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การศึกษา เร่ือง กลไกทางกฎหมายและชองทางท่ีประชาชนในตําบลสุเทพ ตําบลปาบง 
และ ตําบลทาทุงหลวงเลือกใชในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อจะ
ศึกษา วาประชาชนมีความเขาใจในประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางไร โดยอาศัยรูปแบบการรองเรียนปญหาของประชาชนมาเปนเคร่ืองมือ
ในการทดสอบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยการรองเรียนปญหาไปที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น จัดวาเปนการสะทอนการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่ง โดยการ
สอบถามถึงความตองการในการรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีกฎหมายใหการรับรอง  และการใช
ชองทางท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงมีอยู 10 ประการ ไดแก การฟองคดีตอศาลปกครอง  การรองเรียนตอ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  การรองเรียนตอ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) การรองเรียนตอ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน  การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
เพื่อตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การใชสิทธิในการมีสวนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง การบังคับใช
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 การใชสิทธิดวย
การเขาช่ือเพื่อถอดถอนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การรองเรียนตอศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย  การรองเรียนดวยวิธีการสงบัตรสนเทหไปยังหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการชุมนุมประทวงโดยอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 63 เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
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เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอบถามทัศนคติของประชาชนวา ถาหากเปล่ียน
ปญหาจากความเดือดรอนท่ีตนเองไดรับ ไปสูปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
คอนขางจะเปนเร่ืองท่ีไกลตัวของประชาชน ถาหากมองแตเพียงผิวเผินภายนอก เพราะการทุจริต
ไมไดทําใหประชาชนแตละคนไดรับความเสียหายโดยตรง แตก็เปนการทําลายประโยชนท่ี
ประชาชนสวนรวมในทองถ่ินควรจะไดรับอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย วา ถาหากมีการทุจริตเกิดข้ึนใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนเอง  ประชาชนผูรองเรียนปญหาเหลานี้ยังมีแนวคิดท่ีจะเขาไปมี
สวนรวมอยูหรือไม จากการศึกษาพบวาประชาชนไมคอยใหความสําคัญตอการรองเรียนไปยัง
หนวยงานท่ีกฎหมายใหการรับรองเพ่ือการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือการใชกลไก
ทางกฎหมายและชองทางท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงมีอยู 10 ประการเหลานั้นมากนัก แตประชาชนมี
ความเห็นวา แนวทางการเจรจาและประนีประนอมกันเองในทองถ่ินเปนหนทางท่ีดีท่ีสุดในการ
แกไขปญหาความเดือดรอน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ หนวยงานที่ประชาชนมีความ
คาดหวังในการเขามาดําเนินการแกไขปญหาใหกับตนเองมากท่ีสุด 
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Abstract 
 

The objective of this Thesis is to study local people’s understanding of the law 
concerning the evaluating of local governments. The study focuses on the methods of complaints 
used by the local people in the areas of study as reflection on how well the people participated in 
local politics.  The study also includes studying the people’s need in complaining to the 10 
official channels, namely the Administrative Court, Office of the National Anti-Corruption 
Commission (NACC), Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), Office of 
the Ombudsman Thailand, protest made based on civil rights according to Official Information 
Act. B.E.2540, exercise participation in the Commission for the decentralization to local 
government regarding the enforcement of the decentralization plan to local government 
organizations (No. 2) Act B.E.2551, recall referendum against local government officials, 
Damrongdhama Center (Complaining Center of Ministry of Interior), anonymous letters to the 
authority of local governments, and protest made based on civil rights according to constitutional 
rights of Thailand B.E. 2550, Section 63.  The study also focused on the attitudes of local people 
on corruption in local governments to see whether when the complaint or protest was not about 
their personal problems but rather about corruption, they would participate in local politics.  It 
was found that local people were not as interested in protesting or complaining against local 
corruption through the 10 channels because they thought corruption did not affect them directly.    
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However, local people thought that negotiation and compromise among local people and official 
staff was the best way to solve their problems and they depended on their local governments to 
help them.   


