ ดงันี ้

1)  เพศ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบระหวา่ง (1) ชาย เเละ (2) หญิง 
2)  อาย ุให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบดงันี ้(1) 21-25 ปี (2) 26-30 ปี (3) 

31-45 ปี (4) 46-50 ปี และ (5) 50 ปีขึน้ไป 
3)  วุฒิการศึกษา ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบระหว่าง (1) ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาโท เเละ (3) ปริญญาเอก 
4)  ต าแหน่งงานปัจจบุนั ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบดงันี ้(1) ปลดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) (2) ปลดัเทศบาล (3) ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (4) รอง
ปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) (5) รองปลดัเทศบาล (6) รองปลดัองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) (7) ผู้อ านวยการกอง (8) รองผู้อ านวยการกอง เเละ (9) อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ........ 

5)  สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ดงันี ้(1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) (2) เทศบาลนคร (3) เทศบาลเมือง (4) เทศบาลต าบล 
(5) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ขนาดใหญ่ (6) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ขนาด
กลาง และ (7) องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) ขนาดเล็ก 

6)  การไ ด้ รับบรรจุ เ ป็น ข้าราชการท้อง ถ่ินตั ง้ เ เต่ เ เ รกห รือไม่  ใ ห้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบระหว่าง (1) ใช่ และ (2) ไม่ใช่ โดยมีเง่ือนไขคือ หากเลือกตอบ “ใช่” ให้
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ข้ามในส่วนของข้อ 7 (การถูกโอนย้าย) ซึ่งการได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถ่ินตัง้เเต่แรกนัน้ 
หมายถึง ผู้ ท่ีเร่ิมท างานเป็นข้าราชท้องถ่ินโดยไม่ได้มีต าแหน่งข้าราชการในส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคมาก่อนเเละท าเร่ืองโอนย้ายมายงัท้องถ่ิน เเตเ่ป็นการท างานกบัท้องถ่ินตัง้เเตเ่ร่ิมเเรกของ
เส้นทางอาชีพในสายงานข้าราชการ โดยในการให้เลือกตอบนัน้ หากตอบ “ใช่” หมายถึง 
ข้าราชการท้องถ่ินคนนัน้เป็นลูกหม้อ ท างานให้กับท้องถ่ินตัง้เเต่เร่ิมเเรกของเส้นทางสายอาชีพ
ข้าราชการจนกระทั่งปัจจุบนั เลือกตอบ “ไม่ใช่” หมายถึง ข้าราชการท้องถ่ินคนนัน้ไม่ได้เป็น
ลูกหม้อ ไม่ได้ท างานให้กับท้องถ่ินมาตัง้เเต่เร่ิมเเรก  ได้รับการโอนย้ายมาจากงานราชการ
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค อาจจะโอนย้ายมาด้วยความสมคัรใจหรือได้รับค าสัง่ให้โอนย้าย จึง
ไมไ่ด้ท างานคลกุคลีอยูก่บัท้องถ่ินมาตัง้เเตเ่เรกในเส้นทางสายอาชีพข้าราชการของตน 

7)  การถกูโอนย้าย ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบระหว่าง (1) ส่วนกลาง เเละ 
(2) สว่นภมูิภาค เเละเมื่อเลือกตอบเเล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบสุงักดัด้วย ทัง้นี ้ผู้ ท่ีตอบค าถาม
ในสว่นของข้อ 7 นี ้ตอบได้เฉพาะผู้ตอบเเบบสอบถามท่ีเลือกตอบ “ไมใ่ช”่ ในสว่นของข้อ 6 

8)  พืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างานให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล าเนาของตนเอง
หรือไม่ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบระหว่าง (1) ใช่ เเละ (2) ไม่ใช่ หากเลือกตอบ “ใช่” 
หมายถึง นบัตัง้เเตค่รัง้เเรกท่ีข้าราชการท้องถ่ินคนนัน้เข้ามาท างานให้กบัท้องถ่ิน ได้รับการบรรจลุง
พืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล าเนาของตนเอง หากเลือกตอบ “ไม่ใช่” หมายถึง นบัตัง้เเตค่รัง้เเรกท่ีเข้ามาท างาน
ให้กบัท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถ่ินคนนัน้ได้รับการบรรจลุงจงัหวดัตา่งพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ภูมิล าเนาของตน 
เพราะหากเป็นการท างานให้กบัท้องถ่ินภายในภูมิล าเนาของตนเองตัง้เเตเ่ เรกนัน้ เรียกได้ว่าเป็น 
“คนในพืน้ท่ี” จะมีประสบการณ์การท างานเเละความคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีนัน้ ๆ เข้าใจภาษา วฒันธรรม 
เเละประเพณีมากกว่าข้าราชการท้องถ่ินท่ีเป็น “คนนอกพืน้ท่ี” ท่ีได้รับการบรรจุลงพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่
ภูมิล าเนาของตน ซึ่งข้าราชการท้องถ่ินท่ีเป็น “คนนอกพืน้ท่ี” เหล่านีมี้เเนวโน้มว่าจะพยายามท า
เร่ืองโอนย้ายไปท างานในพืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล าเนาของตนเองในภายหลงั  

9)  อายรุาชการรวม อายรุาชการท้องถิ่น เเละอายงุานท้องถิ่น ให้ผู้ตอบเเบบ 
สอบถามกรอกข้อมลูตามความเป็นจริง อายรุาชการรวม หมายถึง ระยะเวลาท่ีได้รับการบรรจุเเตง่
ตัง้เป็นข้าราชการจนถึงปัจจบุนั (ซึ่งในท่ีนีน้บัรวมทัง้ระยะเวลาการท างานให้กบัทัง้ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค เเละส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการนับอายุราชการเวลาทวีคูณอีกด้วย (ถ้ามี)) อายุราชการ
ท้องถ่ิน หมายถึง ระยะเวลาท่ีได้รับการบรรจุเเต่งตัง้เป็นข้าราชการท้องถ่ิน (ในท่ีนีน้ับเฉพาะ
ระยะเวลาการท างานให้กบัส่วนท้องถ่ินเเละการนบัอายรุาชการเวลาทวีคณู (ถ้ามี) เท่านัน้) อายุ
งานท้องถ่ิน หมายถึง ระยะเวลาท่ีท างานให้กบัท้องถ่ิน 
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10)  เพศของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีผู้ตอบเเบบสอบถาม
สงักดัอยู ่โดยให้เลือกตอบระหวา่ง (1) ชาย เเละ (2) หญิง 

11)  ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ท่ีผู้ตอบเเบบสอบถามสงักดัอยู่ โดยให้กรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
 สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหารท้องถ่ินกบัข้าราชการท้องถ่ิน เเบง่ข้อ
ค าถามออกเป็น 5 ข้อ ให้เลือกตอบเเละกรอกเหตผุลเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) ดงันี ้

1)  ท่านสามารถท างานร่วมกนักบัผู้บริหารท้องถิ่นคนปัจจบุนัได้ดี  โดยให้
เลือกตอบระหว่าง “ใช่” หมายถึง สามารถท างานร่วมกนัได้ดี เเละ “ไม่ใช่” หมายถึง เกิดปัญหาใน
การท างานร่วมกนั                         

2)  โดยทั่วไปแล้วท่านไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานเม่ือมีการเปล่ียนผู้ บริหาร
ท้องถ่ิน โดยให้เลือกตอบระหว่าง “ใช่” หมายถึง ไม่มีปัญหาในการปฏิบตัิงาน เเละ “ไม่ใช่” 
หมายถึง เกิดปัญหาในการปฏิบตังิาน 

3)  ท่านสามารถหาทางออกเพ่ือเเก้ปัญหาในการท างานกบัผู้บริหารท้องถ่ิน  โดย
ให้เลือกตอบระหว่าง “ใช่” หมายถึง สามารถแก้ปัญหาได้ เเละ “ไม่ใช่” หมายถึง ไม่สามารถเเก้
ปัญหาได้ 

4)  ทา่นต้องปรับเปล่ียนวิธีการท างานอย่างมากเม่ือมีการเปล่ียนผู้บริหารท้องถ่ิน
โดยให้เลือกตอบระหว่าง “ใช่” หมายถึง ต้องปรับเปล่ียนการท างานอย่างมาก เเละ “ไม่ใช่” 
หมายถึง มีวิธีการท างานเหมือนเดมิ                         

5)  ท่านเคยถกูแทรกเเซงในการท างาน โดยให้เลือกตอบระหว่าง “ใช่” หมายถึง 
เคยถกูแทรกแซง เเละ “ไมใ่ช”่ หมายถึง ไมเ่คยถกูแทรกแซง                         
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการให้ความส าคญักับความสามารถในการถูกตรวจสอบ 
(Accountability) ของข้าราชการท้องถ่ิน เเบง่ข้อค าถามออกเป็น 5 ข้อ ดงันี ้

1)  หลงัจากการกระจายอ านาจ ท่านเห็นด้วยกบัการท างานตามสายบงัคบับญัชา
โดยให้อ านาจกบัผู้บริหารท้องถ่ินมากขึน้ (Bureaucratic Accountability)      

2)  ท่านสามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้บริหารท้องถ่ินโดยไม่ขดักบั
กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ (Legal Accountability) 

3)  ทา่นเห็นด้วยท่ีข้าราชการท้องถ่ินจะมีสมาคมวิชาชีพเพ่ือพฒันาทกัษะร่วมกนั 
(Professional Accountability) 
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4)  ท่านเห็นด้วยที่การเลือกตัง้ท้องถิ่นเป็นกระบวนการตรวจสอบที่จะท าให้ได้
นกัการเมืองท้องถ่ินท่ีมีคณุภาพ (Political Accountability)               

5)  โดยรวมเเล้วท่านสามารถปรับตวัได้หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจซึ่งท าให้
ท้องถ่ินเข้มเเข็งมากขึน้ (Overall Accountability) 
 โดยใช้มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) ในการวดัระดบัความคดิเห็น มีเกณฑ์การให้คะเเนนตามล าดบั ดงันี ้
  เห็นด้วยมากท่ีสดุ มีระดบัคะแนน 5 คะเเนน 
  เห็นด้วยมาก  มีระดบัคะแนน 4 คะเเนน 
  เห็นด้วยน้อย  มีระดบัคะแนน 3 คะเเนน 
  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ มีระดบัคะแนน 2 คะเเนน 
  ไมเ่ห็นด้วย  มีระดบัคะแนน 1 คะเเนน 
 
3.4  การสร้างเเละพัฒนาเคร่ืองมือ 
 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้การสร้างเเละพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  2 ประเภท คือ 
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2) เเบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
 
 3.4.1  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ศึกษาเอกสารต ารา ทฤษฎี เเละงานวิจัยเก่ียวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ 
ก าหนดขอบเขตของค าถามเเละโครงร่างเเบบสมัภาษณ์เชิงลึก เเละน าโครงร่างนัน้ปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบเเก้ไขให้มีประเด็นค าถามท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศึกษา เม่ือได้รับการตรวจ
พิจารณาเเล้วจงึได้น ามาปรับแก้ตามค าเเนะน าก่อนน าไปใช้จริง 
  
 3.4.2  แบบสอบถาม 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารต ารา ทฤษฎี เเละงานวิจัยเก่ียวกับความสามารถในการถูก
ตรวจสอบ เพื่อสร้างประเด็นค าถามท่ีเข้าใจง่ายเเละสามารถตอบค าถามโดยใช้เวลาไม่มากนกั 
โดยเเบง่เเบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้บริหารท้องถ่ินกบัข้าราชการท้องถ่ิน และส่วนท่ี 3 การให้ความส าคญักบัความสามารถในการถกู
ตรวจสอบ (Accountability) ของข้าราชการท้องถิ่น โดยส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถาม 5 ข้อให้
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เลือกตอบเเละระบุเหตผุล (ถ้ามี) เเละส่วนท่ี 3 เป็นข้อค าถาม 5 ข้อ โดยให้ตวัเลขเป็นเกณฑ์
ก าหนด 5 ระดบัตัง้เเต ่ไมเ่ห็นด้วย (1) เรียงตามล าดบัไปจนถึงเห็นด้วยมากท่ีสดุ (5) 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม โดยน าข้อค าถามทัง้หมดมาจดัท าเป็น
เเบบสอบถามตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ เเละน าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจประเมินทัง้สิน้ 2 ครัง้ 
คือ ครัง้เเรกตรวจข้อค าถามให้มีความเหมาะสมเเละครอบคลมุประเด็นในการท าวิจยั  เเละครัง้ท่ี
สองเพ่ือปรับเเก้ภาษาท่ีใช้ให้กระชบัเเละสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การน าเเบบสอบถามไปใช้เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเเละน ามาวิเคราะห์ตาม
กระบวนการ 
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1)  การสมัภาษณ์เชิงลกึด้วยตนเอง 
2)  การเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเองท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน 

  
3.6  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 3.6.1  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
 ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชท้องถ่ินในต าเเหน่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ จะน ามาท าการถอดเทปสมัภาษณ์เเละท าการประมวลผลเเละวิเคราะห์
ข้อมลูในลกัษณะการบรรยาย (Description) โดยเเยกวิเคราะห์ประเด็นตามความสามารถในการ
ถกูตรวจสอบ (Accountability) ด้านตา่ง ๆ คือ ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบั
บญัชา (Bureaucratic Accountability) ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal 
Accountability) ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) 
และความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) ให้มีความ
ชดัเจนเเละเป็นไปตามเเนวทางการศกึษาวิจยัท่ีก าหนดไว้ 
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 3.6.2  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
 ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากกลุม่ข้าราชการท้องถ่ินนัน้ มีขัน้ตอนดงันี ้

1)  การตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทัง้หมด โดยคดัเเยกเฉพาะเเบบ 
สอบถามท่ีมีการตอบค าถามสมบรูณ์  

2)  การลงรหสัข้อมลู โดยเเปรข้อมลูตา่ง ๆ เป็นคา่ตวัเลขท่ีก าหนดไว้  
3)  การบนัทึกข้อมลูลงในโปรเเกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อค านวณ

เเละวิเคราะห์ข้อมลู 
4)  การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนท่ี 1 (ข้อมลูทัว่ไป) ส่วนท่ี 2 (ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้บริหารท้องถ่ินกบัข้าราชการท้องถ่ิน) เเละส่วนท่ี 3 (การให้ความส าคญักบัความสามารถใน
การถกูตรวจสอบ (Accountability) ของข้าราชการท้องถ่ิน) โดยใช้คา่ความถ่ี (Frequency) เเละ
คา่ร้อยละ (Percentage) 

5)  การวิเคราะห์ตวัแปรด้านข้อมลูทัว่ไป (ส่วนท่ี 1) กับการให้ความส าคญัต่อ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบ (ส่วนท่ี 3) ใช้การวิเคราะห์ด้วยคา่ Independent-samples T 
Test ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ส าหรับกรณีท่ีตวัแปรต้นมีค่าย่อย 2 ค่า ดงันี ้เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) การได้รับบรรจุเป็น
ข้าราชการท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่ และพืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างานให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็น
ภูมิล าเนาของตนเองหรือไม่ เเละใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ส าหรับกรณีท่ีตวัแปรต้นมีคา่ย่อยมากกวา่ 2 คา่ คือ อายงุานท้องถ่ิน 

6)  เม่ือท าการประมวลผลเเละวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเเล้ว  ผู้ วิจัยจะ
น าเสนอข้อมลูด้วยตารางและกราฟพร้อมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นัน้โดยละเอียด 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา การวเิคราะห์ข้อมูล และการอภปิรายผล 
  
 ในสว่นของบทท่ี 4 นัน้น ำเสนอผลกำรศกึษำ กำรวิเครำะห์ข้อมลู และกำรอภิปรำยผล โดย
แบ่งส่วนกำรวิ เครำะห์ออกเป็นหัวข้อต่ำง  ๆ ดังนี  ้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถำม 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้บริหำรท้องถ่ินกบัข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบ กำรวิเครำะห์ตวัแปรด้ำนข้อมูลทัว่ไปกบักำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบ กำรวิเครำะห์บทสมัภำษณ์เชิงลกึ และกำรอภิปรำยผล 
 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
 4.1.1  รายละเอียดของข้อมูลท่ัวไป 
 แบบสอบถำมในส่วนของข้อมลูทัว่ไปได้แบง่ข้อมลูให้เลือกตอบทัง้หมด 11 ข้อ คือ 1) เพศ 
2) อำย ุ3) วฒุิกำรศกึษำ 4) ต ำแหน่งงำนปัจจบุนั 5) สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 6) 
กำรได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ 7) กำรถกูโอนย้ำย 8) พืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำน
ให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่ 9) อำยรุำชกำรรวม อำยรุำชกำร
ท้องถ่ิน เเละอำยุงำนท้องถ่ิน 10) เพศของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีผู้ตอบ  
เเบบสอบถำมสงักัดอยู่ และ 11) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีผู้ตอบเเบบสอบถำมสงักดัอยู่ ทัง้นี ้ในกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์นัน้ได้มีกำรจดั
กลุ่มของข้อมูลใหม่ เพ่ือให้มีควำมชัดเจน สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย เเละสะดวกต่อกำร
วิเครำะห์ข้อมลูมำกขึน้ ซึง่ในสว่นของข้อมลูทัว่ไปมีกำรน ำเสนอข้อมลูใหม่ ดงันี ้ 

1)  เพศ น ำเสนอโดยกำรเเบง่ข้อมลูดงัเดมิคือ “ชำย” เเละ “หญิง” 
2)  อำย ุจำกเดิมท่ีมีกำรเเบง่ช่วงอำยใุห้เลือกตอบทัง้หมด 5 ช่วงคือ (1) 21-25 ปี 

(2) 26-30 ปี (3) 31-45 ปี (4) 46-50 ปี และ (5) 50 ปีขึน้ไป เม่ือได้ท ำกำรรวบรวมข้อมลูเเล้วจึงได้
มีกำรเเบง่ชว่งอำยใุหมอ่อกเป็น “31-45 ปี” และ “46 ปีขึน้ไป”  
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3)  วฒุิกำรศึกษำ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบระหว่ำง (1) ปริญญำตรี 
(2) ปริญญำโท เเละ (3) ปริญญำเอก เม่ือรวบรวมข้อมูลจึงน ำเสนอข้อมูลใหม่โดยเเบ่งเป็น 
“ปริญญำตรี” เเละ “ปริญญำโท” 

4)  ต ำแหน่งงำนปัจจบุนั ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบดงันี ้(1) ปลดัองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) (2) ปลดัเทศบำล (3) ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) (4) รอง
ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) (5) รองปลดัเทศบำล (6) รองปลดัองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (อบต.) (7) ผู้อ ำนวยกำรกอง (8) รองผู้อ ำนวยกำรกอง เเละ (9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ......... เม่ือ
รวบรวมข้อมูลจึงน ำเสนอข้อมูลใหม่ โดยเเบ่งต ำแหน่งงำนออกเป็น 2 ประเภท คือ “ปลดัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (ปลดั อปท.) หรือรองปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รองปลดั อปท.)” และ 
“ผู้อ ำนวยกำรกอง (ผอ.กอง) รองผู้อ ำนวยกำรกอง (รอง ผอ.กอง) หรือหวัหน้ำส ำนกั” 

5)  สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบ
ดงันี ้(1) องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) (2) เทศบำลนคร (3) เทศบำลเมือง (4) เทศบำลต ำบล 
(5) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ขนำดใหญ่ (6) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ขนำด
กลำง และ (7) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ขนำดเล็ก เม่ือท ำกำรรวบรวมข้อมลูจึงน ำเสนอ
ข้อมลูใหม่โดยเเบ่งสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ออกเป็น 2 ประเภท คือ “เทศบำล” 
เเละ “องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.)” 

6)  กำรได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่ โดยเเบง่ข้อมลูตำมท่ี
ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบดงัเดิมระหว่ำง “ใช่” เเละ “ไม่ใช่” โดยมีเง่ือนไขคือ หำกเลือกตอบ
“ใช่” ให้ข้ำมในส่วนของข้อ 7 (กำรถกูโอนย้ำย) ซึ่งกำรได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตแ่รก
นัน้ หมำยถึง ผู้ ท่ีเร่ิมท ำงำนเป็นข้ำรำชท้องถ่ินโดยไม่ได้มีต ำแหน่งข้ำรำชกำรในส่วนกลำงหรือส่วน
ภมูิภำคมำก่อนเเละท ำเร่ืองโอนย้ำยมำยงัท้องถ่ิน เเต่เป็นกำรท ำงำนกบัท้องถ่ินตัง้เเตเ่ร่ิมเเรกของ
เส้นทำงอำชีพในสำยงำนข้ำรำชกำร โดยในกำรให้เลือกตอบนัน้  หำกตอบ “ใช่” หมำยถึง
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้เป็นลูกหม้อ ท ำงำนให้กับท้องถ่ินตัง้เเต่เร่ิมเเรกของเส้นทำงสำยอำชีพ
ข้ำรำชกำรจนกระทั่งปัจจุบนั เลือกตอบ “ไม่ใช่” หมำยถึง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้ไม่ได้เป็น
ลูกหม้อ ไม่ได้ท ำงำนให้กับท้องถ่ินมำตัง้เเต่เร่ิมเเรก  ได้รับกำรโอนย้ำยมำจำกงำนรำชกำร
ส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค อำจจะโอนย้ำยมำด้วยควำมสมคัรใจหรือได้รับค ำสัง่ให้โอนย้ำย จึง
ไมไ่ด้ท ำงำนคลกุคลีอยูก่บัท้องถ่ินมำตัง้เเตเ่เรกของเส้นทำงสำยอำชีพข้ำรำชกำรของตน 
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7)  กำรถกูโอนย้ำย ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบระหว่ำง (1) ส่วนกลำง เเละ 
(2) ส่วนภูมิภำค ทัง้นีผู้้ ท่ีตอบค ำถำมในส่วนของข้อ 7 นี ้ตอบได้เฉพำะผู้ตอบเเบบสอบถำมท่ี
เลือกตอบ “ไมใ่ช”่ ในสว่นของข้อ 6 

8)  พืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเอง
หรือไม่ โดยเเบง่ข้อมลูตำมท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบดงัเดิมระหว่ำง “ใช่” เเละ “ไม่ใช่” หำก
เลือกตอบ “ใช่” หมำยถึง นบัตัง้เเตค่รัง้เเรกท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้เข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ิน  
ได้รับกำรบรรจลุงพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเอง หำกเลือกตอบ “ไม่ใช่” หมำยถึง นบัตัง้เเตค่รัง้
เเรกท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ิน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้ได้รับกำรบรรจุลงจงัหวดัต่ำงพืน้ท่ีท่ี
ไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตน เพรำะหำกเป็นกำรท ำงำนให้กบัท้องถ่ินภำยในภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเต่
เเรกนัน้ เรียกได้ว่ำเป็น “คนในพืน้ท่ี” จะมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเเละควำมคุ้ นเคยกบัพืน้ท่ีนัน้ ๆ 
เข้ำใจภำษำ วฒันธรรม เเละประเพณีมำกกว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็น “คนนอกพืน้ท่ี” ท่ีได้รับกำร
บรรจลุงพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชภ่มูิล ำเนำของตน ซึง่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็น “คนนอกพืน้ท่ี” เหล่ำนีมี้เเนวโน้ม
วำ่จะพยำยำมท ำเร่ืองโอนย้ำยไปท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล ำเนำของตนในภำยหลงั 

9)  อำยุงำนท้องถ่ิน จำกกำรให้ผู้ตอบเเบบสอบถำมกรอกข้อมูลตำมควำมเป็น
จริงนัน้ จงึน ำข้อมลูท่ีได้มำจดักลุ่มโดยเเบง่ช่วงอำยงุำนท้องถ่ินออกเป็น “4-10 ปี” “11-17 ปี” เเละ 
“18 ปีขึน้ไป” ทัง้นีอ้ำยงุำนท้องถ่ิน หมำยถึง ระยะเวลำท่ีท ำงำนให้กับท้องถ่ินเท่ำนัน้ ไม่นบัรวม
ระยะเวลำท่ีท ำงำนให้กบัส่วนอ่ืน ๆ (เช่น ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค เป็นต้น) เเละอำยรุำชกำรเวลำ
ทวีคณู 

10)  เพศของผู้บริหำรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีผู้ตอบเเบบสอบถำม
สงักดัอยู ่น ำเสนอโดยกำรเเบง่ข้อมลูดงัเดมิคือ “ชำย” เเละ “หญิง” 

11)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ท่ีผู้ตอบเเบบสอบถำมสงักดัอยู่ จำกกำรให้กรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริงนัน้ เม่ือรวบรวมข้อมลูจึง
น ำข้อมลูท่ีได้มำจดักลุ่มโดยเเบง่ช่วงระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถ่ินออกเป็น  “1-
4 ปี” “5-8 ปี” เเละ “9 ปีขึน้ไป” 
 ทัง้นี ้ได้มีกำรน ำข้อมูลทั่วไปมำใช้เป็นตัวเเปรในกำรวิเครำะห์กำรให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำ Independent-
Samples T Test และกำรวิเครำะห์ควำมเเปรปรวนทำงเดียว (ANOVA) ซึ่งผู้วิจยัได้เลือกข้อมูล
ทัว่ไปท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักำรวิเครำะห์ข้อมลูรวมทัง้สิน้ 8 ตวัแปร ดงันี ้เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบนั สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กำรได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำร
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ท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่ พืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของ
ตนเองหรือไม ่เเละอำยงุำนท้องถ่ิน 

  
 4.1.2  ผลของข้อมูลท่ัวไป 
 ผู้วิจยัใช้แบบสอบถำมส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไป และใช้สถิติในกำร
วิเครำะห์ข้อมลู คือ คำ่ควำมถ่ีและคำ่ร้อยละ ซึ่งมีจ ำนวนผู้ตอบเเบบสอบถำมทัง้สิน้ 137 คน เเบง่
เป็นเพศชำยร้อยละ 44.85 เเละเพศหญิงร้อยละ 55.15 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอำยุ 31-45 ปี 
ร้อยละ 79.56 เเละสว่นใหญ่จบกำรศกึษำระดบัปริญญำโทถึงร้อยละ 86.03 
 ต ำเเหน่งงำนปัจจุบนัของผู้ตอบเเบบสอบถำมอยู่ในต ำแหน่งปลัดหรือรองปลัดร้อยละ 
49.64 และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (ผอ.กอง) รองผู้อ ำนวยกำรกอง (รอง ผอ.กอง) หรือหวัหน้ำ
ส ำนกัร้อยละ 50.36 ตำมล ำดบั สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ของผู้ตอบเเบบสอบถำม
สว่นใหญ่คือ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลร้อยละ 69.34 และเทศบำลร้อยละ 30.66 ตำมล ำดบั 
 ในด้ำนประวัติกำรท ำงำนนัน้ ผู้ ตอบเเบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำร
ท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกถึงร้อยละ 84.56 เเละโอนย้ำยมำจำกส่วนอ่ืน ๆ ร้อยละ 15.44 ด้ำนพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม่นัน้ เป็นกำรท ำงำนในพืน้ท่ีท่ี
เป็นภมูิล ำเนำของตนเองตัง้เเตเ่เรกร้อยละ 42.75 เเละไมใ่ชภ่มูิล ำเนำของตนเองร้อยละ 57.25 กำร
ท ำงำนของผู้ ตอบเเบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุงำนท้องถ่ินท่ี  4-10 ปี มำกถึงร้อยละ 60.74 
รองลงมำคือ 11-17 ปี ร้อยละ 27.41 และ 18 ปีขึน้ไป ร้อยละ 11.85 ตำมล ำดบั 
 ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผู้ตอบเเบบสอบถำมเเต่ละท่ำนสงักัดอยู่ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชำยจ ำนวนมำกถึงร้อยละ 92.70 เเละผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำเเหน่งท่ี 1-4  ปี ร้อยละ 84.44 กล่ำวคือ ยงัอยู่ในวำระเเรกของกำรด ำรง
ต ำเเหนง่ 
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ตารางท่ี 4.1  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบเเบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    

 ชำย 61 44.85 

 หญิง 75 55.15 

 รวม 136 100.00 

อาย ุ    

 31-45 ปี 109 79.56 

 46 ปีขึน้ไป 28 20.44 

 รวม 137 100.00 

วุฒกิารศึกษา    

 ปริญญำตรี 19 13.97 

 ปริญญำโท 117 86.03 

 รวม 136 100.00 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั    

                                   ปลดั/รองปลดั 68 49.64 

           ผอ./รอง ผอ.กอง/หวัหน้ำส ำนกั 69 50.36 

 รวม 137 100.00 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   

 เทศบำล 42 30.66 

 อบต. 95 69.34 

 รวม 137 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตัง้เเต่เเรกหรือไม่ 

 ใช่ 115 84.56 

 ไม่ใช่ 21 15.44 

 รวม 136 100.00 

นับตัง้เเต่ครัง้เเรกที่ท่านเข้ามาท างานให้กับท้องถิ่น ท่านได้ท างานในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาของท่านหรือไม่ 

 ใช่ 56 42.75 

 ไม่ใช่ 75 57.25 

 รวม 131 100.00 

อายุงานท้องถิ่น    

 4-10 ปี 82 60.74 

 11-17  ปี 37 27.41 

 18 ปีขึน้ไป 16 11.85 

 รวม 135 100.00 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่านสังกัดอยู่เป็น   

 ชำย 127 92.70 

 หญิง 10 7.30 

 รวม 137 100.00 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่านสังกัดอยู่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

 1-4 ปี 114 84.44 

 5-8 ปี 10 7.41 

 9 ปีขึน้ไป 11 8.15 

 รวม 135 100.00 
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4.2  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชการท้องถิ่น 

 
ตารางท่ี 4.2  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรตอบเเบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง

ผู้บริหำรท้องถ่ินกบัข้ำรำชกำรท้องถ่ิน 
 

ข้อค าถามเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ทำ่นสำมำรถท ำงำนร่วมกนักบัผู้บริหำรท้องถ่ินคนปัจจบุนัได้ดี 

 ท ำงำนร่วมกนัได้ด ี 132 96.35 

เกิดปัญหำในกำรท ำงำนร่วมกนั 5 3.65 

 รวม 137 100.00 

2. โดยทัว่ไปแล้วทำ่นไมม่ีปัญหำในกำรปฏิบตังิำนเมื่อมกีำรเปลีย่นผู้บริหำรท้องถ่ิน 

ไมม่ีปัญหำในกำรปฏิบตังิำน 116 85.29 

เกิดปัญหำในกำรปฏิบตัิงำน 20 14.71 

 รวม 136 100.00 

3. ทำ่นสำมำรถหำทำงออกเพื่อเเก้ปัญหำในกำรท ำงำนกบัผู้บริหำรท้องถ่ิน 

สำมำรถแก้ปัญหำได้ 116 86.57 

ไมส่ำมำรถแก้ปัญหำได้ 18 13.43 

 รวม 134 100.00 

4. ทำ่นต้องปรับเปลีย่นวิธีกำรท ำงำนอยำ่งมำกเมื่อมีกำรเปลีย่นผู้บริหำรท้องถ่ิน  

ต้องปรับเปลีย่นอยำ่งมำก 63 47.01 

มีวิธีกำรท ำงำนเหมือนเดิม 71 52.99 

 รวม 134 100.00 

5. ทำ่นเคยถกูแทรกเเซงในกำรท ำงำน   

เคยถกูแทรกแซง 92 68.15 

ไมเ่คยถกูแทรกแซง 43 31.85 

 รวม 135 100.00 
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 จำกตำรำงท่ี 4.2 เป็นตำรำงเเสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้บริหำรท้องถ่ินกับข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน พบวำ่ 
 ค ำถำมท่ี 1 “ท่ำนสำมำรถท ำงำนร่วมกนักบัผู้บริหำรท้องถ่ินคนปัจจบุนัได้ดี” จำกจ ำนวน
ผู้ตอบเเบบสอบถำมจ ำนวน 137 คน เลือกตอบ “ท ำงำนร่วมกนัได้ดี” จ ำนวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.35 เลือกตอบ “เกิดปัญหำในกำรท ำงำนร่วมกนั” จ ำนวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 3.65 
 ค ำถำมท่ี 2 “โดยทั่วไปแล้วท่ำนไม่มีปัญหำในกำรปฏิบตัิงำนเม่ือมีกำรเปล่ียนผู้ บริหำร
ท้องถ่ิน” จำกจ ำนวนผู้ตอบเเบบสอบถำมจ ำนวน 137 คน มีผู้ตอบค ำถำมนีจ้ ำนวน 136 คน ดงันี ้
เลือกตอบ “ไม่มีปัญหำในกำรปฏิบตัิงำน” จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 เลือกตอบ “เกิด
ปัญหำในกำรปฏิบตังิำน” จ ำนวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 14.60 
 ค ำถำมท่ี 3 “ท่ำนสำมำรถหำทำงออกเพ่ือเเก้ปัญหำในกำรท ำงำนกับผู้บริหำรท้องถ่ิน ” 
จำกจ ำนวนผู้ตอบเเบบสอบถำมจ ำนวน 137 คน มีผู้ตอบค ำถำมนีจ้ ำนวน 134 คน ดงันี ้เลือกตอบ 
“สำมำรถแก้ปัญหำได้” จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 เลือกตอบ “ไม่สำมำรถแก้ปัญหำ
ได้” จ ำนวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 13.43 
 ค ำถำมท่ี 4 “ท่ำนต้องปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนอย่ำงมำกเม่ือมีกำรเปล่ียนผู้ บริหำร
ท้องถ่ิน” จำกจ ำนวนผู้ตอบเเบบสอบถำมจ ำนวน 137 คน มีผู้ตอบค ำถำมนีจ้ ำนวน 134 คน ดงันี ้
เลือกตอบ “ต้องปรับเปล่ียนอย่ำงมำก” จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 เลือกตอบ “มีวิธีกำร
ท ำงำนเหมือนเดมิ” จ ำนวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 52.99 
 ค ำถำมท่ี 5 “ทำ่นเคยถกูแทรกเเซงในกำรท ำงำน” จำกจ ำนวนผู้ตอบเเบบสอบถำมจ ำนวน 
137 คน มีผู้ตอบค ำถำมนีจ้ ำนวน 135 คน ดงันี ้เลือกตอบ “เคยถกูแทรกแซง” จ ำนวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.15 เลือกตอบ “ไมเ่คยถกูแทรกแซง” จ ำนวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 31.85 
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4.3  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) 
ของข้าราชการท้องถิ่น 

 
 4.3.1  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบโดยภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.3  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม 
 

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 58 42.34 

Legal Accountability 91 66.42 

Professional Accountability 120 87.60 

Political Accountability 91 66.42 

Overall Accountability  116 84.67 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของผู้ตอบเเบบสอบ 
  ถำมท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 

 

 
ภาพท่ี 4.1  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู   
  ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม  
หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของผู้ตอบเเบบสอบถำมท่ีตอบอยูใ่น   
  ระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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 แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) ได้เเบง่ข้อ
ค ำถำมออกเป็น 5 ข้อ โดยในแตล่ะข้อให้ผู้ตอบเเบบสอบถำมเลือกตอบตำมระดบักำรให้
ควำมส ำคญัเเตล่ะด้ำน ซึง่มีอยู ่5 ระดบัคือ เห็นด้วยมำกท่ีสดุ เห็นด้วยมำก เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย
น้อยท่ีสดุ เเละไมเ่ห็นด้วย แตใ่นกำรน ำข้อมลูท่ีได้มำวิเครำะห์ใช้ผลบวกของคำ่ร้อยละในระดบัเห็น
ด้วยมำกเเละเห็นด้วยมำกท่ีสุดเท่ำนัน้  เ พ่ือให้เห็นภำพชัดเจนมำกยิ่งขึน้เ ก่ียวกับกำรให้
ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบในด้ำนใดมำกท่ีสุดของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน  โดย
แบง่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบออกเป็น 4 ด้ำน คือ 1) ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ
ตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) 2) ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำน
กฎหมำย (Legal Accountability) 3) ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
(Professional Accountability)  4) ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมือง (Political 
Accountability) เเละโดยภำพรวม  (Overall Accountability) ซึง่รำยละเอียดของข้อค ำถำมมีดงันี ้

1) หลังจำกกำรกระจำยอ ำนำจ ท่ำนเห็นด้วยกับกำรท ำงำนตำมสำยบงัคบั
บญัชำโดยให้อ ำนำจกับผู้บริหำรท้องถ่ินมำกขึน้ (Bureaucratic Accountability) 

2) ท่ำนสำมำรถท ำงำนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรท้องถิ่นโดยไม่ขดักบั
กฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ (Legal Accountability) 

3) ทำ่นเห็นด้วยท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะมีสมำคมวิชำชีพเพ่ือพฒันำทกัษะร่วมกนั 
(Professional Accountability) 

4) ท่ำนเห็นด้วยท่ีกำรเลือกตัง้ท้องถิ่นเป็นกระบวนกำรตรวจสอบที่จะท ำให้ได้
นกักำรเมืองท้องถ่ินท่ีมีคณุภำพ (Political Accountability)               

5) โดยรวมเเล้วท่ำนสำมำรถปรับตวัได้หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจซึ่งท ำให้
ท้องถ่ินเข้มเเข็งมำกขึน้ (Overall Accountability) 
 จำกตำรำงท่ี 4.3 เม่ือพิจำรณำกำรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบของข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสดุ ซึ่งผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำก
ไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุดคือร้อยละ  87.60 แตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชัดเม่ือเปรียบเทียบกับ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนอ่ืน ๆ ดงัภำพท่ี 4.1 และเม่ือพิจำรณำข้อมลูโดยภำพรวม
เเล้วพบว่ำ ผู้ตอบเเบบสอบถำมส่วนใหญ่สำมำรถปรับตวัได้หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจซึ่งท ำ
ให้ท้องถ่ินเข้มเเข็งมำกขึน้ มีผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุดคือ ร้อยละ 
84.67 
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 4.3.2  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.4  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมเพศ 
 

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ 
เพศชาย เพศหญิง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 28 45.90 29 38.67 

Legal Accountability 41 67.21 50 66.66 

Professional Accountability 51 83.61 68 90.66 

Political Accountability 45 73.77 46 61.33 

Overall Accountability  51 83.61 64 85.33 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะเพศท่ีตอบอยู่

ในระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 4.2  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู 

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมเพศ   
หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะเพศท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็น

ด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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 จำกตำรำงท่ี 4.4 พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสดุ ซึ่งผลรวมของระดบัเห็น
ด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุด  คือ ร้อยละ 83.61 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศหญิงให้
ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) 
มำกท่ีสดุ มีผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 90.66 สำมำรถ
เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อยำ่งชดัเจนดงัภำพท่ี 4.2 
 
 4.3.3  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.5  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมอำย ุ
 

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ 
31-45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 47 43.12 11 39.28 

Legal Accountability 73 66.97 18 64.29 

Professional Accountability 96 88.07 24 85.72 

Political Accountability 72 66.06 19 67.86 

Overall Accountability  90 82.57 26 92.86 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะชว่งอำยท่ีุ

ตอบอยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 4.3  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู   

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมอำย ุ  
หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะช่วงอำยท่ีุตอบอยูใ่นระดบั

เห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.5 พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยอุยู่ในช่วง 31-45 ปีให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสุด ซึ่ง
ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 88.07 และข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ท่ีมีอำยุตัง้เเต่ 46 ปีขึน้ไปให้ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
(Professional Accountability) มำกท่ีสดุ มีผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำก
ท่ีสดุ คือ ร้อยละ 85.72 สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อย่ำงชดัเจนดงัภำพท่ี 4.3 
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 4.3.4  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามระดับ 
การศึกษา 

 
ตารางท่ี 4.6  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 
 

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 12 63.16 46 39.32 

Legal Accountability 12 63.16 78 66.67 

Professional Accountability 17 89.48 102 87.18 

Political Accountability 14 73.68 76 64.95 

Overall Accountability  16 84.21 99 84.62 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะระดบักำร 
  ศกึษำท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 4.4  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ   
หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะระดบักำรศกึษำท่ีตอบอยู่

ในระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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 จำกตำรำงท่ี 4.6 พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีให้ควำมส ำคญั
กบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสดุ ซึ่ง
ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 89.48 และข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ท่ีมีกำรศึกษำระดบัปริญญำโทให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
(Professional Accountability) มำกท่ีสดุ มีผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำก
ท่ีสดุ คือ ร้อยละ 87.18 สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อย่ำงชดัเจนดงัภำพท่ี 4.4 
 
 4.3.5  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตาม

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 
ตารางท่ี 4.7  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนปัจจบุนั 
 

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ 
ปลัด/รองปลัด ผอ./รองผอ.กอง/หวัหน้าส านัก 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 26 38.23 32 46.38 

Legal Accountability 44 64.71 47 68.11 

Professional Accountability 58 85.29 62 89.86 

Political Accountability 43 63.23 48 69.56 

Overall Accountability  58 85.29 58 84.06 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะต ำแหนง่งำน

ท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 4.5  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนปัจจบุนั  
หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะต ำแหนง่งำนท่ีตอบอยู่ใน

ระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.7 พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งปลัดหรือรองปลัดให้
ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) 
มำกท่ีสุด ซึ่งผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุด คือ ร้อยละ 85.29 และ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง (ผอ.กอง) รองผู้อ ำนวยกำรกอง (รอง ผอ.กอง) 
หรือหวัหน้ำส ำนกั  ให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนว ิชำช ีพ 
(Professional Accountability) มำกท่ีสดุ ซึ่งผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำก
ท่ีสดุ คือ ร้อยละ 89.86 สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อยำ่งชดัเจนดงัภำพท่ี 4.5 
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 4.3.6  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 
ตารางท่ี 4.8  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ 
เทศบาล อบต. 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 21 50.00 37 38.95 

Legal Accountability 27 64.29 64 67.37 

Professional Accountability 37 88.10 83 87.37 

Political Accountability 28 66.67 63 66.31 

Overall Accountability  37 88.10 79 83.16 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะสงักดัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 4.6  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะสงักดัองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน ท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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 จำกตำรำงท่ี 4.8 พบวำ่ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตังิำนอยูใ่นสงักดัเทศบำลให้ควำมส ำคญั
กบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสดุ ซึ่ง
ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 88.10 และข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ท่ีปฏิบตังิำนอยูใ่นสงักดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำร
ถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสดุ มีผลรวมของระดบัเห็นด้วย
มำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุด คือ ร้อยละ 87.37 สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงได้อย่ำง
ชดัเจนดงัภำพท่ี 4.6 
 
 4.3.7  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามการ

บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตัง้เเต่เเรกหรือไม่ 
 
ตารางที่ 4.9  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้
เเตเ่เรกหรือไม ่

 

ความสามารถในการถกู
ตรวจสอบ 

บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ตัง้เเต่เเรก (ลูกหม้อ) 

โอนย้ายมาจากส่วนกลาง/
ส่วนภมิูภาค (ไม่ใช่ลูกหม้อ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 52 45.22 6 28.57 

Legal Accountability 80 69.56 11 52.38 

Professional Accountability 104 90.44 16 76.20 

Political Accountability 80 69.56 11 52.38 

Overall Accountability  99 86.09 17 80.95 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะรูปแบบกำร

บรรจท่ีุตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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ภาพที่ 4.7  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่
เเรกหรือไม ่  

หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะรูปแบบกำรบรรจท่ีุตอบอยู่
ในระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.9 พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีได้รับกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่
เ เรก (เ ป็นล ูกหม้อ ) ให้ควำมส ำค ัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ  
(Professional Accountability) มำกท่ีสดุ ซึ่งผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำก
ท่ีสดุ คือ ร้อยละ 90.44 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีไม่ได้รับกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรก 
ซึ่งโอนย้ำยมำจำกส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค (ไม่ใช่ลกูหม้อ) ให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสดุ มีผลรวมของระดบัเห็น
ด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 76.20 สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อย่ำง
ชดัเจนดงัภำพท่ี 4.7 
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 4.3.8  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามพืน้ที่
ที่ เข้ามาท างานให้กับท้องถิ่นนับตัง้เเต่ครั้งเเรกเป็นภูมิล าเนาของตนเอง
หรือไม่ 

 
ตารางที่  4.10  จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำร

ถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับ
ท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม่ 

 

ความสามารถในการถกู
ตรวจสอบ 

เป็นพืน้ที่ในภมิูล าเนาของตน ไม่ใช่พืน้ที่ในภมิูล าเนาของตน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic  Accountability 26 46.43 30 40.00 

Legal Accountability 42 75.00 46 61.33 

Professional Accountability 53 94.64 63 84.00 

Political Accountability 44 78.57 43 57.33 

Overall Accountability 53 94.64 57 76.00 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละที่แสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะพืน้ที่ท่ี

ข้ำรำชกำรท้องถิ่นเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถิ่นนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกที่ตอบอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4.8  กรำฟแสดงคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ิน
นบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม่ 

หมายเหตุ: คำ่ร้อยละท่ีแสดงในกรำฟด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะพืน้ท่ีท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
เข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึง
เห็นด้วยมำกท่ีสดุ 

 
 ในด้ำนพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม่ 
จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนภำยในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเอง
ตัง้เเต่ครัง้เเรก ให้ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ  (Professional 
Accountability) มำกท่ีสดุ ซึง่ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 
94.64 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเตค่รัง้เเรก  ให้
ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) 
มำกท่ีสุด มีผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุด คือ ร้อยละ 84 สำมำรถ
เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อยำ่งชดัเจนดงัภำพท่ี 4.8 
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 4.3.9  การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ จ าแนกตามอายุ
งานท้องถิ่น 

 
ตารางท่ี 4.11  แสดงจ ำนวนเเละคำ่ร้อยละของกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถใน

กำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนเเละโดยภำพรวม จ ำแนกตำมอำยงุำนท้องถ่ิน 
 

ความสามารถ 
ในการถูกตรวจสอบ 

4-10 ปี 11-17 ปี 18 ปีขึน้ไป 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Bureaucratic Accountability 33 40.25 20 54.05 4 25.00 

Legal Accountability 56 68.30 28 75.68 6 37.50 

Professional Accountability 73 89.03 32 86.49 15 93.75 

Political Accountability 54 65.85 27 72.97 8 50.00 

Overall Accountability 69 84.14 33 89.18 12 75.00 

 
หมายเหตุ: จ ำนวนเเละคำ่ร้อยละท่ีแสดงในตำรำงด้ำนบน คิดจำกผลรวมของแตล่ะชว่งอำยงุำน

ท้องถ่ินท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
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 จำกตำรำงท่ี 4.11 พบวำ่ 
1) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุงำนท้องถ่ินอยู่ในช่วง 4-10 ปีให้ควำมส ำคญักับ

ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสุด ซึ่ง
ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 89.03 

2) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยงุำนท้องถ่ินอยู่ในช่วง 11-17 ปีให้ควำมส ำคญักบั
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสุด ซึ่ง
ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 86.49 

3) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุงำนท้องถ่ินตัง้เเต่ 18 ปีขึน้ไปให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสุด ซึ่ง
ผลรวมของระดบัเห็นด้วยมำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสดุ คือ ร้อยละ 93.75 
 ทัง้นี ้สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งได้อยำ่งชดัเจนดงัภำพท่ี 4.9 
 
4.4  การวิเคราะห์ตัวแปรด้านข้อมูลทั่วไปกับการให้ความส าคัญต่อความ 
 สามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) 
 
 4.4.1  การวิเคราะห์ด้วยค่า Independent-samples T Test 
 ใช้เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถูตรวจสอบ 
(Accountability) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 จ ำเเนกตำมเพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน
ปัจจุบนั สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กำรได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่
เเรกหรือไม่ และพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ินนับตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเอง
หรือไม ่ดงันี ้
  4.4.1.1  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ

ในกำรถกูตรวจสอบ จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนเพศ 

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนเพศ 

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
 H0 : µชำย = µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Bureaucratic Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 
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 H1 : µชำย ≠ µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Bureaucratic Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมน่ำจะเป็น) = 0.83, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกว่ำคำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µชำย = µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Legal Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั  

 H1 : µชำย ≠ µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Legal Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.88, α (ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µชำย = µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Professional Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µชำย ≠ µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Professional Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.44, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0  

    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µชำย = µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Political Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µชำย ≠ µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Political Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.44, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µชำย = µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Overall Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 
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 H1 : µชำย ≠ µหญิง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่
    Overall Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมน่ำจะเป็น) = 0.23, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกว่ำคำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญั
ต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนเพศ โดยใช้กำร
วิเครำะห์ด้วยคำ่ Independent-Samples T Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.12  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนเพศ 
 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

เพศชาย เพศหญิง 
t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 2.90 1.33 2.85 1.23 0.22 0.83 

Legal Accountability 3.64 0.95 3.61 1.00 0.15 0.88 

Professional Accountability 4.18 1.09 4.31 0.82 -0.77 0.44 

Political Accountability 3.87 1.16 3.71 1.24 0.78 0.44 

Overall Accountability 3.85 0.98 4.03 0.72 -1.20 0.23 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.12 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมสถำนภำพด้ำนเพศ พบวำ่ ไมมี่ควำมเเตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบไม่ต่ำงจำกเพศหญิง ทัง้สองเพศให้ควำมส ำคัญท่ีมีเเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกัน 
กลำ่วคือ จำกคำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.12 นัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้
ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำ (Bureaucratic 
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Accountability) น้อยท่ีสุด โดยเพศชำยมีคำ่เฉล่ียเท่ำกับ 2.90 เพศหญิงมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 2.85
และข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพศชำยและเพศหญิงให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ
ด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) ในระดบัมำกท่ีสดุ ซึ่งเพศชำยมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.18 
เพศหญิงมีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.31 
  4.4.1.2  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ

ในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำย ุ

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำย ุ

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
 H0 : µ31-45 ปี = µ46 ปีขึน้ไป    กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำย ุ46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ31-45 ปี ≠ µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.96, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µ31-45 ปี = µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั  

 H1 : µ31-45 ปี ≠ µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.89, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µ31-45 ปี = µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ31-45 ปี ≠ µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.66, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 
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    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µ31-45 ปี = µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ31-45 ปี ≠ µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.43, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µ31-45 ปี = µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ31-45 ปี ≠ µ46 ปีขึน้ไป กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.27, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 31-45 ปีและอำย ุ46 ปีขึน้ไป
ให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ ไม่แตกตำ่งกนั 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำยุ โดยใช้กำร
วิเครำะห์ด้วยคำ่ Independent-Samples T Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.13  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำย ุ

 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

31-45 ปี 46 ปีขึน้ไป 
t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 2.88 1.26 2.89 1.32 -0.05 0.96 

Legal Accountability 3.61 0.99 3.64 0.91 -0.14 0.89 

Professional Accountability 4.27 0.97 4.18 0.86 0.44 0.66 

Political Accountability 3.72 1.23 3.93 1.12 -0.80 0.43 

Overall Accountability 3.91 0.89 4.11 0.63 -1.12 0.27 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.13 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมสถำนภำพด้ำนอำย ุพบวำ่ ไมมี่ควำมเเตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
   ข้ำรำชกำรท้อง ถ่ินท่ีมีอำยุอยู่ในช่วง  31-45 ปีให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบไม่ต่ำงจำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ  46 ปีขึน้ไป ทัง้สองช่วง
อำยุให้ควำมส ำคญัท่ีมีเเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกนั จำกค่ำเฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.13 
ด้ำนบนนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุอยู่ในช่วง 31-45 ปีและอำยุ 46 ปีขึน้ไปให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) น้อย
ท่ีสดุ ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยอุยู่ในช่วง 31-45 ปีมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 2.88 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมี
อำย ุ46 ปีขึน้ไปมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 2.89 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยอุยู่ในช่วง 31-45 ปีและอำย ุ
46 ปีขึน้ไปให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional 
Accountability) ในระดบัมำกท่ีสุด โดยข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุอยู่ในช่วง 31-45 ปีมีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 4.27 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุ 46 ปีขึน้ไปมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.18 ซึ่งมีคำ่เฉล่ียท่ีใกล้เคียง
กนั  
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  4.4.1.3  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ
ในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
 H0 : µป.ตรี = µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability  
    ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µป.ตรี ≠ µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability  
    แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.12, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µป.ตรี = µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability  
    ไมแ่ตกตำ่งกนั  

 H1 : µป.ตรี ≠ µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability  
    แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.85, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µป.ตรี = µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability  
    ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µป.ตรี ≠ µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability  
    แตกตำ่งกนั 
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 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.50, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0  

    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µป.ตรี = µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability  
    ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µป.ตรี ≠ µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability  
    แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.48, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µป.ตรี = µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability  
    ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µป.ตรี ≠ µป.โท กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและ 
    ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability  
    แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 1.00, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและ
ปริญญำโทให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ ไม่
แตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  

   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ โดยใช้กำร
วิเครำะห์ด้วยคำ่ Independent-Samples T Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.14  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 3.32 1.34 2.83 1.24 1.57 0.12 

Legal Accountability 3.58 1.07 3.62 0.96 -0.19 0.85 

Professional Accountability 4.11 1.20 4.26 0.90 -0.68 0.50 

Political Accountability 3.95 1.13 3.74 1.23 0.71 0.48 

Overall Accountability 3.95 0.91 3.95 0.84 -0.01 1.00 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.14 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมระดบักำรศกึษำ พบวำ่ ไมมี่ควำมเเตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบไม่ตำ่งจำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำโท ทัง้
สองระดบักำรศกึษำให้ควำมส ำคญัท่ีมีเเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกนั  จำกคำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงใน
ตำรำงท่ี 4.14 ด้ำนบนนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและระดบัปริญญำโท
ให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำ  (Bureaucratic 
Accountability) ในระดบัน้อยท่ีสุด ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีมีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 3.32 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศึกษำระดับปริญญำโทมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ  2.83 และ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับปริญญำโทให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) ในระดบัมำกท่ีสดุ 
โดยข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.11 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมี
กำรศกึษำระดบัปริญญำโทมีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.26  
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  4.4.1.4  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ
ในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมต ำแหนง่งำนปัจจบุนั 

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมต ำแหนง่งำนปัจจบุนั 

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
 H0 : µปลดั/รองปลดั = µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง

ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 
     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ 

Bureaucratic Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µปลดั/รองปลดั ≠ µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

      กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่  
      Bureaucratic Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.34, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µปลดั/รองปลดั = µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal  
     Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั  

 H1 : µปลดั/รองปลดั ≠ µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal  
     Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.75, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 
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    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µปลดั/รองปลดั = µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง

ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 
     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่  
     Professional Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µปลดั/รองปลดั ≠ µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่  
     Professional Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.98, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µปลดั/รองปลดั = µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ Political  
     Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µปลดั/รองปลดั ≠ µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ Political  
     Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.90, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µปลดั/รองปลดั = µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง

ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 
     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall  
     Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 
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 H1 : µปลดั/รองปลดั ≠ µผอ./รองผอ./หวัหน้ำส ำนกั กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยูใ่นต ำแหนง่ปลดั/รอง
ปลดั และต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวย 

     กำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall  
     Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.92, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งปลัด /รองปลัด และ
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง/รองผู้อ ำนวยกำรกอง/หวัหน้ำส ำนกัให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ ไม่แตกตำ่งกัน อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05  
   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนปัจจบุนัโดยใช้กำร
วิเครำะห์ด้วยคำ่ Independent-Samples T Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.15  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ จ ำแนกตำมต ำแหนง่งำนปัจจบุนั 
 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

ปลัด/รองปลัด 
ผอ./รองผอ.กอง/
หัวหน้าส านัก t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 2.78 1.29 2.99 1.24 -0.95 0.34 

Legal Accountability 3.65 1.00 3.59 0.96 0.32 0.75 

Professional Accountability 4.25 1.03 4.25 0.86 0.02 0.98 

Political Accountability 3.78 1.20 3.75 1.23 0.12 0.90 

Overall Accountability 3.94 0.94 3.96 0.74 -0.11 0.92 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.15 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมต ำแหนง่งำนปัจจบุนั พบวำ่ ไมมี่ควำมเเตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งปลดัหรือรองปลดัให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบไม่ต่ำงจำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง 
รองผู้ อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส ำนัก ทัง้สองกลุ่มให้ควำมส ำคัญท่ีมีเเนวโน้มไปในทิศทำง
เดียวกนั จำกคำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.15 ด้ำนบนนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่ง
ปลัดหรือรองปลัด และต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำรกอง รองผู้ อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส ำนักให้
ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำ  (Bureaucratic 
Accountability) ในระดบัน้อยที่สดุ ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่อยู ่ในต ำแหน่งปลดัหรือรองปลดัมี
คำ่เฉล่ียเท่ำกับ 2.78 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง รองผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหวัหน้ำส ำนกัมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 2.99 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งปลดัหรือรองปลดั
และต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำรกอง รองผู้ อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส ำนักให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) ในระดบัมำกท่ีสดุ 
โดยข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีอยู่ในต ำแหน่งปลดัหรือรองปลดัมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.25 ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ท่ีอยู่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง รองผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหวัหน้ำส ำนกัมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.25 
ซึง่มีคำ่เฉล่ียเทำ่กนั 
  4.4.1.5  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ

ในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) 

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) 

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
 H0 : µเทศบำล = µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic  
    Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µเทศบำล ≠ µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic  
    Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.15, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 
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    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µเทศบำล = µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability ไม ่
    แตกตำ่งกนั  

 H1 : µเทศบำล ≠ µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability แตก 
    ตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.45, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µเทศบำล = µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
    ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µเทศบำล ≠ µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
    แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.78, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µเทศบำล = µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability ไม ่
    แตกตำ่งกนั 

 H1 : µเทศบำล ≠ µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability  
    แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.56, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 
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    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µเทศบำล = µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability ไม ่
    แตกตำ่งกนั 

 H1 : µเทศบำล ≠ µอบต. กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักดัเทศบำลและองค์กำรบริหำรสว่น
    ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability แตก
    ตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.36, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินสงักัดเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ 
ไมแ่ตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  

   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยคำ่ Independent-Samples T Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.16  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนกตำมสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) 

 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

เทศบาล อบต. 
t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 3.12 1.29 2.78 1.25 1.46 0.15 

Legal Accountability 3.71 0.89 3.58 1.01 0.75 0.45 

Professional Accountability 4.21 1.00 4.26 0.93 -0.28 0.78 

Political Accountability 3.86 1.20 3.73 1.22 0.59 0.56 

Overall Accountability 4.05 0.73 3.91 0.89 0.91 0.36 
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   จำกตำรำงท่ี 4.16 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) พบว่ำ ไม่มีควำมเเตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิตท่ีิระดบั 0.05  
   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสังกัดเทศบำลให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบไม่ต่ำงจำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสงักัดองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ทัง้สองให้
ควำมส ำคญัท่ีมีเเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกนั จำกคำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.16 ด้ำนบนนัน้ 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสงักดัเทศบำลและสงักดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ให้
ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำ  (Bureaucratic 
Accountability) ในระดบัน้อยท่ีสุด ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสงักัดเทศบำลมีคำ่เฉล่ีย
เท่ำกับ 3.12 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 2.78 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสังกัดเทศบำลและสงักัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ  
(Professional Accountability) ในระดบัมำกท่ีสดุ โดยข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในสงักดั
เทศบำลมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.21 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (อบต.) มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.26 ซึง่มีคำ่เฉล่ียท่ีใกล้เคียงกนั 
  4.4.1.6  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ

ในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรได้รับ
บรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ 

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่
เเรกหรือไม ่

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
 H0 : µลกูหม้อ = µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µลกูหม้อ ≠ µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability แตกตำ่งกนั  
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 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 1.61, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µลกูหม้อ = µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั  

 H1 : µลกูหม้อ ≠ µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability แตกตำ่งกนั  

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.45, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µลกูหม้อ = µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µลกูหม้อ ≠ µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.06, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0   

    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µลกูหม้อ = µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µลกูหม้อ ≠ µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.16, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µลกูหม้อ = µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µลกูหม้อ ≠ µไม่ใช่ลกูหม้อ กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไมไ่ด้เป็นลกูหม้อให้ 
    ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability แตกตำ่งกนั 
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 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.09, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีได้รับกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ตัง้เเตเ่เรก (เป็นลกูหม้อ) และกลุ่มท่ีไม่ได้รับกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรก ซึ่งโอนย้ำย
มำจำกส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค (ไม่ใช่ลูกหม้อ) ให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนตำ่ง ๆ ไมแ่ตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรได้รับบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่ โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำ Independent-Samples T 
Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.17  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู

ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรได้รับบรรจุ
เป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ 

 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

บรรจุเป็นข้าราชการ
ท้องถิ่นตัง้เเต่เเรก 

(ลูกหม้อ) 

โอนย้ายมาจากส่วนกลาง/
ส่วนภมิูภาค 

(ไม่ใช่ลูกหม้อ) t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 2.95 1.26 2.52 1.33 1.41 1.61 

Legal Accountability 3.65 0.95 3.48 1.12 0.76 0.45 

Professional Accountability 4.32 0.87 3.90 1.22 1.88 0.06 

Political Accountability 3.83 1.22 3.43 1.22 1.42 0.16 

Overall Accountability 4.01 0.82 3.67 0.91 1.72 0.09 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.17 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมสถำนภำพกำรได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่  พบว่ำ ไม่มีควำมเเตกต่ำง
กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีได้รับกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรก (เป็น
ลกูหม้อ) ให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบไม่ตำ่งจำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีไม่ได้
รับกำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรก ซึ่งโอนย้ำยมำจำกส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค (ไม่ใช่
ลกูหม้อ) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินทัง้สองสถำนภำพให้ควำมส ำคญัท่ีมีเเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกนั จำก
คำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.17 ด้ำนบนนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลกูหม้อและไม่ใช่ลกูหม้อ
ให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำ  (Bureaucratic 
Accountability) ในระดบัน้อยที่สดุ ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่เป็นลกูหม้อมีคำ่เฉลี่ย เท่ำกับ 2.95 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีไม่ใช่ลกูหม้อมีคำ่เฉล่ียเท่ำกับ 2.52 และข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลูกหม้อและ
ไม่ใช่ลูกหม้อให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ  (Professional 
Accountability) ในระดบัมำกท่ีสุด โดยข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นลูกหม้อมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.32 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีไมใ่ชล่กูหม้อมีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.90 
 จำกตำรำงท่ี 4.12-4.17 สรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนเพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน
ปัจจบุนั สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เเละ สถำนภำพกำรได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำร
ท้องถิ่นตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ ไม่มีผลตอ่กำรให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบท่ี
เเตกตำ่งกนัของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเม่ือเเยกวิเครำะห์ตำมปัจจยัดงักลำ่วท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05  
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีจ ำเเนกตำมปัจจัยข้ำงต้นให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ ค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน เช่น หำกให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability)น้อยท่ีสดุ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินตำม
ปัจจยัดงักลำ่วก็จะให้ควำมส ำคญัน้อยท่ีสดุเหมือนกนั และให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำร
ถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสุด ก็จะมีเเนวโน้มกำรให้
ควำมส ำคญัมำกท่ีสดุเชน่เดียวกนั เป็นต้น 
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  4.4.1.7  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ
ในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมพืน้ที่ท่ีเข้ำมำท ำงำน
ให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม ่

   1)  กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็น
ภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม ่      

    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 

H0 : µภูมิล ำเนำตนเอง = µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ
ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  

     ให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 
ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µภูมิล ำเนำตนเอง ≠ µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability  
      แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.80, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0 

    (2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µภูมิล ำเนำตนเอง = µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability  
      ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µภูมิล ำเนำตนเอง ≠ µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability  
      แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมน่ำจะเป็น) = 0.01, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P น้อยกว่ำคำ่ α 
(เทำ่กบั sig.) จงึปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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    (3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 
 H0 : µภูมิล ำเนำตนเอง = µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability  
      ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µภูมิล ำเนำตนเอง ≠ µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ
ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  

      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability  
      แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมน่ำจะเป็น) = 0.05, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P เทำ่กบัคำ่ α 
(เทำ่กบั sig.) จงึปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1  

    (4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µภูมิล ำเนำตนเอง = µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability  
      ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µภูมิล ำเนำตนเอง ≠ µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability  
      แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมน่ำจะเป็น) = 0.02, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P น้อยกว่ำคำ่ α 
(เทำ่กบั sig.) จงึปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

    (5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 
 H0 : µภูมิล ำเนำตนเอง = µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก  
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability  
      ไมแ่ตกตำ่งกนั 
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 H1 : µภูมิล ำเนำตนเอง ≠ µไม่ใช่ภูมิล ำเนำตนเอง  กลุม่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในภมูิล ำเนำและ 
      ไมไ่ด้ท ำงำนในภมูิล ำเนำของตนเองตัง้แตแ่รก 
      ให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability  
      แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมน่ำจะเป็น) = 0.00, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P น้อยกว่ำคำ่ α 
(เทำ่กบั sig.) จงึปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1

   สรุปได้ว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ินภำยใน
พืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล ำเนำของตนเองตัง้เเตค่รัง้เเรกและกลุ่มท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่
ภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเตค่รัง้เเรก ให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำมสำย
บงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) ไม่แตกตำ่งกัน อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05  
   เเต่กำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
กฎหมำย (Legal Accountability) ด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) ด้ำนกำรเมือง 
(Political Accountability) เเละโดยภำพรวม (Overall Accountability) แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 

   2)  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ิน
นับตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่   โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำ Independent-
Samples T Test เเสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 4.18  กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนกตำมพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับ
ท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม่ 

 

ความสามารถ 

ในการถกูตรวจสอบ 

เป็นพืน้ที่ใน 

ภมิูล าเนาของตน 

ไม่ใช่พืน้ที่ใน
ภมิูล าเนาของตน t P 

   S.D.    S.D. 

Bureaucratic Accountability 2.91 1.31 2.85 1.26 0.25 0.80 

Legal Accountability 3.89 0.85 3.44 1.03 2.76 0.01 

Professional Accountability 4.46 0.66 4.13 1.11 1.99 0.05 

Political Accountability 4.05 0.96 3.56 1.37 2.42 0.02 

Overall Accountability 4.18 0.51 3.77 1.02 2.98 0.00 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.18 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบควำมเเตกตำ่งของ
กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) ด้ำนต่ำง ๆ จ ำแนก
ตำมพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภมูิล ำเนำของตนเองหรือไม่ พบวำ่  
    (1)  กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำม
สำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) ไม่มีควำมเเตกต่ำงกันอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำนี  ้ ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินทัง้สองประเภท คือ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนภำยในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล ำเนำของ
ตนเองตัง้เเตค่รัง้เเรกและท่ีเข้ำมำท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเตค่รัง้เเรกนัน้  ให้
ควำมส ำคญัด้ำนนีน้้อยท่ีสดุ ซึ่งในกำรให้ควำมส ำคญัดงักล่ำวมีเเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกนั ไม่
เเตกตำ่งกนัมำกนกั สงัเกตได้จำกคำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.18 นัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำ
มำท ำงำนภำยในพืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล ำเนำของตนเองมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 2.91 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชภ่มูิล ำเนำของตนเองมีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 2.85 มีคำ่เฉล่ียท่ีใกล้เคียงกนั 
    (2)  ด้ำนท่ีมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
มีดงันี ้ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) ควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ
ด้ำนกำรเมือง (Political Accountability) เเละ โดยภำพรวม  (Overall Accountability) โดย
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ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่เข้ำมำท ำงำนภำยในพืน้ที่ที่เป็นภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเตค่รัง้ เเรก ให้
ควำมส ำคญักบัด้ำนตำ่ง ๆ ดงัท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นมำกกว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนในพืน้ท่ี
ท่ีไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเต่ครัง้เเรก  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินทัง้สองประเภทนัน้ต่ำงให้
ควำมส ำคัญในด้ำนดังกล่ำวมำกท่ีสุด แต่เม่ือเปรียบเทียบกันเเล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนภำยในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเองให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชภ่มูิล ำเนำของตนเองอย่ำงเห็นได้ชดั จำกคำ่เฉล่ีย (  ) ท่ีเเสดงในตำรำงท่ี 4.18 
นัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนภำยในพืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล ำเนำของตนเองมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.46 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชภ่มูิล ำเนำของตนเองมีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.13  
 
 4.4.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
 ใช้เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรใ ห้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบ (Accountability) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 จ ำแนกตำมกลุม่อำยงุำนท้องถ่ิน 
  4.4.2.1  กำรทดสอบสมมติฐำนกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมกลุม่อำยงุำนท้องถ่ิน 
  หมำยเหตุ: µ1 หมำยถึง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยุงำนท้องถ่ิน 4-10 ปี µ2 

หมำยถึง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีอำยงุำนท้องถ่ิน 11-17 ปี และ µ3 หมำยถึง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมี
อำยงุำนท้องถ่ิน 18 ปีขึน้ไป 
   1)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic Accountability 

 H0 : µ1 = µ2 = µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic  
    Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Bureaucratic  
    Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.15, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   2)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal Accountability 

 H0 : µ1 = µ2 = µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal  
    Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 
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 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Legal  
    Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.06, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   3)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional Accountability 

 H0 : µ1 = µ2 = µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional  
    Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Professional  
    Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.44, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   4)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Political Accountability 

 H0 : µ1 = µ2 = µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Political  
    Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Political  
    Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.16, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

   5)  กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall Accountability 

 H0 : µ1 = µ2 = µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall  
    Accountability ไมแ่ตกตำ่งกนั 

 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 กลุม่อำยงุำนท้องถ่ินตำ่ง ๆ ให้ควำมส ำคญัตอ่ Overall  
    Accountability แตกตำ่งกนั 

 P (ควำมนำ่จะเป็น) = 0.56, α(ระดบันยัส ำคญั) = 0.05 ดงันัน้ คำ่ P มำกกวำ่คำ่ α 
(เทำ่กบัไม ่sig.) จงึยอมรับ H0

  สรุปได้ว่ำกลุ่มอำยุงำนท้องถ่ินให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบ (Accountability) ไมเ่เตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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  4.4.2.2  ผลของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุงำนท้องถ่ิน ด้วยกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (ANOVA) แสดงในตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงคำ่สถิตเิปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ

ในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำยุงำน
ท้องถ่ิน 

 
ความสามารถ 

ในการถูกตรวจสอบ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df Sum of 
Square 

Mean 
Square 

F P 

Bureaucratic Accountability ระหวำ่งกลุม่ 2 6.02 3.01   

    1.92 0.15 

ภำยในกลุม่ 132 206.84 1.57   

รวม 134 212.86    

Legal Accountability ระหวำ่งกลุม่ 2 5.31 2.66   

    2.92 0.06 

ภำยในกลุม่ 132 120.17 0.91   

รวม 134 125.48    

Professional Accountability ระหวำ่งกลุม่ 2 1.43 0.72   

    0.83 0.44 

ภำยในกลุม่ 132 113.43 0.86   

รวม 134 114.86    

Political Accountability ระหวำ่งกลุม่ 2 5.35 2.67   

    1.84 0.16 

ภำยในกลุม่ 132 191.59 1.45   

รวม 134 196.93    

Overall Accountability ระหวำ่งกลุม่ 2 0.86 0.43   

    0.60 0.56 

ภำยในกลุม่ 132 95.78 0.73   

รวม 134 96.64    

 



 83 

 จำกตำรำงท่ี 4.19 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของกำรให้
ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ (Accountability) จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุงำน
ท้องถ่ินนัน้ไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ข้ำรำชกำรท้องถิ่นท่ีท ำงำนให้กบัท้องถิ่นมำระยะเวลำนำนมำกน้อยเพียงใด ไม่มีผลตอ่
กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนตำ่ง  ๆ ที่แตกตำ่งกนั ถึงเเม้จะ
ท ำงำนให้กบัท้องถิ่นมำเพียง 4 ปีหรือมำกกว่ำ 18 ปี ทกุช่วงอำยงุำนท้องถ่ินก็มีควำมเห็นที่มี
เเนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกนั เเสดงให้เห็นว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถิ่นรุ่นใหม่เเละรุ่นอำวโุสตำ่งให้
ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรทกุด้ำนเหมือนกนั ยกตวัอย่ำงเช่น หำกให้ควำมส ำคญักบั
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพมำกที่สดุ  ทัง้ข้ำรำชกำรท้องถิ่นรุ่นใหม่เเละรุ่น
อำวโุสจะให้ควำมส ำคญัมำกที่สดุเช่นเดียวกนั เป็นต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปัจจยัด้ำนอำยงุำน
ท้องถ่ินจึงไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่กำรให้ควำมส ำคญัท่ีเเตกต่ำงกัน  
 
4.5  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 ในกำรสมัภำษณ์เช ิงล ึกข้ำรำชกำรท้องถิ ่นนัน้  ได้ม ีกำรตัง้ค ำถำมโดยเเบง่ตำม
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำน คือ 

1)  ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic  
Accountability) 

2)  ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) 
3)  ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional 

Accountability) 
4)  ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกำรเมือง (Political Accountability)   

 โดยได้ท ำกำรสมัภำษณ์เชิงลึกข้ำรำชกำรท้องถ่ินต ำเเหน่งปลดัเทศบำลเเละปลดัองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล (อบต.) จ ำนวน 4 คน รำยละเอียดเเสดงในตำรำงตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.20  รำยละเอียดของผู้ให้สมัภำษณ์เชิงลกึ 
 

สังกัดอปท. ต าแหน่ง ประวัติการโอนย้าย อายุงานท้องถิ่น 

1. เทศบำลต ำบลบ้ำนถ ำ้ ปลดัเทศบำล โอนย้ำยภำยในท้องถ่ิน  17 ปี 

2. เทศบำลต ำบลห้วยลำน ปลดัเทศบำล โอนย้ำยมำจำกสว่นกลำง 
ข้ำรำชกำรสงักดักรมกำรปกครอง 

17 ปี 

3. องค์กำรบริหำรสว่น 

    ต ำบลคือเวียง 
ปลดัองค์กำรบริหำร 
สว่นต ำบล 

โอนย้ำยภำยในท้องถ่ิน  17 ปี 

4. องค์กำรบริหำรสว่น 

    ต ำบลดอกค ำใต้ 

ปลดัองค์กำรบริหำร 
สว่นต ำบล 

โอนย้ำยภำยในท้องถ่ิน 17 ปี 

  
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินในปัจจุบนัมีควำมพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลำ เน่ืองจำกกำร
ท ำงำนท่ีถกูเน้นย ำ้เร่ืองควำมโปร่งใสเเละกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึน้  เม่ือข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินสำมำรถพฒันำตนเองให้ทนักับกระเเสปัจจุบนั ก็จะเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบในด้ำนท่ีเเตเ่ดมินัน้ไมไ่ด้ให้ควำมส ำคญัมำกนกั เน่ืองจำกก่อนท่ีจะมีกำรกระจำยอ ำนำจ 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำงำนตำมค ำสัง่เเละปฏิบตัติำมกฎระเบียบ จงึให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถ
ในกำรถกูตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) เเละควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) เป็นอย่ำงยิ่ง เเตห่ลงัจำกท่ีมีกำรกระจำย
อ ำนำจ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเพิ่มควำมใส่ใจเเละให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) เเละควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำน
กำรเมือง (Political Accountability) มำกขึน้ เเละนอกจำกนัน้ยงัพร้อมให้ตนเองถกูตรวจสอบอยู่
เสมอจำกทุกฝ่ำย คือ หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค องค์กรอิสระ ฝ่ำยกำรเมือง
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน เเละท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีเข้ำมำมีบทบำทในภำยหลงั คือ ประชำชน เเละ
เม่ือถูกตรวจสอบว่ำมีควำมผิดจริง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องพร้อมท่ีจะรับผิดจำกกำรกระท ำนัน้ ๆ 
ด้วยเหตนีุข้้ำรำชกำรท้องถิ่นจึงต้องปฏิบตัิหน้ำที่ที่ต้องท ำให้ทกุฝ่ำยพึงพอใจ  หำกเกิดควำม
ขัดเเย้งขึน้กับฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ย่อมมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลเสียต่อตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินเอง 
ดงันัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องมีวิธีกำรท่ีจะสร้ำงสมดลุหรือให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรถูกตรวจสอบในทุกด้ำน ๆ อย่ำงพอดีเเละสมดลุเพียงพอท่ีจะท ำให้หน้ำท่ีกำรงำนนัน้มีควำม
รำบร่ืน เป็นกำรกระตุ้นให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำงำนด้วยควำมกระตือรือร้นเเละกล้ำท่ีจะเเสดงควำม
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คิดเห็นมำกขึน้ ถึงเเม้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ
ตำมสำยบงัคบับญัชำเเละควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกฎหมำยเหมือนเดิม  เเต่ยังมี
รำยละเอียดเพิ่มเติมท่ีต้องปรับเปล่ียนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เน่ืองจำกกำรท ำงำนท่ีต้อง
ใกล้ชิดประชำชนในท้องถ่ินมำกขึน้ จำกข้อมลูท่ีได้จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึกปลดัเทศบำลเเละปลดั
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งเป็นตวัเเทนของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน เเละโดยต ำเเหน่งเเล้วถือว่ำเป็น
ผู้บงัคบับญัชำของข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่สงักดัอยู ่ในเทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(อบต.) นัน้ ๆ ได้ตอบค ำถำมเเละเเสดงควำมคิดเห็น โดยสำมำรถแบง่กำรวิเครำะห์ออกเป็น 4 
ด้ำน ดงันี ้
 
 4.5.1  ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา (Bureaucratic 

Accountability) 
 กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้ต้องท ำงำนอยู่ภำยใต้กฎระเบียบท่ีเคร่งครัด เป็นกำร
ปฏิบตัิตำมค ำสัง่หรือตำมหนงัสือสัง่กำร มีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนน้อย หำกท ำผิดกฎระเบียบ
จะถกูตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนส่วนกลำงเเละองค์กรอิสระ อย่ำงเช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ (ป.ป.ช.) และส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่ง
หำกตรวจสอบพบวำ่มีควำมผิดจริง ก็จะถกูลงโทษทำงวินยัตำมควำมผิดท่ีได้กระท ำไว้ ในบำงครัง้
อำจจะร้ำยเเรงถึงขัน้ให้ออกจำกรำชกำร สง่ผลให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในต ำเเหน่ง
ปลดัต้องท ำงำนตำมท่ีได้รับค ำสัง่มำโดยไมข่ำดตกบกพร่อง  
 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน มกัจะถูกตรวจสอบอยู่เสมอ 
เพรำะเป็นผู้ น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ปลัดท้องถ่ินทุกคนคือข้ำรำชกำรสูงสุดของ
องค์กรนัน้ มีกำรตรวจสอบในเร่ืองของวินัย หำกท ำผิดก็จะโดนตัง้กรรมกำร
สอบสวนเหมือนกบัข้ำรำชกำรทัว่ไป... 
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินโดนตรวจสอบเหมือนนักกำรเมืองเน่ืองจำกท ำงำน
เช่ือมโยงกนั เเตต้่องไม่มองในส่วนของฝ่ำยกำรเมืองหรือฝ่ำยสมำชิกส่วนท้องถ่ิน 
ต้องมองในส่วนของผู้บริหำร เพรำะผู้บริหำรกับข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องท ำงำน
ร่วมกัน ข้ำรำชกำรน ำนโยบำยของผู้บริหำรมำปฏิบัติ  รวมถึงนโยบำยของทำง
รัฐบำล จงัหวดั เเละอ ำเภอด้วย เเละทัง้สองฝ่ำยต้องถกูตรวจสอบ ถือว่ำเป็นกำร
ปฏิบตังิำนของท้องถ่ินนัน้ 
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 ในส่วนของกำรตรวจสอบ อนัดบัเเรกท่ีถกูตรวจสอบ คือ กำรมีส่วนร่วม 
เพรำะท้องถ่ินถกูเน้นย ำ้ในเร่ืองของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เร่ืองหลกัธรร-
มำภิบำล ยกตวัอย่ำงเช่น กำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในกรณีนีห้ำกงำนมีมูลค่ำ 100,000 
บำทขึน้ไป จะใช้กำรสอบรำคำหรือประกวดรำคำ โดยจะให้ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรจัดซือ้ของ กำรตรวจงำน หรือในกำรจัดท ำเเผนท้องถ่ิน ต้องให้
ประชำชนเข้ำมำมีสว่นร่วม ทัง้กำรจดัท ำประชำคม กำรถำมปัญหำ เเละกำรเสนอ
ปัญหำ/ควำมต้องกำรตำ่ง ๆ เพ่ือน ำมำใช้ในเร่ืองของกำรปฏิบตังิำน 
 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 
 
ในกำรถูกตรวจสอบ นอกจำกกำรเลือกตัง้แล้วประชำชนยังสำมำรถรวบรวม
รำยช่ือเพ่ือขอถอดถอนนกักำรเมืองท้องถ่ินได้ แต่ส ำหรับข้ำรำชกำรท้องถ่ินยงัไม่
เคยเกิดกรณีดงักลำ่ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถถกูตรวจสอบได้จำกประชำชน มี
กำรกระท ำผิดด้ำนกำรท ำงำนบ้ำง คือ ผิดด้ำนระเบียบวินัยรำชกำรเเละมีกำร
ท ำงำนผิดพลำด คณะกรรมกำรระดับจังหวัดจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรเข้ำมำ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ำหำกเป็นปัญหำเล็ก ๆ น้อย ๆ ท้องถ่ินก็สำมำรถท ำกำร
ตรวจสอบกนัเองได้ ตวัปลดัยงัไม่เคยเจอสถำนกำรณ์เช่นนัน้แตไ่ด้รับทรำบข้อมลู
จำกปลดัทำ่นอ่ืน 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 เเตใ่นปัจจบุนัท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กบัท้องถ่ิน ผู้บริหำรท้องถ่ินเข้ำมำมีบทบำทเเละมี
อ ำนำจในงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลมำกขึน้  อีกทัง้ประชำชนท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วมเเละสำมำรถ
ติดตำมกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท.) ในพืน้ท่ีของตน นอกจำกกำรท่ี
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องท ำงำนภำยใต้กำรควบคมุจำกส่วนกลำงแล้ว ยงัต้องท ำงำนท่ีนึกถึงควำม
พงึพอใจของประชำชนเเละถกูใจผู้บริหำรท้องถ่ินอีกด้วย ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจงึต้องพลิกแพลงเเละหำ
วิธีกำรท ำงำนท่ีต้องท ำตำมสำยบงัคบับญัชำเเละท ำงำนเพ่ือผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  ซึ่งวิธีกำร
ท ำงำนนัน้ต้องไม่ขดัตอ่กฎระเบียบข้อบงัคบั เพ่ือหลีกเล่ียงกำรถกูตรวจสอบจำกส่วนกลำง เพรำะ
ถึงเเม้จะมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กบัท้องถ่ินและมีอิสระในกำรท ำงำนมำกขึน้ เเตก็่ยงัมีกำรควบคมุ
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จำกส่วนกลำง ทัง้ด้ำนงบประมำณเเละกำรท ำงำนต่ำง ๆ เป็นกำรท ำงำนภำยใต้ควำมกดดนัจำก
หลำย ๆ ฝ่ำย 
 ในกำรท ำงำนตำมค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถ่ินนัน้ ในบำงครัง้อำจท ำให้เกิดควำมขดัเเย้งบ้ำง 
เเต่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็ยงัสำมำรถหำวิธีแก้ปัญหำเหล่ำนัน้ได้ ผู้บริหำรท้องถ่ินมกัจะท ำงำนท่ีต้อง
ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ท่ีเป็นหลัก  จึงให้ควำมไว้วำงใจเเละเช่ือมั่นในตัว
ผู้ บริหำรท้องถ่ินว่ำจะสำมำรถท ำตำมท่ีพวกตนต้องกำรได้  เม่ือเกิดควำมขัดเเย้งขึน้ระหว่ำง
ผู้บริหำรท้องถ่ินกับข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ผู้บริหำรท้องถ่ินมกัจะมีประชำชนเป็นเกรำะป้องกันเสมอ 
เน่ืองจำกกำรท ำงำนใกล้ชิดกบัประชำชนและกำรเป็นคนในพืน้ท่ี  จึงรู้ควำมต้องกำรของประชำชน
ในพืน้ท่ีเเละสำมำรถตอบสนองได้ตรงจดุมำกกว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ิน  ซึ่งอำจจะเป็นคนในพืน้ท่ีหรือ
เป็นคนนอกพืน้ท่ี ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องปรับตวัทัง้กำรท ำงำนเเละกำรใช้ชีวิต โดยกำรเข้ำหำ
ประชำชนมำกขึน้ ท ำงำนท่ีต้องนึกถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ำย ลงพืน้ท่ีเเละเข้ำร่วมกิจกรรมกับ
ประชำชนมำกกว่ำกำรนัง่ท ำงำนอยู่ภำยในส ำนกังำนเหมือนเเตก่ ่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ ่ง
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่เป็นคนนอกพืน้ท่ีท่ีโอนย้ำยเข้ำมำท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) นัน้ ๆ จ ำเป็นต้องเข้ำหำประชำชนมำกขึน้ เพรำะข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็สำมำรถใช้ประชำชน
เป็นเกรำะป้องกันได้เช่นกนั เเต่กำรท ำงำนเพ่ือควำมพึงพอใจของประชำชนมำกขึน้ ต้องไม่ละเว้น
กำรท ำตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีอยู่ด้วย 
 

ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถใช้ประชำชนเป็นเกรำะป้องกนัได้ด้วยวิธีกำรชีเ้เจงเวลำ
เกิดปัญหำข้อขดัเเย้งขึน้ โดยตวัปลดัเองมีควำมเช่ือว่ำประชำชนทุกคนมีเหตผุล 
เพียงเเตว่ำ่ข้ำรำชกำรจะชีเ้เจงให้ประชำชนรับทรำบหรือไม่ หำกมีกำรชีเ้เจงก็ต้อง
ชีเ้เจงด้วยเหตผุล เอกสำร หรือค ำพดู ทกุสิ่งทกุอย่ำงสำมำรถท ำได้โดยเช่ือว่ำต้อง
มีควำมถกูต้อง 
 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะใช้ประชำชนเป็นเกรำะป้องกันโดยกำรปรับตัวเข้ำหำ
ประชำชนมำกขึน้ ต้องเข้ำถึงประชำชนเพรำะปลดัท ำงำนเก่ียวกบัประชำชน หำก
มีกำรจดังำน/กิจกรรมใด ๆ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเข้ำไปมีส่วนร่วมบ้ำง ส่วนใหญ่
จะเป็นงำนท่ีมีหน้ำท่ีเ ก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำร  เพรำะบำงครั ง้อบต .มี
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งบประมำณสนบัสนนุหมูบ้่ำนเก่ียวกบังำนประเพณีตำ่ง ๆ ปลดัก็เข้ำร่วมงำนด้วย 
ตำ่งจำกเม่ือก่อนท่ีเข้ำร่วมเป็นครัง้ครำว 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 
 
นบัตัง้เเต่ตวัปลดัเข้ำรับรำชกำรภำยในท้องถ่ินนัน้ ได้พบเจออปุสรรคเเละปัญหำ
ควำมขัดเเย้งกับนักกำรเมืองท้องถ่ินในทุกรูปแบบ เน่ืองจำกเป็นระบบอุปถัมภ์ 
ประชำชนในพืน้ท่ีไมไ่ด้ค ำนงึถึงกำรท ำตำมกฎระเบียบ คดิวำ่สำมำรถท ำอย่ำงไรก็
ได้ เเต่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องยึดถือตำมระเบียบกฎหมำยไว้ จึงเกิดเหตกุำรณ์ท่ี
ฝ่ำยกำรเมืองเเจ้งกับประชำชนในพืน้ท่ีว่ำ  โครงกำรต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ เพรำะปลัดไม่ยอมด ำเนินกำรให้  ทัง้ ท่ีควำมจริงเป็นเพรำะ
กฎระเบียบ/ข้อบงัคบัได้ระบไุว้จงึไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ เเตป่ระชำชนไม่ยอมรับ
ฟังจึงถูกตรวจสอบบ้ำง ปลัดจึงพูดคุยกับฝ่ำยกำรเมืองอยู่เสมอว่ำ กำรดูเเล
ประชำชนนัน้ต้องดเูเลระเบียบเเละกฎหมำยควบคู่กันไป ประชำชนไม่สำมำรถ
ได้รับในสิ่งท่ีต้องกำรทัง้หมดเเละกฎหมู่ไม่ควรอยู่เหนือกฎหมำย เพรำะกำร
ด ำเนินงำนใด ๆ ท่ีกระทรวงมหำดไทยไม่ได้ออกระเบียบ /กฎหมำยไว้จะไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ ปลดัไมส่ำมำรถท ำกำรทจุริตหรือท ำผิดกฎระเบียบใด ๆ ได้
เเละต้องมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั มิใช่กำรท ำเพ่ือผลประโยชน์ของคน
สว่นน้อย เชน่ โครงกำรสร้ำงถนนเพ่ือเข้ำสูบ้่ำนคนเพียงคนเดียว หรือเพ่ือบ้ำนของ
ญำติตนเองเพียงไม่ก่ีหลัง เป็นต้น เม่ือสตง.เเละป.ป.ช.เข้ำมำตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณของอปท. ฝ่ำยข้ำรำชกำรท้องถ่ินมกัจะโดนตรวจสอบอยู่เสมอไม่ใช่
ฝ่ำยนกักำรเมืองท้องถ่ิน 
 ปลดัเทศบำลต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 

 กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถิ่นนัน้  เดิมทีให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำอยู่เเล้ว ให้ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนตำมล ำดบัขัน้กำรบงัคบั
บญัชำ มีขัน้ตอนกำรท ำงำนท่ีเหมือนจะเป็นรูปแบบตำยตวั ขำดควำมยืดหยุ่น ส่งผลให้กำรท ำงำน
ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นเเบบเช้ำชำมเย็นชำมเหมือนข้ำรำชกำรของส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำค 
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เเต่ปัจจุบนัเร่ิมมีควำมเเตกต่ำงมำกขึน้ อีกทัง้กำรท ำงำนท่ีใกล้ชิดกับประชำชนในพืน้ท่ีมำกกว่ำ 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องปรับกำรท ำงำนเเละกำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำใหม่ คือ ท ำงำนตำมหนงัสือสัง่กำรเหมือนเดิม เเตเ่พิ่มกำรท ำงำน
ตำมนโยบำยของผู้บริหำรเข้ำมำ ซึง่เม่ือท ำงำนตำมนโยบำยเเล้วก็จะส่งผลให้ประชำชนในพืน้ท่ีพึง
พอใจไปด้วย  
  
 4.5.2  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability) 
 ในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้ มีกฎระเบียบข้อบงัคบัมำกมำยท่ีควบคุมกำร
ท ำงำนให้อยู่ในกรอบเเละสร้ำงประโยชน์สงูสดุให้กบัท้องถ่ินนัน้  ๆ เเตผู่้บริหำรท้องถ่ินท ำงำนเพ่ือ
ควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลกัเพรำะมำจำกกำรเลือกตัง้ คะเเนนเสียงจำกประชำชนจึงเป็น
เหตผุลส ำคญัท่ีจะต้องเอำใจประชำชนในท้องถ่ินนัน้ ๆ ซึ่งในบำงครัง้อำจจะมีข้อจ ำกดัทำงด้ำน
กฎระเบียบข้อบงัคบั ท่ีไม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรท ำงำนเพ่ือควำมต้องกำรของประชำชน เม่ือผู้บริหำร
ท้องถ่ินรับปำกกบัประชำชน ข้ำรำชกำรท้องถิ่นซึ ่งได้รับมอบหมำยงำนตอ่มำต้องท ำงำน
ตอบสนอง ในส่วนท่ีไม่สำมำรถท ำได้ต้องพดูชีเ้เจงเหตผุลให้ทรำบ เพรำะต้องท ำตำมกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั เน่ืองจำกมีกำรตรวจสอบจำกส่วนกลำงเเละองค์กรอิสระอยู่เสมอ จึงสำมำรถท ำเท่ำท่ีจะ
ท ำได้ 
 

กฎระเบียบข้อบงัคบัไม่เอือ้ตอ่กำรท ำงำนเพรำะกำรให้อ ำนำจกบัผู้บริหำรท้องถ่ิน
มำกเกินไป กำรตัดสินใจท่ีมำจำกข้ำรำชท้องถ่ินไม่มีผลในทำงปฏิบัติ จ ึง
กลำยเป็นปัญหำ เม่ือมีกำรประชุมร่วมกับปลัดท่ำนอ่ืน ๆ มักจะพบเจอปัญหำ
ใกล้เคียงกนั 
 ปลดัเทศบำลต ำบลบ้ำนถ ำ้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
ด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ เม่ือก่อนยังเอือ้ต่อกำรท ำงำน เเต่ปัจจุบันจะ
ล ำบำกบ้ำงตรงท่ีป.ป.ช.และสตง.เข้ำมำตรวจสอบ ซึ่งหำกตรวจสอบพบว่ำกำร
ท ำงำนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำท่ี จะถกูเรียกเงินงบประมำณกลบัคืนทุก
ครัง้ ตำ่งจำกตอนท่ีตวัปลดัเพิ่งได้รับกำรบรรจใุหม่ กำรท ำงำนจะง่ำย ปัจจบุนัเม่ือ
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มีประสบกำรณ์มำกขึน้ กำรท ำผิดข้อกฎหมำยหรือระเบียบกำรตำ่ง ๆ ของอบต.
จะไมถ่กูละเว้น หำกตรวจสอบวำ่ผิดก็คือมีควำมผิด... 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
กฎระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ ไม่เอือ้ต่อกำรท ำงำนเเละมีกำรตรวจสอบอยู่เเล้ว 
ยกตวัอย่ำงกรณีของเทศบำลต ำบลห้วยลำน เม่ือมีกำรยกฐำนะเป็นเทศบำล ท ำ
ให้สตง.เเละป.ป.ช.อยำกเข้ำมำตรวจสอบ เเละมีกำรตรวจสอบทุก ๆ ปี ซึ่งไม่
เฉพำะเเค่ผู้ ก ำกับดเูเลทัง้นำยอ ำเภอเเละผู้ ว่ำรำชกำรจังหวดั เเต่เจ้ำหน้ำท่ีจำก
ส่วนกลำงจะเข้ำมำตรวจสอบด้วย กำรตรวจสอบของสตง .นัน้จะเป็นกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเเละกำรใช้จำ่ยงบประมำณของทกุปี 
 ในด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงพระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรงำน
บคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตำมควำมคิดเห็นของปลดัคือพรบ.นีค้วรปรับปรุง 
เพรำะกำรเอือ้อ ำนำจให้กบัผู้บริหำรท้องถ่ินเเละฝ่ำยกำรเมืองมำกเกินไปโดยขำด
กำรตรวจสอบ ส่งผลให้กลไกกำรตรวจสอบล้มเหลว กลำยเป็นระบบอุปถัมภ์ 
ยกตัวอย่ำงเช่น บุคคลใดจะบรรจุเข้ำรับรำชกำรท้องถ่ินนัน้ ๆ ต้องจ่ำยซีละ 
100,000 บำท เเละพนกังำนอตัรำจ้ำงจ ่ำย 50,000-100,000 บำท เป็นต้น 
เน่ืองจำกอ ำนำจบริหำรงำนบุคคลถูกยกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ระบบ
บริหำรงำนบคุคลของท้องถ่ินจงึล้มเหลว 
 ปลดัเทศบำลต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 กำรท ำงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ินนัน้ ในบำงนโยบำยไมส่ำมำรถท ำได้เน่ืองจำก 
อำจจะเป็นกำรท ำผิดระเบียบอย่ำงร้ำยเเรง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงมีวิธีท ำให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเข้ำใจ 
ซึง่จะหลีกเล่ียงกำรปฏิเสธโดยตรงกบัผู้บริหำรท้องถ่ินเพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้ง โดยสว่นใหญ่เเล้ว 
จะใช้วิธีกำรพดู กำรอธิบำยตำมเหตแุละผล และกำรชีเ้เจงผลดีผลเสียท่ีจะได้รับ หำกมีวิธีท่ีพอจะ
ท ำตำมนโยบำยได้บ้ำง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็พยำยำมท่ีจะท ำให้โดยหำวิธีกำรหรือช่องทำงท่ีจะไม่
เป็นกำรท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัเเละท ำให้ผู้บริหำรท้องถ่ินพอใจด้วย จึงจะท ำให้กำรท ำงำน
รำบร่ืนทัง้สองฝ่ำย เเต่หำกต้องท ำตำมควำมต้องกำรของผู้ บริหำรโดยท่ีต้องหำช่องโหว่ของ
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กฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้บริหำรท้องถ่ินนัน้ ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินผู้ รับค ำสัง่อำจจะท ำด้วยควำมเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตำม เพรำะในบำงครัง้อำจจะพบเจอ
งำนท่ีต้องท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัอยู่บ่อยครัง้ เเละจ ำต้องท ำตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำร
ท้องถ่ิน เเม้จะเส่ียงกบักำรถกูตรวจสอบว่ำทจุริต หรือในอีกกรณี คือ ไม่ยอมท ำตำมควำมต้องกำร
ของผู้บริหำรตัง้เเต่เเรกเเละได้อธิบำยถึงเหตผุลให้ทรำบเเล้ว เเต่ผู้บริหำรท้องถ่ินยงัคงต้องกำรให้
ท ำตำมควำมต้องกำร ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องยืนยนัอย่ำงหนักเเน่นว่ำจะไม่ท ำผิดกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัเดด็ขำด ซึง่ต้องยอมรับควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้เกิดควำมขดัเเย้งกนัได้ 

 
สว่นใหญ่นัน้ขึน้อยูก่บัวิธีกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เเตล่ะเเห่งท่ี
จะสำมำรถเเก้ไขปัญหำได้ ซึ่งไม่สำมำรถบอกรูปแบบกำรเเก้ไขปัญหำของอปท.
เเตล่ะเเห่งได้ คือ เป็นระบบท่ีจะใช้วิธีของเเตล่ะบคุคล ทัง้กำรโยกงบประมำณให้
ถูกต้อง พยำยำมท ำให้ถูกกฎระเบียบข้อบงัคบั บำงคนอำจจะมีกำรหำเเนวทำง
อ่ืนให้โครงกำรนัน้ ๆ สำมำรถด ำเนินกำรได้ เเตเ่ป็นกำรหำเเนวทำงโดยต้องมีกำร
ท ำให้มีเค้ำโครงท่ีถูกต้องอยู่ ขึน้อยู่กับอปท.เเต่ละเเห่ง  อปท.บำงเเห่งมีปัญหำ
เกิดขึน้ ตวัปลดัก็ไม่สำมำรถไปสอบถำมได้ ยกตวัอย่ำงเช่น ปลดั ก. อยู่อปท.แห่ง
หนึง่ ปลดั ข. อยูอ่ปท.อีกแหง่หนึง่ ทัง้สองหำวิธีภำยในองค์กรว่ำจะท ำอย่ำงไร เเต่
มีเจตนำเหมือนกนั ท ำกำรเบิกจ่ำยเหมือนกนั เเตมี่กำรใช้ควำมสำมำรถใช้วิธีลดั
ตำ่งกนั จงึเป็นเร่ืองท่ีถำมใครไม่ได้ เรียกได้ว่ำเป็นเทคนิคในกำรเเก้ปัญหำของเเต่
ละคน เเละท่ีส ำคญัคือ ปัจจุบนัต้องพยำยำมท ำให้ผิดพลำดน้อยท่ีสุดหรือไม่ท ำ
ผิดพลำดเลย บำงครัง้กำรปฏิบตัิงำนให้ถูกใจชำวบ้ำนอำจจะไม่ถูกใจตวัเรำเอง
เเละท ำให้เหน่ือยกับกำรท ำงำน เเต่หำกกำรปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องก็จะท ำให้
ล ำบำกใจเชน่กนั ทกุวนันีจ้งึมีกำรท ำงำนเเบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 เเต่ยงัมีบำงกรณีท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินอำจจะถูกตรวจสอบได้ เพรำะท ำควำมผิดจำกกำร
กำรตีควำมกฎระเบียบข้อบงัคบัผิดไป ส่งผลให้ด ำเนินกำรผิดวตัถุประสงค์ของหนงัสือสัง่กำร ซึ่ง
เป็นกำรท ำผิดพลำดโดยไม่ได้ตัง้ใจ น่ีจึงเป็นอีกหนึ่งช่องโหว่ท่ีควรจะมีกำรปรับปรุง เพรำะหนงัสือ
สัง่กำรลงมำโดยไมไ่ด้มีกำรเรียกประชมุเพ่ือท ำควำมเข้ำใจร่วมกนัทัง้ประเทศ ซึ่งก็เป็นเร่ืองท่ีท ำได้
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ยำก เม่ือปลดัท้องถ่ินตีควำมเเตกตำ่งกนั จึงมีกำรสัง่งำนข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนอ่ืน ๆ ผิดไปด้วยต่อ
กนัเป็นทอด ๆ เม่ือเกิดกำรท ำผิดเช่นนีข้ึน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องสำมำรถอธิบำยกำรกระท ำผิด
นัน้ได้โดยมีเหตผุลรองรับท่ีนำ่เช่ือถือได้ ท ำให้กำรลงโทษทำงวินยัไม่ร้ำยเเรงมำกนกั อำจเป็นเพียง
กำรตกัเตือน อีกทัง้กำรท่ีท้องถ่ินมีภำระหน้ำท่ีท่ีต้องรับผิดชอบจำกส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำคท่ี
โอนภำรกิจมำให้ท้องถ่ินท ำนัน้มีมำกมำย หนงัสือสัง่กำรเเละกฎระเบียบข้อบงัคบัของภำรกิจตำ่ง ๆ 
จึงมีมำกเช่นกัน ท ำให้เกิดกำรตีควำมเเละควำมเข้ำใจซ ำ้ซ้อน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินโดยเฉพำะต ำ
เเหนง่ปลดันัน้ จงึต้องท ำควำมเข้ำใจกบัระเบียบตำ่ง ๆ อยำ่งถ่องแท้และชดัเจน  
 จำกเหตุกำรณ์กำรท ำผิดโดยไม่ตัง้ใจดงักล่ำวนี  ้เม่ือเกิดขึน้บ่อยครัง้จะท ำให้ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำยเพิ่มมำกขึน้ เเละคงสะท้อนให้ส่วนกลำง
เห็นช่องโหว่ของกฎระเบียบข้อบงัคบัหรือหนงัสือสัง่กำร เเละหำวิธีเเก้ไขท่ีดีท่ีสุดได้ เพ่ือป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดกำรเข้ำใจผิดเเละกำรตีควำมท่ีไมต่รงตำมเจตนำของค ำสัง่จำกสว่นกลำง 
 

กำรท ำผิดกฎระเบียบเพ่ือให้งำนเสร็จตำมค ำสัง่นัน้ ตวัปลดัเองไมเ่คยท ำเเตเ่คยได้
ทรำบเก่ียวกับปัญหำของข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ  ซึ่ง
สำมำรถมองได้สองเเง่ คือ 1) ท ำด้วยควำมตัง้ใจท่ีจะกระท ำผิดระเบียบ เช่น กำร
โกง กำรทุจริต 2) กำรตีควำมระเบียบข้อบังคับผิด เพรำะผู้ ท่ีออกกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ไมใ่ชช้่ำรำชกำรท้องถ่ิน... 
  ยกตัวอย่ำงตัวปลัดเอง ปัจจุบันใช้ระเบียบข้อบังคับเยอะ เช่น เร่ือง
กำรเงิน พสัด ุกำรเดินทำงไปรำชกำร ระเบียบงำนบุคคล เป็นต้น อีกทัง้กฎหมำย
กำรกระจำยอ ำนำจให้ท้องถ่ิน เช่น เร่ืองสำธำรณสุข โรงเรียน ศนูย์เด็กเล็ก เป็น
ต้น ทุกอย่ำงท่ีเ ก่ียวข้องทุกกระทรวงโอนภำระหน้ำท่ีมำให้กับท้องถ่ิน  ทัง้
กระทรวงมหำดไทย เร่ืองเด็กเเละเยำวชน เบีย้/สวัสดิกำรของสงัคม ป่ำไม้ กำร
ควบคุมเชือ้เพลิง ซึ่งต้องดูระเบียบทัง้หมด ปลัดต้องท ำหน้ำท่ีหลำยด้ำน เเม้
กระทั่งเร่ืองเด็กติดเกม อินเทอร์เน็ต วัฒนธรรม ก็ต้องเข้ำไปดูเเลเเละร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วย รวมถึงกำรเกษตรท่ีปลัดต้องเซ็นรับรองกำรท ำนำข้ำวของ
เกษตรกรจริง ๆ ตำมจ ำนวนไร่ท่ีเเจ้งไว้ พืชผลทำงกำรเกษตรโดนโรคระบำด อีก
ทัง้เร่ืองสำธำรณสุขท่ีจดัให้มีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้ำ สำธำรณภัยก็
ต้องดเูเล ทัง้หมดท่ีกลำ่วมำนี ้ปลดัจะต้องทรำบรำยละเอียดของระเบียบข้อบงัคบั
ทัง้หมดซึง่มีจ ำนวนเยอะเกินไป  
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 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
เง่ือนไขเเละระเบียบของหนงัสือสัง่กำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินน ำมำปฏิบตัิ  บำงครัง้
ไม่มีควำมชัดเจน เม่ือมีกำรตีควำมว่ำอบต.สำมำรถด ำเนินกำรได้เเละมีกำร
ประมำณกำรรำยจ่ำย เม่ือถึงเวลำด ำเนินกำรจึงถูกหน่วยงำนมำตรวจสอบ
เเละเเจ้งว่ำรำยจ่ำยบำงประเภทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับงำนท่ีจะด ำเนินกำรเเละ
เรียกเงินคืน กำรท ำงำนจงึยำก ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องมีควำมรัดกมุในเร่ืองกำร
เบิกจ่ำยมำกยิ่งขึน้ ตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น หนงัสือสัง่กำรอำจจะมีเเนวทำงกำร
ด ำเนินงำนมำให้ เเละก ำหนดให้ใช้จ่ำยเท่ำท่ีจ ำเป็นเเละประหยัด  ซึ่งค ำว่ำ 
“ประหยดั” ท ำให้มีกำรตีควำมตำ่ง ๆ กนัหลำย ๆ ด้ำน... 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 จำกช่องโหว่ของกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเกิดจำกกำรตีควำมผิดนัน้  ยงัมีช่องโหว่อีกมำกท่ี
กฎระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ินไม่รัดกมุ น ำมำซึ่งกำรกระท ำผิดเเละถกูลงโทษทำงวินยัหำกมีกำร
น ำช่องโหว่นัน้มำใช้เพ่ือผลประโยชน์บำงประกำร ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงเห็นว่ำ ควรมีกำรปรับปรุง
หรือเเก้ไขกฎหมำยนัน้ให้มีควำมสมบรูณ์มำกยิ่งขึน้ เเตถ่ึงอย่ำงไรก็ตำม ข้ำรำชกำรท้องถ่ินยงัคง
ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่ำงเคร่งครัดอยู่เเล้ว  ไม่ว่ำจะมีช่องโหว่ของกฎหมำยหรือไม่ 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะไม่ใช้เพ่ือหำประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน  เน่ืองจำกหำกถูก
ตรวจสอบว่ำมีควำมผิดจริงก็จะส่งผลต่อหน้ำท่ีกำรงำนของตนเอง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินพบว่ำยงัมี
ชอ่งโหวอ่ยูอี่กมำก โดยไม่ต้องกำรน ำมำใช้ในทำงท่ีผิด จึงมีกำรเรียกร้องให้มีกำรปรับปรุงเเก้ไขอยู่
เสมอ เพ่ือท่ีจะน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถ่ินอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบข้อบงัคบั จำก
เดิมท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำยอยู่เเล้ว  จำกกรณีท่ีพบ
ช่องโหว่เเละเรียกร้องให้มีกำรเเก้ไขนัน้ได้ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบมำกกวำ่เดมิ 
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ในส่วนของช่องโหว่ของกฎระเบียบข้อบังคับท่ีควรปรับปรุง คือ กำรตีควำม
ระเบียบข้อบังคับของเเต่ละคนไม่เหมือนกัน เพรำะระเบียบข้อบังคับมีเยอะ 
หนงัสือสัง่กำรท่ีถกูส่งมำเเตล่ะวนับำงครัง้ก็ยึดโยงกบัหนงัสือสัง่กำรฉบบัเก่ำ เม่ือ
มีพนกังำนท้องถ่ินคนใหม่หรือข้ำรำชกำรท้องถ่ินย้ำยมำประจ ำใหม่จึงไม่ทรำบ
ระเบียบข้อบงัคบันัน้ ๆ เนื่องจำกกำรท ำงำนไม่ได้มีเพียงปลดัคนเดียว ต้อง
ท ำงำนร่วมกนักบักอง/ฝ่ำยอื่น ๆ ควำมเข้ำใจเเละกำรตีควำมของเเตล่ะกอง/
ฝ่ำยจะเเตกตำ่งกนั เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ท่ีไมท่รำบวำ่มีระเบียบข้อบงัคบัในบำงเร่ือง 
จึงเกิดกำรกระท ำผิดโดยไม่ตัง้ใจ ในกำรสอบสวนต้องดูเจตนำเเละควำม
เสียหำยท่ีเกิดขึน้ เเละท ำกำรตกัเตือนมิใช่กำรลงโทษโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง 
เเตห่ำกตัง้ใจท ำผิด เช่น กำรโกงเงิน ต้องมีบทลงโทษมำกกว่ำกำรตกัเตือน น่ีคือ
ชอ่งโหวท่ี่ควรมีกำรปรับปรุง เเตย่งัมีชอ่งโหวอี่กเยอะ 
 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
กฎระเบียบข้อบงัคบัยังมีช่องโหว่อีกมำก มีกำรปรับปรุงกฎหมำยเเละระเบียบ
ข้อบงัคบัมำโดยตลอดแต่ยังไม่ดีเท่ำท่ีควร ยงัให้อ ำนำจกับผู้บริหำรท้องถ่ินมำก
เกินไป ช่องโหว่ท่ีมีอยู่ปลัดไม่เคยใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำน  เพรำะเป็น
อนัตรำยกบัตวัปลดัเอง 
 ปลดัเทศบำลต ำบลบ้ำนถ ำ้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
ในด้ำนกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ียงัมีช่องโหว่นัน้ บำงครัง้ในรูปแบบของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน ปลดัหรือข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะรับทรำบก็ตอ่เม่ือมีเหตกุำรณ์
เกิดขึน้มำ หำกทำงกรมฯ ให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเข้ำอบรม จะมีวิทยำกรเข้ำมำชี ้
เเจงโดยจะยกกรณีศึกษำมำเป็นตัวอย่ำง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้ค ำถำมว่ำกำร
เบกิจำ่ยท่ียกตวัอยำ่งมำนัน้ถกูต้องหรือไม่อย่ำงไรเพ่ือไขปัญหำข้อสงสยั ทำงกรม
ฯ ตอบค ำถำมเป็นวำจำไขข้อสงสยันัน้ เเต่ในส่วนข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องกำรให้
เเจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งในบำงทีทำงกรมฯ เเจ้งว่ำขึน้อยู่กับกำรเข้ำไป
ตรวจสอบของสตง. ต้องดูท่ีเจตนำเเละหลำยปัจจยัร่วมกัน อนัท่ีจริงเม่ือมีกำร
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อบรมหรือเรียกประชมุ ปลดัหรือข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ำนใดพบเหตกุำรณ์ท่ีอำจจะ
เป็นกำรปฏิบตัิท่ีไม่ถกูต้องในอปท.ของตนจะน ำมำถำมในท่ีประชมุ หำกมีโอกำส
ได้เข้ำร่วมประชุมหรือมีกำรจัดอบรมระดับกรมฯ ขึน้มำ ซึ่งจำกท่ีทุกคนถำม
ปัญหำข้อสงสัยเเละมีกำรยกกรณีศึกษำขึน้มำนัน้ โดยเฉพำะปัญหำเร่ืองกำร
เบิกจ่ำย เม่ือกรมฯ ตอบค ำถำมข้อสงสัยนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินบำงท่ำนก็น ำ
ค ำตอบทำงวำจำนัน้มำอ้ำงอิงกบักำรวำงเเผนกำรท ำงำน... 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
กฎระเบียบข้อบงัคบัยงัมีช่องโหว่ โดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เเละส่วนท่ี
ต้องมีกำรปรับปรุงคือกำรบริหำรงำนบุคคล เพรำะต่อจำกนีก้ลไกของรัฐคือ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้เลย เพรำะขำดเเรงจูงใจในกำร
ท ำงำน เน่ืองจำกกำรรับโอนย้ำย กำรเล่ือนขัน้ เล่ือนระดบั เเละเล่ือนซี มีกำรเรียก
รับผลประโยชน์เกิดขึน้ เเละกำรถกูเรียกรับเงินนัน้จะท ำตัง้เเตก่ระบวนกำรเข้ำมำ
เป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินรวมถึงพนกังำนอตัรำจ้ำงเชน่กนั สง่ผลให้ไมมี่ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรงำนรำชกำรเเละขำดเเรงจูงใจในกำรท ำงำน ยกตัวอย่ำงท่ีภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกเรียกรับเงินซีละ 50,000-100,000 บำท จึงเกิด
ค ำถำมว่ำ บุคคลท่ีถกูเรียกรับเงินตัง้เเตเ่เรกนัน้จะท ำงำนให้กบัอปท . อย่ำงเต็มท่ี
หรือไม ่เป็นกำรท ำงำนในลกัษณะเช้ำชำมเย็นชำม อปท.ไม่สำมำรถขบัเคล่ือนไป
ได้เเละขำดประสิทธิภำพ ในกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเก่ียวข้องกับระบบ
อุปถัมภ์ เ เละขำดมำตรฐำนในกำรคัดเลือก  จึงขำดบุคลำกร ท่ีมีควำม รู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเเท้จริงเข้ำมำท ำงำนให้กบัอปท. เเละท ำให้ขำดประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน ท้องถ่ินจงึไมเ่ข้มเเข็งเทำ่ท่ีควร 
 ปลดัเทศบำลต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 
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 4.5.3  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional 
Accountability) 

 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสว่นใหญ่เห็นด้วยท่ีจะมีสมำคมวิชำชีพเพ่ือพฒันำทกัษะร่วมกนั เเตม่ิได้
หมำยควำมว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินยงัไม่มีสมำคมวิชำชีพเป็นของตนเอง ทัง้นี ้ได้มีกำรตัง้สมำคม/
สมำพันธ์ต่ำง ๆ ขึน้ เช่น สมำพนัธ์ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเเห่งประเทศไทย สมำพันธ์
ปลดัเทศบำลเเหง่ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่เห็นด้วยในกำรจดัตัง้สมำคม
วิชำชีพขึน้มำ เเต่ในด้ำนกำรพัฒนำทกัษะร่วมกันของข้ำรำชท้องถ่ินยงัคงไม่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเท่ำท่ีควร ยงัมีบทบำทน้อยเเละไม่สำมำรถเป็นสมำคมท่ีมัน่คงจนเป็นปำกเสียงให้กับ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้  
 

ทัง้สมำพนัธ์ปลดัเทศบำล/ปลดัอบต.ตำ่ง ๆ มีกำรรวมกลุ่มพดูคยุเเลกเปล่ียนกัน
ตลอดเวลำ เเตย่งัขำดควำมเข้มเเข็งในกำรขบัเคล่ือน...ท้องถ่ินจึงขำดกำรรวมตวั
กันอย่ำง เ ข้มเ เข็ ง เ เละไม่ มีอ ำนำจต่อรอง  ยกตัวอย่ำง เ ร่ืองกำรขอเ เ ก้
พระรำชบญัญตัริะเบียบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีต้องผ่ำนสภำ
ผู้ เเทนรำษฎร เเต่สภำฯ ไม่ยอมรับกำรเเก้พรบ.ทกุครัง้ท่ีมีกำรเสนอเข้ำไป เพรำะ
ฝ่ำยกำรเมืองค ำนงึถึงฐำนเสียงเเละนกักำรเมืองท้องถ่ินก็เป็นฐำนเสียงให้กบัส.ส. 
กำรเเก้พรบ.ฉบับดังกล่ำวจะไปริดรอนอ ำนำจของผู้ บริหำรท้องถ่ินเเละส่งผล
กระทบไปถึงนกักำรเมืองระดบัชำติ จึงไม่ยอมให้มีกำรเเก้พรบ.ฉบบันี ้เน่ืองจำก
ต้องยดึฐำนเสียงเเละผลกำรเลือกตัง้เป็นหลกั 
 ในสมำพนัธ์ปลดันัน้มีกำรถกเถียงเเละเเลกเปล่ียนทศันคติกนัตลอด เเต่
ไม่มีอ ำนำจเพียงพอท่ีจะต่อรองกับรัฐบำลเพ่ือให้เเก้ไขกฎหมำยได้  เเละมีกำร
รวมตวัไปประท้วงรัฐบำล 6-7 ครัง้ นบัตัง้เเต่พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบนั ซึ่งพรบ.
ระเบียบบริหำรงำนบคุคลถกูใช้มำเป็นเวลำสิบกว่ำปี เเตย่งัไม่สำมำรถเเก้ไขได้ 
เน่ืองจำกฝ่ำยกำรเมืองไมย่อมรับ 
 ปลดัเทศบำลต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 ในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้ ต้องพฒันำทกัษะของตนเองอยู่ตลอดเวลำเพ่ือให้
ทนักบัเหตกุำรณ์ปัจจบุนัเเละกระเเสโลก ซึ่งจะส่งผลให้ท้องถ่ินพฒันำมำกขึน้เร่ือย ๆ เพรำะหำกมี
กำรตัง้สมำคมวิชำชีพขึน้มำอย่ำงจริงจงัเเละติดตอ่กนัอยู่สม ่ำเสมอ  ก็จะเป็นกำรตรวจสอบ
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กนัเเละกนัในหมูข้่ำรำชกำรท้องถ่ินอยูต่ลอดเวลำ เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถพฒันำตนเองให้มี
ทักษะท่ีพ ร้อมต่อกำรท ำงำนเ เ ล้ว  จะเ ป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ 
(Accountability) ให้กับตนเองโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ข้ำรำชท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบมำกขึน้ สมำคมวิชำชีพจึงเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะเพิ่มควำมสำมำรถนัน้ได้  สมำคม/
สมำพนัธ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจงึยงัควรมีอยู่ เเตต้่องพฒันำศกัยภำพให้มีกิจกรรมร่วมกนัท่ีหลำกหลำย 
มีกำรอบรมร่วมกนั กำรพฒันำทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนเเละพฒันำทกัษะใหม่ท่ีข้ำรำชท้องถ่ิน
ควรทรำบ มีกำรติดต่อส่ือสำรและประชุมกันเพ่ือปรึกษำหำรือเเลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกัน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

กำรอบรมแลกเปล่ียนควำมรู้นัน้จะมีกำรแจ้งกฎหมำย/ระเบียบข้อบงัคบัใหม่และ
แนวทำงปฏิบัติ ใ ห้ทรำบและท ำควำมเ ข้ำ ใจ  มีกำรประชำสัมพัน ธ์ ใ ห้
บุคคลภำยนอกได้รับทรำบ ในประเด็นกำรรวมตัวกันจนมีควำมเข้มแข็งนัน้ 
ยกตวัอย่ำงในกรณีของสนันิบำตเทศบำลท่ีรวมตวักนัอย่ำงเข้มแข็งมำกเน่ืองจำก
มีงบประมำณเพียงพอ สมำพนัธ์ปลดัก็เชน่กนั 
 ปลดัเทศบำลต ำบลบ้ำนถ ำ้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 
 
ในส่วนของสมำพันธ์ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทยนัน้มีกำร
รวมตวักนั คือ กำรจดัประชุม เเละตวัปลดัได้เข้ำร่วมประชมุปีละครัง้ ซึ่งมีกำรจดั
ประชุมมำเกือบสิบปีเเล้ว ในกำรประชุมนัน้จะมีกำรน ำเอำปัญหำปัจจุบันมำ
พดูคยุร่วมกันเเละข้อมูลด้ำนตำ่ง ๆ มำปรับปรุง/พฒันำ เช่น กำรเบิกเงินโบนสั
จะต้องท ำอยำ่งไร เป็นต้น สว่นใหญ่จะเป็นขำ่วใหม่ สมมติว่ำช่วงท่ีมีกำรจดัอบรม
คือเดือนมีนำคม ดงันัน้ ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนกุมภำพนัธ์มีเร่ืองใดท่ี
เป็นประเด็นก็จะน ำมำพูดคุยเเลกเปล่ียนควำมคิดร่วมกัน เเละยงัมีกำรรวมตวั
ของสมำพนัธ์ฯ เพื่อเรียกร้องสิทธิตำ่ง ๆ ครัง้ล่ำสดุคือเร่ืองโบนสั กำรรวมตัว
เรียกร้องเร่ืองพระรำชบญัญตัริะเบียบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ี
ให้อ ำนำจกับผู้ บริหำรท้องถ่ินมำกเกินไป ซึ่งปลัดจะเป็นเพียงกรรมกำรร่วม 
ผู้ บริหำรท้องถ่ินจะระบุเ ร่ืองท่ีต้องกำรให้ท ำ  เเละท่ีเรียกร้องได้ส ำเร็จเม่ือ
ปีงบประมำณท่ีผำ่นมำ คือ คำ่รักษำพยำบำลโดยกำรเบกิจ่ำยตรง 
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 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 
 

 โดยเฉพำะด้ำนเครือข่ำยของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน กำรมีสมำคมหรือสมำพนัธ์ช่วยให้มีกำร
สร้ำงเครือข่ำยท่ีเเน่นเเฟ้นยิ่งขึน้ ท ำให้กำรติดต่อส่ือสำรสำมำรถท ำได้ง่ำยเเละขยำยขอบเขตมำก
กว่ำเดิม เป็นผลดีในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรขอโอนย้ำย กำรขอค ำ
ปรึกษำหำรือเพ่ือชว่ยเหลือกนัในกำรเเก้ปัญหำตำ่ง ๆ ท่ีพบเจอ หรือเป็นกำรเเลกเปล่ียนควำมรู้หรือ
ทศันะใหม่ ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ
เพิ่มมำกขึน้จำกเดมิท่ีมกัจะมองข้ำมหรือไมใ่ห้ควำมสนใจในด้ำนนีม้ำกนกั 
 

ในกำรตัง้สมำคม/สมำพนัธ์นัน้ มีกำรอบรมเพ่ือเเลกเปล่ียนควำมรู้ซึ่งกนัเเละกัน 
เเต่ไม่สม ่ำเสมอ เน่ืองจำกมีภำรกิจเเละหน้ำท่ีเยอะ จึงท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชมุได้ทกุครัง้ เเตห่ำกเกิดปัญหำจะน ำเสนอในท่ีประชมุ หรือปัจจบุนัจะมีกำร
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เข้ำมำเป็นตัวช่วยในกำรพูดคุยเเลกเปล่ียนควำมคิดกัน 
อย่ำงเช่น แอปพลิเคชันไลน์ เพรำะกำรประชุมหรือพบปะพูดคุยร่วมกันอย่ำง
ครบถ้วนเป็นเร่ืองยำก 
 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 4.5.4  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) 
 กำรเมืองท้องถ่ินกบักำรเมืองระดบัชำตินัน้มีควำมเช่ือมโยงกนัอย่ำงมำก หลงัจำกท่ีมีกำร
กระจำยอ ำนำจให้กับท้องถ่ิน นักกำรเมืองระดับชำติจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเมืองท้องถ่ิน
เน่ืองจำกสำมำรถเป็นฐำนเสียงส ำคญัให้กับตนเองได้ ส่งผลให้มีควำมสมัพันธ์ต่อกันเป็นทอด ๆ 
อ ำนำจจึงส่งผ่ำนลงมำ โดยเฉพำะเร่ืองงบประมำณซึ่งเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีท้องถ่ินต้องกำรเป็นอย่ำง
ยิ่ง เพรำะสำมำรถน ำมำใช้พฒันำท้องถ่ินได้ในหลำย ๆ ด้ำน เม่ือนักกำรเมืองท้องถ่ินท่ีเป็นฐำน
เสียงให้กับนักกำรเมืองระดบัชำติถูกเลือกเข้ำมำเป็นตวัเเทนของประชำชนในพืน้ท่ี  จึงส่งผลทัง้
ทำงตรงเเละทำงอ้อมตอ่กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในต ำเเหน่งปลดัซึ่ง
ต้องรับค ำสั่งโดยตรงจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน เน่ืองจำกผู้บริหำรท้องถ่ินมีอ ำนำจกำรตดัสินใจเเละมี
อิทธิพลตอ่อำชีพหน้ำท่ีกำรงำนของปลดั รวมถึงอ ำนำจด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลด้วย หำกควำม
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เช่ือมโยงของผู้บริหำรท้องถ่ินกับนกักำรเมืองระดบัชำติเป็นไปในทำงท่ีดี  ก็จะส่งเสริมกำรท ำงำน
ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ท ำงำนได้สะดวกเเละรำบร่ืนยิ่งขึน้ ในทำงตรงกันข้ำม หำกผู้ บริหำร
ท้องถ่ินคนใดไม่มีควำมเช่ือมโยงหรือควำมสมัพันธ์กับนกักำรเมืองระดบัชำติ  ย่อมส่งผลให้กำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมยุ่งยำกมำกยิ่งขึน้ เน่ืองจำกงบประมำณท่ีได้รับไม่มีควำมเท่ำ
เทียมกนั เป็นควำมเปล่ียนเเปลงท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องปรับตวัให้ได้ จึงจะสำมำรถท ำให้ผู้บริหำร
ท้องถ่ินพงึพอใจในตวัของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน 
 

กำรท่ีกำรเมืองระดบัชำติเเละระดบัท้องถ่ินมีควำมเช่ือมโยงกัน ผู้บริหำรท้องถ่ิน
อำจจะมีสำยสมัพนัธ์พิเศษนัน้เป็นเร่ืองธรรมดำ เพรำะกำรเมืองระดบัชำติ รัฐบำล
ควบคมุงบประมำณด้ำนตำ่ง ๆ ไว้ เมื่อท้องถิ่นเกิดปัญหำขึน้  ซึ ่งในบำงทีมี
งบประมำณไม่เพียงพอ เช่น กำรสร้ำงฝำยท่ีมีมูลค่ำหลำยล้ำนบำท อบต.ไม่
สำมำรถสร้ำงได้ ต้องขอควำมช่วยเหลือจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั (ส.อบจ.) หรือสมำชิกสภำผู้ เเทนรำษฎร (ส.ส.) เน่ืองจำกมีงบประมำณ
มำกกว่ำอบต. จึงต้องท ำควำมรู้จกัเเละเช่ือมโยงกัน รวมถึงกำรของบประมำณ
จำกองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั (อบจ.) สำมำรถท ำได้ เเตพื่น้ท่ีท่ีจะสร้ำงโครงกำร
จะต้องเช่ือมตอ่กนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั มิใชต่ัง้อยูต่ ำบลใดต ำบลหนึง่ 
 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
กำรเมืองระดบัชำติเเละระดบัท้องถ่ินมีควำมเช่ือมโยงกันตลอดเพรำะเก่ียวเน่ือง
กบังบประมำณ...เปรียบเสมือนเวทีกำรเมืองท้องถ่ินท่ีกำรเมืองระดบัชำติจะส่งคน
ในกำรก ำกบัดเูเลเข้ำมำเเข่งขนักำรเมืองระดบัท้องถ่ิน ในลกัษณะกำรสนับสนุน
ทุนที่เ รียกว่ำ “ถุงเงินของพรรค” เพรำะหำกลงสมัครโดยไม่มีผู้ สนับสนุน 
อำจจะมีเงินทุนไม่มำกพอเพ่ือใช้ในกำรหำเสียงเลือกตัง้  ซึ่งส่วนใหญ่ใครท่ีสงักัด
พรรคหรือนักกำรเมืองระดบัชำติจะมีงบประมำณให้ ซึ่งนักกำรเมืองระดบัชำติ
มองวำ่คนท่ีสนบัสนนุต้องได้รับเลือกเข้ำไปบริหำรงำนในอปท. เเละฐำนเสียงของ
ผู้บริหำรท้องถ่ินก็จะกลำยเป็นฐำนเสียงของตนเองไปด้วย โดยส่วนใหญ่จึงต้องมี
ควำมเช่ือมโยงกนัอยู่ นกักำรเมืองท้องถ่ินเพียงส่วนน้อยท่ียงัเป็นอิสระ เเละส่วน
ใหญ่ท่ีสงักดัระดบัประเทศหรือระดบัจงัหวดัจะได้งบประมำณเเละโครงกำรเยอะ
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กวำ่ รวมถึงนกักำรเมืองท้องถ่ินท่ีมีเพ่ือนเป็นนกักำรเมืองระดบัจงัหวดัขึน้ไปเยอะ 
จะได้รับเงินมำจำกเพ่ือนอีกทำงหนึง่ สำมำรถเป็นคนหนุนหลงัเเละประสำนงำน
โครงกำรต่ำง ๆ ได้สะดวก ส่วนนกักำรเมืองท้องถ่ินคนใดท่ีลงสมคัรรับเลือกตัง้
เพียงล ำพงัไมไ่ด้สงักดัใคร จะไมส่ำมำรถสอบถำมหรือประสำนงำนกบัใครได้ 
 ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้มิใช่ตวัเเทนประชำชนโดยตรง ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตัง้ ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินจึงไม่ได้ถกูตรวจสอบโดยกำรเลือกตัง้ ซึ่งประชำชนจะเลือกผู้ ท่ีเห็นว่ำเหมำะสมเข้ำมำเป็น
ตวัเเทน เเต่ก็เป็นกำรตรวจสอบข้ำรำชกำรท้องถ่ินโดยอ้อมเช่นกัน เพรำะเม่ือมีตวัเเทนประชำชน
เข้ำมำท ำหน้ำท่ีอยู่ในสภำท้องถ่ิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีจะเข้ำมำควบคุมกำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ท ำงำนตำมท่ีประชำชนเรียกร้องเเละต้องกำรได้ โดยต้องอยูภ่ำยใต้ 
ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนด ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนหนึ่งพอใจกับกำรเลือกตัง้
ท้องถ่ินท่ีเป็นกระบวนกำรตรวจสอบซึ่งจะท ำให้ได้นกักำรเมืองท่ีมีคณุภำพ เพรำะเม่ือนกักำรเมือง
ท่ีมีคณุภำพเหล่ำนัน้ได้เป็นตวัเเทนประชำชน ก็จะเข้ำมำท ำหน้ำท่ีโดยท่ีกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินไมเ่สียระบบไปเเละสำมำรถตรวจสอบถ่วงดลุกนัและกนัได้ดี  
 

กลไกกำรตรวจสอบโดยกำรเลือกตัง้ของท้องถ่ินในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีดีขึน้  
เน่ืองจำกมีคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) คอยตรวจสอบเเละก ำกบัดเูเลอยู่
เสมอ อีกทัง้นกักำรเมืองท้องถ่ินยงัมีกำรตรวจสอบกันเอง รวมถึงกำรมีกฎหมำย
เเละระเบียบกำรเก่ียวกับกำรเลือกตัง้...เเนวโน้มในอนำคตน่ำจะพัฒนำไปใน
ทิศทำงท่ีดีขึน้ เเต่ปัจจุบันยังมีกำรซือ้สิทธิขำยเสียง กำรกระท ำผิดบำงอย่ำง
เกิดขึน้ ตวัปลดัเองเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีขึน้อยู่กบัประชำชน หำกประชำชนเข้ำใจ ไม่
ขำยเสียงจะเป็นกำรสร้ำงบรรทดัฐำนท่ีดี เเตห่ำกประชำชนยอมรับกำรขำยเสียง
ก็จะเกิดกำรซือ้เสียงเ รื่อย  ๆ ไม่ใช ่สิ ่ง ที่ท ุกคนไม่รู้แต่อยู ่ที ่ตวัผู้ สมัครเเละ
ประชำชนตดัสินใจ สว่นใหญ่ยงัมีกำรรับเงิน เเตจ่ะไมรั่บก็ได้ขึน้อยูก่บัประชำชน 
 ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 
สมัภำษณ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 
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 เเตก็่ยงัมีข้ำรำชกำรท้องถ่ินอีกสว่นหนึง่ท่ีคอ่นข้ำงจะไม่เห็นด้วยกบักำรเลือกตัง้ท้องถ่ิน ซึ่ง
อำจจะมำจำกสำเหตท่ีุกำรเลือกตัง้บำงเเห่งยงัคงไม่มีควำมโปร่งใสและมีกำรซือ้สิทธิขำยเสียง ท ำ
ให้นักกำรเมืองท่ีไม่มีคุณภำพบำงส่วนเข้ำมำท ำหน้ำท่ีเป็นตัวเเทนประชำชน หรือส่งผลให้
กระบวนกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเปล่ียนไปจำกเดิมมำก คอยก ำกบัดเูเลกำรท ำงำนของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมำกเกินไป ซึ่งเม่ือเป็นเช่นนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องมีควำมสำมำรถในกำร
ถกูตรวจสอบอยำ่งสงูสดุ เพ่ือป้องกนัตนเองจำกกำรถกูกล่ำวหำ เช่น กำรทจุริตในหน้ำท่ี กำรไม่ให้
ควำมร่วมมือกบัฝ่ำยบริหำร เป็นปรปักษ์ เป็นต้น จงึควรมีกำรปรับปรุงพระรำชบญัญัติเก่ียวกบักำร
เลือกตัง้ท้องถ่ินให้รัดกมุเเละเคร่งครัดมำกขึน้  
 

กลไกกำรตรวจสอบโดยกำรเลือกตัง้ของท้องถ่ินในปัจจุบันไม่มีแนวโน้มกำร
พฒันำในทำงท่ีดีขึน้ ท้องถ่ินสำมำรถบริกำรสำธำรณะได้ในระดบัหนึ่ง  เเต่กำร
เลือกตัง้นัน้เป็นระบบอปุถมัภ์  
 ตรำบใดท่ียงัมีกำรซือ้สิทธิขำยเสียง ก็จะท ำให้ท้องถ่ินไม่มีควำมเข้มเเข็ง
เเละไม่สำมำรถเเก้ปัญหำท่ีเ รื อ้ รังมำนำนได้  เ น่ืองจำกวัตถุประสงค์ของ
นกักำรเมืองท้องถ่ินมีหลำกหลำย เช่น เพ่ือช่ือเสียงเเละหน้ำตำทำงสังคม เพ่ือ
ผลประโยชน์ทัง้ของตนเองเเละเครือญำติ เป็นต้น มีเพียงส่วนน้อยท่ีจะเข้ำมำ
พฒันำท้องถ่ินตำมอุดมกำรณ์ ในบำงกรณีท่ีปลดัเคยได้รับฟังมำด้วยตนเอง คือ
นกักำรเมืองท้องถ่ินบำงคนคิดว่ำเป็นกำรประกอบอำชีพเเละคิดค ำนวณเงินท่ีจะ
ได้รับภำยใน 4 ปีท่ีอยู่ในวำระกำรด ำรงต ำเเหน่ง สมมติให้เงินเดือนเดือนละ 
10,000 บำท 1 ปีจะได้รับ 120,000 บำท เเละหำกครบวำระ  4 ปีจะได้รับ 
480,000 บำท หำกลงทุนซือ้เสียงประมำณ 100,000-200,000 บำทก็ยงัคุ้มทุน 
เเละนักกำรเมืองท้องถ่ินไม่โดนตรวจสอบมำกนกั เน่ืองจำกไม่ได้มีบทบำทหรือ
ต้องรับผิดชอบในกำรลงลำยมือช่ือโครงกำรตำ่ง ๆ   
 ระบบกำรเลือกตัง้ท่ีน ำมำปรับใช้กับท้องถ่ินนัน้ โดยหลักกำรเดิมนัน้ดี
มำกเเต่เม่ือน ำมำใช้กลับล้มเหลว ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด 
ยกตวัอย่ำงเช่น หำกท ำกำรทุจริตตัง้เเต่กระบวนกำรเลือกตัง้จะต้องถูกตดัสิทธิ
ตลอดชีวิต ซึง่จะท ำให้ได้คนดีเข้ำมำบริหำรเเละพฒันำท้องถ่ินด้วย ผู้ รับเหมำก็จะ
ลดจ ำนวนลง หำกมีกระบวนกำรเลือกตัง้ท่ีดี ผู้บริหำรท้องถ่ินสำมำรถก ำกบัดเูเล
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ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็จะไม่สำมำรถท ำผิด
กฎระเบียบได้  
 ปลดัเทศบำลต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ สมัภำษณ์
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ.2557 

 
4.6  การอภปิรายผล 
 
 4.6.1  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชการท้องถิ่น  
 โดยเน้นเฉพำะควำมเข้ำกันได้ในด้ำนกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินในปัจจุบัน 
สำมำรถสรุปควำมสมัพนัธ์ได้ดงันี ้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่สำมำรถท ำงำนร่วมกนักับผู้บริหำร
ท้องถ่ินได้ดี ไม่มีปัญหำเม่ือมีกำรเปล่ียนผู้บริหำรท้องถ่ิน เม่ือเกิดปัญหำกับผู้บริหำรท้องถ่ินจึง
สำมำรถเเก้ปัญหำได้ดี เเตย่งัคงมีข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีต้องปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนอย่ำงมำกเม่ือมี
กำรเปล่ียนผู้บริหำรท้องถ่ิน เเละเคยถูกแทรกเเซงในกำรท ำงำน สรุปได้ว่ำ มีหลำยปัจจยัท่ีท ำให้
เกิดกำรท ำงำนหลำกหลำยรูปแบบร่วมกนั ดงันี ้

1)  หำกสำมำรถท ำงำนร่วมกนักบัฝ่ำยบริหำรได้ดีจะสะท้อนให้เห็น 3 ด้ำน คือ  
(1)  ท ำงำนร่วมกนัได้ดี เเละสำมำรถพฒันำท้องถ่ินให้ไปไกลกว่ำเดิม โดยไม่

มีเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนใด ๆ ทัง้สองฝ่ำย   
(2)  ท ำงำนเข้ำกนัได้ดี โดยมีผลประโยชน์ทบัซ้อนร่วมกนัทัง้สองฝ่ำย  
(3)  ท ำงำนเข้ำกนัได้ดี โดยท่ีฝ่ำยหนึ่งได้รับผลประโยชน์ทบัซ้อนเเละอีกฝ่ำย

หนึง่ไมไ่ด้รับเเตก็่มิได้ขดัขวำงใด ๆ  
2)  เเตถ้่ำหำกไม่สำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงรำบร่ืนจะสะท้อนให้เห็น 2 ด้ำน 

คือ  
(1)  ท ำงำนร่วมกัน ต้องกำรผลประโยชน์ร่วมกันทัง้สองฝ่ำยเเต่ไม่สำมำรถ

เเบง่หรือจดัสรรกนัได้ลงตวั  
(2)  ท ำงำนร่วมกนั ฝ่ำยหนึง่กอบโกยผลประโยชน์เเตอี่กฝ่ำยไม่เห็นด้วย จึงมี

ควำมคดิเห็นไมต่รงกนั 
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่สำมำรถท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยบริหำรได้ดี เพรำะผู้บริหำรท้องถ่ิน
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ปฏิบัติงำน ยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมระเบียบวิธีทำงกฎหมำย และมี
แนวนโยบำยกำรท ำงำนท่ีดีในมุมมองของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน  โดยกำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินมี
ควำมคุ้นเคยกบัผู้บริหำรท้องถ่ินก็เป็นอีกสำเหตหุนึ่งท่ีสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้ดี ถึงเเม้ข้ำรำชกำร
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ท้องถ่ินบำงคนจะมองว่ำท้องถ่ินนัน้เป็นระบบอุปถัมภ์ อีกทัง้ผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีได้รับเลือกเข้ำมำ
เป็นตวัเเทนนัน้ยงัขำดประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองจึงถูกครอบง ำโดยคนในพรรคของตน จึงไม่มี
ภำวะผู้น ำและขำดกำรตดัสินใจท่ีดี ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องท ำงำนมำกขึน้โดยพยำยำมลดควำม
ขดัเเย้งกบัผู้บริหำรท้องถ่ินถึงเเม้จะเกิดอคตบ้ิำง 
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่มีวำระกำรท ำงำนหรือวำระกำรด ำรงต ำเเหน่งเหมือนเช่นฝ่ำยบริหำร  
(หำกไม่ท ำเร่ืองขอโอนย้ำย ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็ยงัคงสำมำรถท ำงำนตอ่ไปได้เร่ือย ๆ) ในส่วนของ
ผู้บริหำรท้องถ่ินนัน้มีวำระกำรด ำรงต ำเเหนง่ครำวละ 4 ปี หำกผู้บริหำรท้องถ่ินคนเดิมได้รับเลือกให้
เข้ำมำบริหำรงำนอีกครัง้ ระบบกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็ยงัคงไม่มีกำรเปล่ียนเเปลงมำก
นกั เเตเ่ม่ือครบวำระท ำงำนเเละมีกำรเลือกตัง้ใหม่เกิดขึน้ ผลปรำกฏว่ำ มีกำรเปล่ียนฝ่ำยบริหำร
เเละผู้ บริหำรท้องถ่ินคนใหม่ ซึ่งเป็นไปตำมกระบวนกำรเลือกตัง้เเละตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องปรับตวัเเละปรับกำรท ำงำนให้เข้ำกบัฝ่ำยบริหำรเเละผู้บริหำร ท้องถ่ินคน
ใหม่ จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ เเตข้่ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่สำมำรถปรับตวัได้ดีเม่ือ
ต้องท ำงำนกบัผู้บริหำรท้องถ่ินคนใหม่ ไม่มีปัญหำในกำรปฏิบตัิงำนร่วมกนั เพรำะยึดกำรท ำงำน
ตำมแนวทำงปฏิบตัิเเละตำมระเบียบวิธีทำงกฎหมำย อีกทัง้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเองยังมีกำรปรับ
ทศันคติในกำรท ำงำนให้เป็นทศันคติเชิงบวกเเละพยำยำมมองโลกในเเง่ดี  ปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ี
และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ินคนใหม่โดยไม่ฝักใฝ่กำรเมือง จึงสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้อย่ำง
รำบร่ืน โดยกำรปรับตวัของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเม่ือมีกำรเปล่ียนผู้บริหำรท้องถ่ินคนใหม่นัน้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีต้องปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนอย่ำงมำกเพื่อให้
สำมำรถท ำงำนต่อไปได้โดยไม่มีควำมขัดแย้งเกิดขึน้ โดยต้องค ำนึงถึงนโยบำยของผู้บริหำร
ท้องถ่ิน เน่ืองจำกนโยบำยในกำรหำเสียงกบักำรท ำงำนจริงมกัจะตรงกนัข้ำม กฎระเบียบข้อบงัคบั
ไม่เอือ้อ ำนวยมำกนกั และด้วยวิธีกำรท ำงำนท่ีเเตกต่ำงกนัของผู้บริหำรท้องถ่ินเเต่ละคน จึงท ำให้
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีไม่สำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้บริหำรท้องถ่ินคงวิธีกำรท ำงำนรูปแบบเดิมเพ่ือควำม
ตอ่เน่ืองของงำน ต้องปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำงำน 2) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีวิธีกำรท ำงำนเหมือนเดิม  
เพรำะยึดแนวทำงและหลักปฏิบัติตำมระเบียบวิธีทำงกฎหมำย  เเละหำกเเต่เดิมมีกำรสร้ำง
กระบวนกำรท ำงำนท่ีดีอยู่แล้ว ก็จะสำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้ บริหำรเห็นข้อดีของกำรท ำงำนรูป
แบบเดิม จึงไม่ก้ำวก่ำยกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินมำกนกั มีกำรร่วมตกลงพดูคยุกนัเพ่ือหำ
นโยบำยและวิธีกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกนัโดยยึดผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลกั ถึงเเม้จะมี
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินบำงส่วนท่ีมีปัญหำกับผู้ บริหำรท้องถ่ินคนใหม่บ้ำง เพรำะกำรท่ีข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินพยำยำมวำงตวัเป็นกลำงนัน้ ผู้บริหำรท้องถ่ินคนใหม่อำจมองว่ำเป็นกำรเลือกข้ำงหรือฝ่ำย
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เเละถกูกล่ำวหำว่ำเข้ำข้ำงผู้บริหำรคนเดิม จึงควรมีกำรปรับทศันคติให้ตรงกนั กำรพดูคยุ อธิบำย 
หรือชีเ้เจงเเนวทำงกำรท ำงำนร่วมกนั เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั เเตส่ดุท้ำยเเล้ว 
หำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินบำงคนยังคงยึดติดกับผู้บริหำรท้องถ่ินคนเดิม  อำจท ำให้เกิดปัญหำเเละ
ควำมขัดเเย้งในกำรท ำงำนร่วมกันกับผู้บริหำรคนใหม่ได้  จึงต้องใช้ควำมอดทนในกำรท ำงำน
ร่วมกนั โดยกำรขอโอนย้ำยไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) อ่ืน ๆ จะเป็นวิธีเเก้ปัญหำ
สดุท้ำยของข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีปัญหำในกำรท ำงำน 
 เม่ือเกิดปัญหำในกำรท ำงำนร่วมกบัผู้บริหำรท้องถ่ิน ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่มกัจะ
พบเจอ เเละด้วยควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรท้องถ่ินในทกุ ๆ ด้ำน จึงสำมำรถเเก้ปัญหำท่ีเกิดขึน้
ได้ เพ่ือบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดีร่วมกัน เเละเหนือสิ่งอ่ืนใดต้องท ำงำนเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถ่ินนัน้ ๆ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถหำทำงออกเพ่ือเเก้ปัญหำในกำรท ำงำน
ร่วมกบัผู้บริหำรท้องถ่ินได้ โดยวิธีกำรเบือ้งต้น คือ กำรพดูคยุและอธิบำยเหตผุลให้ผู้บริหำรท้องถ่ิน
ทรำบ ซึง่กำรพดูคยุกนัจะท ำให้ทรำบควำมคดิเห็นของทัง้สองฝ่ำย เเละน ำไปสู่ทำงออกท่ียอมรับได้
ร่วมกนั ถึงเเม้วำ่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะเสียประโยชน์หรือข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเป็นฝ่ำยยอมบ้ำง เช่น 
กำรยอมปฏิบัติตำมหรือกำรตอบสนองต่อนโยบำยของผู้ บริหำรท้องถ่ิน  ในบำงครัง้ปัญหำท่ี
เกิดขึน้นัน้ มกัจะเกิดจำกกำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินถกูจ ำกดัสิทธิ /หน้ำท่ีตำ่ง ๆ ผู้บริหำรท้องถ่ินไร้
เหตุผลเเละมักจะเอำแต่ใจตนเอง รวมถึงกฎหมำยระเบียบข้อบังคับท่ีไม่เอือ้ต่อกำรแก้ปัญหำ
โดยเฉพำะกำรบริหำรบุคคล ท้ำยท่ีสดุเเล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีไม่สำมำรถเเก้ปัญหำได้เลยจึงมกั
ขอโอนย้ำยไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) อ่ืน ๆ ดงัท่ีได้กลำ่วไปในข้ำงต้น  
 ทัง้นีใ้นกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเกิดปัญหำหรือไม่เกิดปัญหำในกำร
ท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกันกบัผู้บริหำรท้องถ่ินได้ดีหรือไม่ก็ตำม มกัจะพบว่ำมีกำรเเทรกเเซง
กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน โดยข้ำรำชกำรท้องถ่ินเกินคร่ึงหนึ่งยอมรับว่ำเคยถกูเเทรกเเซงใน
กำรท ำงำน เชน่ มีกำรเเทรกเเซงกำรท ำงำนกบัชมุชนท่ีมีเป้ำหมำยในกำรเป็นฐำนเสียงของผู้บริหำร
ท้องถ่ิน เม่ือผู้บริหำรต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำของประชำชน หรือกำรเเทรกเเซง
เพรำะผู้บริหำรท้องถ่ินคิดว่ำตนเองมีอ ำนำจสงูสดุเหนือข้ำรำชกำรท้องถ่ินทกุคน เป็นต้น ซึ่งในกำร
เเทรกเเซงกำรท ำงำนนัน้ หำกเป็นไปโดยไม่ผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัเเละเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของ
ประชำชนเเล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสว่นใหญ่มกัจะยอมท ำตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรท้องถ่ินอยู่
เเล้ว นอกเสียจำกกำรเเทรกเเซงนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ซึ่งกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัไมเ่อือ้อ ำนวยเเละยำกตอ่กำรด ำเนินกำร 
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 4.6.2  การวิเคราะห์การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ 
(Accountability) ของข้าราชการท้องถิ่น  

 จำกกำรน ำคำ่ร้อยละท่ีคิดจำกผลรวมของผู้ตอบเเบบสอบถำมท่ีตอบอยู่ในระดบัเห็นด้วย
มำกไปจนถึงเห็นด้วยมำกท่ีสุดมำวิเครำะห์ เม่ือพิจำรณำข้อมูลโดยภำพรวมและข้อมูลท่ีจ ำแนก
ตำมตวัเเปรตำ่ง ๆ ดงันี ้เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ ต ำแหน่งงำนปัจจบุนั สงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) สถำนภำพกำรได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ พืน้ท่ีท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่ และอำยงุำนท้องถ่ิน พบว่ำ 
จำกควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำน คือ 1) ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำม
สำยบังคับบัญชำ (Bureaucratic Accountability) 2) ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
กฎหมำย  (Legal Accountability) 3) ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิ ชำ ชีพ 
(Professional Accountability) 4) ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมือง (Political 
Accountability) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิเครำะห์โดยภำพรวมหรือกำร
วิเครำะห์จ ำแนกตำมสถำนภำพตำ่ง ๆ จะให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ
ด้ำนวิชำชีพมำกท่ีสดุ เเสดงให้เห็นเเนวโน้มในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบมีควำม
สมดลุมำกขึน้ เเตเ่ดิมนัน้ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพนีจ้ะเป็นด้ำนท่ีข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินให้ควำมส ำคญัน้อยมำก รวมถึงควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกำรเมืองด้วย เเตใ่น
ปัจจุบันข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องให้ควำมสนใจควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมือง
เพรำะอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีเพิ่มขึน้ของผู้ บริหำรท้องถ่ิน เเละโดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนวิชำชีพท่ีจะต้องให้ควำมสนใจมำกท่ีสดุ เป็นควำมสนใจท่ีเกิดจำกตวัของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินเอง เน่ืองจำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีทักษะเเละควำมสำมำรถจะช่วยให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ อีกทัง้กำรเพิ่มทักษะเหล่ำนีจ้ะต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมร่วมกับข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินคนอ่ืน ๆ ส่งผลให้เกิดกำรติดต่อส่ือสำรเเละสร้ำงเครือข่ำยร่วมกนั รวมไปถึงประเด็นกำรมี
คณุธรรม/จริยธรรมในกำรท ำงำนเเละจรรยำบรรณทำงวิชำชีพเป็นท่ีสนใจอย่ำงยิ่งในสงัคมปัจจบุนั 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องท ำควำมเข้ำใจรูปแบบของควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบในด้ำนนี ้
อยำ่งแท้จริง 
 ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) 
ไม่ได้หมำยถึงเพียงแค่กำรมีสมำคมวิชำชีพร่วมกัน กำรพัฒนำทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพียงอย่ำงเดียว แตห่มำยรวมถึงกำรมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณใน
วิชำชีพของตนเองด้วย กำรท่ีส่วนกลำงมีแนวปฏิบตัิเพ่ือควบคมุหรือบงัคบัให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ปฏิบตัิตำมนัน้ เป็นเพียงกำรผลกัดนัจำกภำยนอก ซึ่งอำจไม่ได้มำจำกจิตส ำนึกท่ีแท้จริงของตวั
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ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเอง ส่วนกลำงเน้นย ำ้ในเร่ืองของหลกัธรรมำภิบำล (Good Governance) แต่
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่ได้ให้ควำมใส่ใจมำกนกั เพรำะไม่มีกฎหมำยท่ีมีกำรลงโทษชดัเจน ท้ำยท่ีสุด
แล้ว จึงเป็นเพียงหลกักำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องจ ำให้ขึน้ใจแตไ่ม่มีกำรปฏิบตัิตำม ส่วนกลำงจึง
ควรผลกัดนัจำกภำยนอกด้วยแนวทำงใหม่ เพ่ือกระตุ้นให้ตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีแรงผลกัดนัจำก
ภำยในให้ท ำงำนภำยใต้คณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพท่ีดีร่วมกนั ยกตวัอย่ำงเช่น 
กำรปรับเปล่ียนหลกัสตูรฝึกอบรมของสถำบนัพฒันำบุคลำกรท้องถ่ิน  ให้มีหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นไปท่ี
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำน
วิชำชีพให้กบัข้ำรำชกำรท้องถ่ิน มุ่งให้มีควำมเข้ำใจตรงกนัในกำรมีอยู่ของสมำคมซึ่งเป็นกำรดแูล
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร และใช้สมำคมเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำหนดมำตรฐำนทำงวิชำชีพท่ีดีร่วมกัน 
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน เน้นย ำ้ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง เพรำะหำกมีกำรปฏิบตัิงำนโดยปรำศจำกคณุธรรม จริยธรรม 
และท ำลำยจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเองแล้ว บทลงโทษท่ีจะเกิดขึน้ในกลุ่มของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน คือ  เกิดกำรคว ่ำบำตรกนัภำยในกลุม่ เป็นต้น จำกตวัอย่ำงดงักล่ำว จะส่งผลให้ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินเร่ิมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกนั คือ วฒันธรรมท่ีทกุคนมีคณุธรรมและจริยธรรมอนัดี 
รักษำจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง ไม่นิ่งเฉยหำกเพ่ือนข้ำรำชกำรท้องถ่ินก ำลังท ำลำย
วฒันธรรมองค์กรท่ีดีนัน้ ด้วยกำรตกัเตือนในกรณีท่ียงัสำมำรถพดูคยุหรือเจรจำกนัได้ หรือกำรคว ่ำ
บำตรหำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้ไม่ยอมเปล่ียนแปลงควำมคิดและกำรปฏิบตัิของตน แนวทำง
ดังกล่ ำ ว เ ป็นกำร เพิ่ มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิ ช ำ ชีพ  (Professional 
Accountability) หำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคญัในด้ำนนีม้ำกท่ีสุด จึงควรใส่ใจและพร้อม
ปฏิบตัใิห้เห็นผลอย่ำงชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในหน้ำท่ีกำรงำนของตนเอง และเพ่ือท้องถ่ินเข้มแข็งท่ี
มีกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
 แต่โดยภำพรวมเเล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่สำมำรถปรับตัวได้หลังจำกท่ีมีกำร
กระจำยอ ำนำจซึ่งท ำให้ท้องถ่ินเข้มเเข็งมำกขึน้ เน่ืองจำกก่อนท่ีจะมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับ
ท้องถ่ินนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินยงัคงยึดติดเเละรับฟังค ำสัง่จำกส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำค มีกำร
ท ำงำนตำมสำยบงัคบับญัชำ ยึดถือกฎระเบียบข้อบงัคบัเป็นหลกัในกำรท ำงำน จึงให้ควำมส ำคญั
กบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) และ
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) ในระดบัท่ีสงูมำก เเต่
หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจ ผู้บริหำรท้องถ่ินมีอ ำนำจในกำรบริหำรมำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง ด้ำนกำรบริหำรบุคคล ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงมีกำรปรับตัวตำมกำรเปล่ียนเเปลงนัน้ และให้
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ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) 
และควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมือง (Political Accountability) เพิ่มมำกขึน้ นัน่
คือ กำรท ำงำนท่ีตอบสนองผู้บริหำรท้องถ่ินเเละประชำชนมำกขึน้ ปรับรูปแบบเเละวิธีกำรท ำงำน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริหำรท้องถ่ินโดยไม่ผิดกฎหมำย เข้ำร่วมกิจกรรมภำยใน
ท้องถ่ินเเละใกล้ชิดกบัประชำชน 
 
 4.6.3  การวิเคราะห์ตัวแปรด้านข้อมูลท่ัวไปกับการให้ความส าคัญต่อความ 
  สามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) 
 ใช้กำรวิเครำะห์ด้วยคำ่ Independent-Samples T Test กบัตวัเเปรท่ีมีสองกลุ่ม คือ เพศ 
อำย ุระดบักำรศกึษำ ต ำเเหน่งงำนปัจจบุนั สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สถำนภำพ
กำรได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่ เเละพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบั
ตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่ ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 และใช้กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว (ANOVA) กบัตวัเเปรท่ีมีสำมกลุม่ คือ อำยงุำนท้องถ่ิน  ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
  4.6.3.1  ตวัแปรด้ำนข้อมลูทัว่ไปท่ีไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิต ิ
  ตวัแปรด้ำนข้อมลูทัว่ไปท่ีไมมี่ควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิติ คือ ตวัแปรด้ำนเพศ อำย ุ
ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่งงำนปัจจุบนั สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สถำนภำพกำร
ได้รับบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ และอำยงุำนท้องถิ่น ไม่มีผลตอ่กำรให้
ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบในทุก  ๆ ด้ำน (ตำมสำยบังคับบัญชำ 
(Bureaucratic Accountability) ด้ ำ น ก ฎ ห ม ำ ย  (Legal Accountability) ด้ ำ น วิ ช ำ ชี พ 
(Professional Accountability) เเละด้ำนกำรเมือง (Political Accountability)) ท่ีเเตกตำ่งกนัของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเม่ือเเยกวิเครำะห์ตำมปัจจยัดงักล่ำว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคญัด้ำนต่ำง 
ๆ ค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน จึงวิเครำะห์โดยรวมได้ว่ำ ปัจจัยดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรสร้ำงสมดุล
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนตำ่ง ๆ 
  เน่ืองจำกปัจจยัด้ำนเพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ ต ำแหน่งงำนปัจจบุนั สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สถำนภำพกำรได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกหรือไม่ 
และอำยุงำนท้องถ่ิน เม่ือแยกวิเครำะห์ข้ำรำชกำรท้องถ่ินตำมปัจจัยดังกล่ำวนัน้  พบว่ำ ให้
ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำในระดบัน้อยท่ีสดุ เเละให้
ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพในระดบัมำกท่ีสุดเหมือนกัน กำร
ท ำงำนตำมสำยบงัคบับญัชำเป็นกำรท ำงำนตำมค ำสั่งเเละกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีก ำหนดไว้ให้
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ข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้ปฏิบตัติำม จะมีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนอยู่เสมอ หำกพบข้อผิดพลำดก็จะมี
บทลงโทษทำงวินยัตำมควำมผิดนัน้ ๆ เป็นสิ่งท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องปฏิบตัิตำมโดยไม่สำมำรถ
หลีกเล่ียงได้ กำรท ำงำนจึงเป็นไปตำมล ำดบัขัน้ตอน ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินในปัจจัยดงักล่ำวให้
ควำมส ำคญัด้ำนนีใ้นระดบัน้อยท่ีสดุเหมือนกนั เพรำะเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิอยู่เเล้ว ไม่ต้อง
กงัวลอะไรมำกนกั เพียงเเตท่ ำตำมระเบียบข้อบงัคบัท่ีก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัดเทำ่นัน้  
  ในส่วนของกำรให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ
ในระดบัมำกท่ีสุดนัน้ เน่ืองจำกปัจจุบนัข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับดเูเลของ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน จงึท ำงำนเพ่ือควำมพงึพอใจของผู้บริหำรเเละประชำชนในท้องถ่ินนัน้ ๆ มำกยิ่งขึน้ 
กำรเพิ่มทกัษะเเละพัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนจะท ำให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้บริหำร
ท้องถ่ินได้ดี เช่น กำรมีสมำคมวิชำชีพท่ีมีกำรอบรมทกัษะใหม่ ๆ ให้กบัข้ำรำชกำรท้องถ่ินอยู่เสมอ 
ช่วยให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถปรับตวัในกำรท ำงำนได้ง่ำยเเละท ำงำนร่วมกบัผู้บริหำรท้องถ่ิน
ได้ดี อีกทัง้ยงัเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงข้ำรำชกำรท้องถ่ินด้วยกนัเอง  ซึ่ง
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพนี ้ตำมปัจจยัท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นให้ควำมส ำคญัมำก
ท่ีสดุเหมือนกนั 
  4.6.3.2  ตวัแปรด้ำนข้อมลูทัว่ไปท่ีแตกตำ่งกนัทำงสถิตอิยำ่งมีนยัส ำคญั 

  ตวัแปรด้ำนข้อมูลทัว่ไปท่ีมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนยัส ำคญั มีเพียง 1 
ตวัเเปร คือ พืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่  ท่ี
เม่ือน ำมำวิเครำะห์ด้วยค่ำ  Independent-Samples T Test พบว่ำ  มีกำรให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบท่ีเ เตกต่ำงกันท่ีระดับนัยส ำคัญ  0.05 โดยมีเพียงเเค่
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) เท่ำนัน้ท่ี
กำรให้ควำมส ำคญัไมมี่ควำมเเตกตำ่งกนั 

  จำกปัจจยัพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล ำเนำของ
ตนเองหรือไม่ พบว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนภำยในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเอง
นบัตัง้เเตค่รัง้เเรกท่ีท ำงำนให้กบัท้องถ่ิน (เป็นคนในพืน้ท่ี) ให้ควำมส ำคญักบัด้ำนตำ่ง ๆ มำกกว่ำ
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่ปฏิบตัิงำนในจังหวัดต่ำงพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเต่ครัง้เเรกท่ี
ท ำงำนให้กับท้องถ่ิน (เป็นคนนอกพืน้ท่ี) เเละข้ำรำชกำรท้องถ่ินทัง้สองประเภทนัน้ต่ำงให้
ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพมำกท่ีสุด  แต่เม่ือเปรียบเทียบ
กันเเล้ว พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนภำยในพืน้ท่ีจังหวัดท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเองให้
ควำมส ำคญัมำกกวำ่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนในจงัหวดัตำ่งพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชภ่มูิล ำเนำของตนเอง  
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  ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนภำยในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเองตัง้
เเต่ครัง้เเรกท่ีท ำงำนให้กับท้องถ่ิน ให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบทุกด้ำน
มำกกวำ่ เน่ืองจำกในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีนัน้ได้ท ำงำนอยู่ในพืน้ท่ีท่ีตนเองมีควำมคุ้นเคย เข้ำใจภำษำ 
สังคม ประเพณี เเละวัฒนธรรมของท้องถ่ินนัน้  ๆ มำกกว่ำข้ำรำชกำรท่ีเป็นคนนอกพืน้ท่ี 
ยกตัวอย่ำงเช่น ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ ในจังหวัดขอนเเก่น ได้รับกำรบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกในอ ำเภอเเห่งหนึ่งในจงัหวดัขอนเเก่น เเละถึงเเม้จะมีกำรโอนย้ำยก็
เป็นกำรโอนย้ำยอยู่ภำยในจังหวัดนี  ้เป็นต้น ส่งผลให้กำรท ำงำนกับประชำชนในพืน้ท่ีง่ำยขึน้ 
สำมำรถเข้ำถึงเเละเข้ำใจควำมต้องกำรของท้องถ่ิน ท ำงำนร่วมกับผู้บริหำรท้องถ่ินได้ดีเน่ืองจำก
อำจจะรู้จักกันมำก่อน ส่งผลให้ระดบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมืองเเละด้ำน
วิชำชีพเพิ่มสูงขึน้ (จำกเดิมท่ีจะให้ควำมส ำคญัเพียงควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำย
บงัคบับญัชำและด้ำนกฎหมำย) จึงสำมำรถสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบได้ มี
เเนวโน้มว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะสำมำรถท ำงำนได้พึงพอใจกับทุกฝ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ใน
ต ำแหน่งปลดัท้องถ่ินท่ีจ ำเป็นต้องท ำให้ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบมีควำมสมดลุ ท ำงำน
ถกูใจผู้บริหำรท้องถิ่น ได้รับควำมเคำรพนบัถือจำกข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่อยู่ใต้บงัคบับญัชำ เเละ
ตระหนกัถึงควำมต้องกำรของท้องถ่ินด้วย เม่ือเปรียบเทียบกับข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงำนใน
จังหวัดต่ำงพืน้ท่ี ท่ีไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตนเองตัง้เเต่ครัง้เเรกท่ีท ำงำนให้กับท้องถ่ินนัน้  ให้
ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ น้อยกว่ำ เน่ืองจำกกำรท ำงำนใน
พืน้ท่ีท่ีไม่มีควำมคุ้ นเคย กำรปฏิบัติงำนจึงไม่สำมำรถท ำได้เต็มท่ี  มีควำมเข้ำใจในท้องถ่ินท่ี
ปฏิบตัิงำนอยู่ไม่มำกพอหรือไม่ลึกซึง้มำกเท่ำท่ีควร ส่งผลให้ไม่สำมำรถสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถ
ในกำรถูกตรวจสอบได้ดี เเต่ยงัคงต้องค ำนึงถึงอยู่บ้ำง เนื่องจำกส่งผลต่อหน้ำที่กำรงำนของ
ตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ ่งในต ำเเหน่งปลัดท้องถ่ิน หำกมีโอกำสได้โอนย้ำยไปยังพืน้ท่ีท่ีเป็น
ภมูิล ำเนำของตนเอง มีเเนวโน้มวำ่กำรสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบจะท ำได้ดีเเละ
ให้ควำมส ำคญักบัทกุด้ำนมำกย่ิงขึน้ 
  ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล ำเนำของตนเองมีเเนวโน้มท่ีจะ
ท ำงำนเเละสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนได้ดีมำก โดยเฉพำะผู้ ท่ีได้รับ
บรรจเุเละเร่ิมท ำงำนในฐำนะข้ำรำชกำรท้องถ่ินตัง้เเต่เเรกอยู่ในจงัหวดัภูมิล ำเนำของตน ซึ่งถึงเเม้
จะถูกโอนย้ำยก็เป็นกำรย้ำยไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) อื่น ๆ ที่ยงัอยู่ในจงัหวดั
เดิม ในกำรบรรจุข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ลงท ำงำนในพืน้ท่ีต่ำง ๆ นัน้ มีควำมเป็นไปได้น้อยท่ีจะได้
ท ำงำนในพืน้ที่จงัหวดัภูมิล ำเนำเดิม มกัจะถกูบรรจใุนจงัหวดัหรือภูมิภำคอื่น ๆ ก่อนจึงจะท ำ
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เร่ืองโอนย้ำยได้ เเละไม่ได้หมำยควำมว่ำหำกขอท ำเร่ืองโอนย้ำยเเล้วจะได้รับกำรอนุมตัิในทนัที 
เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ระยะเวลำนำน เเละบำงครัง้อำจถูกย้ำยไปยงัจงัหวดัใกล้เคียงภูมิล ำเนำเดิมก่อน
จึงท ำเร่ืองย้ำยเข้ำจงัหวดัภูมิล ำเนำเดิมได้ในภำยหลงั ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำท่ีนำน
กวำ่เดมิมำก จนข้ำรำชกำรท้องถ่ินบำงคนท่ีได้ย้ำยเข้ำมำท ำงำนในภูมิล ำเนำของตนเองมีอำยมุำก
หรือใกล้จะเกษียณอำยรุำชกำรเเล้ว เพรำะหำกได้รับกำรบรรจลุงในพืน้ท่ีบ้ำนเกิดตนเองตัง้เเตเ่เรก 
เรียกได้ว่ำยังมีไฟเเรงในกำรท ำงำน จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพ สร้ำงสมดุล
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบได้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้ หำกสำมำรถบรรจขุ้ำรำชกำรท้องถ่ินรุ่นใหม่ลง
ในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล ำเนำของเขำเหล่ำนัน้ได้ในเบือ้งต้นควรรีบด ำเนินกำรก่อน เม่ือเต็มโควตำเเละ
ต้องบรรจุข้ำรำชกำรท้องถ่ินรุ่นใหม่ลงในพืน้ท่ีอ่ืน  ๆ หำกสำมำรถโอนย้ำยข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
เหล่ำนัน้กลบัไปยงัภูมิล ำเนำได้ในภำยหลงั ควรด ำเนินกำรเร่ืองโอนย้ำยให้โดยไม่ทิง้ระยะเวลำไว้
นำน เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้กลบัไปท ำงำนในพืน้ท่ีภูมิล ำเนำท่ีตนเองมีควำมคุ้นเคยดีอยู่เเล้วตัง้
เเตย่งัมีเเรงเเละก ำลงัใจในกำรท ำงำน จะมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ สำมำรถปรับตวั
ได้ดี มีกำรลงพืน้ท่ีเเละรับฟังปัญหำของประชำชนในพืน้ท่ีอย่ำงกระตือรือร้น ถึงเเม้จะเทียบเท่ำ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีท ำงำนในบ้ำนเกิดตนเองตัง้เเต่เร่ิมเส้นทำงอำชีพนีไ้ม่ได้  เเตอ่ย่ำงน้อยกำรเร่ง
ให้มีกำรโอนย้ำยข้ำรำชกำรท้องถ่ินรุ่นใหม่กลบัไปยงับ้ำนเกิดให้เร็วท่ีสดุ อำจจะเป็นทำงเเก้ไขอีก
ทำงหนึ่งท่ีสำมำรถท ำได้ เพรำะฉะนัน้ปัจจยัด้ำนพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้
เเรกเป็นภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่ จึงเป็นปัจจัยส ำคญัท่ีมีผลต่อกลไกท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินใช้
ปรับตวัเพ่ือสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำน  
  จำกกำรอภิปรำยผลดงักล่ำว จึงสำมำรถสรุปประเด็นส ำคญั ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐ
หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีในเร่ืองนี ้ควรน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ เพ่ือด ำเนินกำรให้
เป็นรูปธรรม ดงัตอ่ไปนี ้            

1)  ประเดน็ด้ำนกำรบรรจขุ้ำรำชกำรท้องถ่ิน 
   กำรบรรจขุ้ำรำชกำรท้องถ่ินรุ่นใหม่ แบง่ออกเป็น 2 กรณี คือ  

(1)  ส ำหรับกรณีที ่ส ่วนกลำงด ำเนินกำรเอง  ต้องพิจำรณำจำก
ปัจจยัภูมิล ำเนำถ่ินฐำนท่ีเกิดของข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้เป็นปัจจยัแรก ยกตวัอย่ำงเช่น นำย ก. 
เป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินรุ่นใหม่ท่ีก ำลงัจะได้รับกำรบรรจลุงพืน้ที่ท ำงำน มีภูมิล ำเนำอยู่ในจงัหวดั
เชียงรำย ดงันัน้ จึงควรพิจำรณำให้นำย ก. บรรจลุงไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำ่ง  ๆ 
ภำยในจงัหวดัเชียงรำยเสียก่อน แตห่ำกในจงัหวดัเชียงรำยยงัไม่มีต ำแหน่งว่ำง ควรพิจำรณำ
จงัหวดัใกล้เคียงซึ่งอยู่ในภูมิภำคเดียวกนั เช่น จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล ำปำง 
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จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่ำน เป็นต้น และพิจำรณำให้โอนย้ำยทนัทีหำกมีต ำแหน่งว่ำงภำยในจงัหวดั
เชียงรำย  

(2)  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบเอง ท ำให้มี
สดัส่วนของผู้ ที่สอบบรรจเุป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นได้นัน้เป็นคนในพืน้ที่มำกกว่ำคนนอกพืน้ที่  แต่
มกัจะถกูมองว่ำมีเร่ืองของควำมไม่โปร่งใสเข้ำมำเกี่ยวข้อง  ดงันัน้ กำรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเปิดสอบเองนัน้ ท ำให้ได้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเข้ำใจท้องถิ่นนัน้ ๆ อย่ำงแท้จริง แตห่ำกจะ
เปิดโอกำสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ประเทศด ำเนินกำรเอง  ส่วนกลำงต้องมีมำตรกำร
เข้ำมำควบคมุเพื่อให้มำตรฐำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้หมด  สร้ำงภำพลกัษณ์ให้กำร
สอบแข่งขนัมีควำมเข้มงวดกวดขนัและปรำศจำกกำรทจุริต  
   ทัง้สองข้อเสนอนัน้ เป็นทำงเลือกในกำรน ำไปด ำเนินกำรให้เหมำะสม 
ขึน้อยู่กบัสภำวะแวดล้อมในขณะนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ยงัคงมุ่งเน้นให้มีกำรบรรจขุ้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ลงในพืน้ที่ที ่เป็นภูมิล ำเนำถิ่นฐำนที่เกิดของตวัข้ำรำชกำรท้องถิ่นเอง  เพรำะเมื่อข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินได้ท ำงำนในพืน้ท่ีท่ีตนเองมีควำมคุ้นเคย ผลท่ีเกิดขึน้ในเบือ้งต้นคือ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะ
มีขวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงยิ ่ง  และมีแนวโน้มในกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เน่ืองจำกควำมคุ้นเคยกับประชำชนในพืน้ท่ีจึงสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกันและกันได้ง่ำยมำกขึน้  

2)  ประเดน็ด้ำนกำรโอนย้ำยข้ำรำชกำรท้องถ่ิน 
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่ถ ูกบรรจลุงไปยงัพืน้ที่อื่นซึ ่งไม่ใช ่ภูมิล ำเนำของ

ตนเองตัง้แตค่รัง้แรกนัน้ ส่วนใหญ่มกัต้องกำรโอนย้ำยกลบัไปยงัภูมิล ำเนำของตนเอง  กำรท่ี
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องท ำงำนในพืน้ท่ีที่ไม่ใช่ภูมิล ำเนำของตนเองมำนำน จนบำงรำยใกล้ถึงวยั
เกษียณนัน้ เป็นกำรบัน่ทอนก ำลงัใจในกำรท ำงำนอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมหน้ำท่ี
เท่ำนัน้ แตห่ำกได้โอนย้ำยไปยงัภูมิล ำเนำของตนเอง ย่อมเกิดควำมอยำกท่ีจะพฒันำท้องถ่ินของ
ตนเองมำกกว่ำ ดงันัน้ จึงควรรีบพิจำรณำให้มีกำรด ำเนินกำรโอนย้ำยข้ำรำชกำรท้องถ่ินกลบัไป
ยงัภูมิล ำเนำของตนเองให้มำกท่ีสุด 
 
 4.6.4  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึก  
 จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึกกบัปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ 4 ท่ำน คือ ปลดัเทศบำล
ต ำบลบ้ำนถ ำ้ ปลดัเทศบำลต ำบลห้วยลำน ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง และปลดั
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอกค ำใต้ ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ 4 ท่ำนมีควำมคิดเห็นเเละ
กำรให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำน ดงันี ้ 
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1)  ด้ำนกำรท ำงำนตำมสำยบงัคับบญัชำ (Bureaucratic Accountability) เป็น
กำรท ำงำนตำมค ำสัง่ ปลดัส่วนใหญ่ยินดีท ำตำมระเบียบท่ีส่วนกลำง (กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน สงักดักระทรวงมหำดไทย) หรือส่วนภูมิภำค (จงัหวดั/อ ำเภอ) สัง่กำรลงมำ เเละยินดีท ำ
ตำมค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถ่ินหำกไมเ่ป็นกำรท ำผิดระเบียบ  

2)  ด้ ำนกฎหมำย  (Legal Accountability) ปลัดส่ วน ให ญ่ ไม่ เ ค ยท ำผิ ด
กฎระเบียบข้อบงัคบั เน่ืองจำกมีกำรถกูตรวจสอบอยู่เสมอ เเละพบช่องโหว่ของกฎหมำยเก่ียวกับ
กำรบริหำรงำนบคุคล  

3)  ด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) ปลัดทุกคนเห็นด้วยกับกำรมี
สมำคม/สมำพนัธ์ท่ีรวมตวักนัอยำ่งเข้มเเข็งเเละมีกำรพฒันำทกัษะใหม่ ๆ ตลอดเวลำ  

4)  ด้ำนกำรเมือง (Political Accountability) ปลัดทุกคนเห็นด้วยท่ีกำรเมือง
ระดับชำติเเละระดบัท้องถ่ินมีควำมเช่ือมโยงกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินบ้ำง  
 จำกควำมคดิเห็นของปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะ  

1)  ด้ำนกำรท ำงำนตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) เน่ือง
จำกำรท ำงำนท่ีเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบงัคบั มีกำรท ำงำนตำมกำรสัง่กำรจำกบนลงล่ำง (Top-
down) เม่ือมีหนงัสือสัง่กำรให้ปฏิบตัิตำมจึงไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ ดงันัน้ กำรท ำงำนตำมสำย
บงัคบับญัชำจงึสำมำรถถกูตรวจสอบได้ทกุเวลำจำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง เเละพบกำรกระท ำผิดจำก
กำรท ำงำนน้อย  

2)  ด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) เพรำะจะต้องท ำงำนให้อยู่ภำยใน
กรอบของกฎหมำยเเละระเบียบข้อบงัคบัท่ีวำงไว้ ปลดัส่วนใหญ่จึงไม่เคยต้องท ำผิดกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั เเตก่ฎหมำย/พระรำชบญัญัติเก่ียวกบักำรปกครองท้องถิ่นยงัเอือ้อ ำนำจให้กบัผู้บริหำร
ท้องถ่ินมำกเกินไป โดยเฉพำะระเบียบกำรบริหำรงำนบคุคล ปลดัส่วนใหญ่จึงเห็นว่ำเป็นช่องโหว่
ของกฎหมำยท่ีควรได้รับกำรเเก้ไขเเละปรับปรุงเพิ่มเตมิ  

3)  ด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) เพรำะกำรพฒันำทกัษะตำ่ง ๆ 
เช่น กำรท ำงำน กระบวนกำรตดัสินใจ ควำมรู้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เป็นต้น เป็นส่วนเสริมท่ี
ส ำคญัท่ีจะท ำให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบมำกขึน้  ซึ่งเเต่เดิมมีกำร
จดัตัง้สมำพันธ์ปลดัเทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเเห่งประเทศไทย มีกำรประชุมเเละกำร
อบรมร่วมกันอย่ำงสม ่ำเสมอ เเต่เป็นกำรเข้ำร่วมโดยสมัครใจจึงมีปลัดบำงคนไม่ได้เข้ำร่วมใน
บำงครัง้ ซึ่งอำจท ำให้ขำดตกบกพร่องในบำงเร่ือง ปลัดส่วนใหญ่จึงเห็นว่ำกำรมีสมำพันธ์นัน้มี
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ประโยชน์อย่ำงยิ่ง เเต่ต้องมีกำรปรับตัวเพิ่มเติมในด้ำนกำรรวมตัวกันอย่ำงเข้มเเข็งเเละกำร
ตดิตอ่ส่ือสำรกนัให้ทนักบัยคุสมยัปัจจบุนั  

4)  ด้ำนกำรเมือง (Political Accountability) ปลดัส่วนใหญ่เห็นด้วยมำกท่ีสดุท่ี
กำรเมืองระดบัชำติเเละระดบัท้องถ่ินมีควำมเช่ือมโยงกัน ซึ่งส่งผลต่อกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน กล่ำวคือ สำมำรถท ำงำนได้สะดวกมำกขึน้หำกผู้บริหำรท้องถ่ินมีควำมสมัพนัธ์พิเศษกับ
นักกำรเมืองระดับชำติ เเละไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ท่ีจะต้องสร้ำงสัมพันธ์พิเศษนัน้  เม่ือควำม
เช่ือมโยงเหล่ำนัน้เกิดขึน้ อำจส่งผลให้กำรเลือกตัง้มีควำมไม่โปร่งใสบ้ำง เเตถ่ึงอย่ำงไรก็ตำม ใน
ปัจจุบนักลไกกำรตรวจสอบโดยกำรเลือกตัง้ของท้องถ่ินมีเเนวโน้มท่ีดีขึน้ ท ำให้ถ่วงดุลอ ำนำจ
กนัเเละกนัได้ดีกวำ่ท่ีผำ่นมำ เกิดกำรตรวจสอบกนัเเละกนัมำกขึน้  
 เม่ือได้สัมภำษณ์เชิงลึกและท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลแล้ว พบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเข้ำใจ
ควำมหมำยและรูปแบบของควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำ  ด้ำน
กฎหมำย และด้ำนกำรเมืองได้อย่ำงชดัเจน แตย่งัคงสบัสนกบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ
ด้ำนวิชำชีพ ยงัคงเข้ำใจเพียงแค่กำรมีอยู่ของสมำคมนัน้จะช่วยเรียกร้องให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง
ตำมควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้ เช่น กำรเรียกร้องให้มีกำรแก้พระรำชบญัญัติระเบียบ
บริหำรงำนบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เป็นต้น กำรมีอยู่ของสมำคม/สมำพนัธ์ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัจึงไม่มีควำมมั่นคงและมีกำรรวมตวัท่ีค่อนข้ำงหลวม รวมตัวกันเฉพำะเหตุกำรณ์ท่ี
ต้องกำรเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ อีกทัง้ยงัคำดหวงัว่ำสมำคม/
สมำพนัธ์ดงักลำ่วนัน้จะชว่ยรวมตวัเพ่ือเรียกร้องในครัง้อ่ืน ๆ อีกหรือจนกระทัง่เรียกร้องส ำเร็จ  
 ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่ทรำบหรือไม่เข้ำใจว่ำแท้จริงแล้วนอกจำกกำรมีสมำคมนัน้ มิใช่กำร
รวมตวัเพ่ือเรียกร้องบำงอย่ำง แตต้่องเป็นสมำคมวิชำชีพท่ีแท้จริง กำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินพฒันำ
ทกัษะควำมรู้ควำมควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมตอ่กำรท ำงำน กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกนั 
และกำรมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณท่ีปฏิบตัิจำกจิตใต้ส ำนึกของตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
เอง สิ่งเหลำ่นีต้ำ่งหำกท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินมกัจะหลงลืมและไม่ใส่ใจ ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนวิชำชีพยังคงอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำให้มีมำกขึน้  และเน่ืองจำกกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณเป็นรูปแบบท่ีไมเ่ป็นทำงกำร สว่นกลำงควบคมุและบงัคบัให้ปฏิบตัิตำม
ได้แค่เปลือกภำยนอก อีกทัง้ยงัไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจน ดงันัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเปล่ียนจำก
ควำมคำดหวังว่ำสมำคมจะเป็นตวัช่วยในกำรเรียกร้องผลประโยชน์ เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจกับ
รูปแบบและควำมหมำยของควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพเสียใหม่ ต้องผลกัดนัให้
ปฏิบตัิจำกจิตส ำนึกของตนเอง เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินทกุคนเข้ำใจและปฏิบตัิตำม ย่อมท ำให้เกิด



 114 

บทลงโทษท่ีรุนแรงมำกกว่ำกำรลงโทษทำงกฎหมำย นัน่ก็คือ กำรลงโทษทำงจิตใจด้วยกำรคว ่ำ
บำตร จำกท่ีกล่ำวมำนัน้ จะน ำไปสู่กำรท ำงำนภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล (Good Governance) 
อยำ่งแท้จริง 
 
 4.6.5  การวิเคราะห์การท่ีข้าราชการท้องถิ่นให้ความส าคัญกับความสามารถใน

การถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) มากที่สุด เป็น
เพียงความคาดหวังหรือไม่ 

 เม่ือได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรทอดแบบสอบถำมจำก
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน แล้วท ำกำรวิเครำะห์ข้อมลู จึงท ำให้ได้ข้อค้นพบท่ีคอ่นข้ำงขดัแย้งกบัควำมเป็น
จริงเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคญั
มำกท่ีสุด คือ สมำคมท่ีมีอยู่ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินยงัคงอ่อนแอ ทัง้ในแง่ของกำรรวมตวักนั ควำม
เป็นเอกภำพ และกำรเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำและควำมเป็นจริง ทัง้ท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินควร
ให้ควำมส ำคญักับด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กับข้ำรำชกำรท้องถ่ินมำกกว่ำ เช่น ควรให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมืองมำกท่ีสุด เป็นต้น แต่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินกลับให้
ควำมสนใจและให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพมำกท่ีสุด ซึ่ง
เป็นไปได้วำ่ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินอำจต้องกำรให้สมำคมเข้มแข็งมำกขึน้กวำ่เดมิ 
 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์กำรให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน กำรวิเครำะห์ตวัแปรด้ำนข้อมลูทัว่ไปกบักำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบ และกำรวิเครำะห์บทสมัภำษณ์เชิงลึก ท่ีพบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคญั
กบัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพมำกท่ีสดุนัน้ เน่ืองจำกควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินอำจมุ่งเน้นไปท่ีกำรเรียกร้องผลประโยชน์ จำกกำรรวมตวัเป็นสมำคมวิชำชีพเพียงอย่ำง
เดียว เพรำะควำมคำดหวังอยำกให้กำรเรียกร้องนัน้ประสบควำมส ำเร็จหำกมีกำรรวมกันอย่ำง
เข้มแข็ง ซึง่ท ำให้มีควำมเข้ำใจบดิเบือนไปจำกเดมิ เข้ำใจเพียงกำรมีอยู่ของสมำคมนัน้เป็นกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพแล้ว จึงให้ควำมสนใจในกำรเพิ่มทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถของตนเองน้อย มองข้ำมกำรสร้ำงเครือขำ่ยท่ีมีกำรแบง่ปันและให้ควำมช่วยเหลือกนั
และกัน อีกทัง้อำจไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองของกำรมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพ
ของตนเอง ดงันัน้ กำรให้ควำมส ำคญัในด้ำนนีม้ำกท่ีสดุ จึงอำจจะไม่ได้หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินต้องกำรให้มีกำรพฒันำเป็นสมำคมวิชำชีพ กำรเพิ่มทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถโดยกำรเข้ำ
ร่วมหลกัสตูรฝึกอบรมอยูเ่สมอ หรือแม้กระทัง่กำรต้องพยำยำมท ำให้ตนเองท ำงำนอย่ำงมีคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ  
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 รวมถึงสิ่งท่ีขดัแย้งกบัข้อเท็จจริงท่ีว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่ต้องกำรขดัใจใคร ทัง้ส่วนกลำง 
ผู้บริหำรท้องถ่ิน หรือแม้กระทั่งประชำชนในพืน้ท่ี แต่จำกข้อมูลท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินเคยมีกำร
รวมตวัเพ่ือเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขพระรำชบญัญตัิระเบียบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
หลำยครัง้ ซึ่งอำจสร้ำงควำมไม่พอใจให้กับผู้บริหำรท้องถ่ิน เพรำะเป็นกำรลดอ ำนำจหำกมีกำร
เรียกร้องส ำเร็จ จนกระทบไปถึงประชำชนในพืน้ท่ีด้วย มีควำมเป็นไปได้ว่ำกำรให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพมำกท่ีสดุนัน้ เพรำะข้ำรำชกำรท้องถ่ินเข้ำใจว่ำเป็น
เพียงกำรมีสมำคม/สมำพนัธ์ท่ีรวมตวักันเรียกร้องเพียงอย่ำงเดียว จึงอำจไม่มีควำมต้องกำรให้มี
สมำคมวิชำชีพท่ีจริงจังไปมำกกว่ำนี  ้เพรำะจะต้องเรียกร้องหรือท ำเร่ืองท่ีขดัใจกับทุกฝ่ำย เป็น
เพียงควำมต้องกำรลึก ๆ ควำมคำดหวงัอยำกให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง แตโ่ดยท่ีรู้อยู่แล้วว่ำมีควำม
เป็นไปได้ยำก จึงยอมอยู่ในระบบกำรท ำงำนดงัเช่นในปัจจบุนั ท่ีสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำร
ถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบญัชำ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนกำรเมืองได้ดีมำก แต่ส ำหรับด้ำน
วิชำชีพท่ียังคงอยู่ในระหว่ำงพัฒนำให้มีมำกขึน้  และมีแนวโน้มว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินคงยังไม่
สำมำรถพัฒนำให้มีมำกขึน้ไปกว่ำนี  ้หำกยังต้องท ำงำนตอบสนองควำมพึงพอใจของทุกฝ่ำย 
ภำยใต้ควำมเข้ำใจท่ีวำ่ กำรมีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ คือ กำรรวมตวักนัเอง
ภำยในกลุ่มข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์ กำรก่อตัง้ท่ีท ำกำรหรือส ำนักงำนของ
สมำคมเพ่ือให้คนทัว่ไปรับรู้กำรมีอยูข่องสมำคม/สมำพนัธ์ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพียงเทำ่นัน้ 
 ดังนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องสร้ำงควำมเข้ำใจใหม่กับรูปแบบและควำมหมำยของ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ กำรมีควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบในด้ำนนี ้
ไม่ได้ท ำให้กำรท ำงำนต้องขัดใจฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แต่หำกเป็นกำรเคำรพในวิชำชีพ กำรเคำรพใน
ควำมเช่ียวชำญของผู้ปฏิบตังิำน ซึง่ต้องสง่เสริมให้ผู้ปฏิบตังิำนอยำ่งเช่นข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีทกัษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพของตนเอง รวมไปถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยท่ีไม่ใช่
เพียงกำรรวมตวัเพ่ือเรียกร้อง แตเ่พ่ือกำรแลกเปล่ียนข้อมลูขำ่วสำร ปรึกษำปัญหำร่วมกนั ข้อมลูใน
กำรโอนย้ำยระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่ำง  ๆ และกำรสร้ำงบรรทัดฐำนของกำรมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณท่ีดี เห็นได้ชัดว่ำ ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
วิชำชีพท่ีแท้จริงนัน้ไม่ได้มุ่งให้เกิดควำมขัดแย้งกับผู้ บังคับบัญชำ แต่มุ่งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำ
อย่ำงเช่นข้ำรำชกำรท้องถ่ิน มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญควบคูไ่ปกบักำรมีคณุธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
ในทำงตรงกนัข้ำมนัน้ กลบัสง่เสริมให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำงำนได้พงึพอใจกบัทกุฝ่ำยมำกขึน้  
 จึงสรุปได้ว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
วิชำชีพมำกท่ีสดุ เพรำะอำจเข้ำใจเพียงว่ำจะเป็นตวัช่วยในกำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำ่ง ๆ ท่ีเป็น
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กำรริดรอนอ ำนำจฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แต่เน่ืองจำกสวนทำงกับข้อเท็จจริงท่ีว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่
ต้องกำรท ำงำนขดัใจใคร กำรให้ควำมส ำคญัดงักล่ำวจึงกลำยเป็นเพียง “ควำมคำดหวงั” อยำกให้
มี จำกกำรเข้ำใจควำมหมำยและรูปแบบของควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพเพียง
บำงส่วนนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องท ำควำมเข้ำใจใหม่อีกครัง้อย่ำงถ่องแท้  จึงจะท ำให้
พฒันำกำรสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบได้ดียิ่งขึน้ 
 
 4.6.6  กลไกที่ข้าราชการท้องถิ่นใช้ปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลความสามารถในการ

ถูกตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 ด้าน 
 ก่อนกำรกระจำยอ ำนำจ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำงำนท่ีต้องยึดกฎหมำยเเละระเบียบหนงัสือ
สัง่กำรเป็นหลกัในกำรท ำงำน จงึมีรูปแบบกำรท ำงำนท่ียืดหยุน่ได้น้อย เกิดควำมคุ้นเคยเเละเคยชิน
กบักำรท ำงำนตำมค ำสัง่ เเตห่ลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจนัน้ ผู้บริหำรท้องถ่ินมีอ ำนำจมำกขึน้ 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้เป็นผู้น ำนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ินไปปฏิบตัิตำมค ำสั่ง  ซึ่งต้องเป็นกำร
ท ำงำนท่ีถกูต้องตำมระเบียบ เเละในปัจจบุนัผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนัน้ มีกำร
ก ำหนดคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะลงสมคัรเเละกระบวนกำรเลือกตัง้ท่ีเข้มงวดมำกกว่ำเดิม รวมทัง้กำรท่ี
ประชำชนให้ควำมสนใจในท้องถ่ินของตนเอง จงึเร่ิมมีสดัสว่นท่ีจะได้คนท่ีมีคณุภำพมำกขึน้ 

 

       
 

     
 

     
  
ภาพท่ี 4.10  รูปเเบบกำรท ำงำนตำมสำยบงัคบับญัชำก่อนกำรกระจำยอ ำนำจให้กบัท้องถ่ิน   

  
 ดงันัน้ หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงสำมำรถปรับตวัเเละท ำงำน
ร่วมกบัผู้บริหำรท้องถ่ินได้ดี ท ำให้ท้องถ่ินพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมรู้สึกว่ำเป็น
บุคลำกรของท้องถ่ินมำกกว่ำของส่วนกลำง เข้ำใจบริบทของท้องถ่ิน มีกำรท ำงำนเเบบลงพืน้ท่ี
อย่ำงใกล้ชิดเเละพบปะประชำชนมำกขึน้ เข้ำใจพืน้ฐำนทำงควำมคิดของคนในท้องถ่ินนัน้ ๆ เป็น
กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนให้กับข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ซึ่งท ำให้กำรท ำงำนมีควำมท้ำทำยเเละ

อปท. 

ส่วนภมิูภาค 

ส่วนกลาง 
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สำมำรถเเก้ปัญหำได้ตรงจดุ รวมถึงกำรมีสมำคม/สมำพนัธ์ท่ีต้องมีกำรพฒันำทกัษะใหม่ ๆ ร่วมกนั
ตลอดเวลำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงมีควำมพร้อมเเละควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบ  เเละ
กระตือรือร้นในกำรท ำงำนให้มีคณุภำพ ประสิทธิภำพ เเละประสิทธิผลมำกย่ิงขึน้ 
 

                    
                   สัง่กำร/ตรวจสอบ                      
     

             

                           
                                                                          ปฏิบตัิตำม 

             
 

                    
 
ภาพท่ี 4.11  หลงักำรกระจำยอ ำนำจ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินปรับตวัเพ่ือสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถใน

กำรถกูตรวจสอบ (Accountability) 
 
  4.6.6.1  รูปแบบควำมสัมพันธ์ภำยในกลไกกำรปรับตัวท่ีใช้เพ่ือสร้ำงสมดุล

ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 ด้ำน 

  จำกภำพท่ี 4.11 เเสดงให้เห็นถึงรูปแบบของกลไกกำรปรับตวัท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ใช้ในกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบในทกุ ๆ ด้ำน ในกำรท ำงำนที่ต้อง
ตอบสนองควำมต้องกำรของทกุฝ่ำย ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องปรับตวัเพ่ือให้กำรท ำงำนนัน้ไม่มีควำม
ขดัเเย้งและสำมำรถท ำงำนร่วมกบัทกุคนได้ดี โดยมีวิธีกำรท ำให้ทกุฝ่ำยพึงพอใจเเละเป็นกำรเเสดง
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเอง ดงันี ้ 

1)  กำรปฏิบตั ิตำมค ำสัง่ของส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำคที่สัง่กำรลง
มำยงัท้องถิ่นให้ปฏิบตัิภำรกิจตำมงบประมำณที่ก ำหนดไว้  โดยภำระหน้ำที่ที่ต้องปฏิบตัินัน้จะ
สอดคล้องกบันโยบำยของรัฐบำลท่ีโอนมำให้ท้องถ่ินด ำเนินกำร  จะต้องถกูตรวจสอบกำรท ำงำน

ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนในพืน้ที่ 

อปท.อื่น ๆ 

ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

องค์กรอิสระ 

ส่วนภมิูภาค ส่วนกลาง 

ติดตอ่สื่อสำร 

พร้อมรับผิด 

พร้อมรับผิด 

ตรวจสอบ

ปฏิบตัติำม 

ตรวจสอบ 

ปฏิบตัิตำม  
/พร้อมรับผิด 

สัง่กำร 
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เพื่อไม่ให้มีกำรท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั เเละต้องใช้จ่ำยงบประมำณท่ีจ ำกัดให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

2)  องค์กรอิสระ อย่ำงเช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท่ีเข้ำมำ
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนหรือกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ซึ่ง
กำรตรวจสอบขององค์กรอิสระนัน้ เป็นกำรสุ ่มตรวจหรือได้รับกำรร้องเรียนจึง เข้ำมำตรวจ 
โดยเฉพำะกำรสุ่มตรวจที่บำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มกัจะถกูตรวจสอบบอ่ยครัง้
หรือบำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ยงัไม่เคยถกูตรวจสอบ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้องมี
ควำมพร้อมเเละควำมสำมำรถท่ีจะถกูตรวจสอบตลอดเวลำ สำมำรถตอบค ำถำมเเละชีเ้เจงได้ เม่ือ
พบวำ่มีกำรกระท ำผิดจริงก็ต้องพร้อมท่ีจะยอมรับผิด  

3)  กำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งของผู้บริหำรท้องถ่ิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำร
ท ำงำนตำมนโยบำยท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินใช้หำเสียงชว่งท่ีมีกำรเลือกตัง้ รวมถึงค ำสัง่ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ิน
ได้รับกำรเรียกร้องจำกประชำชนในพืน้ท่ีให้ด ำเนินกำรเพิ่มเติม เช่น กำรสร้ำงถนน กำรขุดลอกคู
คลอง ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง เเก้ไขกลิ่นเหม็นจำกขยะ เป็นต้น ซึ่งกำรเรียกร้องบำงอย่ำงต้องใช้
งบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) เม่ือผู้บริหำรท้องถ่ินให้สญัญำกบัประชำชนว่ำ
จะด ำเนินกำรให้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็ต้องรับค ำสัง่นัน้มำปฏิบตัิตำม โดยกำรท ำตำมควำมต้องกำร
ของผู้บริหำรท้องถ่ินนัน้ต้องพิจำรณำวำ่ผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัหรือไม่ หำกต้องท ำผิดกฎระเบียบก็
หลีกเล่ียงท่ีจะไมท่ ำ โดยกำรอธิบำยเหตผุลเเละพดูคยุกบัผู้บริหำรท้องถ่ินให้เข้ำใจ เเละอำจจะต้อง
อธิบำยให้ประชำชนในพืน้ท่ีทรำบข้อเท็จจริงด้วย ซึ่งเป็นวิธีกำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินใช้ปกป้อง
ตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดควำมขดัเเย้ง เเตห่ำกสำมำรถท ำได้โดยไม่ท ำผิดกฎระเบียบใด ๆ (โดยวิธีกำร
เฉพำะของเเตล่ะคน) ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็ยินดีปฏิบตัิตำมเพ่ือผลประโยชน์ของประชำชนในพืน้ท่ี 
เเละประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรตรวจสอบข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้ หำกพบกำรกระท ำท่ี
ไม่เหมำะสม ก็จะรวมตวักันเรียกร้องให้ย้ำยข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้เสีย ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็
ต้องพร้อมท่ีจะรับผิดหำกพบวำ่มีควำมผิดจริง เหตกุำรณ์เช่นนีม้กัจะปรำกฏให้เห็นในข่ำวบอ่ยครัง้ 
ยกตวัอย่ำงเหตกุำรณ์ท่ีจังหวดัสุโขทยั ผู้ อ ำนวยกำรกองคลงัและปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(อบต.) ขดัแย้งกบัประชำชนในพืน้ท่ีและผู้น ำชุมชนมำนำน เพรำะไม่ท ำงำนสนองนโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน รวมทัง้สร้ำงควำมแตกแยกแก่องค์กรและชมุชน จนประชำชนในพืน้ท่ีทนไม่ไหวจึง
ออกมำขบัไล่และขอให้ย้ำยออกจำกพืน้ท่ี โดยมีข้อกล่ำวหำ คือ สร้ำงควำมแตกแยกกบัหน่วยงำน
และพนกังำนแบง่พรรคแบง่พวก สร้ำงควำมขดัแย้งในท้องถ่ิน ไม่ลงพืน้ท่ีท ำงำนจึงไม่ทรำบข้อมูล
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แท้จริง ไม่ส่งเสริมกำรสืบทอดประเพณีชมุชน ไม่สำมำรถจดัท ำแผนพฒันำร่วมกบัหมู่บ้ำนได้ เข้ำ
กบัพนกังำนไมไ่ด้ พดูจำดถูกู ข่มขู่ โยนควำมผิดให้ลกูน้อง ไม่มีมนษุยสมัพนัธ์กบัประชำชนในพืน้ท่ี 
ขำดคณุธรรม จริยธรรม และไม่มีกำรปรึกษำในกำรอนุมตัิแต่ละโครงกำร เป็นต้น (ผู้จดักำร
ออนไลน์, 2558)  

4)  กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กับข้ำรำชกำรท้องถ่ินในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) อ่ืน ๆ เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือเส้นสำยของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน มีกำร
ตดิตอ่ส่ือสำรระหวำ่งกนั อำจจะมีกำรปรึกษำวิธีกำรท ำงำนร่วมกนั แบง่ปันเหตกุำรณ์เเละข่ำวสำร
ท่ีตนเองพบเจอ เเลกเปล่ียนควำมรู้เเละทศันะใหม่ ๆ ร่วมกนั เป็นกำรเพิ่มพนูทกัษะทำงวิชำชีพวิธี
หนึ ่ง ทัง้นีค้วำมสมัพนัธ์เหล่ำนีอ้ำจจะเกิดขึน้จำกกำรเข้ำร่วมอบรมท่ีสถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถ่ิน เข้ำร่วมประชมุของสมำคมหรือสมำพนัธ์ส ำหรับข้ำรำชกำรท้องถ่ิน เป็นเพ่ือน ญำติ หรือคน
รู้จักกันมำก่อน เม่ือมีกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกัน เครือข่ำยนัน้จะช่วยส่งเสริมกำรท ำงำนของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้มีควำมก้ำวหน้ำ เป็นกำรท ำงำนท่ีสำมำรถติดต่อได้กว้ำงขวำงมำกขึน้ ส่งผล
ให้กำรท ำงำนรำบร่ืนเเละมีควำมขดัเเย้งน้อยลงหรืออำจจะไมมี่ควำมขดัเเย้งเลย 
  ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลำง คือ เป็นทัง้ผู้ ประสำนงำนเเละ
ผู้ปฏิบตังิำนของท้องถ่ิน ต้องส่ือสำรเเละตอบสนองควำมต้องกำรของทกุฝ่ำย ควำมสำมำรถในกำร
ถูกตรวจสอบของข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้  ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีอยู่ก่อนเเล้ว  2 ด้ำนคือ 1) 
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) จำก
รูปแบบกำรท ำงำนของระบบรำชกำรท่ีมีกำรสั่งกำรลงมำเป็นทอด ๆ เม่ือรัฐบำลมีนโยบำยท่ี
ต้องกำรให้ท้องถ่ินปฏิบตัหิน้ำท่ีจะสัง่กำรลงมำยงัหนว่ยงำนรำชกำรส่วนกลำง เเละส่วนกลำงจะส่ง
หนงัสือสัง่กำรมำยงัส่วนภูมิภำค เเละส่งต่อไปยงัท้องถ่ินท่ีต้องน ำนโยบำยนัน้ไปปฏิบตัิ (หำกเป็น
ในกรณีเร่งด่วน ขัน้ตอนเหล่ำนีอ้ำจถูกลดทอนไปบ้ำง) เเละผู้ ท่ีน ำนโยบำยไปปฏิบตัิตำมก็คือ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน่เอง ในขัน้ตอนนีส้่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคจะมีกำรสัง่กำรลงมำ  เเละ
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นจะต้องตอบสนองด้วยกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งอย่ำงเคร่งครัด  เพรำะหำกมี
ข้อผิดพลำดเกิดขึน้ ส่วนกลำงก็จะสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบเเละสัง่ให้มีกำรลงโทษทำงวินยัได้ ซึ่ง
หำกพบว่ำมีควำมผิดจริง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องพร้อมรับผิดในข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึน้  ไม่มีกำร
บำ่ยเบี่ยงหรือกล่ำวโทษผู้ อื่น หรือในบำงครัง้องค์กรอิสระ เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถกูส่งมำ
ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เเตล่ะเเห่ง ซึ่งอำจไม่มี
กำรเเจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเเละเป็นกำรสุ่มตรวจ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นผู้ มีหน้ำท่ีในกำรจดัเตรียม
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ข้อมูลเเละตอบทุกข้อสงสยัให้องค์กรอิสระทรำบ หำกตรวจพบควำมผิดท่ีเกิดจำกตวัข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินเองก็ต้องมีควำมพร้อมรับผิดเเละยอมรับโทษทำงวินยัเช่นกัน 2) ควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) สืบเน่ืองจำกกำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องท ำงำน
ในรูปแบบสำยบงัคับบญัชำ จึงมีกฎระเบียบข้อบงัคบัเข้ำมำก ำกับเเละควบคุมกำรท ำงำนด้วย 
เปรียบเสมือนมำตรฐำนในกำรท ำงำนของระบบรำชกำร ต้องท ำตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่ำง
เคร่งครัด ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจงึถกูคำดหวงัวำ่จะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีท ำผิดกฎเเละสำมำรถเป็นตวัอย่ำงท่ี
ดีให้กบันกักำรเมืองท้องถ่ินเเละประชำชนในพืน้ท่ีได้ 
  จำกควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นทัง้ 2 ด้ำนนัน้ เป็นสิ่งท่ี
ข้ำรำชกำรไม่ต้องขวนขวำยมำกนกั เน่ืองจำกต้องปฏิบตัิตำมโดยหน้ำท่ีอยู่เเล้ว เเต่พึงระลึกเเละ
ระวงัไว้เสมอวำ่ หำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินเพียงเเตป่ฏิบตัติำมหน้ำท่ี ก็จะท ำให้หมดเเรงผลกัดนัในกำร
ท ำงำน ขำดควำมกระตือรือร้นเเละไมมี่ควำมยืดหยุน่ เพรำะทกุคนท ำงำนตำมรูปแบบท่ีถกูก ำหนดไว้
เเล้ว เเต่เม่ือมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับท้องถ่ินมำกขึน้ จำกควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบใน
ด้ำนท่ีมีอยูเ่เล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรเพิ่มทกัษะกำรท ำงำนท่ีนอกเหนือจำกท่ีถกูก ำหนดไว้ด้วย จึง
จะท ำให้ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบังคับบัญชำเเละด้ำนกฎหมำยถูกข้ำม
ขีดจ ำกัดมำกขึน้กว่ำเดิม ยกตัวอย่ำงเช่น กำรท ำงำนท่ีจำกเดิมเป็นกำรท ำงำนนั่งโต๊ะอยู่ใน
ส ำนกังำน คอยรับค ำสัง่จำกส่วนกลำง ลงพืน้ท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็น ควรเปล่ียนเป็นกำรลงพืน้ท่ีท ำงำนกับ
ประชำชนในพืน้ท่ีมำกขึน้ เข้ำไปท ำควำมรู้จกัเเละสอบถำมควำมเป็นอยู่  ลกัษณะกำรด ำเนินชีวิต
ของประชำชนในพืน้ท่ี ซึ่งไม่ได้เป็นข้อห้ำมเเละไม่ได้เป็นกำรท ำผิดกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ 
เหมือนเป็นกำรเปล่ียนพฤติกรรมกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับลักษณะของงำน เพรำะข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินต้องคลกุคลีกบัท้องถ่ิน ใกล้ชิดกบัประชำชนมำกท่ีสดุ เเละสำมำรถเข้ำถึงเเละเข้ำใจปัญหำ
ของท้องถ่ินได้ดีท่ีสดุ ซึง่หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กบัท้องถ่ิน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะมีอิสระ
จำกสว่นกลำงเเละสว่นภมูิภำคบ้ำง จึงสำมำรถปรับกำรท ำงำนดงัท่ียกตวัอย่ำงข้ำงต้นได้ ส่งผลให้
กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมสนกุเเละมีสีสนัขึน้มำ มีเเรงบนัดำลใจในกำรท ำงำนมำก
ขึน้ มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน คือ ท ำเพ่ือประชำชนเเละท ำเพ่ือท้องถ่ินมำกขึน้ เป็นกำรปรับตวัเอง
ให้พ้นขีดจ ำกดัควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบทัง้ 2 ด้ำนท่ีมีอยูเ่เตเ่ดมิ  

 ทัง้นี ้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจ ำเป็นต้องเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
กำรเมือง (Political Accountability) ด้วย เน่ืองจำกเเต่เดิมนัน้เเทบจะไม่มีเลย เพรำะควำมรู้สึก
ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินในอดีตท่ีคิดว่ำผู้บงัคบับญัชำคือส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำคเท่ำนัน้  สนใจ
เเละท ำตำมเฉพำะค ำสัง่จำกส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำคจึงท ำให้ท้องถ่ินอ่อนเเอ เพรำะถกูริดรอน
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อิสระในกำรท ำงำน เเตเ่ม่ือผู้บริหำรท้องถ่ินได้รับอ ำนำจในกำรบริหำรงำนเพิ่มมำกขึน้  ทิศทำงกำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงเร่ิมเปล่ียนไปจำกเดิม ซึ่งอำจจะเป็นผลดีตอ่ท้องถ่ิน ท ำให้มีอิสระ
เเละสำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้ด้วยตวัเอง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องมำอยู่ภำยใต้กำร
ควบคมุดเูเลของผู้บริหำรท้องถ่ิน เเตย่งัคงต้องท ำงำนตำมค ำสัง่ท่ีส่วนกลำงสัง่กำรลงมำควบคูไ่ป
ด้วย จงึจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีจะต้องผลกัดนัตนเองให้มีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกำรเมือง 
กำรให้ควำมใสใ่จกบัผู้บริหำรท้องถ่ินหรือประชำชนมำกขึน้จงึไมค่วรท ำไปเพียงเพรำะหน้ำท่ีเท่ำนัน้ 
ท่ีมำของผู้บริหำรท้องถ่ินนัน้มำจำกกำรเลือกตัง้ นโยบำยท่ีใช้ในกำรหำเสียงจึงมกัจะเป็นนโยบำยท่ี
ต้องกำรท ำให้ประชำชนในพืน้ท่ีพึงพอใจมำกท่ีสุด โดยในทำงปฏิบัติเเล้วบำงนโยบำยไม่อำจ
สำมำรถท ำได้ เเตก่ำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องท ำตำมค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถ่ินด้วย จึงเป็นเร่ืองท่ี
ค่อนข้ำงล ำบำกใจในกำรปฏิบตัิตำมหำกนโยบำยเหล่ำนัน้ต้องท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั  ซึ่งจะ
เป็นอันตรำยต่อตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินเองด้วย เเต่ในปัจจุบันข้ำรำชกำรท้องถ่ินส่วนใหญ่มักจะ
หลีกเล่ียงกำรปฏิเสธโดยตรงเเละไม่ท ำตนเหนือกว่ำผู้บริหำรท้องถ่ิน จะใช้วิธีเจรจำด้วยท่ำทีท่ีถ้อย
ทีถ้อยอำศยั ข้ำรำชกำรท้องถ่ินบำงคนท่ีเลือกใช้วิธีปฏิเสธโดยตรงเเละมองข้ำมผู้บริหำรท้องถ่ินไป
นัน้ อำจจะท ำงำนได้ล ำบำกมำกขึน้เเละสดุท้ำยต้องท ำเร่ืองขอโอนย้ำยออกไปเอง  จึงมีเเนวโน้มท่ี
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะปรับตัวในด้ำนนีเ้พิ่มมำกขึน้  เเต่มิใช่กำรปฏิเสธในทุก ๆ นโยบำย หำก
นโยบำยใดท่ีพิจำรณำเเล้ววำ่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็มีควำมยินดีท่ีจะท ำให้โดย
ไม่ขัดข้องเเละปฏิบตัิหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถทุกครัง้  ภำพลกัษณ์ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ี
ผู้บริหำรท้องถ่ินมองนัน้จึงมีควำมน่ำเช่ือถือเเละให้ควำมไว้วำงใจมำกยิ่งขึน้ เเสดงถึงควำมจริงใจ
ในกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรท้องถ่ินเเละประชำชนในพืน้ท่ี เม่ือเเต่ละ
ฝ่ำยท ำงำนร่วมกันได้ดี โดยเฉพำะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ผู้บริหำรท้องถ่ิน เเละ
ประชำชนท่ีเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน จะช่วยเสริมสร้ำงให้ท้องถ่ินนัน้มีควำมเข้มเเข็งมำกยิ่งขึน้ เเละเม่ือ
รัฐบำลมีโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีต้องกำรให้ท้องถ่ินเป็นผู้ดเูเลเเละด ำเนินกำร ท้องถ่ินท่ีมีควำมเข้ม
เเข็งและทกุฝ่ำยสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้ดี มกัจะมีเเนวโน้มประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำโครงกำร
หรือกิจกรรมเหล่ำนัน้มำกขึน้ ดงันัน้ บทบำทของผู้บริหำรท้องถ่ิน คือ ผู้มีอ ำนำจสัง่กำรข้ำรำชกำร
ท้องถิ่นให้ปฏิบตัิตำม โดยมีประชำชนในพืน้ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยกำรช่วยกันตรวจสอบกำร
ท ำงำนของท้องถ่ิน ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรท้องถ่ินไปด้วย ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินจึงใส่ใจประชำชนมำกขึน้ เเละพร้อมรับผิดต่อประชำชนหำกตนเองปฏิบตัิหน้ำท่ีผิดพลำด
เเละเกิดควำมเสียหำยขึน้ โดยกำรท ำผิดเเละพร้อมรับผิดตอ่ประชำชนนีย้งัเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ไม่บอ่ย
นกั เพรำะกำรรับผิดตอ่คนหมู่มำกเป็นสิ่งที่ เเสดงให้เห็นจิตส ำนึกของคนท่ีมีควำมรับผิดชอบสูง 
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หำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินทุกคนสำมำรถพัฒนำตนเองจนสำมำรถกลำยเป็นบรรทัดฐำนในกำร
ปฏิบตังิำนเเล้ว นัน่จงึเป็นจดุสงูสดุในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกำรเมืองเเละ
ควรรักษำให้คงไว้ตอ่ไป 
  ข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้พยำยำมปรับตวัเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบ
ทัง้ 4 ด้ำน โดยควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบงัคับบัญชำ  (Bureaucratic 
Accountability) ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) เเละ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมือง (Political Accountability) เป็นสิ่งท่ีข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินสำมำรถปรับสมดุลได้ดีเเล้วในปัจจุบัน มีเพียงควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
วิชำชีพ (Professional Accountability) ท่ียงัคงต้องพยำยำมปรับตวัให้มำกยิ่งขึน้ เน่ืองจำกก่อน
กำรกระจำยอ ำนำจนัน้ มีลกัษณะกำรท ำงำนเป็นแบบแผนเเละคอ่นข้ำงจะตำยตวั ถูกวำงทิศทำง
เเละก ำหนดไว้เเล้ว จึงมีกำรใช้ทักษะควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบตัิงำนน้อย ทัง้ท่ีข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินมีศกัยภำพสูงกว่ำนัน้ เเต่หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจ ลกัษณะกำรท ำงำนท่ีอยู่ใกล้ชิด
กบัปัญหำมำกท่ีสดุเพรำะข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องลงพืน้ท่ีท ำงำน กำรท ำงำนจึงต้องพลิกเเพลงเเละ
ใช้ทกัษะในกำรเเก้ปัญหำมำกกว่ำเดิม ต้องน ำควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีมีอยู่มำใช้ในกำรท ำงำน จึง
เป็นตวักระตุ้นให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเพิ่มทกัษะในกำรท ำงำนด้ำนต่ำง  ๆ ให้สูงขึน้ โดยกำรเข้ำ
ร่วมอบรม กำรรวมตวักนัเป็นสมำคมหรือสมำพนัธ์ กำรติดตอ่เพ่ือสร้ำงสมัพนัธ์เเละสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงข้ำรำชกำรท้องถ่ินด้วยกันเองท่ีสงักัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) พืน้ท่ีอ่ืน 
รวมถึงกำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเร่ิมสร้ำงบรรทดัฐำนในกำรท ำงำนร่วมกัน สร้ำงคณุธรรมเเละ
จริยธรรมท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินพงึปฏิบตัิ เเละต้องร่วมกนัสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมี
ควำมนำ่เช่ือถือ มีควำมรู้ เเละทดัเทียมกบัข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน ๆ จึงเป็นควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบด้ำนท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสดุในปัจจบุนั เน่ืองจำกยงัสำมำรถพฒันำ
ตนเองให้มีเพิ่มมำกขึน้กว่ำนีไ้ด้อีก สมำคม/สมำพนัธ์ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องมีกำรรวมตวักัน
อย่ำงเข้มเเข็ง กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงข้ำรำชกำรท้องถ่ินด้วยกันเองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) พืน้ท่ีอ่ืน ๆ จะต้องมีเครือข่ำยท่ีกว้ำงขวำงขึน้ ไม่จ ำกดัเเคใ่นจงัหวดัหรือในภูมิภำค
เท่ำนัน้ สำมำรถส่ือสำรโยงใยกันทัว่ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรเข้ำร่วมอบรมทกัษะ
ใหม่ ๆ ท่ีสถำบนัพฒันำบุคลำกรท้องถ่ินร่วมกันอยู่เสมอโดยไม่ขำดตกบกพร่อง เเละกำรร่วมกัน
สร้ำงบรรทัดฐำนในกำรท ำงำน กำรมีคุณธรรมเเละจริยธรรมท่ีมำกกว่ำเพียงเเค่กำรรับรู้เเต่ต้อง
ปฏิบัติตำมกันจนพัฒนำกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังอยู่ในจิตใต้ส ำนึกของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินทุกคน ถึงเเม้ในปัจจุบันข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะมีควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำน
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วิชำชีพอยู่ในระหว่ำงพฒันำให้มีเพิ่มมำกขึน้กว่ำเดิม เเต่กำรท่ีให้ควำมส ำคญัในด้ำนนีม้ำกท่ีสุด
เป็นล ำดบัเเรก เเสดงให้เห็นถึงควำมใส่ใจในหน้ำท่ีกำรงำนของตนเอง ควำมพร้อมท่ีจะพัฒนำ
ตนเอง ย่อมท ำให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบทัง้  4 ด้ำนได้ดี
ยิ่งขึน้ หำกถึงจุดท่ีทุกอย่ำงลงตวัก็จะท ำให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นหนึ่งในวิชำชีพ ท่ีมีควำมรู้เเละ
ทกัษะในกำรท ำงำนสงู มีควำมพร้อมท่ีจะถกูตรวจสอบจำกหน่วยงำนตำ่ง ๆ เเม้กระทัง่ประชำชนอยู่
เสมอ สำมำรถตอบค ำถำมได้ มีควำมรับผิดชอบสงู เม่ือฟันเฟืองส ำคญัท่ีช่วยท ำงำนให้กบัท้องถ่ิน
มีควำมสำมำรถเพียงพอ ก็จะท ำให้ท้องถ่ินพฒันำจนเข้มเเข็ง สำมำรถบริหำรเเละจดักำรตนเองได้ 
เป็นรำกฐำนท่ีมั่นคงของประเทศชำติ รัฐบำลให้ควำมไว้วำงใจเเละให้อิสระกับท้องถ่ินมำกขึน้ 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจงึเป็นหนึง่ในผู้ ท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรผลกัดนัครัง้นีด้้วย 
  4.6.6.2  สิ่งท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบั

ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional 
Accountability) 

  โดยสรุปแล้ว กลไกกำรปรับตวัเพ่ือให้ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบมีควำม
สมดลุนัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องท ำควำมเข้ำใจกบัควำมหมำยและลกัษณะของควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนก่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ ซึ่ง ข้ำรำชกำรท้อง ถ่ินให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุดและต้องกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนนีใ้ห้มำกขึน้  แต่ยงัคงพบว่ำ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้เข้ำใจ
เพียงแคก่ำรรวมตวัของสมำคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์ท่ีควรได้รับ กำรคำดหวงัว่ำกำรมี
สมำคมท่ีเข้มแข็งจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง โดยไม่ทรำบหรือไม่สนใจว่ำควำมสำมำรถในกำร
ถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ อนัท่ีจริงแล้วยงัคงมีส่วนส ำคญัอ่ืน ๆ อีก คือ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมุ่ง
พฒันำทักษะทำงวิชำชีพ กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน และสิ่งท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ กำรมี
คณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง ซึ่งข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรให้ควำมสนใจ
เป็นอยำ่งยิ่ง เน่ืองจำก 

1)  กำรสร้ำงเครือข่ำย จะท ำให้เกิดกำรรวมตวัของสมำคมอย่ำงแท้จริง 
ไม่เพียงแค่กำรมีสมำคมเพ่ือรวมตัวเรียกร้องในสิ่งท่ีข้ำรำชท้องถ่ินคำดหวัง เพ่ือให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลง แต่จะช่วยท ำให้มีผลประโยชน์ด้ำนกำรโอนย้ำย กำรแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำร
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำรร่วมกันท ำงำนหรือท ำโครงกำรท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมำกกว่ำ 2 องค์กรต้องร่วมมือกัน และด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยนีจ้ะเป็นหนทำงเบือ้งต้นท่ี
น ำไปสูส่ว่นเสริมอ่ืน ๆ ท่ีท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
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2)  กำรมุง่พฒันำทกัษะทำงวิชำชีพ โดยกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม ณ สถำบนั
พัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้มีทักษะและควำมสำมำรถสูงในกำร
ปฏิบตัิงำน นอกจำกควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมของข้ำรำชกำรท้องถ่ินเองแล้ว สถำบนัผู้
จดัโครงกำรฝึกอบรมก็ควรพฒันำหลกัสูตรให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำร กำรปฏิบตัิงำน และให้
ทนักบักระแสปัจจบุนัอยู่เสมอ แตใ่นบำงครัง้ท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่อำจเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม
ได้ทุกหลักสูตร อำจเน่ืองมำจำกติดภำรกิจหรือมีงบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินจึงไม่ควรอยู่นิ่งเฉย กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองหรือกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ในกลุ่ม
เครือข่ำย ย่อมสำมำรถท ำได้ตลอดเวลำ ดงันัน้ หำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินพยำยำมพฒันำตนเองอยู่
เสมอ ก็จะสง่ผลให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นหนึง่ในวิชำชีพท่ีมีสมรรถนะกำรท ำงำนสงู  

3)  กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินยังคงให้
ควำมสนใจน้อย และโดยภำพรวมยังไม่ชัดเจนมำกนัก ไม่ได้ยึดหลักปฏิบัติร่วมกัน จึงควรให้
ควำมส ำคญัในสว่นนีด้้วย เชน่ รูปแบบกำรท ำงำนท่ีต้องตรงเวลำ กำรเคำรพกนัและกนัด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถโดยยกเว้นระบบอำวุโส กำรพูดคุยเพ่ือแบ่งปันประสบกำรณ์หรือเพ่ือแก้ปัญหำ
ร่วมกัน กำรแต่งกำย เป็นต้น กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีนี  ้เป็นกำรปรับระบบภำยในของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ในแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรของตนเอง หรือ
ร่วมมือกนัให้เป็นบรรทดัฐำนเดียวกนัทัง้ประเทศ  

4)  กำรมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง เป็น
สิ่งส ำคญัท่ีสุด เน่ืองจำกส่วนกลำงควบคมุหรือบงัคบัให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินปฏิบตัิตำมได้เพียงแค่
ภำยนอก ส่วนกลำงคำดหวังให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  (Good 
Governance) ซึง่ไมส่ำมำรถวดัได้อยำ่งชดัเจนวำ่ แท้จริงแล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินปฏิบตัิตำมหรือไม่ 
หรือเป็นเพียงรำยงำนว่ำได้ปฏิบตัิแล้วเท่ำนัน้ และหำกไม่ปฏิบตัิก็ไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจนมำกนกั 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงละเลยและให้ควำมสนใจน้อย อำจจะรู้และเข้ำใจแต่ไม่ได้ปฏิบตัิตำมอย่ำง
เคร่งครัด ดงันัน้ ต้องให้เกิดกำรผลกัดนัจำกภำยในจิตใจของตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินเอง  ให้เข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ในเร่ืองของคณุธรรม จริยธรรม และกำรท ำงำนโดยยึดหลกัจรรยำบรรณในวิชำชีพ
อย่ำงเคร่งครัด กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินอำจช่วยให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินผลักดนัตนเองได้ส่วนหนึ่ง  แต่ยังคงไม่มำกพอ จึงควรจัด
หลกัสตูรเฉพำะเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิ มีกำร
พฒันำหลกัสตูรนีต้ลอดเวลำ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินได้เข้ำร่วมอยู่เสมอ เป็นกำรขดัเกลำจิตใจให้
ปฏิบตัไิด้ด้วยตนเองมิใชก่ำรถกูผู้ อ่ืนบงัคบั 
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  เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินเข้ำใจควำมหมำยและรูปแบบของควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนวิชำชีพนัน้ ก็จะท ำให้กลไกท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินใช้ปรับตวัเพ่ือ
สร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบมีควำมสมบรูณ์มำกย่ิงขึน้ 
 
 4.6.7  เเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการ

ท้องถิ่น 
 จำกผลของกำรวิจัยเชิ งปริมำณท่ีพบว่ำ  ข้ำรำชกำรท้อง ถ่ินให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) มำกท่ีสุด ซึ่ง
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินคำดหวงัท่ีจะให้สมำคมวิชำชีพเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยท่ีมัน่คง แตส่ ำหรับกำร
มีสมำคมวิชำชีพนัน้ ควำมคำดหวงัดงักล่ำวอำจจะค ำนึงถึงผลประโยชน์มำกเกินไป ทัง้นี ้กำรมี
สมำคมวิชำชีพต้องมุ่งให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเพียงพอโดยกำรสร้ำง
มำตรฐำนเดียวกันเพ่ือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติตำม และจ ำเป็นท่ีจะต้องค ำนึงถึงกำรมี
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำน ตระหนักถึงจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง ร่วมสร้ำง 
“วฒันธรรมองค์กร” ของข้ำรำชกำรท้องถ่ินขึน้มำ ซึ่งต่ำงจำกกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ท่ี
เป็นกำรฝึกสอนหรือฝึกอบรมอย่ำงเป็นรูปธรรม แตก่ำรสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม หรือจรรยำบรรณ
นัน้คอ่นข้ำงเป็นนำมธรรม ขึน้อยูก่บัตวับคุคลและสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่ีจะก ำหนดแนวคิด ทศันคต ิ
และมมุมองของบคุคลนัน้ ๆ กำรคล้อยตำมต้องมำจำกจิตส ำนึกของตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินเองท่ีจะ
เห็นชอบด้วยและปฏิบตัติำมแนวทำงท่ีมีหรือไม่  
 ในส่วนของกำรวิเครำะห์ตวัแปรด้ำนข้อมูลทัว่ไปกบักำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมสำมำรถ
ในกำรถกูตรวจสอบนัน้ พบว่ำ ตวัแปรด้ำนพืน้ท่ีท่ีเข้ำมำท ำงำนให้กบัท้องถ่ินนบัตัง้แตค่รัง้แรกเป็น
ภูมิล ำเนำของตนเองหรือไม่ มีผลต่อกำรให้ควำมส ำคญักับควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบท่ี
แตกตำ่งกนั ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นคนในพืน้ท่ีจะให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็น
คนนอกพืน้ท่ี เน่ืองจำกเข้ำใจสงัคม วฒันธรรม ประเพณี หรือลกัษณะกำรใช้ชีวิตของประชำชนใน
พืน้ท่ีนัน้ ๆ จึงมีแนวโน้มว่ำจะมีควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบในด้ำนต่ำง  ๆ มำกกว่ำ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นคนนอกพืน้ท่ี ดงันัน้ ในส่วนของข้อค้นพบนีจ้ึงมุ่งควำมสนใจไปยังกลุ่ม
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีเป็นคนนอกพืน้ท่ี จ ำเป็นจะต้องมีแนวทำงซึ่งจะใช้เพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกู
ตรวจสอบในขณะท่ียงัไมถ่กูโอนย้ำยไปยงัภมูิล ำเนำของตนเอง  
 ส ำหรับผลของกำรวิจยัเชิงคณุภำพท่ีได้ท ำกำรสมัภำษณ์เชิงลึกปลดัองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนัน้ จำกกำรท่ีได้วิเครำะห์ข้อมลูแล้ว จึงท ำให้ทรำบกลไกกำรท ำงำนและควำมสมัพนัธ์ของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ซึ่งใช้ปรับตวัเพ่ือสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบทัง้  4 ด้ำน แต่
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จำกกลไกดงัท่ีได้อธิบำยนัน้ โดยภำพรวมแล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถสร้ำงสมดลุควำมสำมำรถ
ในกำรถูกตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำนได้ดีพอสมควร แต่ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
(Professional Accountability) ท่ียงัอยู่ในระหว่ำงพฒันำให้มีมำกขึน้ ควรมีแนวทำงปฏิบตัิในกำร
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนนี ้
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้น ำเสนอแนวทำงเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน โดยได้แบง่แนวทำงปฏิบตัติำมควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้ำน ดงันี ้
  4.6.7.1  แนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบตำมสำยบงัคบั

บญัชำ (Bureaucratic Accountability) 
  เคำรพเเละปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ บงัคบับัญชำทัง้จำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
เเละผู้บริหำรท้องถ่ินอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
  ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเป็นผู้ ใต้บงัคบับญัชำท่ีดีและต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บงัคบับญัชำให้ส ำเร็จลุล่วง เเต่หลงัจำกท่ีมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับท้องถ่ิน ซึ่ง
ผู้บริหำรท้องถ่ินมีอ ำนำจมำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเก่ียวกบักำรบริหำรบุคคล ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
จึงมีผู้บงัคบับญัชำเพิ่มขึน้ทัง้ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค เเละผู้บริหำรท้องถ่ิน เป็นกำรท ำงำนท่ีรับ
ค ำสั่งจำกหลำย ๆ ฝ่ำย ดงันัน้ ข้ำรำชกำรท้องถิ่นจึงต้องท ำหน้ำที่โดยไม่มีควำมเหลื่อมล ำ้
เกิดขึน้ เคำรพผู้บงัคบับญัชำจำกส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำคอย่ำงไร ก็ควรเคำรพผู้บริหำรท้องถ่ิน
ให้เท่ำเทียมกัน หำกได้รับค ำสัง่จำกผู้บงัคบับญัชำหลำย ๆ คนพร้อมกัน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควร
จดัล ำดบัควำมส ำคญัท่ีจะต้องเเก้ปัญหำโดยยึดผลประโยชน์ของประชำชนในพืน้ท่ีเป็นหลกั  เเละ
ถึงเเม้ในบำงครัง้จะมีค ำสัง่จำกสว่นกลำงท่ีมีควำมเร่งดว่นมำก เช่น กำรเเก้ปัญหำอทุกภยั วำตภยั 
แผน่ดนิไหว เป็นต้น เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินรับค ำสัง่เเละปฏิบตัิตำมจนเเล้วเสร็จ ควรให้ควำมสนใจ
กบัค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถ่ินในเวลำตอ่มำด้วย จึงจะสำมำรถท ำงำนต่อไปได้อย่ำงรำบร่ืนเเละไม่
เกิดควำมขัดเเย้งกับทุกฝ่ำย เพรำะสำมำรถจัดกำรกับควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยได้  หำก
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเคำรพเเละปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของผู้บงัคบับญัชำทัง้จำกส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค 
เเละผู้บริหำรท้องถ่ินอย่ำงเท่ำเทียมกันเเล้ว ก็จะเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบตำมสำยบงัคบับญัชำ (Bureaucratic Accountability) เพิ่มมำกขึน้ 
 
 
 



 127 

  4.6.7.2  แนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกฎหมำย 
(Legal Accountability)  

   1)  ปฏิบตัติำมกฎระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 
   ถึงเเม้ว่ำจะมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กบัท้องถ่ินเเละมีอิสระในกำรท ำงำน
มำกขึน้ เเตย่งัคงอยูภ่ำยใต้กำรบงัคบับญัชำจำกสว่นกลำงเเละสว่นภมูิภำค เเม้ไม่ได้เข้ำมำควบคมุ
หรือก ำกบัดเูเลอย่ำงเข้มงวดเหมือนก่อนท่ีจะมีกำรกระจำยอ ำนำจ เน่ืองจำกท้องถ่ินยงัไม่เข้มเเข็ง
มำกพอท่ีจะให้อ ำนำจเเละอิสระในกำรท ำงำนทุกด้ำนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินยงัคงต้องท ำงำนภำยใต้กฎระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด เพรำะหำกมีกำรท ำผิด
กฎระเบียบข้อบงัคบัเเล้วจะส่งผลต่อเส้นทำงอำชีพของตน ภำรกิจหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยต้อง
ปฏิบตัิตำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเเละใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับอย่ำงคุ้มคำ่ ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
เปรียบเสมือนหเูเละตำของประชำชน เป็นผู้ ท่ีสำมำรถตรวจสอบพฤติกรรมของนกักำรเมืองท้องถ่ิน
ได้อย่ำงใกล้ชิด เเละสำมำรถยับยัง้ไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึน้  โดยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดนัน้ ในบำงครัง้อำจก่อให้เกิดบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีตึงเครียด
เกินไป ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีต ำเเหน่งสงูสดุในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่ำงเช่นปลดันัน้  เป็นผู้
ก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนของผู้ ใต้บงัคบับญัชำให้มีกำรท ำงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบงัคบั 
โดยไมเ่ป็นกำรกดดนัมำกนกั กล่ำวคือ หำกมีกำรท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ท่ีอยูใ่ต้บงัคบับญัชำของปลดัเกิดขึน้ วิธีกำรพดูคยุกนัด้วยเหตเุเละผลเป็นวิธีท่ีจะสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้กนัเเละกนัได้ ก่อนท่ีจะมีกำรลงโทษตำมควำมผิด เป็นกำรท ำงำนในรูปแบบถ้อยทีถ้อยอำศยั ท ำ
ให้มีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้ เเละทุกคนสำมำรถปรับตวัให้เข้ำกับกำรท ำงำนท่ีต้องไม่มีกำรท ำผิด
กฎระเบียบข้อบงัคบั เม่ือปลดัสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีท ำให้ทกุคนมีควำมสขุเเละ
ไมรู้่สกึกดดนัได้นัน้ ท ำให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบมำกขึน้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) ถึงเเม้จะเป็น
ควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรมีอยู่เเล้วด้วยรูปเเบบกำรท ำงำนใน
ระบบรำชกำร เเต่กำรท ำงำนท่ีมีกฎระเบียบเคร่งครัดให้มีควำมสุขมำกขึน้เป็นสิ่งท่ีข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินควรได้รับ ซึ่งมีผลพลอยได้ คือ จะสำมำรถเข้ำถึงประชำชนในท้องถ่ินได้มำกขึน้ โดย
ประชำชนไม่มีควำมคิดที่ว่ำสถำนที่รำชกำรนัน้เป็นท่ีเฉพำะของผู้มีอ ำนำจ  น่ำเกรงขำม เเละไม่
ควรเข้ำไปยุง่เก่ียว ในทำงกลบักนัจะท ำให้ประชำชนเข้ำมำร่วมกิจกรรม สำมำรถร้องเรียนหรือร้อง
ทกุข์ได้ ลดอคติท่ีมีกบัข้ำรำชกำรท้องถ่ิน เเละท ำให้ผู้บริหำรท้องถ่ินรู้สึกเกรงใจหำกจะต้องสัง่กำร
ให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัตำมค ำสัง่ของตนเอง รูปแบบกำรท ำงำนถ้อยทีถ้อย
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อำศัยเเต่ก็ต้องไม่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับนัน้  ท ำให้ช่วยลดควำมขัดเเย้งท่ีจะเกิดขึน้ระหว่ำง
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ผู้บริหำรท้องถ่ิน เเละประชำชนได้ 
   2)  หลีกเล่ียงกำรใช้ชอ่งโหว่ของกฎหมำยในกำรท ำผิดอยำ่งจงใจ 
   กฎหมำยหรือระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ินยงัคงมีช่องโหว่ท่ีจะต้องมีกำร
ปรับปรุง ยกตวัอย่ำงเช่น กำรตีควำมหนงัสือสัง่กำรจำกส่วนกลำง ท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินบำงคนอำจ
ตีควำมได้ตรงตำมจดุประสงค์ของสว่นกลำง หรืออำจตีควำมผิดเเละน ำไปปฏิบตัิโดยไม่ตัง้ใจจะท ำ
ผิด เเตปั่ญหำอำจเกิดขึน้หำกเป็นกำรจงใจตีควำมผิด พยำยำมหำช่องโหว่เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์
ทัง้กบัตนเอง ผู้บริหำรท้องถ่ิน หรือประชำชน ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือใครย่อมสร้ำงผลกระทบในทำงท่ีไม่ดี
ทัง้นัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นผู้ ท่ีถูกคำดหวังว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  หำก
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นผู้ ใช้ช่องโหว่ของกฎหมำยเสียเอง ย่อมสร้ำงควำมผิดหวังให้กับเพ่ือนร่วม
วิชำชีพเเละประชำชนได้ ดงันัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรหลีกเล่ียงกำรใช้ช่องโหว่ของกฎหมำยในกำร
ท ำผิดอย่ำงจงใจ เเละไม่ควรเพิกเฉยกับช่องโหว่ทำงกฎหมำยนัน้  ควรช่วยกันเเจ้งให้ส่วนกลำง
ทรำบเพ่ือเร่งปรับปรุงเเก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์มำกท่ีสุด เพรำะหำกยงัคงให้มีช่องโหว่นัน้อยู่ย่อม
เป็นอันตรำยต่อตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินเอง ส่งผลต่อหน้ำท่ีกำรงำนได้ในภำยหลัง เม่ือข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินไม่น ำช่องโหว่ของกฎหมำยมำใช้ ย่อมเป็นท่ีน่ำเช่ือถือเเละท ำให้ควำมสำมำรถในกำรถูก
ตรวจสอบด้ำนกฎหมำย (Legal Accountability) เพิ่มมำกขึน้ 
  4.6.7.3  แนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 

(Professional Accountability) 
   1)  ตดิตอ่ส่ือสำรเเละสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัข้ำรำชกำรท้องถ่ินทัง้ภำยใน 

เเละภำยนอกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ของตนเอง 
   ข้ำรำชกำรส่วนกลำงเเละส่วนภูมิภำคนัน้มีมำนำนมำกเเล้ว กำรรวมตวั
จึงเข้มเเข็งเเละมีกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรได้สะดวก เพรำะเครือข่ำย
ข้ำรำชกำรท่ีกว้ำงขวำงเเละติดตอ่กันมำยำวนำน เเตข้่ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้เกิดขึน้ได้ไม่นำน จึงมี
ควำมพยำยำมในกำรรวมกลุ่มเพ่ือติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกัน  มีกำรจัดตัง้สมำคมเเละสมำพันธ์
เก่ียวกบัข้ำรำชกำรท้องถ่ินขึน้ มีกำรเเบง่ปันเร่ืองรำวเเละข่ำวสำรใหม่ ๆ ร่วมกนัอยู่เสมอ เเละด้วย
เทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีช่วยให้กำรติดตอ่ส่ือสำรสะดวกสบำยยิ่งขึน้  จึงง่ำยตอ่กำรสร้ำงเครือข่ำยท่ี
เข้มเเข็งได้ไม่ยำก ดงันัน้ เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีกำรติดตอ่ส่ือสำรกบัข้ำรำชกำรท้องถ่ินในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เเห่งอ่ืน ควรรักษำกำรติดตอ่กนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เเลกเปล่ียนข่ำวสำร
เเละเสนอปัญหำท่ีพบเจอร่วมกนั สร้ำงทศันคติของข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีดี จึงจะส่งผลดีในกำรสร้ำง
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เครือข่ำยนี ้เช่น หำกต้องกำรโอนย้ำยไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) อ่ืน ๆ เครือข่ำย
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็จะคอยช่วยเหลือในเร่ืองกำรโอนย้ำยได้สะดวกยิ่งขึน้  เป็นต้น รวมถึงกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีทักษะเเละ
ควำมรู้ท่ีจะน ำไปปฏิบตัิงำนมำกขึน้ เเละด้วยกำรเข้ำอบรมร่วมกันเป็นระยะเวลำนำนก็จะท ำให้
กำรสร้ำงเครือขำ่ยเเนน่เเฟ้นเเละมัน่คง นอกเหนือจำกกำรติดตอ่ส่ือสำรเเละสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบั
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ของตนเองเเล้ว ยังควรมีกำร
ส่ือสำรเเละสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนภำยในด้วย กำรติดตอ่ส่ือสำรพดูคุยกนัอย่ำงสม ่ำเสมอใน
หมู่ข้ำรำชกำรท้องถ่ินภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีตนเองสงักัดอยู่ จะช่วยให้มี
ลกัษณะกำรท ำงำนเป็นทีมมำกขึน้ ซึง่กำรท ำงำนเป็นทีมนัน้จะใช้กำรส่ือสำรร่วมกนัเป็นหลกัในกำร
ท ำงำน ท ำให้งำนนัน้ประสบควำมส ำเร็จเเละเป็นกำรสอนทกัษะกำรท ำงำนให้เเก่กนัเเละกนัได้เป็น
อย่ำงดี หำกสำมำรถท ำได้ก็จะเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
(Professional Accountability) เพรำะเม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) นัน้ ๆ ท ำงำนร่วมกนัได้ดีเเล้ว ก็จะส่งผลให้ท ำงำนร่วมกบัผู้บริหำรท้องถ่ินได้ดีด้วยเช่นกัน 
อีกทัง้ยังเป็นท่ียอมรับของประชำชน เม่ือข้ำรำชกำรท้องถ่ินในทุกพืน้ท่ีสำมำรถท ำได้ก็จะท ำให้
ท้องถ่ินมีควำมเข้มเเข็งเเละสร้ำงผลงำนจนเป็นท่ียอมรับของหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงเเละส่วน
ภมูิภำค 
   2)  ค ำนงึถึงจรรยำบรรณในวิชำชีพของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน 
   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องตระหนกัอยู่เสมอว่ำตนเองมีหน้ำท่ีในกำรท ำงำน
เพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้กับท้องถ่ินเเละประชำชนในพืน้ท่ี  เคำรพกฎระเบียบข้อบังคับ มีควำม
รับผิดชอบในกำรท ำงำนเเละกำรตดัสินใจของตนเอง มีคณุธรรมเเละจริยธรรม ปฏิบตัิหน้ำท่ีอย่ำง
ซ่ือสตัย์เเละจริงใจ ซึ่งเป็นจรรยำบรรณท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินพึงตระหนกัไว้อยู่เสมอ หำกได้ท ำผิด
จรรยำบรรณจะต้องได้รับกำรลงโทษตำมควำมผิดท่ีกระท ำไว้ จึงจะท ำให้วิชำชีพข้ำรำชกำรท้องถ่ิน
ยงัคงควำมน่ำเช่ือถือ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไม่ควรหำประโยชน์เพ่ือส่วนตนหรือพวกพ้อง เม่ือไม่มีกำร
ท ำผิดเเละมัน่ใจว่ำตนเองท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ก็ย่อมมีควำมพร้อมท่ีจะให้ถูกตรวจสอบอยู่
ตลอดเวลำ หำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินท ำงำนโดยค ำนงึถึงจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเองเเล้ว จึงจะ
ท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) 
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   3)  พร้อมรับผิดหรือยอมรับกำรลงโทษทำงวินยัหำกพบวำ่กระท ำผิดจริง 
   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินท่ีมีกำรท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบันัน้เเบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ (1) กำรท ำผิดโดยไม่เจตนำ เเละ (2) กำรท ำผิดโดยเจตนำ ในกำรท ำผิดโดยไม่เจตนำ
นัน้ อำจเป็นเพรำะกำรตีควำมค ำสัง่จำกส่วนกลำงผิดไป อนัเน่ืองมำจำกค ำสัง่ท่ีไม่ชดัเจน ยำกต่อ
กำรท ำควำมเข้ำใจตรงกนั หรือปฏิบตัิงำนโดยยงัไม่เข้ำใจในกฎระเบียบข้อบงัคบัจึงท ำให้เกิดกำร
กระท ำผิดขึน้ ในกรณีนีเ้ม่ือได้รับกำรตรวจสอบวำ่มีกำรท ำผิดเเตเ่ป็นไปโดยไม่ได้เจตนำ ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินจะต้องสำมำรถชีเ้เจงเเละอธิบำยถึ งสำเหตุท่ีได้กระท ำผิดไป จึงจะเเสดงให้เห็นว่ำ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนนัน้พร้อมท่ีจะรับผิดเเละยอมรับกำรลงโทษตำมท่ีผู้บงัคบับญัชำเห็นสมควร 
ซึ่งในกรณีนีก้ำรลงโทษอำจจะเป็นเพียงกำรตกัเตือนด้วยวำจำหรือลงโทษสถำนเบำ เเต่หำกใน
กรณีที่มีกำรท ำผิดโดยเจตนำ ไม่ว่ำจะท ำด้วยควำมสมคัรใจหรือถกูบงัคบัก็ยงัถือว่ำมีควำมผิด
เกิดขึน้ เม่ือถกูตรวจสอบวำ่ท ำผิดจริง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจะต้องพร้อมรับผิดเเละยอมรับกำรลงโทษ 
ซึง่อำจจะเป็นกำรลงโทษสถำนเบำ กำรถกูย้ำย หรือเเม้กระทัง่กำรให้ออกจำกรำชกำร  
   กำรท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินพร้อมรับผิดหรือยอมรับกำรลงโทษทำงวินยัหำก
พบว่ำกระท ำผิดจริงถือว่ำเ ป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ 
(Professional Accountability) เเสดงให้เห็นถึงจรรยำบรรณในวิชำชีพเเละเป็นกำรสร้ำงบรรทดั
ฐำนให้กบัอำชีพข้ำรำชกำรท้องถ่ิน ประชำชนจะให้ควำมไว้วำงใจเเละเช่ือมั่นในควำมสำมำรถของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน เพรำะหำกข้ำรำชกำรท้องถ่ินทุกคนสำมำรถปลูกฝังส ำนึกรับผิดชอบให้กับ
ตนเอง ยึดถือจริยธรรมในกำรท ำงำน ถึงเเม้จะมีกำรท ำผิดเกิดขึน้ไม่ว่ำจะด้วยกรณีใด ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินก็จะยงัคงเป็นท่ีพึง่พิงของประชำชนได้ ในทำงกลบักนั หำกมีข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนใดไม่ยึด
มัน่คณุธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำน หำกโดนตรวจสอบพบว่ำมีกำรท ำผิดจริง เเตไ่ม่ยอมรับผิด
เเละยืนกรำนท่ีจะท ำงำนต่อไป ก็จะเป็นกำรสัน่คลอนช่ือเสียงของข้ำรำชกำรท้องถ่ินคนอ่ืน ๆ จึง
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบด้ำนวิชำชีพเเละให้
ควำมส ำคัญในด้ำนนีม้ำกขึน้  เพรำะส่งผลต่อภำพลักษณ์ด้ำนคุณธรรมเเละจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินในสำยตำประชำชน กำรที่ข้ำรำชกำรท้องถิ่นไม ่ว ่ำจะมีท ักษะควำม รู้
ควำมสำมำรถมำกมำยเพียงใด เเต่หำกขำดคุณธรรมเเละจริยธรรมเเล้ว ทกัษะนัน้ ๆ อำจถูก
น ำไปใช้ในทำงท่ีผิดได้ 
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  4.6.7.4  แนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนกำรเมือง 
(Political Accountability) 

   1)  ท ำตำมควำมพงึพอใจของผู้บริหำรท้องถ่ินโดยต้องไมท่ ำผิด 
กฎระเบียบข้อบงัคบั 

   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นผู้ ใต้บังคับบัญชำท่ีต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของ
ผู้บงัคบับญัชำทัง้ 2 ทำง คือ (1) กำรท ำงำนตำมนโยบำยเเละค ำสัง่จำกส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค
ท่ีถึงเเม้ในปัจจบุนัอ ำนำจสัง่กำรอำจลดลงไปบ้ำง เน่ืองจำกมีกำรกระจำยอ ำนำจให้กบัท้องถ่ินมำก
ขึน้ เเละ (2) กำรท ำงำนตำมนโยบำยเเละค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถ่ิน ทัง้นี ้กำรท ำงำนตำมค ำสัง่ของ
สว่นกลำงหรือส่วนภูมิภำค เป็นค ำสัง่ท่ีเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัก ำหนดอยู่เเล้ว เเตใ่นกรณี
กำรท ำตำมนโยบำยเเละค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถ่ิน บำงครัง้ต้องพิจำรณำให้ถ่ีถ้วนเเละละเอียด
รอบคอบก่อน ด้วยอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมีผลต่อเส้นทำงอำชีพของข้ำรำชกำรท้องถ่ินนัน้ 
สว่นใหญ่จงึพยำยำมท่ีจะท ำให้ผู้บริหำรท้องถ่ินพึงพอใจในกำรท ำงำนของตนท่ีสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริหำรท้องถ่ินได้ดีเเละรวดเร็ว ค ำสัง่ท่ีได้รับนัน้สร้ำงประโยชน์ให้กบัประชำชน
ในพืน้ท่ีอยู่เเล้ว เเต่ต้องพิจำรณำในสองประเด็น ประเด็นเเรก คือ ประชำชนในพืน้ท่ีท่ีได้รับ
ผลประโยชน์นัน้เป็นคนกลุม่เล็กหรือคนสว่นใหญ่ เเละประเด็นท่ีสอง คือ เป็นกำรท ำผิดกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัหรือไม่ หำกพิจำรณำเเล้วว่ำค ำสัง่นัน้สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่เเละไม่เป็น
กำรท ำผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั ย่อมเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะต้องท ำตำมควำมพึงพอใจของผู้บริหำรท้องถ่ิน 
เเตห่ำกพบวำ่กำรท ำตำมค ำสัง่นัน้เป็นกำรผิดกฎระเบียบข้อบงัคบัหรือจะต้องพยำยำมหำช่องทำง
พิเศษในกำรท ำให้ส ำเร็จ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรปฏิเสธผู้บริหำรท้องถ่ินโดยใช้ทกัษะในกำรเจรจำ
ตอ่รองเพ่ือไม่ให้เกิดควำมขดัเเย้งเเละควำมบำดหมำงเกิดขึน้ จึงจะเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรถกูตรวจสอบทำงกำรเมือง (Political Accountability) 
   2)  ลงพืน้ท่ีท ำงำนเเละท ำกิจกรรมร่วมกบัประชำชนในพืน้ท่ีเเละเปิดใจ 

รับฟังปัญหำโดยรอบด้ำน ท ำงำนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินมีสถำนท่ีท ำงำนประจ ำเเละมกัจะนัง่ท ำงำนอยู่ท่ีโต๊ะ
เพียงเทำ่นัน้ หำกไมมี่ประชำชนเข้ำมำร้องเรียนถึงท่ีส ำนกังำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็จะ
ไม่มีทำงรู้ปัญหำท่ีเเท้จริงในพืน้ท่ีท่ีตนเองท ำงำนอยู่  มีเพียงผู้บริหำรท้องถ่ินเท่ำนัน้ท่ีใกล้ชิดกับ
ประชำชนเเละเป็นเหมือนกระบอกเสียงช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนได้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็จะรู้เเต่
เพียงปัญหำท่ีได้รับฟังมำจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน โดยไม่ทรำบข้อเท็จจริงว่ำปัญหำเกิดจำกอะไรเเละ
ควรมีทิศทำงกำรท ำงำนเพ่ือเเก้ปัญหำอย่ำงไร ดงันัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรลงพืน้ท่ีท ำงำนเเละท ำ
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กิจกรรมร่วมกบัประชำชนในพืน้ท่ีมำกขึน้ เเละเปิดใจรับฟังปัญหำโดยรอบด้ำน ท ำงำนเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของท้องถ่ิน ไม่ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินในพืน้ท่ีหรือต่ำงพืน้ท่ี  หำกมีโอกำสมำ
ท ำงำนร่วมกนั ควรลงพืน้ท่ีด้วยกนั รับฟังปัญหำเเละพดูคยุกบัประชำชนในพืน้ท่ีอย่ำงเปิดใจ หำกมี
กิจกรรมในวันส ำคญัหรือกิจกรรมตำมประเพณีต่ำง  ๆ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรเข้ำร่วมบ้ำง กำร
เข้ำถึงประชำชนมำกขึน้ก็จะท ำให้เข้ำใจปัญหำเเละหำทำงออกได้ เม่ือผู้บริหำรท้องถ่ินมีค ำสัง่ให้
ท ำโครงกำรเพ่ือเเก้ปัญหำให้กับประชำชนในพืน้ท่ี ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็จะสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ
เดือดร้อนจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงกำรท ำโครงกำรเพ่ือคำดหวงัคะเเนนเสียงของผู้บริหำรท้องถ่ิน
เท่ำนัน้ สำมำรถให้เหตผุลได้อย่ำงมัน่ใจ ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบโดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งในด้ำนกำรเมือง (Political Accountability) เพิ่มมำกขึน้  
   3) ใช้กำรอธิบำย ชีเ้เจง กำรพดูคยุกนัอย่ำงมีเหตผุลเเละหลกัฐำนรอง 

รับ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัทกุฝ่ำยเเละเป็นกำรป้องกนัควำม
ขดัเเย้ง 

   ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นเหมือนคนกลำงระหว่ำง ส่วนกลำง/ส่วนภูมิภำค 
ผู้บริหำรท้องถ่ิน เเละประชำชน ทกุฝ่ำยตำ่งต้องกำรผลประโยชน์ของตนเอง ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็น
ผู้ รับทกุค ำสัง่เเละควำมต้องกำรมำปฏิบตัเิเละด ำเนินงำนเพ่ือให้ทกุฝ่ำยพึงพอใจ ประชำชนมีควำม
ต้องกำรเเละเสนอข้อเรียกร้องต่ำง ๆ ตำมควำมเดือดร้อนท่ีพบเจอผ่ำนผู้บริหำรท้องถ่ิน ผู้บริหำร
ท้องถ่ินให้ควำมส ำคญักับข้อเรียกร้องของประชำชน เพรำะประชำชนเป็นเสียงส ำคญัท่ีจะท ำให้
ตนเองยงัคงด ำรงต ำเเหน่งเเละปฏิบตัิงำนตอ่ไปได้ จึงน ำข้อเรียกร้องมำเป็นหนึ่งในนโยบำยท่ีต้อง
ด ำเนินกำรให้เกิดผลให้เร็วท่ีสุด ข้ำรำชกำรท้องถ่ินเป็นผู้ รับมำปฏิบตัิอีกทอดหนึ่ง  ควำมขดัเเย้ง
มกัจะเกิดขึน้เม่ือนโยบำยนัน้ ๆ ไมส่ำมำรถน ำมำปฏิบตัไิด้จริง แตผู่้บริหำรท้องถ่ินต้องกำรผลกัดนัให้
ท ำ ดงันัน้ ข้ำรำชกำรท้องถ่ินจึงต้อง ใช้กำรอธิบำย ชีเ้เจง กำรพูดคุยกันอย่ำงมีเหตุผลเเละหลัก
ฐำนรองรับ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับทุกฝ่ำยเเละเป็นกำรป้องกันควำมขัดเเย้งอย่ำงรุนเเรง 
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องมีศิลปะในกำรพดู ทัง้น ำ้เสียงเเละท่ำทำงควรเเสดงออกไปอย่ำงมิตรไมตรี 
ไม่เเสดงออกถึงกำรต่อต้ำนท่ีชดัเจน เเละในขณะเดียวกันต้องมีควำมหนกัเเน่นพอในกำรปฏิเสธ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน หลกัฐำนท่ีน ำมำใช้ประกอบกำรอธิบำยควรชีเ้เจงเป็นล ำดบั พูดถึงผลดีผลเสียท่ี
จะตำมมำให้ผู้บริหำรท้องถ่ินได้เห็นภำพมำกขึน้ เม่ือผู้บริหำรท้องถ่ินเข้ำใจอย่ำงถ่องเเท้เเล้ว ควร
อธิบำยให้ประชำชนเข้ำใจอีกครัง้หนึ่งด้วย ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรลงพืน้ท่ีเข้ำไปพูดคยุด้วยตนเอง
อย่ำงจริงใจ อธิบำยพร้อมหลักฐำนเเละชีเ้เจงควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องระงับโครงกำรท่ีประชำชน
ต้องกำร หำกประชำชนยังคงเรียกร้องเพรำะไม่สำมำรถทนควำมเดือดร้อนท่ีได้รับอีกต่อไป 
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ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องโน้มน้ำวประชำชนอย่ำงมีเหตผุล หำกโครงกำรนัน้สำมำรถท ำได้ในอนำคต
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินก็จะผลกัดนัให้เป็นโครงกำรเร่งดว่นได้ เพรำะผลประโยชน์ของประชำชนต้องมำ
ก่อน ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องสญัญำกบัประชำชนท่ีต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นจริงเท่ำนัน้  
เม่ือทกุฝ่ำยเข้ำใจเเละสำมำรถยอมรับได้ ควำมขดัเเย้งก็จะลดลง เเละข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถ
ท ำงำนได้ง่ำยมำกขึน้ 
 โดยสรุปแล้ว ข้ำรำชกำรท้องถ่ินควรให้ควำมส ำคญักับแนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพ (Professional Accountability) เป็นล ำดบัแรก เน่ืองจำกเป็นด้ำน
ท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด มีแนวโน้มว่ำจะมีควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงนีม้ำกกว่ำด้ำนอ่ืน ๆ อีกทัง้ยังเป็นควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนท่ีข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินยงัพฒันำตนเองให้มีไมม่ำกพอ จงึเป็นเหตผุลท่ีควรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบด้ำนวิชำชีพไว้เป็นล ำดบัแรก อย่ำงไรก็ตำม
ตวัข้ำรำชกำรท้องถ่ินเองไมค่วรละเลยหรือให้ควำมสนใจเพียงด้ำนเดียว ควรน ำแนวทำงในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรถูกตรวจสอบด้ำนอ่ืน ๆ มำประยุกต์ใช้ด้วย ทัง้นี ้แนวทำงดงักล่ำวสำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมโดยรวม ไม่ได้เป็นกำรก ำหนด
ตำยตวั ข้ำรำชกำรท้องถ่ินสำมำรถพลิกแพลงแนวทำงนัน้ ๆ เพ่ือให้เหมำะสมกบักำรปฏิบตัิงำนจริง 
แตย่งัคงมุง่ให้ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรถกูตรวจสอบในทกุด้ำนเพิ่มมำกขึน้                                                                                                        
   
   
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอเเนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้อง ถ่ิน 
(Accountability in Thai Local Government) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากลไกท่ีข้าราชการท้องถ่ิน
ใช้ปรับตวัเพ่ือสร้างสมดลุความสามารถในการถูกตรวจสอบทัง้  4 ด้านหลงัจากท่ีมีการกระจาย
อ านาจให้กบัท้องถ่ิน เเละเพ่ือศกึษาหาเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบของ
ข้าราชการท้องถ่ิน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพท่ีมีข้อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุนให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท าการสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวน 4 คน เเละกลุ่ม
ตวัอย่างในการทอดแบบสอบถามทัง้สิน้  137 คน จึงน าผลของข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลเเละ
วิเคราะห์โดยละเอียด เเละท าการสรุปผลการวิจยัพร้อมทัง้ข้อเสนอเเนะดงัตอ่ไปนี ้

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางผลการวิจัยเเละบทสัมภาษณ์เชิงลึก  สามารถสรุป
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

 
 5.1.1  สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชการ

ท้องถิ่น  
 โดยเน้นเฉพาะความเข้ากันได้ในด้านการท างานของข้าราชการท้องถ่ินในปัจจุบัน 
สามารถสรุปความสัมพนัธ์ได้ดงันี ้ข้าราชการท้องถ่ินส่วนใหญ่ร้อยละ 96.35 สามารถท างาน
ร่วมกันกับผู้บริหารท้องถ่ินได้ดี ข้าราชการท้องถ่ินส่วนใหญ่ร้อยละ 85.29 ไม่มีปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานเม่ือมีการเปล่ียนผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถ่ินส่วนใหญ่ร้อยละ 86.57 สามารถ
หาทางออกเพ่ือเเก้ปัญหาในการท างานกบัผู้บริหารท้องถ่ินได้ เเตย่งัคงมีข้าราชการท้องถ่ินคิดเป็น
ร้อยละ 47.01 ท่ีต้องปรับเปล่ียนวิธีการท างานอย่างมากเม่ือมีการเปล่ียนผู้บริหารท้องถ่ิน  และ
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ข้าราชการท้องถ่ินร้อยละ 52.99 ท่ียงัคงมีวิธีการท างานเหมือนเดิม รวมถึงข้าราชการท้องถ่ินท่ีเคย
ถกูแทรกเเซงในการท างานมีจ านวนมากถึงร้อยละ 68.15 
 
 5.1.2  สรุปการให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ

(Accountability) ของข้าราชการท้องถิ่น  
 ในการตอบเเบบสอบถามของข้าราชการท้องถ่ินนัน้  จ านวนเเละค่าร้อยละท่ีน ามา
วิเคราะห์จะใช้ผลรวมของผู้ตอบเเบบสอบถามท่ีตอบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากไปจนถึงเห็นด้วยมาก
ท่ีสุดเท่านัน้ เน่ืองจากต้องการทราบว่าข้าราชการท้องถ่ินให้ความส าคญักับความสามารถในการ
ถกูตรวจสอบในระดบัมากถึงมากท่ีสดุด้านใดบ้างตามล าดบั พบว่า โดยภาพรวมเเล้วข้าราชการ
ท้องถ่ินให้ความส าคญักับความสามารถในการถกูตรวจสอบมากถึงมากท่ีสดุร้อยละ 84.67 เเละ
จากความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) ท่ีแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1) 
ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา (Bureaucratic Accountability) 2) 
ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability) 3) ความสามารถในการ
ถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) และ 4) ความสามารถในการถูก
ตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) พบว่า ข้าราชการท้องถ่ินให้ความส าคญักับ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมา คือ การให้ความส าคญักับ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมืองเเละด้านกฎหมายท่ีใกล้เคียงกันมาก  เเละ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาตามล าดบั 
 เ ม่ือท าการวิ เคราะห์การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ 
(Accountability) จ าเเนกตามข้อมูลทัว่ไป ดงันี ้เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สถานภาพการได้รับบรรจเุป็นข้าราชการท้องถ่ินตัง้เเต่
เเรกหรือไม่ พืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างานให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล าเนาของตนเองหรือไม่ 
และอายงุานท้องถ่ิน พบว่า เม่ือวิเคราะห์จ าเเนกตามข้อมลูทัว่ไป ข้าราชการท้องถ่ินไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานภาพใดตา่งให้ความส าคญักบัความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพมากท่ีสดุ 
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 5.1.3  สรุปการวิเคราะห์ตัวแปรด้านข้อมูลท่ัวไปกับการให้ความส าคัญต่อ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) 

  5.1.3.1  การวิเคราะห์ด้วยคา่ Independent-Samples T Test 
  เม่ือท าการวิเคราะห์ด้วยคา่ Independent-Samples T Test กบัตวัเเปรต้นท่ีมีคา่
ย่อย 2 คา่ คือ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าเเหน่งงานปัจจบุนั สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) สถานภาพการได้รับบรรจเุป็นข้าราชการท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ เเละพืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างาน
ให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเต่ครัง้เเรกเป็นภูมิล าเนาของตนเองหรือไม่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) และสถานภาพการได้รับบรรจเุป็นข้าราชการท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ ไม่มีผลตอ่การให้
ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบในทุก ๆ ด้านท่ีเเตกต่างกันของข้าราชการ
ท้องถ่ิน 
  เเต่ตวัเเปรพืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างานให้กับท้องถ่ินนบัตัง้เเตค่รัง้เเรกเป็นภูมิล าเนาของ
ตนเองหรือไม ่มีผลตอ่การให้ความส าคญักบัความสามารถในการถกูตรวจสอบในทกุ ๆ ด้านท่ีเเตก 
ต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 (โดยมีเพียงความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบงัคับ
บญัชา (Bureaucratic Accountability) เท่านัน้ท่ีการให้ความส าคญัไม่มีความเเตกต่างกัน)
เน่ืองจากข้าราชการท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิงานภายในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีเป็นภูมิล าเนาของตนเองตัง้เเต่ครัง้
เเรกท่ีท างานให้กับท้องถ่ิน ให้ความส าคญักับความสามารถในการถกูตรวจสอบทกุด้านมากกว่า 
เพราะในการปฏิบัติหน้าท่ีนัน้ได้ท างานอยู่ในพืน้ท่ีท่ีตนเองมีความคุ้นเคย เข้าใจภาษา สังคม 
ประเพณี เเละวฒันธรรมของท้องถ่ินนัน้ ๆ มากกว่าข้าราชการท่ีเป็นคนนอกพืน้ท่ี ดงันัน้ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการเร่ืองบรรจหุรือโอนย้ายข้าราชการท้องถ่ิน โดยพิจารณาจากปัจจยั
ดงักลา่วเป็นหลกั 
  5.1.3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) กับตัวเเปรต้นท่ีมีค่าย่อย
มากกว่า 2 คา่ คือ อายงุานท้องถ่ิน  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัด้านอายงุานท้องถ่ินไม่มี
ผลต่อการให้ความส าคญักับความสามารถในการถูกตรวจสอบในทุก ๆ ด้านท่ีเเตกต่างกัน หรือ
กลา่วอีกนยัหนึง่ คือ ข้าราชการท้องถ่ินให้ความส าคญัด้านตา่ง ๆ คอ่นข้างใกล้เคียงกนั 
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ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สถติิที่ใช้ทดสอบ ตัวแปร 

ผลการทดสอบ 

เป็นไปตามสมมตฐิาน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

Independent-
Samples T Test 

เพศ  ✘ 

อาย ุ  ✘ 

ระดบัการศกึษา  ✘ 

ต าเเหน่งงานปัจจบุนั  ✘ 

สงักดัอปท.  ✘ 

สถานภาพการได้รับบรรจเุป็น
ข้าราชการท้องถิ่นตัง้เเตเ่เรกหรือไม่ 

 ✘ 

พืน้ท่ีท่ีท างานกบัท้องถิ่นตัง้เเตเ่เรก
เป็นภมูิล าเนาของตนเองหรือไม่ 

  

ANOVA อายงุานท้องถิ่น  ✘ 

 
 5.1.4  สรุปการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึก ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
คดิเห็นเเละการให้ความส าคญักบัความสามารถในการถกูตรวจสอบทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้  

5.1.4.1  ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา (Bureaucratic 
Accountability) เป็นการท างานตามค าสั่ง  เม่ือมีหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามจึงไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้  ปลดัส่วนใหญ่ยินดีท าตามระเบียบท่ีส่วนกลางสัง่การลงมา เเละยินดีท าตามค าสัง่
ของผู้บริหารท้องถ่ินหากไม่เป็นการท าผิดระเบียบ การท างานตามสายบงัคบับญัชานีส้ามารถถูก
ตรวจสอบได้ทกุเวลาจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เเละพบการกระท าผิดจากการท างานน้อย 

5.1.4.2  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability) 
ปลดัสว่นใหญ่ไมเ่คยท าผิดกฎระเบียบข้อบงัคบั เน่ืองจากมีการถกูตรวจสอบอยู่เสมอ เเละพบช่อง
โหวข่องกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลท่ีเอือ้อ านาจให้กบัผู้บริหารท้องถ่ินมากเกินไป ปลดั
สว่นใหญ่จงึเห็นวา่เป็นชอ่งโหวข่องกฎหมายท่ีควรได้รับการเเก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเตมิ 
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5.1.4.3 ความสามารถในการถูกตร วจสอบ ด้ านวิ ช า ชีพ  (Professional 
Accountability) ปลดัทุกคนเห็นด้วยกับการมีสมาคม/สมาพนัธ์ท่ีรวมตวักันอย่างเข้มเเข็งเเละมี
การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนเสริมส าคัญท่ีจะท าให้ข้าราชการท้องถ่ินมี
ความสามารถในการถกูตรวจสอบมากขึน้ 

5.1.4.4  ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) 
ปลัดทุกคนเห็นด้วยท่ีการเมืองระดบัชาติเเละระดบัท้องถ่ินมีความเช่ือมโยงกัน  ซึ่งมีผลต่อการ
ท างานของข้าราชการท้องถ่ินบ้าง กล่าวคือ ท าให้สามารถท างานได้สะดวกมากขึน้หากผู้บริหาร
ท้องถ่ินมีความสมัพนัธ์พิเศษกบันกัการเมืองระดบัชาติ 
 
 5.1.5  สรุปการวิเคราะห์การที่ข้าราชการท้องถิ่นให้ความส าคัญกับความสามารถ

ในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) มากที่ สุด 
เป็นเพียงความคาดหวังหรือไม่ 

 จากการวิเคราะห์การให้ความส าคัญกับความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการ
ท้องถ่ิน การวิเคราะห์ตวัแปรด้านข้อมูลทัว่ไปกับการให้ความส าคญัต่อความสามารถในการถูก
ตรวจสอบ และการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์เชิงลึก จึงสรุปได้ว่า ข้าราชการท้องถ่ินให้ความส าคญั
กบัความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพมากท่ีสดุ เพราะอาจเข้าใจเพียงว่าจะเป็นตวัช่วย
ในการเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีอาจไปริดรอนอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เน่ืองจากสวนทาง
กบัข้อเท็จจริงท่ีว่า ข้าราชการท้องถ่ินไม่ต้องการท างานขดัใจใคร การให้ความส าคญัดงักล่าวจึง
กลายเป็นเพียง “ความคาดหวัง” อยากให้มี  จากการเข้าใจความหมายและรูปแบบของ
ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพเพียงบางส่วนนัน้ ข้าราชการท้องถ่ินจึงต้องท าความ
เข้าใจใหม่อีกครัง้อย่างถ่องแท้ จึงจะท าให้พัฒนาการสร้างสมดุลความสามารถในการถูก
ตรวจสอบได้ดียิ่งขึน้ 
 
 5.1.6  สรุปกลไกที่ข้าราชการท้องถิ่นใช้ปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลความสามารถใน

การถูกตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 ด้าน 
  5.1.6.1  สรุปรูปแบบความสมัพนัธ์ภายในกลไกการปรับตวัท่ีใช้เพ่ือสร้างสมดลุ

ความสามารถในการถกูตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 ด้าน 

1)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา 
(Bureaucratic Accountability) ตามระบบราชการของท้องถ่ินนัน้ ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจะมี
การสัง่การลงมา เเละข้าราชการท้องถ่ินจะต้องตอบสนองด้วยการปฏิบตัิตามค าสัง่อย่างเคร่งครัด 
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เพราะหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ส่วนกลางก็จะสามารถเข้ามาตรวจสอบเเละสัง่ให้มีการลงโทษ
ทางวินัยได้ ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริง ข้าราชการท้องถ่ินจะต้องพร้อมรับผิดในข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ หรือในบางครัง้องค์กรอิสระก็ถูกส่งให้มาท าหน้าท่ีตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) เเตล่ะเเหง่ ซึง่อาจไม่มีการเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าเเละเป็นการสุ่มตรวจ 
ข้าราชการท้องถ่ินเป็นผู้ มีหน้าท่ีในการจดัเตรียมข้อมลูเเละตอบทุกข้อสงสยัให้องค์กรอิสระทราบ 
ซึง่หากตรวจพบความผิดท่ีเกิดจากตวัข้าราชการท้องถ่ินเอง ก็ต้องมีความพร้อมรับผิดเเละยอมรับ
โทษทางวินยัเชน่กนั 

2)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบ ด้านกฎหมาย  (Legal 
Accountability) สืบเน่ืองจากการท่ีข้าราชการท้องถ่ินต้องท างานในรูปแบบสายบงัคบับญัชา จึงมี
กฎระเบียบข้อบงัคับเข้ามาก ากับเเละควบคุมการท างานด้วย เปรียบเสมือนมาตรฐานในการ
ท างานของระบบราชการ ต้องท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด ข้าราชการท้องถ่ินจึงถูก
คาดหวงัว่าจะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีท าผิดกฎ เเละสามารถเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กบันกัการเมืองท้องถ่ินเเละ
ประชาชนในพืน้ท่ีได้  

3)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ  (Professional 
Accountability) หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจ ลกัษณะการท างานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามาก
ท่ีสดุ เพราะข้าราชการท้องถ่ินต้องลงพืน้ท่ีท างาน จึงเป็นตวักระตุ้นให้ข้าราชการท้องถ่ินต้องเพิ่ม
ทกัษะในการท างานด้านตา่ง ๆ ให้สงูขึน้ โดยการเข้าร่วมอบรม การรวมตวักนัเป็นสมาคมหรือ
สมาพนัธ์ เเละการตดิตอ่เพ่ือสร้างสมัพนัธ์เเละสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการท้องถ่ินด้วยกันเอง
ท่ีสงักัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) พืน้ท่ีตา่ง ๆ แต่ในปัจจุบนัข้าราชการท้องถ่ินมี
ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพอยูใ่นระหวา่งการพฒันาให้มีเพิ่มมากขึน้กว่าเดิม จึง
ควรพฒันาตนเองไปเร่ือย ๆ ก็จะท าให้ข้าราชการท้องถ่ินเป็นหนึง่ในวิชาชีพท่ีมีความรู้เเละทกัษะใน
การท างานสูง มีความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถตอบค าถามได้ มี
ความรับผิดชอบสงู และมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง 

4)  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการ เ มือง  (Political 
Accountability) บทบาทของผู้บริหารท้องถ่ิน คือ ผู้ มีอ านาจสัง่การข้าราชการท้องถ่ินให้ปฏิบตัิ
ตาม โดยมีประชาชนในพืน้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการช่วยกนัตรวจสอบการท างานของท้องถ่ิน ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบการท างานของข้าราชการท้องถ่ินไปด้วย ข้าราชการท้องถ่ินจึงใส่ใจประชาชน
มากขึน้ เเละพร้อมรับผิดตอ่ประชาชนหากตนเองปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาดเเละเกิดความเสียหายขึน้ 
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  5.1.6.2  สรุปสิ่งท่ีข้าราชการท้องถ่ินควรท าความเข้าใจและให้ความส าคญั
เก่ียวกบัความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional 
Accountability) 

  กลไกการปรับตัวเพ่ือให้ความสามารถในการถูกตรวจสอบมีความสมดุลนัน้ 
ข้าราชการท้องถ่ินต้องท าความเข้าใจกับความหมายและลักษณะของความสามารถในการถูก
ตรวจสอบทัง้ 4 ด้านก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถในการถูก
ตรวจสอบด้านวิชาชีพ ซึ่งยงัคงพบว่า ข้าราชการท้องถ่ินนัน้เข้าใจเพียงแค่การรวมตวัของสมาคม
เพ่ือเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์ท่ีควรได้รับ การคาดหวงัว่าการมีสมาคมท่ีเข้มแข็งจะท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลง โดยอาจไม่ทราบหรือไม่สนใจว่าความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ
นัน้ อันท่ีจริงแล้วยังคงมีส่วนส าคัญอ่ืน ๆ อีก คือ การสร้างเครือข่าย การมุ่งพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน และสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การมีคณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง ซึง่ข้าราชการท้องถ่ินควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็จะท า
ให้กลไกท่ีข้าราชการท้องถ่ินใช้ปรับตัวเพ่ือสร้างสมดลุความสามารถในการถูกตรวจสอบมีความ
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 
 5.1.7  สรุปเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการ

ท้องถิ่น 
  5.1.7.1  แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบั

บญัชา (Bureaucratic Accountability)  
  เคารพเเละปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ บงัคบับัญชาทัง้จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
เเละผู้บริหารท้องถ่ินอยา่งเทา่เทียมกนั 

  5.1.7.2  แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย 
(Legal Accountability)  
1)  ปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ อย่างเคร่งครัด 
2)  หลีกเล่ียงการใช้ชอ่งโหวข่องกฎหมายในการท าผิดอยา่งจงใจ 

  5.1.7.3  แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพ 
(Professional Accountability) 
1)  ติดตอ่สื่อสารเเละสร้างความสมัพนัธ์กบัข้าราชการท้องถิ่นทัง้

ภายในเเละภายนอกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ของตนเอง 
2)  ค านงึถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพของข้าราชการท้องถ่ิน 
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3)  พร้อมรับผิดหรือยอมรับการลงโทษทางวินยัหากพบวา่กระท าผิดจริง 
  5.1.7.4  แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง 

(Political Accountability) 
1)  ท าตามความพึงพอใจของผู้บริหารท้องถิ ่นโดยต้องไม ่ท าผ ิด

กฎระเบียบข้อบงัคบั 
2)  ลงพืน้ท่ีท างานเเละท ากิจกรรมร่วมกบัประชาชนในพืน้ท่ี เเละเปิด

ใจรับฟังปัญหาโดยรอบด้าน ท างานเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
3)  ใช้การอธิบาย ชี เ้ เจง การพดูคยุกนัอย ่างมีเหตผุลเเละหลกั

ฐานรองรับ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัทกุฝ่ายเเละเป็นการป้องกนัความขดัเเย้ง 
  
5.2  ข้อเสนอเเนะ 
 
 5.2.1  ข้อเสนอเเนะท่ัวไป 

1)  ข้าราชการท้องถ่ินต้องสร้างสมดลุให้กับความสามารถในการถูกตรวจสอบ
โดยให้ความส าคัญในทุก ๆ ด้าน ข้าราชการท้องถ่ินต้องปรับตัวให้เข้าถึงประชาชนมากขึน้ 
เน่ืองจากเป็นเหตผุลหลกัของการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน เพ่ือให้การบริการสาธารณะเข้าถึง
ประชาชนในท้องถิ่น เพราะข้าราชการท้องถิ่นเป็นบคุคลที่ทัง้สามารถรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนเเละมีส ่วนในการอนมุตั ิงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางเพื่อการใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินหรือนกัการเมืองท้องถ่ินท่ีเป็นตวัเเทนของประชาชนในพืน้ท่ีก็
สามารถรักษาผลประโยชน์ได้เช่นกัน เเต่เป็นการรักษาประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่า 
(อาจจะพบเจอผู้บริหารท้องถ่ินท่ีรักษาผลประโยชน์ของทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันบ้าง ) เช่น การ
มุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพืน้ท่ีท่ีเป็นฐานเสียงของตนมากกว่า  การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับไปกบัโครงการตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพืน้ท่ีโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์
ท่ีได้รับมากนัก การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  เป็นต้น 
ข้าราชการท้องถ่ินจงึควรเป็นผู้ ท่ีคอยให้ค าปรึกษาเเก่ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส
เเละเอือ้ประโยชน์ให้กบัทกุฝ่าย ข้าราชการท้องถ่ินเป็นส่วนส าคญัท่ีจะต้องเข้าถึงประชาชนมากขึน้
เชน่เดียวกับท่ีผู้บริหารท้องถ่ินท า โดยใช้ความสามารถในการถูกตรวจสอบทุก ๆ ด้านส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานให้กบัท้องถ่ิน สง่ผลให้ท้องถ่ินมีการพฒันาเเละเข้มเเข็งมากขึน้ 
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2) จากผลของข้อมูลท่ีพบว่า ข้าราชการท้องถ่ินส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพมากท่ีสุด  เเต่ในความเป็นจริงเเล้วยังขาด
ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านนีอ้ยู่ กล่าวคือ ข้าราชการท้องถ่ินมีความสามารถในการถกู
ตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชาและด้านกฎหมายอยู่เเล้วตัง้เเต่ก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจ 
เเละเม่ือมีการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ิน จึงส่งผลให้ข้าราชการท้องถ่ินต้องมีความสามารถใน
การถูกตรวจสอบด้านการเมืองไปด้วย เเต่ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพยงัมีไม่
มากพอ ข้าราชการท้องถ่ินต้องยึดหลักคุณธรรมเเละจริยธรรมในการท างาน พัฒนาตนเองให้
สามารถท างานได้โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น เม่ือมีการรวมตัวเป็น
สมาคมหรือสมาพันธ์ของข้าราชการท้องถ่ินอยู่เเล้ว ควรมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เเบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร เเละพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานร่วมกันอยู่เสมอ ต้องมีการรวมตัวกันอย่าง
จริงจังเเละเข้มเเข็ง สร้างมาตรฐานเเละจรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีดีร่วมกัน  จึงจะส่งผลให้
ข้าราชการท้องถ่ินท างานท่ีเรียกได้วา่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้  
 
 5.2.2  ข้อเสนอเเนะเชิงปฏิบัตกิาร 

1)  เน่ืองจากความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ  (Professional 
Accountability) ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกัในปัจจบุนั และจากผลของข้อมลูพบว่า ข้าราชการ
ท้องถ่ินให้ความส าคญักบัความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านนีม้ากท่ีสดุ แตย่งัไม่มีความเข้าใจ
ท่ีชดัเจนเก่ียวกับรูปแบบของความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิชาชีพ เข้าใจเพียงบางส่วน 
คือ การมีสมาคม/สมาพนัธ์ การตดิตอ่ส่ือสาร การเข้าร่วมประชมุท่ีทางสมาคมจดัขึน้ ซึ่งข้าราชการ
ท้องถ่ินเห็นวา่เป็นการมีความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพแล้ว   
  ดงันัน้ จึงควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการท้องถ่ิน โดยสถาบนั
พฒันาบุคลากรท้องถ่ิน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สามารถน า
ผลการวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม โดยการจัดให้มีหลักสูตรท่ีเน้นย า้ให้ข้าราชการ
ท้อง ถ่ิน เ ข้า ใจว่ า  ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวิ ชา ชีพ  ห รือ  Professional 
Accountability คือ การให้ความส าคัญกับการวางบรรทัดฐานของการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็น
ทางการ การมีสมาคมจะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตดัสินใจในการท างานของข้าราชการท้องถ่ิน
ผา่นมาตรฐานทางการศกึษาและทางวิชาชีพ แตไ่มไ่ด้เป็นการเข้ามาควบคมุดแูลอย่างเป็นทางการ 
สมาคมเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการท้องถ่ินมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการท างานมากขึน้ เป็นการจดักิจกรรม การสร้างเครือข่ายเพ่ือติดตอ่ส่ือสาร การ
แลกเปล่ียนข่าวสารและความรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกนั รวมถึงการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการนี ้จะ
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ชว่ยผลกัดนัและสง่เสริมให้ข้าราชการท้องถ่ินมีคณุธรรมและจริยธรรมในการท างานมากขึน้  มีการ
สร้างหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าราชการท้องถ่ินขึน้มา  รวมไปถึงความรู้ทางวิชาชีพท่ี
ข้าราชการท้องถ่ินควรทราบและจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริง หากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ิน สามารถจัดหลักสูตรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถในการถูก
ตรวจสอบด้านวิชาชีพให้กบัข้าราชการท้องถ่ินได้นัน้ จะช่วยให้ข้าราชการท้องถ่ินมีความสามารถ
ในการถกูตรวจสอบครบทัง้ 4 ด้าน 

2)  จากผลของข้อมูลท่ีพบว่า ตัวแปรด้านพืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างานให้กับท้องถ่ิน
นับตัง้แต่ครัง้แรกเป็นภูมิล าเนาของตนเองหรือไม่  ซึ่งข้าราชการท้องถ่ินท่ีเข้ามาท างานให้กับ
ท้องถ่ินภายในพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาของตนเองตัง้แต่แรก (คนในพืน้ท่ี) ให้ความส าคัญกับ
ความสามารถในการถูกตรวจสอบในทัง้ 4  ด้านมากกว่าข้าราชการท้องถ่ินท่ีเข้ามาท างานให้กับ
ท้องถ่ินในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ภูมิล าเนาของตนเองตัง้แต่แรก (คนนอกพืน้ท่ี) ซึ่งมีแนวโน้มว่าข้าราชการ
ท้องถ่ินท่ีเป็นคนในพืน้ท่ีจะสามารถปฏิบตัิงานและพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบมากกว่า เข้าใจบริบท
ทางสงัคมภายในท้องถ่ินนัน้ ๆ เข้าใจภาษา วฒันธรรม ประเพณี ท าให้ส่ือสารกบัประชาชนในพืน้ท่ี
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ท าให้การด าเนินโครงการตา่ง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนจึงมี
ความพึงพอใจและได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีต้องการได้คนในพืน้ท่ีมาท างาน เพราะสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ๆ ได้ดีกว่า ดงันัน้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองนี ้จึงสามารถน าผลการวิจัยไปอ้างอิง เพ่ือเป็นเหตุผลในการบรรจุหรือ
โอนย้ายข้าราชการท้องถ่ิน กล่าวคือ ในการบรรจุข้าราชการท้องถ่ินลงพืน้ท่ีต่าง  ๆ นัน้ ควร
พิจารณาพืน้ท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาของข้าราชการท้องถ่ินก่อนเป็นล าดบัแรก โดยเฉพาะการบรรจุ
ข้าราชการท้องถ่ินรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลงัใจให้ท างานในท้องถ่ินของตนเองได้อย่าง
เตม็ท่ี ในสว่นของการขอโอนย้ายไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในภูมิล าเนาของข้าราชการ
ท้องถ่ินผู้ ย่ืนเร่ืองร้องขอ ควรรีบด าเนินการโอนย้ายโดยเร็ว 
 
 5.2.3  ข้อเสนอเเนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาทัง้ในเชิงปริมาณเเละเชิงคณุภาพ โดยในเชิงปริมาณนัน้มีจ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 137 คน ซึ่งเป็นการทอดแบบสอบถามท่ีสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ินเพียงท่ีเดียว 
เน่ืองจากมีงบประมาณท่ีจ ากัด หากมีการศึกษาครัง้ต่อไปเเละมีงบประมาณท่ีเพียงพอ อาจเพิ่ม
ขอบเขตในการศึกษาให้กว้างขึน้ โดยการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลจากเเบบสอบถาม เช่น การสุ่มเลือก
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จงัหวดัเป็นรายภาค การสุ่มเลือกจงัหวดัในทุกภาคทัว่ประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียด
มากขึน้  
 ในเชิงคุณภาพนัน้ เน่ืองด้วยงบประมาณท่ีจ ากัดเช่นเดียวกัน จึงท าการศึกษาโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) เพียง 4 คน ควรเพิ่มการสมัภาษณ์เชิงลึก
ในพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน ๆ โดยอาจจะเป็นปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
อ่ืนท่ีอยู่ในภาคเดียวกัน หรือสุ่มเลือกจงัหวดัทัว่ทุกภาค เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเเละพฒันา
ปรับปรุงให้ข้าราชการท้องถ่ินมีความสามารถในการถกูตรวจสอบในทกุด้าน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถ่ิน  

(Accountability in Thai Local Government) 
 
 เเบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในประเด็นของข้าราชการท้องถ่ินท่ีจะ
สามารถปรับตวัได้โดยท าให้ความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 ด้านมี
ความสมดลุ เเละท้องถ่ินมีความเข้มเเขง็มากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษากลไกท่ีข้าราชการท้องถ่ินใช้ปรับตัวเพ่ือสร้างสมดุลความสามารถในการถูก
ตรวจสอบ  (Accountability) ทั ง้  4 ด้ าน  คื อ  ตามสายการบังคับบัญชา  (Bureaucratic 
Accountability) ด้ า น ก ฎ ห ม า ย  (Legal Accountability) ด้ า น วิ ช า ชี พ  (Professional 
Accountability) และด้านการเมือง (Political Accountability) หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจ
ให้กบัท้องถ่ินมากขึน้ 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ หรือเติมข้อมลูลงในชอ่งวา่ง 
 
จัดท าโดย  นางสาวจกัรีพร เสมอใจ  
  นกัศกึษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผู้วจัิยขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบเเบบสอบถามนีเ้ป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ ข้อมลูท่ีท่านตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลบั น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ด้าน 
การศกึษาวิจยัเท่านัน้ 
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แบบสอบถาม 
ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถิ่น  

(Accountability in Thai Local Government) 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่าง 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ  1☐ ชาย    2☐ หญิง                                                              

2. อาย ุ             1☐ 21-25 ปี    2☐ 26-30 ปี       3☐ 31-45 ปี                 

  4☐ 46-50 ปี    5☐ 50 ปีขึน้ไป 

3. วฒุิการศกึษา  1☐ ปริญญาตรี        2☐ ปริญญาโท      3☐ ปริญญาเอก 

4. ต าเเหนง่งานปัจจบุนั   1☐ ปลดัอบจ.           2☐ ปลดัเทศบาล      3☐ ปลดัอบต.   

          4☐ รองปลดัอบจ.      5☐ รองปลดัเทศบาล   6☐ รองปลดัอบต.                         

                         7☐ ผู้อ านวยการกอง  8☐ รองผู้อ านวยการกอง                

                        9☐ อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 

5. สงักดัอปท. 1☐ อบจ.  2☐ เทศบาลนคร 3☐ เทศบาลเมือง  

  4☐ เทศบาลต าบล 5☐ อบต.ขนาดใหญ่            

  6☐ อบต.ขนาดกลาง 7☐ อบต.ขนาดเลก็ 
6. ท่านได้รับการบรรจเุป็นข้าราชการท้องถ่ินตัง้เเตเ่เรกหรือไม่  

   1☐ ใช่ (หากใช่ ให้ข้ามในสว่นของข้อ7)  2☐ ไมใ่ช่ 

7. ท่านถกูโอนย้ายมาจากสว่นใด  1☐ สว่นกลาง         2☐ สว่นภมูิภาค     
โปรดระบ.ุ.......................................................................................................................... 
8. นบัตัง้เเตค่รัง้เเรกท่ีท่านเข้ามาท างานให้กับท้องถ่ิน ท่านได้ท างานในพืน้ท่ีท่ีเป็นภมูิล าเนาของ
ท่านหรือไม ่

   1☐ ใช ่   2☐ ไมใ่ช่ 
 

แบบสอบถาม
ชดุที่ (ส าหรับผู้วิจัย) 
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9. อายรุาชการรวม........................ปี   อายรุาชการท้องถ่ิน........................ปี  
    อายงุานท้องถ่ิน........................ปี 

10. ผู้บริหารท้องถ่ินของอปท.ท่ีท่านสงักดัอยู่เป็น 1☐ ชาย   2☐ หญิง 
11. ผู้บริหารท้องถ่ินของอปท.ท่ีท่านสงักดัอยู่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง........................ปี 
 
ส่วนท่ี 2   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชการท้องถิ่น 

                          1ใช ่      2ไมใ่ช่ 

1. ท่านสามารถท างานร่วมกนักบัผู้บริหารท้องถ่ินคนปัจจบุนัได้ดี                       ☐      ☐ 

โปรดให้เหตผุล........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..... 

2. โดยทัว่ไปแล้วท่านไมม่ีปัญหาในการปฏิบตัิงานเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารท้องถ่ิน   ☐      ☐ 

โปรดให้เหตผุล........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..... 

3. ท่านสามารถหาทางออกเพ่ือเเก้ปัญหาในการท างานกบัผู้บริหารท้องถ่ิน              ☐      ☐ 

โปรดให้เหตผุล........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..... 

4. ท่านต้องปรบัเปลีย่นวิธีการท างานอย่างมากเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารท้องถ่ิน       ☐     ☐ 

โปรดให้เหตผุล........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..... 

5. ท่านเคยถกูแทรกเเซงในการท างาน                                                                  ☐      ☐       

  โปรดให้เหตผุล......................................................................................................................       
  ……………………………………………………………………………………………………... 
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ส่วนท่ี 3   ความคดิเหน็เก่ียวกับความสามารถในการถูกตรวจสอบ (Accountability)     

                               1ไมเ่หน็ด้วย   2น้อยท่ีสดุ   3น้อย   4มาก   5มากท่ีสดุ 

1.  หลงัจากการกระจายอ านาจ ท่านเห็นด้วย      ☐              ☐        ☐    ☐       ☐ 

กบัการท างานตามสายบงัคบับญัชาโดยให้ 
อ านาจกบัผู้บริหารท้องถ่ินมากขึน้ (Bureaucratic Accountability) 

2. ท่านสามารถท างานได้ตามความต้องการ        ☐              ☐       ☐    ☐       ☐ 

ของผู้บริหารท้องถ่ิน โดยไมข่ดักบักฎหมาย  
ระเบียบ เเละข้อบงัคบัตา่ง ๆ (Legal Accountability) 

3. ท่านเห็นด้วยท่ีข้าราชการท้องถ่ินจะมี              ☐              ☐       ☐     ☐       ☐ 

สมาคมวิชาชีพเพ่ือพฒันาทกัษะร่วมกนั  
(Professional Accountability) 

4. ท่านเห็นด้วยท่ีการเลือกตัง้ท้องถ่ินเป็น             ☐              ☐       ☐     ☐      ☐ 

กระบวนการตรวจสอบท่ีจะท าให้ได้ 
นกัการเมืองท้องถ่ินท่ีมีคณุภาพ (Political Accountability)               

5. โดยรวมเเล้วท่านสามารถปรับตวัได้            ☐              ☐       ☐    ☐      ☐ 

หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจซึ่งท าให้ 
ท้องถ่ินเข้มเเขง็มากขึน้ 
 
ข้อเสนอเเนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือ 



 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อการวิจัย 
  

เเบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาวิจยัเร่ือง ความสามารถในการถูกตรวจสอบ
ของข้าราชการท้องถ่ิน (Accountability in Thai Local Government) ในประเด็นของข้าราชการ
ท้องถ่ินท่ีจะสามารถปรับตวัได้โดยท าให้ความสามารถในการถกูตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ 4 
ด้านมีความสมดลุ เเละท้องถ่ินมีความเข้มเเขง็มากขึน้ 

 
ค าชีแ้จง : แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลูการสมัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของข้าราชการท้องถ่ิน ประกอบด้วยข้อค าถามใน 4 ด้าน คือ 
    -ความสามารถในการถกูตรวจสอบตามสายบงัคบับญัชา (Bureaucratic Accountability)  
    - ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability)  
    - ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านวิชาชีพ (Professional Accountability) 
    - ความสามารถในการถกูตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) 
ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  
 ผู้ศกึษาวิจยัมีความหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ จะได้รับความอนเุคราะห์จากท่านในการให้ความ
ร่วมมือตอบข้อซกัถามในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
 
                  
        นางสาวจกัรีพร เสมอใจ 
            นกัศกึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
            สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ข้าราชการท้องถิ่น 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลูการสมัภาษณ์ 
 
1.  ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................ 
2.  อาย.ุ................ปี 
3.  เพศ................. 
4.  ระดบัการศกึษา............................................................................................................ 
5.  ต าแหน่งงานปัจจบุนั..................................................................................................... 
6.  สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.)........................................................................ 
7.  ประวตัิการโอนย้าย....................................................................................................... 
8. อายรุาชการรวม........................ปี       อายรุาชการท้องถ่ิน........................ปี                              
     อายงุานท้องถ่ิน........................ปี 

9.  ผู้บริหารท้องถ่ินของอปท.ท่ีท่านสงักดัอยูเ่ป็น      ☐ ชาย         ☐ หญิง 
10. ผู้บริหารท้องถ่ินของอปท.ท่ีท่านสงักดัอยู่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง........................ปี 
 
ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัความคิดเหน็ของข้าราชการท้องถ่ิน 
 
1.  ความสามารถในการถูกตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา (Bureaucratic Accountability) 

1.1  ปัจจบุนัข้าราชการท้องถ่ินมีความสามารถในการถกูตรวจสอบมากน้อยเพียงใดจาก
ประชาชน เพราะนักการเมืองท้องถ่ินมีเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบโดยประชาชน คือ การเลือกตัง้ 
ข้าราชการท้องถ่ินจะให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานตา่ง ๆ ด้วยวิธีใดได้บ้าง 

1.2  เมื่อเกิดปัญหาความขดัเเย้งกับผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถ่ินจะใช้ประชาชน
เป็นเกราะป้องกนั ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

1.3 ก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจ ข้าราชการท้องถ่ินท างานภายใต้การควบคุมจาก
ส่วนกลาง เเต่หลงัจากท่ีมีการกระจายอ านาจ อ านาจนัน้ถูกยกให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน จึงท าให้
ข้าราชการท้องถ่ินท างานท่ีนึกถึงความพึงพอใจของประชาชนเเละถูกใจผู้บริหารท้องถ่ินมากขึน้  
ท่านเห็นวา่จะสง่ผลอย่างไรตอ่ท้องถ่ิน ทัง้ด้านดีเเละไมด่ี 
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2. ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านกฎหมาย (Legal Accountability)  
2.1  กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของข้าราชการท้องถ่ินเอือ้ตอ่การท างานในปัจจุบันท่ีต้อง

ท างานตามค าสัง่ของผู้บริหารท้องถ่ินหรือไม่ อย่างไร 
2.2  ท่านเคยต้องท าผิดกฎระเบียบข้อบังคบั เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามค าสั่งหรือไม่ 

อย่างไร 

2.3  ยังมีช่องโหว่ของกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีท่านคิดว่าควรปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ท้องถ่ินมีการพฒันาเเละมีความเข้มเเขง็มากขึน้ 
 
3. ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านวชิาชีพ (Professional Accountability) 

3.1  ท่านคิดว่าสมาคมต่าง ๆ ของท้องถ่ิน เช่น สันนิบาตเทศบาล สมาคมพนักงาน
เทศบาลเเห่งประเทศไทย สมาพนัธ์ปลดัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย เป็น
ต้น มีการรวมตวักนัอย่างเข้มเเขง็เเละพฒันาศกัยภาพของตวัเองได้ดีพอหรือไม่ อย่างไร 

3.2  จงเเสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตัง้สมาคม /สมาพันธ์ต่าง ๆ ขึน้ (โดยเฉพาะ
ข้าราชการท้องถ่ิน) อย่างจริงจงั มีทัง้การอบรม เเลกเปลี่ยนความรู้เเละทัศนคติร่วมกันอยู่เสมอ มี
การติดต่อสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ในหลาย ๆ สื่อ จนท าให้สมาคม/สมาพันธ์ของท้องถ่ินมีความ
เข้มแขง็จริง ๆ  
 
4. ความสามารถในการถูกตรวจสอบด้านการเมือง (Political Accountability) 

4.1  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่ีการเมืองระดบัชาติเเละระดับท้องถ่ินมีความ
เช่ือมโยงกนั 

4.2  ท่านคิดวา่กลไกการตรวจสอบโดยการเลือกตัง้ของท้องถ่ินในปัจจุบันมีแนวโน้มการ
พฒันาในด้านท่ีดีขึน้หรือไม ่อย่างไร 
 
ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.  ข้อเสนอเเนะในปัจจบุนั 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.  ข้อเสนอเเนะในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..



ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล     นางสาวจกัรีพร  เสมอใจ 
 
ประวัตกิารศึกษา    รัฐศาสตรบณัฑิต 
      (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
      ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2554 
 
ทุนการศึกษา     ทนุการศกึษาองค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ 

ตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจนส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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