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1. แนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมแบบรวมกันรับผิดชอบ 
 
หลักการหรืออุดมการณของการปกครองทองถ่ินคือการปกครองตนเองของพลเมืองในชุมชน 

การปกครองตนเองของชุมชนอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน การปกครองตนเองของชนเผาแบบดั้งเดิมที่มี
หัวหนาหรือผูนําชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเปนผูปกครอง และการปกครองตนเองของชุมชนแบบ
ประชาธิปไตยยุคใหม ดังเชนท่ียึดถือกันในประเทศไทยเราในปจจุบัน เปนตน หลักการหรืออุดมการณ
การปกครองทองถ่ินแบบประชาธิปไตยน้ันต้ังอยูบบพื้นฐานของการใหประชาชนพลเมืองในชุมชนรวม
กันรับผิดชอบการดําเนินกิจการสาธารณะของชุมชน (Local public affairs) ซึ่งเรียกวาหลัก”ความรับ
ผิดชอบรวมกันของพลเมือง” หรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา “Collective responsibility” ซึ่งมาจาก
หลักการประชาธิปไตยแบบสมาคมแบบด้ังเดิมท่ีเรียกวา “Club-like local politics” 

หลักความรับผิดชอบรวมกันของพลเมืองท่ีวาน้ีคือท่ีมาของหลักการมีสวนรวมของพลเมือง
ในการปกครองทองถ่ิน การมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทองถ่ินท่ีถูกตองตามอุดมการณ
ของการปกครองตนเอง หรืออาจจะเรียกวาเปนการมีสวนรวมแบบสรางสรรคน้ัน เปนการมีสวนรวมท่ี
มีพื้นฐานมาจากความรับผิดชอบรวมกัน เรียกวา “Participation with collective responsibility” การ
มีสวนรวมท่ีวาน้ีเปนพฤติกรรมกลุมของผูคนในชุมชนท่ีรวมกันคิดและตัดสินใจเพื่อแสวงหาประโยชน
อันเปนสาธารณะ (Public interests) รวมกัน ลักษณะของการมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครอง
ทองถ่ินท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบรวมกันน้ัน ควรจะมีคุณสมบัติท่ัวไปอยางนอย 5 
ประการคือ 

1. คนในชุมชนรวมกันคิดและกําหนดวาชุมชนควรมีหรือทํากิจการสาธารณะอะไรบาง  เชน 
จัดการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือจัดใหมีบริการ
สาธารณะพื้นฐานตางๆ ในชุมชุมชน เชน ถนน ระบบระบายนํ้า ปองกันนํ้าทวม ฯลฯ เปนตน 

 
2. คนในชุมชนรวมกันสรรหา คัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชมุชนมาทําหนาท่ีเปนตัวแทน

ของคนในชุมชนเก่ียวกับกิจการสาธารณะของชุมชน นับต้ังแตคิดวางแผน หากลอุบายวิธีการตางๆ 
นานา เพื่อใหชุมชนสามารถจัดทํากิจการสาธารณะตามความตองการของพลเมืองในชุมชนน้ันๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  

3. คนในชุมชนรวมกันคิดและกําหนดวาจะชวยกันแบกรับภาระหรือคาใชจายอันเกิดจากการ
จัดทํากิจการสาธารณะของชุมชนตามท่ีไดตกลงกันไวอยางไร เชน จะใชวิธเีก็บภาษี หรือเก็บคาบริการ 
หรือชวยกันออกแรงงาน ท่ีดิน ทรัพยสิน วัสดุ ฯลฯ อยางไร ใครจะรับภาระมากนอยตางกันอยางไรจึง
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จะเปนธรรมและยอมรับรวมกันได เมื่อตกลงกันแลว พลเมืองทุกคนก็รับผิดชอบรวมกัน ใครไมใหความ
รวมมือก็ตองใชอํานาจมหาชนแทรกแซง หรือบังคับใหตองรับผิดชอบรวมกัน   

4. คนในชุมชนรวมกันตรวจสอบ เฝามอง แสดงความคิดเห็น (เชน แสดงความพอใจหรือ ไม
พอใจ) เก่ียวกับผลของการดําเนินกิจการสาธารณะของชุมชน ผลักดันใหมีการปรับปรุงแกไขขอบก
พรอง ใหกิจการสาธารณะของชุมชนมีความยั่งยืนและเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชนในระยะยาว  

5. คนในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) ทรัพยสินหรือกิจการสาธารณะของชุม
ชนเสมือนหน่ึงเปนของตนเอง โดยชวยกันทํานุบํารุงรักษา เฝาระวังดูแล และใหอยูในสภาพที่ดี ใชการ
ไดและเปนประโยชนตอชุมชนอยูเสมอ หวงแหนชุมชนและองคกรปกครองทองถ่ินของตนเอง เห็น
ความสําคัญของการจรรโลงการปกครองทองถ่ินและกิจการสาธารณะใหมั่นคง ใหความไววางใจ เขา
ใจพลเมืองดวยกันเอง และไววางใจในองคกรปกครองทองถ่ินของตนเอง 
 
การมี ส วน รวม ท่ีป ราศจากความ รับผิ ดชอบร วมกั น  (Participation without collective 
responsibility) 
 

ในโลกท่ีเปนจริงน้ัน การมีสวนรวมทางการมืองของพลเมืองในทองถ่ินอาจไมจําเปนตองสอด
คลองกับอุดมการณ “การมีสวนรวมแบบรับผิดชอบรวมกัน” ดังท่ีกลาวขางตนเสมอไป แตอาจเปนการ
มีสวนรวมท่ีปราศจากความรับผิดชอบรวมกันก็ได การมีสวนรวมแบบหลังน้ีจัดเปนพฤติกรรมระดับ
ปจเจกชน ท่ีตองการแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง (ซึ่งตางจากการมีสวนรวมแบบแรกท่ีเปนพฤติกรรม
ของกลุมหรือของพลเมืองในฐานะสมาชิกของชุมชน และตองแสวงหาประโยชนอันเปนสาธารณะรวม
กัน) เชน คนในชุมชนอาจไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเพียงเพราะตองการคาจาง 
หรือเพื่อให “คนของตนเอง” เขาไปรักษาประโยชนหรือหาประโยชนใหกับตนเองหรือกลุม หรือไปรวม
แสดงความคิดเห็นหรือเรียกรองใหองคกรปกครองทองถ่ินจัดทําโนนทํานี่ใหแกตนเองหรือพรรคพวกตน
เอง โดยไมเก่ียวของกับปญหาหรือประโยชนอันเปนสาธารณะในชุมชน หรือ เขาไปมีสวนรวมเรียกรอง
เพื่อที่ตนเองจะไดประโยชน แตไมตองการรับภาระหรือไมตองการรับผิดชอบตอคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมท่ีเรียกรองน้ัน เขาทํานอง “เอาแตได” หรือมองแตปญหาของตนเอง แตไมตองการไปรับผิด
ชอบปญหาของชุมชน เพราะคิดวาไมใชเร่ืองของตนเอง ไมมีความรูสึกวาชุมชนเปนสวนหน่ึงของตน
เอง  ฯลฯ ดังน้ีเปนตน 

การมีสวนรวมที่ปราศจากความรับผิดชอบรวมกันนี้เปนสิ่งที่ไมพึงปราถนาหรือ “ไมสรางสรรค” 
เพราะนอกจากจะไมจรรโลง ไมสรางสรรการปกครองตนเองแบบประชาธิปไตยชุมชนแลว ยังจะเปน
อันตรายตอการปกครองตนเองแบบประชาธิปไตยชุมชนอีกดวย 
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2. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมือง 

ดังท่ีไดกลาวแลววาการมีสวนรวมแบบสรางสรรคของพลเมืองในการปกครองทองถ่ินเปนเงือ่น
ไขพ้ืนฐานของการพัฒนาการปกครองทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมแบบสรางสรรคท่ีวาน้ีอาจมิ
ไดอยูโดยธรรมชาติในทุกๆ ชุมชนเสมอเหมือนกัน และอาจไมสามารถเกิดขึ้นเองไดเสมอไป องคกรปก
ครองทองถ่ินในฐานะเปน “ตัวแสดง” หลักในการปกครองทองถ่ินจึงควรมีบทบาทอยางสําคัญในการ
ผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมท่ีสรางสรรคของพลเมืองในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของทองถ่ิน และ
ปรับเปลี่ยนการมีสวนรวมท่ีไมสรางสรรคใหเปนการมีสวนรวมแบบสรางสรรคมากขึ้นไดดวยวิธีการ
ตางๆ อาทิ   

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการใหประชาชนพลเมืองในชุมชนรวมคิดและรวม
กําหนดในกิจกรรมสาธารณะตางๆ เชน การใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทอง
ถ่ิน ใหประชาชนชวยกันกําหนดวาทองถ่ินท่ีนาอยูในสายตาของประชาชนพลเมืองเปนอยางไร ทําให
เกิดขึ้นไดอยางไร หรือใหประชาชนพลเมืองรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานหรือกิจการสาธารณะท่ี
ทองถ่ินควรจัดทําในปงบประมาณตอไป ฯลฯ เปนตน 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดการเลือกต้ังตัวแทนของคนในชุมชนมารวมคิด รวม
กําหนดแนวทางการจัดทํากิจการสาธารณะอยางโปรงใส ใหไดตัวแทนเปนท่ียอมรับรวมกันและไววาง
ใจซึ่งกันได ไมใชไดคนท่ีไมนาไววางใจ ไดพวกเดียวกัน มาชวยกันคอรัปชั่น ฯลฯ ซ่ึงลวนเปนอันตราย
ตอการสงเสริมการมีสวนรวมแบบสรางสรรคอยางย่ิง 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินอํานวยการใหคนในชุมชนรวมกันคิดและตัดสินใจเก่ียวกับวิธี
การจัดเก็บภาษี หรือคาบริการ หรือการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใชในการจัดบริการสาธารณะท่ี
ประชาชนพลเมืองสามารถยอมรับรวมกันไดในระยะยาว หรือในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํา
เปนตองทําการกูยืมเงิน ก็ควรใหประชาชนพลเมืองในทองถ่ินไดแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ
รวมกัน (อยางนอยตองใหประชาชนไมนอยกวา 3 ใน 5 ยอมรับหรือเห็นดวยกับการกูเงินเพื่อการน้ันๆ  
กอนที่จะทําการกูเงินจริงๆ) ฯลฯ เปนตน 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการใหประชาชนพลเมืองในชุมชนรวมตรวจสอบ 
เฝามอง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เชน แจงขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของทองถ่ินใหกับประชาชนไดรับทราบอยางเพียงพอ เพื่อใหประชาชน
พลเมืองไดทราบสถานะของกิจการดานตางๆ ของทองถ่ิน และสามารถแสดงความคิดเห็น ทักทวง 
หรือตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางทันทวงที  
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5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการเพื่อใหประชาชนในชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจา
ของทรัพยสินหรือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เปนเจาขององคกรปกครองทองถ่ิน เปนสวนหน่ึงของ
ชุมชน เชน การเขียนปายแสดงแหลงท่ีมาของงบประมาณสําหรับกิจการท่ีเปนถาวรวัตถุในทองถ่ิน ให
ขอมูลเก่ียวกับภาระภาษีหรือคาบริการท่ีประชาชนแตละครัวเรือนชวยกันจายใหแกทองถ่ิน ใหขอมูล
เก่ียวกับผลผลิตหรือผลผลลัพธของบริการสาธารณะท่ีทองถ่ินจัดใหแกประชาชน โดยเชื่อมโยงกับคน
ในแตละชุมชนยอย หรือกลุมประชากรยอย (เชน ผูสูงอายุ เด็ก เปนตน) ฯลฯ ดังน้ีเปนตน 
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3. การวัดหรือประเมินระดับการมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทองถิ่น  

การวัดหรือประเมินการมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทองถ่ินควรพิจารณาท้ังสวนท่ี
เปนสถานภาพของการมีสวนรวมในขณะท่ีทําการประเมิน และสวนท่ีเปนกระบวนการหรือพัฒนาการ
ของการมีสวนรวมของพลเมือง การประเมินในสวนแรกจะเปนวัดหรือประเมินวาประชาชนพลเมืองใน
ทองถ่ินหรือชุมชนหน่ึงๆ มีสวนรวมฯ อยางไร (เชน มีสวนรวมแบบสรางสรรค หรือไมสรางสรรค 
เปนตน) และมากนอยเพียงใด สําหรับการประเมินพัฒนาการหรือกระบวนการมีสวนรวมน้ัน ควรจะ
เปนการประเมินวา “ตัวแสดง” หลักๆ ในระบบการเมืองทองถ่ิน (เชน พลเมือง องคกรชุมชน ผูบริหาร
ทองถิ่น สภาทองทองถ่ิน ฯลฯ เปนตน) น้ันกําลังทําดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม (แบบสรางสรรค) 
ของประชาชนพลเมืองอยางไร มีแนวโนมวาจะไดผลมากนอยเพียงใด การพิจารณาท้ังสองสวนน้ีนาจะ
ชวยใหสามารถทําความเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทองถ่ินไดอยางรอบ
ดานมากข้ึน  

สําหรับกรอบท่ีจะนํามาใชในการสรางตัวชี้วัดการมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทอง
ถ่ิน จะใชกรอบของ “แนวความคิดวาดวยตัวชี้วัดสถานภาพหรือระดับการมีสวนรวมแบบรวมกันรับผิด
ชอบ” (Collective Responsibility) และกรอบของ “แนวความคิดวาดวยตัวชี้วัดสถานภาพหรือระดับ
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมือง” เปนกรอบความคิด
หลัก  

3.1 แนวความคิดวาตัวชี้วัดสถานภาพหรือระดับการมีสวนรวมแบบรวมกันรับผิดชอบ  
ประกอบดวย 

1. คนในชุมชนรวมกันคิดและกําหนดวา ชุมชนควรมีหรือทํากิจการสาธารณะอะไรบาง      
ตัวอยางของตัวชี้วัด เชน รอยละของประชาชนท่ีรับทราบขาวการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ในโอกาสตางๆ, รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา แผนพัฒนาทองถ่ิน  
5 ป / แผน 1 ป  เปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน, รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา การจัดสรร
งบประมาณประจําปของทองถ่ิน มีความเหมาะสมและตรงตามตองการของชุมชน และ 
รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา การจัดสรรงบประมาณของ อปท. แกโครงการท่ีเสนอโดย
ประชาชน/ องคกรชุมชน  เปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน ฯลฯ เปนตน 

2. คนในชุมชนรวมการคัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนมาทําหนาท่ีตัวแทนของคนใน
ชุมชนเก่ียวกับกิจการสาธารณะของชุมชน ตัวอยางของตัวชี้วัด เชน รอยละของประชาชน
ท่ีใชนโยบายของผูสมัครรับเลือกต้ัง เปนตัวหลักในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง, รอยละ
ของประชาชนท่ีมีความเห็นวา การเลือกต้ังทองถ่ินมีความสุจริตและโปรงใส และ รอยละ
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ของประชานที่มีความเห็นวา ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งทองถิ่น เปนคนท่ีรับผิดชอบตอสวนรวม
และไวใจได ตรงตามท่ีตองการของประชาชน ฯลฯ เปนตน 

3. คนในชุมชนรวมกันคิดและกําหนดวาจะชวยกันรับภาระหรือคาใชจายอันเกิดจากการจัด
ทํากิจการสาธารณะของชุมชนอยางไร ตัวอยางตัวชี้วัด เชน รอยละของประชาชนท่ียอม
รับวา การจายภาษีทองถ่ิน/ คาธรรมเนียม/ คาบริการ เปนหนาท่ีของประชาชนในทองถ่ิน, 
รอยละของประชาชนท่ีมีความเห็นวา ไดรับบริการสาธารณะท่ีดีและคุมคา เมื่อเทียบกับ
ภาษี/ คาธรรมเนียม/ คาบริการ ท่ีจายใหแก อปท., รอยละของประชาชนท่ีมีความยินดีใน
การจายภาษี/ คาธรรมเนียม/ คาบริการ  ใหแก อปท. และ รอยละของประชาชนท่ียินดี
จายเงินสมทบ ออกแรงงาน ท่ีดิน ทรัพยสิน หรือวัสดุ และอ่ืนๆ ในงานหรือโครงการฯ ท่ีจะ
เปนประโยชนตอสวนรวม หรือ โครงการท่ีดําเนินการโดย อปท. ฯลฯ เปนตน 

4. คนในชุมชนรวมกันตรวจสอบ เฝามอง และแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินกิจการ
สาธารณะฯ ตัวอยางตัวชี้วัด เชน รอยละของประชาชนที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อ
ประเภทตางๆ ท่ี อปท. จัดทําและเผยแพร, รอยละของประชาชนที่มีความสนใจที่จะเขาไป
ตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร/ สมาชิกสภา/ พนักงานสวนทองถ่ิน ใน อปท., รอยละ
ของประชาชนท่ีมีความเห็นวา การเขาไปตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร/ สมาชิกสภา/ 
พนักงานสวนทองถ่ิน ใน อปท. เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ และ รอยละของประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจในผลงาน/ บริการของ อปท. ฯลฯ เปนตน 

5. คนในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยสินหรือกิจการสาธารณะของชุมชน และหวง
แหนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนเอง ตัวอยางตัวชี้วัด เชน รอยละของ
ประชาชนท่ีทราบวา สาธารณสมบัติใด เปนของ อปท., รอยละของประชาชนมีความเห็น
วา สาธารณสมบัติท่ีจัดซื้อหรือลงทุนโดย อปท. เชน ถนน ถังขยะ ทางระบายนํ้า ฯลฯ      
มีการใชงานอยางคุมคา,   รอยละของประชาชนท่ีมีความเห็นวา เมื่อพบเห็นสาธารณ
สมบัติเปนของ อปท. มีการชํารุดเสียหาย มีความยินดีจะชวยซอมแซมหรือไปแจงตอ 
อปท. และ รอยละของประชาชนที่มีความเห็นวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถ่ินปฏิบัติงาน
โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ เปนตน 
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ตารางท่ี 3.1 ตัวชี้วัดสถานภาพหรือระดับการมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทองถิ่น 
ตามแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมแบบรวมกันรับผิดชอบ 

กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
1.คนในชุมชนรวมกันคิด
และกําหนดวา ชุมชนควร
มีหรือทํากิจการ
สาธารณะอะไรบาง 

   

 -ประชาชนรับทราบขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดการประชุมเพื่อรับฟงความคิด
เห็นของประชาชน ในโอกาสตางๆ เชน 
การประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น การจัดทําประชาพิจารณ หรือ การ
ทําประชามต ิฯลฯ เปนตน 

-รอยละของประชาชนท่ีรับทราบ
ขาวการประชุมฯ 

-แบบสอบถามประชา
ชน 

 -ประชาชนไดเขารวมและแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น  5 ป / แผน 1 ป ซึ่งจัด
โดย อปท. 

-รอยละของประชาชนที่เขารวม
ประชุมฯ  
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป / แผน 1 
ป  เปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

-แบบสอบถามประชา
ชน 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 
ป/ แผน 1 ป 

 -ประชาชนไดเขารวมและแสดงความ
คิดเห็นในการทําประชาพิจารณเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นในเรื่องที่เปนอํานาจ
หนาที่การจัดบริการสาธารณะ ของ 
อปท. เชน การสรางถนน ตลาด การ
รักษาความสะอาด ฯลฯ เปนตน   

-รอยละของประชาชนที่เขารวม
การทําประชาพิจารณ 
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
ขอสรุปที่ไดจากการทําประชา
พิจารณเปนประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน 

-แบบสอบถามประชา
ชน 
-รายงานการทํา
ประชาพิจารณ 

 -ประชาชนไดเขารวมและแสดงความ
คิดเห็นในการทําประชามติเพื่อรวมตัด
สินใจกบั อปท. ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตของประชาชน เชน 
การจัดโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมหรือวิถีชีวิตของประชาชน 
ฯลฯ เปนตน 

-รอยละของประชาชนที่เขารวม
การทําประชามต ิ
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
ผลการทําประชามติเปน
ประโยชนสูงสุดแกชุมชน 
-ประชามติของประชาชนไดรับ
การปฏิบัติโดย อปท. 

-แบบสอบถามประชา
ชน 
-รายงานการทํา
ประชามต ิ

 -ประชาชนไดเขารวมการประชุมเพื่อ
กําหนดนโยบายการจัดสรรงบ
ประมาณประจําปของ อปท. 

-รอยละของประชาชนในทองถ่ิน
ที่เขารวมประชุมฯ  
-สัดสวนของงบประมาณประจําป
ที่จัดสรรใหแกโครงการที่เสนอ
โดยประชาชน 

-บันทึกการประชุม 
-ขอบัญญัติงบ
ประมาณประจําป 
-แบบสอบถามประชา
ชน 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
การจัดสรรงบประมาณประจําป
ของทองถิ่น มีความเหมาะสม
และตรงตามตองการของชุมชน 

 -ประชาชน/องคกรชุมชนไดมีการเสนอ
โครงการเพ่ือของบประมาณ จาก อปท. 
เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-จํานวนโครงการของประชาชน/ 
องคกรชุมชนที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท. 
ในแตละปงบประมาณ 
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
การจัดสรรงบประมาณของ อปท. 
แกโครงการที่เสนอโดยประชาชน/ 
องคกรชุมชน  เปนประโยชนสูง
สุดแกชุมชน 

-ขอบัญญัติงบ
ประมาณประจําป 
-รายงานประจําปของ 
อปท. 
-แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ผูแทนประชาคม/ ผูแทนชุมชนไดเขา
รวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมสภาทองถิ่น 

-จํานวนผูแทนประชาคม/ ผูแทน
ชุมชนที่เขารวมการประชุมสภา
ทองถิ่นในแตละครั้ง 
-รอยละของผูแทนประชาคม/ ผู
แทนชุมชนท่ีเขาประชุมสภาทอง
ถิ่น มีความเห็นวา มติ/ ผลการ
ประชุมสภาทองถิ่น มีความสม
เหตุสมผลและเปนประโยชนสูง
สุดตอชุมชน 

-รายงานการประชุม
สภาทองถ่ิน 

2.คนในชุมชนรวมการคัด
เลือกบุคคลหรือคณะ
บุคคลในชุมชนมาทําหนา
ที่ตัวแทนของคนในชุมชน
เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ
ของชุมชนที่ทองถิ่นจัด 

   

 -ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้งทองถิ่น -รอยละของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง -บันทึกรายงานผล
การเลือกตั้งทองถิ่น 

 -ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู
บริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่น โดยการ
พิจารณานโยบายของผูสมัครเปน
สําคญั 

-รอยละของประชาชนที่ใช
นโยบายของผูสมัครฯ เปนตัว
หลักในการลงคะแนนเสียงฯ 

-แบบสอบถามประชา
ชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา การเลือกตั้ง -รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
ทองถิ่นมีความสุจริตและโปรงใส ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา การเลือกตั้ง
ทองถิ่น มีความเปนธรรมและยอมรับ
ตอผลการเลือกตั้ง 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชานมีความเห็นวา ผูท่ีไดรับการ
เลือกตั้งทองถิ่น เปนคนท่ีรับผิดชอบตอ
สวนรวมและไวใจได ตรงตามที่ตองการ
ของประชาชน  

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

3.คนในชุมชนรวมกันคิด
และกําหนดวาจะชวยกัน
รับภาระหรือคาใชจายอัน
เกิดจากการจัดทํากิจการ
สาธารณะของชุมชน
อยางไร 

   

 -ประชาชนรับรูวา ในละปจะตองจาย
ภาษีทองถิ่น ใหแก อปท. เชน ภาษีโรง
เรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ฯลฯ 
เปนตน  

-รอยละของประชาชนท่ีทราบ -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนยอมรับวา การจายภาษีทอง
ถ่ินเปนหนาท่ีของประชาชนในทองถ่ิน 

-รอยละของประชาชนท่ียอมรับ -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา  ไดรับบริการ
สาธารณะที่ดีและคุมคา เมื่อเทียบกับ
ภาษีที่จายใหแก อปท.  

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความยินดีในการจายภาษี
อากร ใหแก อปท. (เชน ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีปาย ฯลฯ เปนตน) 

-รอยละของประชาชนที่คางชําระ
ภาษีทองถิ่น ในแตละป 
-รอยละของภาษีที่จัดเก็บไดจริง
ตอจํานวนเงินที่ควรจะจัดเก็บได
สูงสุด 
-มูลคาเฉลี่ยของภาษีทองถิ่นตอ
หัวประชาชนตอป ท่ี อปท. จัด
เก็บได 

-สถิติการจัดเก็บราย
ไดของ อปท. 

 -ประชาชนมีความยินดีในการจายคา
ธรรมเนียม ใหแก อปท. (เชน คาธรรม
เนียมตลาดสด คาธรรมเนียมการเก็บ
และขนขยะมูลฝอย ฯลฯ เปนตน) 

-รอยละของประชาชนที่คางชําระ
คาธรรมเนียมประเภทตางๆ ท่ี 
อปท.มีอํานาจจัดเก็บ 
-รอยละของคาธรรมเนียมที่จัด

-สถิติการจัดเก็บราย
ไดของ อปท. 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
เก็บไดจริงตอจํานวนเงินที่ควรจะ
จัดเก็บไดสูงสุด 

 -ประชาชนมีความยินดีในการจายคา
ใบอนุญาตใหแก อปท. (เชน คา
อนุญาตขายสุรา คาใบอนุญาตกอ
สราง ฯลฯ เปนตน) 

-รอยละของประชาชนที่คางชําระ
คาใบอนุญาตประเภทตางๆ  ท่ี 
อปท.มีอํานาจจัดเก็บ 
-รอยละของคาใบอนุญาตที่จัด
เก็บไดจริงตอจํานวนเงินที่ควรจะ
จัดเก็บไดสูงสุด 

-สถิติการจัดเก็บราย
ไดของ อปท. 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ภาษีและคา
บริการตางๆ ท่ี อปท. จัดเก็บ อยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนยินดีจายเงินสมทบ ออกแรง
งาน ที่ดิน ทรัพยสิน หรือวัสดุ ฯลฯ ใน
งานหรือโครงการฯ ท่ีจะเปนประโยชน
ตอสวนรวม หรือ โครงการที่ดําเนินการ
โดย อปท. เชน การสรางถนน การ
รักษาความสะอาด การจัดการศึกษา 
ฯลฯ เปนตน 

-สัดสวนของเงินสมทบ แรงงาน ท่ี
ดิน ทรัพยสิน หรือวัสดุ ตอคาใช
จายทั้งหมด 
-จํานวนโครงการท่ีไดรับเงินสม
ทบ แรงงาน ที่ดิน ทรัพยสิน หรือ
วัสด ุจากประชาชน 
-มูลคาเฉลี่ยของเงินสมทบ แรง
งาน ที่ดิน ทรัพยสิน หรือวัสดุตอ
ครัวเรือน ในรอบ 1 ป 
-มูลคาเฉลี่ยของเงินสมทบ แรง
งาน ที่ดิน ทรัพยสิน หรือวัสดุตอ
รายไดเฉล่ียของครัวเรือน ในรอบ 
1 ป 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -ประชาชนมีการรวมกลุมเพื่อทํางานใน
ลักษณะอาสาสมคัรหรือการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อทองถิ่น ในลักษณะของ
การบริจาคเงิน หรือ การลงแรงงาน 
เชน การสงเสริมกลุมอาชีพ การจัดการ
เรื่องสถานรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียน 
ฯลฯ เปนตน  

-รอยละประชาชนที่เขารวมฯ 
-ผลงาน/ โครงการฯ ที่เกิดขึ้นใน
รอบป 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

4.คนในชุมชนรวมกัน
ตรวจสอบ เฝามอง และ
แสดงความคิดเห็นตอผล
การดําเนินกิจการ
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
สาธารณะฯ 
 -ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร

จากส่ือประเภทตางๆ ท่ี อปท. จัดทํา
และเผยแพร 

-รอยละของประชาชนท่ีรับทราบ
ขอมูล/ ขาวสารฯ 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน  

 -ประชาชนมีความสนใจที่จะเขาไป
ตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร/ 
สมาชกิสภา/ พนักงานสวนทองถิ่น ใน 
อปท. ของตนเอง 

-รอยละของประชาชนท่ีสนใจ -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา การเขาไป
ตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร/ 
สมาชกิสภา/ พนักงานสวนทองถิ่น ใน 
อปท. เปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ อปท. ในกรณีหากมี
การทุจริตคอรัปชั่นใน อปท. 

-รอยละของประชาชนท่ีรับทราบ
ขอมูลการทุจริต 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา การทุจรติ
คอรัปชั่นใน อปท. เปนเรื่องที่มีความ
สําคัญอยางยิ่ง 

-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
การทุจรติคอรัปชั่นใน อปท. เปน
เรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความตองการที่จะเขาไป
แกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น หาก
พบวาเกิดการทุจริตขึ้นใน อปท.  

-รอยละของประชาชนที่มีความ
ตองการฯ 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนไดเขารวมและแสดงประชา
มติเพ่ือแกไขปญหา ในกรณีที่มีการ
ทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นใน อปท. 

-รอยละของประชาชนที่เขารวม
การทําประชาชามต ิ
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
มติของแนวทางแกไขปญหา
ทุจริตเปนประโยชนสูงสุดแก ชุม
ชน 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความพึงพอใจในผลงาน/ 
บริการของ อปท. 

-รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ตอผลงาน/ บริการของ อปท. 

-การสํารวจความพึง
พอใจของประชาชน
ตอการทํางานของ 
อปท. ในรอบป 

5.คนในชุมชนมีความรูสึก
เปนเจาของทรัพยสินหรือ
กิจการสาธารณะของชุม
ชน และหวงแหนชุมชน
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของตนเอง 
 -ประชาชนทราบวา สาธารณสมบัติใด 

เปนของ อปท. เชน ถนน ถังขยะ ทาง
ระบายน้ํา ฯลฯ เปนตน  

-รอยละของประชาชนท่ีทราบ -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา สาธารณ
สมบัติท่ีจัดซ้ือหรือลงทุนโดย อปท. เชน 
ถนน ถังขยะ ทางระบายนํ้า ฯลฯ มีการ
ใชงานอยางคุมคา 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา สาธารณ
สมบัติท่ีจัดซ้ือหรือลงทุนโดย อปท. เชน 
ถนน ถังขยะ ทางระบายนํ้า ฯลฯ เปน
ประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นมาก
กวาผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา เมื่อพบเห็น
สาธารณสมบัติเปนของ อปท. มีการ
ชํารุดเสียหาย มีความยินดีจะชวยซอม
แซมหรือไปแจงตอ อปท.  

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนรับทราบวา อปท. มีหนาท่ี
อะไรบาง ในการจัดบริการสาธารณะ
ตามกฎหมาย เชน การจัดการศึกษา 
การสงเสริมอาชพี การสงเสริมการทอง
เที่ยว ฯลฯ เปนตน 

-รอยละของประชาชนท่ีทราบ -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานโดยยึด
ระเบียบกฎหมาย 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานโดยมุง
บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 

สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานดวย
ความตั้งใจจริง 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นใชจายเงินงบ
ประมาณอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และไมแสวงหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบ 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นจัดใหมีบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 

 -ประชาชนมีความเห็นวา ผูบริหาร/ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานโดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

-รอยละของประชาชนที่เห็นดวย -แบบสอบถาม 
ประชาชน 
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3.2 แนวความคิดวาดวยตัวชี้วัดสถานภาพหรือระดับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมือง  ประกอบดวย 
 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหประชาชนในชุมชนรวมคิดและรวมกําหนดในกิจ
กรรมสาธารณะตางๆ ตัวอยางตัวชี้วัด เชน จํานวนวิธีการหรือรูปแบบท่ีอปท. ใชในการแจง  
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ, รอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจตอผลการการทําประชา
พิจารณ/ การทําเวทีประชาคม และ จํานวนงาน/ โครงการท่ีประชาชนเสนอและไดรับการงบ
ประมาณจาก อปท. ฯลฯ เปนตน 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการเลือกต้ังตัวแทนของคนในชุมชนมารวมคิดและรวม
กําหนดแนวทางการจัดทํากิจการสาธารณะ ตัวอยางตัวชี้วัด เชน จํานวนของวิธีการท่ี อปท. 
ใชในการรณรงคการเลือกต้ังทองถ่ิน, จํานวนกลุมขององคกรชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนการ
ทํางานจาก อปท. และ รอยละของผูนําชุมชนหรือผูแทนประชาชนท่ีเขารวมประชุมสภาทอง
ถ่ินในแตละคร้ัง ฯลฯ เปนตน 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินอํานวยการใหคนในชุมชนรวมกันคิดและตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการ
จัดเก็บภาษี หรือคาบริการ หรือการระดมทรัพยากร เพื่อจัดบริการสาธารณะ ตัวอยางตัวชี้วัด 
เชน รอยละของประชาชนท่ีรับทราบการประชาสัมพันธเร่ือง การชําระภาษีทองถ่ินประจําป, 
รอยละของภาษีทองถิ่นที่จัดเก็บไดจริงตอจํานวนเงินสูงสุดที่ควรจะจัดเก็บได และ รอยละของ   
ประชาชนที่เห็นวา ฐานภาษีสําหรับคํานวณภาษี มีความเปนธรรมและเหมาะสม ฯลฯ เปนตน 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหประชาชนพลเมืองในชุมชนรวมตรวจสอบ เฝามอง 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ตัวอยางตัวชี้วัด 
เชน รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับทราบขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธของ อปท.,      
รอยละของจํานวนเร่ืองขอรองเรียนท่ี อปท. ไดดําเนินการแกไข และ รอยละของประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจในผลงาน/ บริการ ของ อปท. ในระดับดีถึงดีมาก ฯลฯ เปนตน 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพื่อใหประชาชนในชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เปนเจาขององคกรปกครองทองถ่ิน เปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน ตัวอยางตัวชี้วัด เชน รอยละของประชาชนท่ีรับทราบรายละเอียดของโครงการจาก
ปายดําเนินโครงการ, สัดสวนของประชาชนท่ีไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดบริการสาธารณะตางๆ และ จํานวนของกลไกหรือวิธีการท่ี อปท. ใชในการรับแจงเหตุ/ 
ปญหาการดําเนินกิจกรรมสาธารณะโดยประชาชน ฯลฯ เปนตน 
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ตารางท่ี 3.2 ตัวชี้วัดตามแนวความคิดวาดวยตัวชี้วัดสถานภาพหรือระดับบทบาทของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมือง 

กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการใหประชาชนในชุมชน
รวมคิดและรวมกําหนดในกิจกรรม
สาธารณะตางๆ 

   

 -อปท. ไดจัดใหมีการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน
หรือ การจัดทําประชาพิจารณ
หรือ การไตสวนสาธารณะใน
เรื่องการดําเนินกิจการของ 
อปท. 

-จํานวนครั้งการจัดการประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชา
ชนหรือ การจัดทําประชา
พิจารณหรือ การไตสวน
สาธารณะ ในรอบ 1 ป 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 - อปท. มีการเปดเผยขอมูลขาว
สารที่สําคัญที่ประชาชนควรรู 
เชน  ขอบัญญัติทองถิ่น ขอ
บัญญัติงบประมาณประจําป 
และ การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 
เปนตน 

-จํานวนวิธีการหรือรูปแบบที่
อปท. ใชในการแจงขอมูล
ขาวสารที่สําคัญ 
-รอยละของประชาชนท่ีรับรู
ขาวสารที่สําคัญของทองถิ่น 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. มีการจัดเวทีประชาคม
เพื่อแถลงผลงานและเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม เชน การจัด 
อบจ. /เทศบาล/ อบต.เคล่ือนท่ี 
ฯลฯ เปนตน 

-จํานวนครั้งการจัดเวที    
ประชาคม 
-รอยละของประชาชนที่เขารับ
ฟงและแสดงความคิดเห็น 

-รายงานการประชุม
เวทีประชาคม 
-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. ใชกลไกประชาพิจารณ
ในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ 
ท่ีมีผลกระทบตอประชาชน 

-จํานวนของผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เขารวมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็น 
-รอยละของประชาชนที่มีความ
พึงพอใจตอผลการประชุม 

-รายงานการประชุม
การทําประชาพิจารณ 
-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. จัดใหมีการทําประชามติ
ในโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิง
แวดลอมหรือวิถีชีวิตของประชา
ชน  

-รอยละของประชาชนที่เขารวม
รับฟงและแสดงความคิดเห็น 
-อปท. นําผลประชามติไปถือ
ปฏิบัติ 

-รายงานการประชุม
การทําประชามต ิ
-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. จัดใหมีเวทีไตสวน
สาธารณะ เมื่อมีขอขัดแยง

-รอยละของประชาชนที่เขารวม
รับฟงและแสดงความคิดเห็น 

-รายงานการประชุม
การไตสวนสาธารณะ 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
ระหวางเจาหนาท่ีของ อปท. 
และประชาชน เพื่อคนหาขอ
เท็จจริง 

-รอยละของประชาชนที่มีความ
พึงพอใจตอผลการประชุม 
-รอยละของประเดน็ความคิด
เห็นของประชาชนที ่อปท. นํา
ไปปฏิบัติ 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 อปท. ใหการสนับสนุนดานงบ
ประมาณแกงาน/ โครงการท่ี
ประชาชนเปนผูเสนอขอ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

-จํานวนงาน/ โครงการท่ีประชา
ชนเสนอและไดรับการงบ
ประมาณจาก อปท. 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

2.องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดให
มีการเลือกตั้งตัวแทนของคนในชุม
ชนมารวมคิดและรวมกําหนดแนว
ทางการจัดทํากิจการสาธารณะ 

   

 -อปท. มีการรณรงคใหประชา
ชนมาใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ทองถิ่น เชน การปดประกาศ 
ปายโฆษณา การจัดเวทีหา
เสียงของผูสมัคร ฯลฯ เปนตน 

-จํานวนของวิธีการท่ี อปท. ใช
ในการรณรงคการเลือกตั้งทอง
ถิ่น 
-รอยละของประชาชนท่ีรับ
ทราบขาวการประชาสัมพันธ 
-รอยละของประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมรณรงคหาเสียง 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. มีการสงเสริมในการรวม
กลุมของประชาชนเปนองคกร
ชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุม
อนุรักษธรรมชาต ิฯลฯ เปนตน 

-จํานวนกลุมขององคกรชุมชน
ท่ีไดรับการสนับสนุนการ
ทํางานจาก อปท. 
-รอยละของโครงการที่เสนอ
โดยองคกรชุมชนที่ไดรับงบ
ประมาณดําเนินงานจาก อปท. 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 
-ทําเนียบองคกรชุม
ชนในเขต อปท. 

 -อปท. เปดโอกาสใหผูนําชุมชน
หรือผูแทนประชาชนเขารวม
ประชุมสภาทองถิ่น 

-รอยละของผูนําชุมชนหรือผู
แทนประชาชนท่ีเขารวมประชุม
สภาทองถ่ินในแตละคร้ัง 

-รายงานการประชุม
สภาทองถ่ิน 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อํานวยการใหคนในชุมชนรวมกัน
คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัด
เก็บภาษี หรือคาบริการ หรือการ
ระดมทรัพยากร เพื่อจัดบริการ
สาธารณะ 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
 -อปท. มีการประชาสัมพันธ

เรื่อง การชําระภาษีทองถ่ินประ
จําป ใหประชาชนไดรับทราบ 

-รอยละของประชาชนท่ีรับ
ทราบการประชาสัมพันธ 
-รอยละของภาษีทองถิ่นที่จัด
เก็บไดจริงตอจํานวนเงินสูงสุด
ที่ควรจะจัดเก็บได 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
-สถิติการจัดเก็บราย
ไดของทองถิ่น 
-หลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ภาพ
ถาย ใบประชา
สัมพันธ ฯลฯ เปนตน 

 -อปท. มีการแจงประชาชนที่
เกี่ยวของไดรับทราบ เรื่อง 
ระเบียบ ข้ันตอนและอัตราคา
ธรรมเนียมประเภทตางๆ ท่ี 
อปท. เปนผูจัดเก็บ เชน คา
ธรรมเนียมตลาดสด คาธรรม
เนียมการเก็บและขนขยะมูล
ฝอย ฯลฯ เปนตน 

-รอยละของประชาชนท่ีรับ
ทราบ 
-รอยละของคาธรรมเนียมที่จัด
เก็บไดตอจํานวนเงินสูงสุดที่
ควรจะจัดเก็บได 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
-สถิติการจัดเก็บราย
ไดของทองถิ่น 
-หลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ภาพ
ถาย ใบประชา
สัมพันธ ฯลฯ เปนตน 

 -อปท. มีการแจงประชาชนที่
เกี่ยวของไดรับทราบ เรื่อง 
ระเบียบ ข้ันตอนและอัตราคา
ใบอนุญาตประเภทตางๆ ท่ี 
อปท. เปนผูจัดเก็บ เชน คาใบ
อนุญาตการกอสราง คาใบ
อนุญาตการขายสุรา ฯลฯ 
เปนตน 

-รอยละของประชาชนท่ีรับ
ทราบ 
-รอยละของคาใบอนุญาตที่จัด
เก็บไดตอจํานวนเงินสูงสุดที่
ควรจะจัดเก็บได 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
-สถิติการจัดเก็บราย
ไดของทองถิ่น 
-หลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ภาพ
ถาย ใบประชา
สัมพันธ ฯลฯ เปนตน 

 -อปท. มีการชี้แจงประชาชน 
เรื่อง การนําเงินภาษีของ
ประชาชนไปใชประโยชน 

-รอยละของประชาชนท่ีรับ
ทราบการชี้แจงของ อปท. 
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
อปท. ใชจายเงินภาษีไดอยาง
คุมคาและเหมาะสม 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
-หลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ภาพ
ถาย ใบประชา
สัมพันธ ฯลฯ เปนตน 

 -อปท. มีการทําประชาพิจารณ
เรื่อง การกําหนดฐานภาษี
สําหรับคํานวณภาษ ี

-รอยละของประชาชนที่ไดเขา
รวมประชาพิจารณ 
-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
ฐานภาษีสําหรับคํานวณภาษี 
มีความเปนธรรมและเหมาะสม 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
-หลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ภาพ
ถาย ใบประชา
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
สัมพันธ ฯลฯ เปนตน 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการใหประชาชนพลเมืองใน
ชุมชนรวมตรวจสอบ เฝามอง และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชมุ
ชน 

   

 -อปท. มีวิธีการหรือรูปแบบ
ตางๆ ในการเปดเผย/ ประชา
สัมพันธขอมูลขาวสาร เชน ปด
ประกาศ เสียงตามสาย 
เอกสารแจก ฯลฯ เปนตน 

-จํานวนวิธีการหรือรูปแบบท่ี 
อปท. ใชในการประชาสัมพันธ 
-รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับ
ทราบขอมูล 
-รอยละของประชาชนท่ีไดรับ
ทราบขอมูล 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. ดําเนินการตรวจสอบ 
สอบสวนและแกไขปญหาท่ี
ประชาชนรองเรียนและรายงาน
ใหผูรองเรียนทราบผล ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 

-รอยละของจํานวนเรื่องขอรอง
เรียนที ่อปท. ไดดําเนินการแก
ไข 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. มีการสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนตอผลงาน/ 
บริการของ อปท. 

-อปท. มีการสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชน อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 
-รอยละของประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในผลงาน/ บริการ ของ 
อปท. ในระดับดีถึงดีมาก 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

 -อปท. มีการทําสรุปผลงานประ
จําปและแจงใหกับประชาชนได
รับทราบ 

-รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับ
เอกสารสรุปผลงานประจาํป 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเพื่อใหประชาชนในชุม
ชนเกิดความรูสึกเปนเจาของทรัพย
สินหรือกิจกรรมสาธารณะของชมุ
ชน เปนเจาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น เปนสวนหนึ่งของชุมชน 

   

 -อปท. มีการติดปายโครงการ 
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

-รอยละของประชาชนท่ีรับ
ทราบรายละเอียดของโครงการ 

-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
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กรอบแนวคิด รูปแบบ ตัวชี้วัด ที่มาของขอมูล 
รายละเอียดของโครงการ เชน 
จํานวน/ แหลงที่มาของงบ
ประมาณ ระยะเวลาการดําเนิน
การ ฯลฯ เปนตน 

-รอยละของประชาชนท่ีเห็นวา 
โครงการมีการดําเนินงานที่คุม
คาและเปนประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชน 

 -อปท. แตงตั้งประชาชนรวม
เปนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดบริการสาธารณะตางๆ เชน 
สถานรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียน 
การจัดการตลาด ฯลฯ เปนตน  

-สัดสวนของประชาชนท่ีไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
-รอยละของผูแทนประชาชนท่ี
เปนคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวา การจัดบริการสาธารณะ
เปนประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 
-แบบสอบถามผูแทน
ประชาชน 

 -อปท. แตงตั้งประชาชนรวม
เปนคณะกรรมการการจัดซื้อ-
จัดจาง โดยการแตงตั้งตัวแทน
ชุมชนรวมเปนกรรมการ 

-อปท. ใหผูแทนประชาชนเปน
กรรมการจัดซื้อ-จัดจางทุกโครง
การฯ 
-รอยละของผูแทนประชาชนท่ี
เห็นวา การจัดซื้อ-จัดจางเปน
ประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 
-แบบสอบถามผูแทน 
ประชาชน 

 -อปท. แตงตั้งประชาชนรวม
เปนคณะกรรมการดูแลและ
ตรวจตราสาธารณสมบัติของ
ทองถิ่น เชน ถนน ตลาด ถัง
ขยะ ศาลาประชาคม ฯลฯ 
เปนตน 

-อปท. ใหผูแทนประชาชนรวม
เปนคณะกรรมการดูแลและ
ตรวจตราสาธารณะสมบัติทอง
ถิ่นทุกรายการ 
 
 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 
-บัญชีแสดงรายการ
สาธารณสมบัติของ 
อปท. 

 -อปท. มีกลไกหรือวิธีการให
ประชาชนไดแจงเหตุหรือ
ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัด
บริการสาธารณะของทองถิ่น 
เชน ปญหาขยะ ถนนชํารุด 
ฯลฯ เปนตน  

-จํานวนของกลไกหรือวิธีการท่ี 
อปท. ใชในการรับแจงเหต/ุ 
ปญหาการดําเนินงานจาก
ประชาชน 
-รอยละของประชาชนที่พึงพอ
ใจตอกลไกหรือวิธีการในการรับ
แจงเหตุหรือปญหา ของ อปท. 

-รายงานประจําปของ 
อปท. 
-แบบสอบถาม 
ประชาชน 
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ภาคผนวก 1 สรุปผลแบบสอบถามการทดสอบตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.มหาสารคาม และ     
จ.ปตตานี 

 
สวนที่ 1 ประชาชนรวมคิดและกําหนดวา ชุมชนมีหรือทํากิจการสาธารณะอะไรบาง? 

ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

1. ทานเคยรับทราบขาวเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนที่จัดโดย อปท.  เชน การจัดประชุมเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น/ การจัดทําประชาพิจารณ/ การทําประชามต ิ
ฯลฯ เปนตน 

59 17 23 58 34 8 37 30 33 

2.  อปท.ของทานเคยจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นระยะ 5 
ปแผนพัฒนาทองถิ่น 1 ป  

51 12 37 56 34 10 26 33 41 

3. ทานเคยเขารวมการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นระยะ 5 ป 
หรือแผนพัฒนาทองถิ่น 1 ป ที่จัดโดย อปท.  

31 59 10 38 62 0 26 39 35 

4. ทานเคยไดแสดงความคิดเห็นในการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นระยะ 5 ป หรือ แผนพัฒนาทองถิ่น 1 ปที่จัดโดย อปท.  

33 58 9 44 53 3 19 61 20 

5. ทานคิดวา แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หรือ แผน 1 ป มีประโยชนสูง
สุดตอชุมชน 

63 7 30 52 16 32 53 12 35 

6.  อปท. ของทานเคยทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่การจัดบริการสาธารณะของ 
อปท.  เชน การสรางถนน ตลาด การรักษาความสะอาด ฯลฯ 
เปนตน  

35 47 18 31 47 22 50 24 26 
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ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

7. ทานเคยไดเขารวมในการทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่การจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท.   

28 56 16 38 59 3 27 29 44 

8. ทานเคยไดแสดงความคิดเห็นในการทําประชาพิจารณเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่การจัด
บริการสาธารณะของ อปท.  

28 61 11 37 46 17 29 37 34 

9. ทานคิดวา ขอสรุปที่ไดจากการทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

75 12 13 58 24 18 61 20 19 

10.  อปท. ของทาน เคยจัดการทําประชามติเพื่อใหประชาชนรวมตัด
สินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน เชน 
การจัดโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือวิถีชีวิตของประชา
ชน ฯลฯ เปนตน 

41 34 25 37 45 18 23 37 40 

11. ทานเคยไดเขารวมการจัดการทําประชามติเพื่อใหประชาชนรวมตัด
สินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน ที่จัด
โดย อปท.  

26 60 14 25 62 13 20 46 34 

12. ทานเคยไดแสดงความคิดเห็นการจัดการทําประชามติเพื่อให
ประชาชนรวมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ที่จัดโดย อปท.  

26 61 13 44 51 5 26 51 23 

13. ทานคิดวา ขอสรุปที่ไดจากการทําประชามติเปนประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน 

76 7 17 77 6 17 60 10 30 

14. อปท. ของทานไดปฏิบัติตามขอสรุปที่ไดจากการทําประชามต ิ 20 33 47 34 11 55 27 17 56 
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ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

15. อปท. ของทานเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมฟงและแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 

46 30 24 28 52 29 33 31 36 

16. ทานเคยทราบวา ประชาชนหรือองคกรชุมชนทองถิ่นไดมีการเสนอ
โครงการเพื่องบประมาณจาก อปท.  

52 20 28 80 11 9 39 22 39 

17. ทานคิดวา  การจัดสรรงบประมาณของ อปท. แกโครงการที่เสนอ
โดยประชาชน/ องคกรชุมชน  เปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

71 15 14 78 8 14 57 14 29 

18. ทานเคยเขารวมการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการจัดสรรงบ
ประมาณประจําปของ อปท. 

15 71 14 50 49 1 25 47 28 

19. ทานเคยแสดงความคิดเห็นในการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณประจําปของ อปท. 

22 71 7 48 52 0 31 40 29 

20. ทานคิดวา การจัดสรรงบประมาณประจําปของ อปท. มีความ
เหมาะสมและตรงตามความตองการของชุมชน 

27 35 38 28 31 41 20 53 47 

21. อปท. ของทานเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมฟงและแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมสภาทองถิ่น 

35 30 35 30 45 25 31 36 33 

22. ทานเคยเขารวมการประชุมสภาทองถิ่น 27 65 8 49 40 11 27 54 19 
23. ทานเคยแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาทองถิ่น 27 66 7 46 48 6 22 57 21 
24. ทานคิดวา มติหรือผลการประชุมของสภาทองถิ่นมีความสมเหตุสม
ผลและเปนประโยชนสูงสุดตอชมุชน  

43 20 37 39 13 48 41 16 43 

สวนที่ 2 ประชาชนรวมการคัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนมาทําหนาที่ตัวแทนของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจการสาธารณะของชุมชนที่ทองถิ่น
จัด 
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ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

1. ทานไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่น โดย
การพิจารณานโยบายของผูสมัครเปนสําคัญ 

78 13 9 80 18 2 62 23 15 

2. ทานคิดวา การเลือกตั้งทองถิ่นมีความสุจริตและโปรงใส 24 23 53 41 32 27 52 18 30 
3. ทานคิดวา การเลือกตั้งทองถิ่น มีความเปนธรรมและยอมรับตอผล
การเลือกตั้ง 

37 22 41 56 16 28 56 14 30 

4. ทานคิดวา ผูที่ไดรับการเลือกตั้งทองถิ่น เปนคนที่รับผิดชอบตอสวน
รวมและไวใจได ตรงตามที่ตองการของประชาชน 

17 28 55 30 34 36 47 24 29 

 
สวนที่ 3 ประชาชนรวมกันคิดและกําหนดวาจะชวยกันรับภาระหรือคาใชจายอันเกิดจากการจัดทํากิจการสาธารณะของชุมชนอยางไร 

ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

1. ทานทราบวา ในละปจะตองจายภาษีทองถิ่น ใหแก อปท. เชน ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ฯลฯ เปนตน 

69 20 11 79 7 14 45 19 36 

2. ทานยอมรับวา การจายภาษีทองถิ่นเปนหนาที่ของประชาชนใน
ทองถิ่น 

 

80 9 11 96 3 1 38 22 40 

3. ทานมีความยินดีในการจายภาษีภาษีอากร ใหแก อปท. (เชน ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ฯลฯ เปนตน) เปนประจําทุกป 

75 9 14 82 11 7 40 21 39 

4. ทานมีความยินดีในการจายคาธรรมเนียม ใหแก อปท. (เชน คา
ธรรมเนียมตลาดสด คาธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย ฯลฯ 

70 9 19 82 10 8 26 37 37 
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ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

เปนตน) 
5. มีความยินดีในการจายคาใบอนุญาตใหแก อปท. (เชน คาอนุญาต
ขายสุรา คาใบอนุญาตกอสราง ฯลฯ เปนตน) 

68 14 16 82 10 8 26 43 31 

6. ทานคิดวา ภาษีและคาบริการตางๆ ที่ อปท. จัดเก็บ อยูในระดับที่
เหมาะสม 

41 16 41 48 11 41 28 21 51 

7. ทานมีความยินดีจายเงินสมทบ ออกแรงงาน ที่ดิน ทรัพยสิน หรือ
วัสด ุฯลฯ ในงานหรือโครงการฯ ที่จะเปนประโยชนตอสวนรวม หรือ 
โครงการที่ดําเนินการโดย อปท. เชน การสรางถนน การรักษาความ
สะอาด การจัดการศึกษา ฯลฯ เปนตน 

51 23 24 65 21 14 45 24 31 

8. ทานคิดวา ทานไดรับบริการสาธารณะที่ดีและคุมคา เมื่อเทียบกับ
ภาษีที่จายใหแก อปท. 

27 30 41 37 41 22 22 28 50 
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สวนที่ 4 ประชาชนรวมกันตรวจสอบ เฝามอง และแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 

ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

1. ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ ที่ อปท. จัดทํา
และเผยแพร 

36 35 29 32 31 37 37 27 36 

2. ทานมีความสนใจที่จะเขาไปตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร/ 
สมาชกิสภา/ พนักงานสวนทองถิ่น ใน อปท. ของตนเอง 

48 27 25 82 14 4 41 19 40 

3. ทานคิดวา การเขาไปตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร/ สมาชกิ
สภา/ พนักงานสวนทองถิ่น ใน อปท. เปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

79 7 14 94 3 3 65 27 8 

4. ทานเคยไดรับทราบวา อปท. ของทานมีการทุจริตคอรัปชั่นในการ
ทํางาน 

44 10 46 76 9 15 19 21 60 

5. ทานคิดวา การทุจริตคอรัปชั่นใน อปท. เปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง 

78 8 14 99 1 0 54 16 30 

6. ทานมีความตองการที่จะเขาไปแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
หากพบวาเกิดการทุจริตขึ้นใน อปท. 

72 6 22 95 1 4 50 13 37 

7. ทานเคยไดเขารวมและแสดงประชามติเพื่อแกไขปญหา ในกรณีที่มี
การทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นใน อปท. 

21 53 26 34 55 11 22 45 33 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจในผลงานหรือบริการของ อปท. 28 26 46 37 33 30 37 22 41 
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สวนที่ 5 ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยสินหรือกิจการสาธารณะของชุมชน และหวงแหนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง 
 

ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

1. ทานทราบวา สาธารณสมบัติชิน้ใด เปนของ อปท. เชน ถนน ถัง
ขยะ ทางระบายน้ํา ฯลฯ เปนตน 

57 16 27 90 3 7 78 10 12 

2. ทานคิดวา สาธารณสมบัติที่จัดซื้อหรือลงทุนโดย อปท. เชน ถนน 
ถังขยะ ทางระบายน้ํา อาคาร รถยนต เครื่องจักร ฯลฯ เปนตน มี
การใชงานอยางคุมคา 

39 26 35 39 23 38 40 27 33 

3. ทานคิดวา สาธารณสมบัติที่จัดซื้อหรือลงทุนโดย อปท. เชน ถนน 
ถังขยะ ทางระบายน้ํา ฯลฯ เปนประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น
มากกวาผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 

61 15 24 62 16 22 36 18 46 

4. หากทานพบเห็นสาธารณสมบัติเปนของ อปท. มีการชํารุดเสียหาย 
ทานมีความยินดีจะชวยซอมแซมหรือไปแจงตอ อปท. 

69 7 24 79 4 17 69 16 15 

5. ทานทราบวา อปท. มีหนาที่อะไรบาง ในการจัดบริการสาธารณะ
ตามกฎหมาย เชน การจัดการศึกษา การสงเสริมอาชพี การสง
เสริมการทองเที่ยว ฯลฯ เปนตน 

54 8 38 86 3 11 40 23 37 

6. ทานไดรับทราบรายละเอียดของโครงการ เชน จํานวน/ แหลงที่มา
ของงบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินการ ฯลฯ เปนตน อปท. จาก
ปายโครงการ ที่จัดทําโดย อปท. 

39 26 35 49 18 33 25 39 36 

7. ทานคิดวา โครงการตางๆ ที่จัดทําโดย อปท. มีการดําเนินงานที่คุม
คาและเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

42 19 39 31 44 25 60 15 25 

8. ทานไดรับทราบวา อปท. แตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ 47 15 38 45 13 42 40 25 35 
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ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ดําเนินการจัดบริการสาธารณะตางๆ เชน สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัย
เรียน การจัดการตลาด ฯลฯ เปนตน 

9. ทานคิดวา การจัดบริการสาธารณะที่ไดมีการแตงตั้งผูแทนประชา
ชนเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดบริการสาธารณะตางๆ นั้น ได
จัดบริการสาธารณะเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

44 18 38 31 28 41 42 21 37 

10. ทานคิดวา ผูแทนประชาชนที่ อปท. แตงตั้งเปนคณะกรรมการการ
จัดซื้อ-จัดจาง ทําใหการจัดซื้อ-จัดจางเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชน

18 40 42 39 41 20 36 25 39 

11. ทานทราบวา อปท. มีกลไกหรือวิธีการใหประชาชนไดแจงเหตุหรือ
ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น เชน 
ปญหาขยะ ถนนชํารุด ฯลฯ เปนตน 

 

33 26 41 44 24 32 33 23 44 

12. ทานคิดวา  เมื่อ อปท. ไดรับแจงเหตุหรือปญหาที่เกี่ยวของกับการ
จัดบริการสาธารณะของทองถิ่นแลว  อปท. สามารถแกไขปญหาได
อยางถูกตองและรวดเร็ว 

19 40 41 37 21 42 33 28 39 

13. ทานคิดวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ
กฎหมาย 

28 25 47 38 11 51 45 18 37 

14. ทานคิดวา วา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานโดยมุง
บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ 

30 25 45 45 28 27 35 22 43 

15. ทานคิดวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานดวยความโปรง
ใส 

17 27 56 24 37 39 37 28 35 

16. ทานคิดวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 24 23 53 35 24 41 47 19 34 



 29 

ประเด็นคําถาม เชียงใหม มหาสารคาม ปตตาน ี
 ใช  

(%) 
ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

ใช 
(%) 

ไมใช 
(%) 

ไมแนใจ 
(%) 

จริง 
17. ทานคิดวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นใชจายเงินงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและไมแสวงหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบ 

20 26 54 20 52 28 19 24 57 

18. ทานคิดวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นจัดใหมีบริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

24 24 52 27 24 49 43 18 39 

19. ทานคิดวา ผูบริหาร/ สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติงานโดยใหความ
สําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 

29 18 53 41 27 32 38 23 39 
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