0

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
โครงการศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน

เสนอต่อ

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

โดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ธันวาคม 2554

1

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
----------------------1. หลักการและเหตุผลของการศึกษา
กานันผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพัน กับสังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 และดารงอยู่มาจนถึง
ปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ ต ามในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ที่ ม าและอ านาจหน้ า ที่ ข องก านั น และ
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องที่มาของกานันและผู้ใหญ่บ้านนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระ
พุทธศักราช 2457 บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บ้าน ในขณะที่กานันให้มา
จากการ “เลือกกันเอง” ของผู้ใหญ่บ้าน การมีที่มาลักษณะเช่นนี้ทาให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจว่า
ตนเองเป็น “ผู้แทน” ของประชาชนในตาบลและหมู่บ้านเช่นเดียวกับนายกองคกการบริหารส่วนตาบลหรือ
สมาชิกสภาองคกการบริหารส่วนตาบล พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรวมถึงกานัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรใน
หมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
การอานวยความเป็ นธรรมในสังคม การสร้างความสมานฉันทกและความสามัคคีให้ เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การ
ประสานอานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ การรับฟังปัญหาและ
นาความเดือดร้อนทุกขกสุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ การดูแลให้ราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรม
ชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชนก รวมถึง
ปฏิบั ติภารกิจตามนโยบายรั ฐบาลหรืองานอื่นตามกฎหมายกาหนด จะเห็ นได้ว่าผู้ ใหญ่บ้านยังมีฐ านะเป็น
ตัว แทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ย วกับเรื่องร้องทุกขก ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนาเสนอต่อส่ ว น
ราชการ ทาให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความสาคัญในการปกครองที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเองและ
หน่วยงานรัฐกับประชาชน เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนอกเหนือจากอานาจ
หน้าที่ที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นตัวแทนของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมายกาหนด และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่เฉพาะของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เช่น เป็นตัวแทนของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรมที่มิได้ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นดาเนินการ อานาจหน้าที่เกี่ ยวกับ
ความอาญา ในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ตามมาตรา 2 (10) (16) มาตรา 72 และมาตรา 92
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของราษฎรในท้องที่
รวมถึงการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะให้อานาจไว้เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
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พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต วก ป่ า พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจ าตัว ประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปฏิรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิ ง และสิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ปื น พ.ศ. 2490 ประมวลกฎหมายที่ ดิ น และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ใ ห้ อ านาจก านั น
ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นการเฉพาะ
การด ารงอยู่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากเพราะ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น มี ห น้ า ที่
ประสานงานกับองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอความต้องการ
ของราษฎรในท้องที่ให้องคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย และอานาจของ
ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนกันกับองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่ างใด แต่เป็นการมีอานาจ
หน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้อานาจขององคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นการดาเนินนโยบายบริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอานาจจากส่วนกลาง ในขณะที่
กานันผู้ใหญ่บ้าน มีอานาจหน้าที่ในการดูแลด้านการปกครองการรักษาความสงบเรียบร้อยการอานวยความ
เป็นธรรมรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในตาบลและหมู่บ้านเป็นหลัก (สมคิด เลิศไพรฑูรยก , 2553: 70,75)
ด้วยอานาจหน้าที่ที่สาคัญดังกล่าวประกอบกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
มาตรา 3(2) ที่ระบุว่า การยกเลิกตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วย
ผู้ใ หญ่บ้า น จะกระทามิไ ด้ ทั้ง นี้ เหตุผ ลคือ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้า น แพทยกประจ าตาบล สารวั ตรกานัน ผู้ ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง อย่างไร
ก็ตามการเมืองในระดับชาติเป็นกลไกสาคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบแนวทางการดารงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านอยู่
มาก
ดังนั้นเมื่อเห็นความสาคัญของสถาบันกานันผู้ใหญ่บ้าน การคงอยู่ของสถาบันดังกล่าวภายใต้กระแส
ความผันผวนทางการเมือง ดังที่ได้กล่าวแล้วย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 กาหนดให้
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปี และไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ตามมาตรา
14 (11) ได้กาหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตาแหน่งว่า “ ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้อง
ทาอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑกและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” ทั้งนี้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) ระบุให้
หลักเกณฑกและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น มีความจาเป็นที่
จะต้องกาหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้านด้วย ซึ่งการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่ง
จะเป็น การวัดเพื่อนาไปเปรี ยบเทีย บกับความคาดหวังที่กาหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงคก โดยการเน้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะแนวทางที่จะต้องดาเนินการ
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหกถึงข้อเท็จจริ ง สภาพปัญหาอุปสรรค ความต้องการ เหตุผลความจาเป็น ผลดี
ผลเสีย ข้อจากัด และผลกระทบ ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 เพื่อให้ได้ร่างข้อบังคับหรือระเบียบ หลักเกณฑก รูปแบบ วิธีการและแนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามที่กฎหมายว่าด้วยลักษณะ
การปกครองท้องที่กาหนดอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน บทบาทภารกิจของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และการปฏิบัติงานของอาเภอเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ศึกษาวิเคราะหกรับฟังความคิดเห็นถึงความเป็นมา ข้อเท็จจริง เหตุผลความจาเป็น ความต้องการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ ความเห็น ทางเลือกของรูปแบบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เหมาะสม รวมถึงผลดี ผลเสีย ข้อจากัด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ หลักเกณฑก วิธีการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรที่ป ฏิบัติห น้ าที่ในหน่ วยงานระดับ ท้องที่หรือท้องถิ่น ที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ใกล้เคียงกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
3.3 ศึกษาจัดทาข้อเสนอความเห็นและยกร่างระเบียบที่กาหนดรูปแบบหลักเกณฑก วิธีการและแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่กาหนดอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน บทบาทภารกิจ
อานาจหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และการปฏิบัติงานของอาเภอ
3.4 จัดทากาหนดแบบพิมพกและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
3.5 การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางและระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็น
3.6 มีการจัดอบรม อธิบาย ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองและที่ทาการปกครองจังหวัดให้เข้าใจถึง
ระเบียบที่ยกร่างแล้วเสร็จ เพื่อสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรูปธรรม
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4. วิธีดาเนินการศึกษา
4.1 การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study)
1) เอกสารที่เป็นกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่
2) เอกสารที่ไม่ใช่กฎหมาย เช่น รายงานการวิจัย บทความ วารสารและข้อมูลจากเว็บไซตก
ต่างๆ
4.2 การสัมภาษณก หรือสอบถามความเห็นผู้เกี่ยวข้อง (In-depth Interview) เช่น ผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ตัวแทนสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย นายกสมาคมหรือตัวแทนสมาคม
กานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นักกฎหมาย นักวิชาการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประชาชนทั่วไป
4.3 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นหรือการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)
4.4 การวิเคราะหกข้อมูล โดยการวิเคราะหกเปรียบเทียบและสรุปข้อมูลที่ได้จากเอกสาร กฎหมาย
ระเบียบ การสัมภาษณก การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อนามาสรุปเป็นผลและข้อเสนอในการศึกษา
5. ผลการศึกษา
5.1 คณะกรรมการประเมินผลและที่มาของประชาชนในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน
ในเรื่องของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติงานนั้นควรประกอบด้วยสองภาคส่วนหลักด้วยกัน
กล่าวคือ ภาคส่วนของทางราชการ และภาคส่วนของประชาชน ทั้งนี้ในภาคส่วนของทางราชการนั้นควรให้
อานาจนายอาเภอในการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการในระดับอาเภอและข้าราชการที่ปฏิบัติงานในระดับตาบล
เช่นปลัดขององคกกรปกครองส่วนท้องถิ่ น เกษตรตาบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
หรืออื่น ๆ แต่อย่างน้อยให้มีปลัดอาเภอประจาตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ในส่วนของข้าราชการนั้นไม่
ควรเกินสามคน ในภาคส่วนของประชาชนนั้นอาจพิจารณาให้ประชาชนมาจากสองส่วนหลักกล่าวคือ มาจาก
คณะกรรมการหมู่ บ้ า นซึ่ ง คั ด เลื อ กตั ว แทนกลุ่ ม ขึ้ น มา ทั้ ง นี้ ก ารประชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ กกรรมการที่ เ ป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้านต้องไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นธรรมแก่การ
ประเมินผล ในส่วนที่สองคือ สมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่มีในคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจาเป็นต้องมาจากการประชุมประชาคม
หมู่ บ้ า น เพราะการประชุ มประชาคมเป็ น แนวทางที่ ได้ รับ ความเป็ นธรรมและจะได้ รับ ความไว้ ว างใจต่ อ
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ประชาชน ซึ่งในเรื่องจานวนอาจเปิดกว้างเอาไว้ เช่น กรณีกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจานวน 2-10 คน
หรือกรณีการเลือกกรรมการภาคประชาชนในส่วนของกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 โดย
ราษฎรผู้เข้าร่วมประเสนอชื่อผู้มีสิทธิเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้มีสิทธิเลือกในหมู่บ้านนั้นรับรองรายละไม่น้อยกว่าสองคน จากแนวทางที่
กาหนดที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนภาคประชาชนที่น่าจะมีความเหมาะสมนั้นควรเปิดกว้างไว้ ทั้ งนี้ในภาคส่วนของ
ประชาชนอาจเทียบเคียงกับแนวทางของกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับ
เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งหมายความว่า ประชาชนควรจะมีไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน

ในส่วนของตัวแทนภาครัฐนั้นจะมาจากสองส่วนหลักคือ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับอาเภอ
สองคนและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับตาบลอีกหนึ่งคน

ภาพที่ 2 แสดงคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐ
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ภาคประชาชนนั้นบุคคลที่ต้องเข้าร่วมและจาเป็นต้องกาหนดไว้เลยคือตั วแทนจากคณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือตัวแทนกม. เพราะเหตุว่าคณะกรรมการหมู่บ้านทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงการ
ประสานการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน อีกทั้งกฎหมายได้กาหนดให้ผู้ ใหญ่บ้านนั้น จัดให้ มีการประชุม
ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาอย่างน้อยเดื อนละหนึ่งครั้ง ซึ่งเมื่อเป็นดังนี้จึงจาเป็นที่ต้องให้
คณะกรรมการหมู่บ้านคัดเลือกกันมาเอง เพื่อเป็นกรรมการประเมิน ซึ่งการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อเป็นกรรมการประเมินนั้นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ส่วนที่
สองคือภาคประชาชนและสมาชิกกลุ่มต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้าน ช่องทางนี้จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่
จากัดเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้ในส่วนของตัวแทนองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจถูกเสนอชื่อใน
ช่องทางนี้ได้ หากมาจากมติของประชาชน เพราะในโครงสร้างแล้วแม้กฎหมายจะกาหนดให้ กานันผู้ใหญ่บ้าน
ประสานหรืออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้าน ในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองคกกรปกครองส่ว นท้องถิ่น รั บฟังปัญหาและนาความเดือดร้อน ทุกขกสุขและความต้องการที่
จาเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองคกกรอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ การให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติดู
เหมือนว่าท้องถิ่น กับ ท้องที่ บ างแห่ งจะประสบปัญหาการทางานร่ว มกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ส ร้างความ
แตกแยกหรือความขัดแย้งในชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณกของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดารงตาแหน่ง
ของกานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเลี่ยงความเป็นนักการเมืองของผู้ใหญ่บ้านให้เป็น ผู้ช่วยเหลือนายอาเภอและเป็นผู้นา
ราษฎรในหมู่บ้านอย่างเต็มที่

ภาพที่ 3 แสดงคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน
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5.2 องค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่
ในส่ ว นของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น ชื่ อ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ข องก านั น
ผู้ใหญ่บ้านใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ ง่าย คณะผู้วิจัยขอใช้คาว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบองคก
รวม” แนวทางดั งกล่ าวจะมีความใกล้ เคี ย งกับวิ ธีการประเมินผลการปฏิ บัติงานแบบผสมผสาน (Hybrid
Approach/Hybrid System) เน้นผลสาเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะที่ทางานให้
สาเร็จ วิธีการประเมิ นโดยใช้ดัชนี วัดผลงานหลัก (KPI) ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กล่าวคือเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาประเมิน
อย่างเลี่ยงไม่ได้คือ
1. การอานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภั ยให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้าน
2. การสร้างความสมานฉันทกและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีในท้องที่
3. การประสานหรืออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การรับฟังปัญหาและนาความเดือดร้อน ทุกขกสุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน
แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองคกกรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไข
หรือช่วยเหลือ
5. การให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติ หน้าที่หรือการให้บริการของ
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ โดยกระทาตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนา
7. การอบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุม ได้ตามสมควร
8. การแจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนก เพื่อบาบัด ปัดป้องภยันตราย
สาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกขกแก่ผู้ประสบภัย
9. การจัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
10. การปฏิบัติตามคาสั่งของกานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณกที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านให้กานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอาเภอด้วย
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11. การปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่
กระทรวงทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอมอบหมาย
นอกจากการประเมินตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ อีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีการประเมินคือเรื่องของ
ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และความพึงพอใจของประชาชนและส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกันใน
พื้นที่ ซึ่งต้องสะท้อนผ่านการประเมินผลงาน อันเป็นการพิจารณาองคกประกอบอื่นร่วมกันในการปฏิบัติงาน
ของกานันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงเรื่อง สมรรถนะทางกายและความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อให้
เกิดความครอบคลุมการปฏิบัติงานของกานันผู้ใหญ่บ้านอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการทางานอย่างต่อเนื่องของ
กานันผู้ใหญ่บ้านให้ทางานสม่าเสมอ เพื่อบาบัดทุกขกบารุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ
5.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตามมาตรา 14 (11) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญญัติลั กษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551ได้บัญญัติขอบเขตไว้กว้าง ๆ ว่า การ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านนั้น ต้องทาอย่างน้อยทุกห้าปี หากตีความในอีกทางหนึ่ งการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่อาจกาหนดในรายละเอียดลงไปได้ถึงปีละหนึ่งครั้งก็ย่อมทาได้ เพราะการประเมินใน
รอบห้าปีอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการเก็บเอกสารหลักฐาน ดังนั้นอาจกาหนดแนวทางให้มี
การประเมิน ปี ล ะครั้ ง เพื่อความสะดวกในการจัดการเอกสารหลั กฐาน อีกทั้งยังสามารถจัดเป็นรอบการ
ประเมินประจาปีได้ อันเป็นการทุ่นแรงการทางานของส่วนราชการแทนที่จะมุ่งเฉพาะไปประเมินในรอบห้าปี
ทั้งนี้การประเมินอาจทาเป็นการประเมินสะสม ซึ่งในแต่ ละปีจะประเมินเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กานันผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษกในแต่ละ
ปีอยู่แล้ว และเมื่อครบห้าปีถึงให้มีการประเมินแบบองค์คณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นการประเมินแบบชี้ขาดว่าผู้ใหญ่บ้านผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร ซึ่งในปีที่ห้าประชาชน
ต้องเข้าร่วมในการประเมินด้านความพึงพอใจซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินที่ลดภาวะความตึงเครียดใน
การประเมิน ทุกห้าปี ซึ่งหากกาหนดหลั กเกณฑกเงื่อนไขมากเกินไปในทางปฏิบัติจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
แน่ น อน อี ก ทั้ ง การท างานของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นจะเอาใจใส่ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยไม่ ไ ด้ มุ่ ง สนใจต่ อ
ผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง การที่ข้าราชการจะย้ายเข้าหรือย้ายออกจากพื้นที่ก็อาจไม่ส่งผลต่อการประเมิน
มากนัก เพราะหากมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี และเก็บผลการประเมินไว้เป็นหมวดหมู่ มีการลงชื่อ
กากับลงวันที่ประเมิน การประเมินประจาปีนั้นกานันผู้ใหญ่บ้านก็จะทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอาเภอในฐานะ
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอย่างเต็มที่ เมื่อครบรอบประเมินห้าปีก็ดาเนินการ นาผลการประเมินที่เก็บไว้
มารวมกับคะแนนเรื่องความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และความพึงพอใจของประชาชนและส่วนราชการและ
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ด้านสมรรถนะทางกายและความมั่น คงทางจิต ใจ ของคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิบัติ ห น้าที่ กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมในการประเมิน ก็จะทาให้ทราบผลการประเมินที่ชี้ขาดว่าผ่านหรือไม่อย่างไร
โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนของคณะกรรมการประเมินทุกคน ซึ่งเกณฑกการผ่านก็ควรเป็นเกณฑกมาตรฐาน
คือ ร้อยละห้าสิบ เมื่อเป็นการหาค่าเฉลี่ยก็ไม่มีความจาเป็นว่าคณะกรรมการประเมินควรเป็นจานวนคู่หรือ
จานวนคี่ เพราะการประเมินไม่ได้ตัดสินผ่านการลงมติ แต่เป็นการให้คะแนนผ่านแบบประเมิน หากประเมิน
ผ่านตามเกณฑกที่กาหนดกานันผู้ใหญ่บ้านก็ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ส่วนการประเมินที่ไม่ผ่านก็
ควรมีการให้ชั้นการอุทธรณกสิ้นสุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หากคาอุทธรณกยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินคือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้า ที่ ก็ควรคืนสิทธิแก่ประชาชนในการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่
นั่นเอง ทั้งนี้อาจพิจารณาแสดงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน ได้จากภาพที่ 5.7

ภาพที่ 4 แสดงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้สามารถพิจารณาภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านได้ตามภาพที่ 5
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ผู้ประเมิน : ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบล
แบบประเมิน : ส่วนที่ 1 ด้านผลการปฏิบัตหิ น้าที่
หมายเหตุ การประเมินส่วนที่ 1 ปลัดอาเภอฯต้องประเมินตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมและเสนอเมือ่ ปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปีตามแบบประเมิน

การประเมินปีที่ 1-4
การประเมินปีที่ 5 มีคณะกรรมการ 7-10 คน

ผู้ ป ร ะ เ มิ น :
ป ลั ด อ า เ ภ อ ผู้

ผู้ ป ระเมิ น :

ประสานงานประจ า
ตาบล

ปลั ด อ าเภอผู้

ผู้ป ระเมิ น : ภาคประชาชน 4 ถึ ง 7 คน (มาจาก

ประสานงานประจาตาบล,

คณะกรรมการหมู่ บ้ า นเลื อ กกั น มา 1 คนโดยไม่ ใ ห้

ข้ า ราชการอื่ น ระดั บ อ าเภอและ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในพื้ น ที่ (นายอ าเภอ

ผู้ใหญ่บ้า นและผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้า นเข้ าร่ว มประชุมและการ

แบบประเมิน : ส่วนที่
1 ด้ า นผลการปฏิ บั ติ

แต่งตั้งจานวน 3 คน)

หน้าที่

พอใจของส่วนราชการ

แบบประเมิน : ส่วนที่ 2 ด้านความพึง

หมายเหตุ การประเมินส่วน
นี้ จะมีการลงลายมือชื่อ ลง

สรรหาจากตั ว แทนกลุ่ ม ต่ า งๆที่ เ ป็ น โครงสร้ า งใน
คณะกรรมการหมู่บ้ า น แล้ ว ให้ ตั ว แทนกลุ่ม ที่ มี ทั้ง หมด
คัดเลือกกันเองในจานวน 3 – 6 คน ให้ที่ประชุมตัวแทน
กลุ่มร่วมกันพิจารณาว่าสมควรจะมีกรรมการเท่ าใด แล้ว
คัดเลือกโดยลับหรือเปิดเผยก็ได้ซึ่งรวมคณะกรรมการภาค
ประชาชนไม่เกิน 7 คน)
แบบประเมิน : ส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจของ
ประชาชน

วั น ที่ ป ระเมิ น ก ากั บ ขอ ง
ปลั ด อ าเภอผู้ ป ระสานงาน
ประจ าต าบล นายอ าเภอ
และผู้รับการประเมิน

ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบลดาเนินการรวมคะแนนทั้ง 3 ส่วน โดยการนาส่วนที่ 1 ด้านผลการปฏิบัติหน้าที่ (จาก
การประเมินสะสม 1-5 ปีโดยปลัดอาเภอฯ) ส่วนที่ 2 ด้านความพึงพอใจของส่วนราชการ และส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจ
ของประชาชน มารวมกันเพื่อนาไปหาค่าเฉลี่ย โดยเกณฑกการผ่านการประเมินคือต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบ ซึ่งมี
สูตรคานวณ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย

=

ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3 x 100
จานวนคณะกรรมการฯในปีที่ 5 x 68 + 240

สรุปผลการประเมิน หากประเมินผ่านตามเกณฑกคือไม่น้อยกว่าร่อยละ 50 กานันผู้ใหญ่บ้านก็ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่
ผ่านการประเมินสามารถอุทธรณกทางปกครองสิ้นสุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หากผลการอุทธรณกยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
คือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ก็ควรคืนสิทธิแก่ประชาชนในการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่นั่นเอง
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ภาพที่ 5 แสดงภาพรวมขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
6. ข้อเสนอแนะ : เพื่อการปฏิรูปสถาบันกานันผู้ใหญ่บ้านเชิงสร้างสรรค์
6.1 การกลับไปใช้ระบบเลือกกานันแทนการให้ผู้ใหญ่บ้านเลือก
กานันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นสถาบันทางการปกครองที่มีมาอย่างยาวนาน ในอดีตกระบวนการได้มาซึ่ง
กานันผู้ใหญ่บ้านนั้นมาจากแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 อันเป็นกฎหมาย
แม่บท แต่ระยะหลังมีการให้ความสนใจในกระบวนการในการเลื อกตั้งซึ่งภาษาที่ใช้ในกฎหมายคือ การเลือก
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวในปีพ.ศ. 2551 อันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ท้องที่หลายประการ กล่าวคือ ทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้าน เรื่องระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง เรื่องการเข้าสู่ตาแหน่งซึ่งมีกระบวนการที่เข้มข้นขึ้น และที่สาคัญประการหนึ่งที่เปลี่ยนอย่างชัดเจน
คือที่มาของกานัน ซึ่งมาจากการเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลนั้นๆซึ่งนายอาเภอเป็นประธานในการเลือก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่อนข้างได้รับคาวิพากษกวิจารณกพอสมควร (เป็นการกลับไปใช้ ตามแนวทางที่กาหนด
ในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 ฉบับแรก) อีกทั้งในทางปฏิบัติก็เกิดกรณีการซื้อ
ตาแหน่ งก านั น ซึ่ง การซื้อตาแหน่ งดัง กล่ าวกานั นไม่จาเป็นต้องซื้อ เสี ยงจากผู้ ใหญ่บ้า นทุกคนขอเพียงแค่
ผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกานัน เจตนารมณกของกฎหมายเพื่อลดความ
ขัดแย้งและสร้างความสามัคคีอาจไม่เกิดขึ้นหากระดับผู้นาในตาบลหมู่บ้านแบ่งฝ่ายช่วงการหาเสียงเพื่อเลือก
กานัน หากพื้นที่ใดมีผู้ลงรับเลือกคนเดียวก็ไม่เกิดปัญหา ในทางปฏิบัติกานัน ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของประชาชน
เพราะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรง ในอนาคตหากกานันผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอยู่ เป็นไปได้ควร
กลับไปใช้ระบบการเลือกจะดีกว่าที่เป็นอยู่ เพราะอย่างน้อยประชาชนก็จะได้รู้และทราบว่าใครคือกานันใน
ฐานะผู้ดูแลตาบล แต่การให้อยู่ในวาระจนครบอายุหกสิบปีหากเห็นว่าจะเป็นผลดีแก่ก ารปฏิบัติงานด้านการ
อานวยความเป็นธรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการปกครอง
ท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนาเป็นหลักกับการปกครองท้องที่ที่เน้นเรื่องการรักษาความสงบและอานวยความเป็น
ธรรม คงจะดูมีความเหมาะสมกว่า
6.2 ระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อาจมีข้อจากัดมาก
ระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อาจมีข้อจากัดมาก โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการและความเป็นธรรม
ในการประเมินผลหากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านกระบวนการยิ่งยุ่งยากไปอีก ดังนั้นในระยะยาว
อาจพิ จ ารณาคื น สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในการเลื อ กตั้ ง แต่ ห ากมี ค วามกั ง วลเรื่ อ งอ านาจหน้ า ที่ ข องก านั น
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ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจะกระทบต่อลักษณะการปฏิบัติงานและที่มา
และระยะเวลาดารงตาแหน่ งอาจเป็น อุป สรรคต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ดังนั้นนอกจากจะมีการกลับคืนไปสู่ระบบการเลือกตั้งแล้วอาจพิจารณาเพิ่มจานวนปีที่ดารงตาแหน่ง
ก็ได้อาจเป็น 5 ปี 7 ปีหรือ 10 ปีตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อจะได้ไม่เป็นข้ออ้างว่ากานันผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถ
ปฏิบัติงงานอย่างเต็มที่เพราะต้องคานึงถึงคะแนนเสียง
การกลับไปพึ่งระบบการเลือกก็อาจเป็นทางออกระยะยาวของการบริหารจัดการงานกานันผู้ใหญ่บ้าน
อีกทั้งยังจะสอดคล้องกับแนวทางที่เน้นบทบาทภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องการการบริหารภาครัฐแนวใหม่อีก
ด้วย
6.3 สวัสดิการภายหลังการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ในอนาคตระยะยาวการบริหารงานของกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
กล่าวคือเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ ซึ่งเมื่อมีการกาหนดขอบเขตกฎหมายทางคดีอาญาแก่พนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง ซึ่งไม่ได้มีกองกาลังเหมือนตารวจหรือทหารก็ต้องอาศัยกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก การทางานที่มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอาจจาเป็นต้องมีการจัดสวัสดิการต่างๆอันจะเป็นภาระทางการคลังแก่ทางกรมการปกครอง
ในอนาคต โดยเฉพาะตามกฎกระทรวงกาหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกเขต
กรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 ดังนั้นในทางปฏิบัติก็อาศัยกานันผู้ใหญ่บ้าน
ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่ นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะกระบวนการขั้นก่อนการ
สอบสวนซึ่งจาเป็นต้องมีการประสานงานกานันผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ในการดาเนินตามกฎกระทรวง เพราะ
โดยนัยแห่งกฎหมายแล้วกานันผู้ใหญ่บ้านคือผู้ช่วยเหลือนายอาเภอซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
นั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้ต่อไปในอนาคตกฎหมายที่โอนให้กับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจะอาศัยผู้นาท้องที่
มากขึ้น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องและผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่ภาระหน้าที่ ใน
อนาคตกรมการปกครองเองก็จาต้องเตรีย มรับมือกับปรากฏการณกที่กาลังจะเกิดขึ้น ไว้อ ย่างดี เพื่อให้งาน
สอบสวนทางปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
6.4 การจัดส่งแบบบันทึกการปฏิบัติงานให้แก่กานันผู้ใหญ่บ้านอย่างทั่วถึง
จากการลงพื้นที่หลายแห่งพบว่ามีข้อบกพร่องเรื่องแบบบันทึกการปฏิบัติงานของกานันผู้ใหญ่บ้าน
โดยพาะเรื่องการจัดส่งจากทางกรมการปกครอง บางกรณีกานันผู้ใหญ่บ้านต้องดาเนินการถ่ายเอกสารเก็บไว้
เพื่อบันทึกประจาวัน ซึ่งได้รับคาตอบจากทางอาเภอบางแห่งว่ากรมการปกครอง ยังดาเนินการไม่ทั่วถึงในการ
ส่งสมุดบันทึกการทางานของกานันผู้ใหญ่บ้าน ประกอบกับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านใหม่มักไม่มีการ
มอบงานสานต่อระหว่างผู้นาใหม่กับผู้นาเก่า ทางอาเภอไม่มีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานให้แก่กานันผู้ใหญ่บ้าน
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ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประกอบกับหากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเอกสารทุกประเภท
รวมทั้งแบบบันทึกการปฏิบัติงานกานันผู้ใหญ่บ้าน จะมีความสาคัญอย่า งมากในการเป็นเอกสารเพื่อพิจารณา
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเรื่องนี้กรมการปกครองก็ควรมีการดาเนินการจัดหาแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานกานันผู้ใหญ่บ้าน ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
6.5 การเตรียมการทางการคลังเพื่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจั ด การเรื่ อ งใดๆก็ ต ามปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ ส าคั ญ นอกจากจะมี ค น(Man) วั ส ดุ อุ ป กรณก
(Material) การจัดการ(Management)และยังต้องมีปัจจัยที่เป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนองคกประกอบต่างๆ
ให้ก้าวเดินต่อไปได้คือ เงินหรืองบประมาณ(Money) ซึ่งไม่ว่าจะในระบบการเลือกตั้งหรือระบบการประเมินก็
ต้องมีความจาเป็นในการใช้จ่ายซึ่งในส่วนของงบประมาณ เพื่อการจัดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้ านนั้น ก็ต้องมีการดาเนิ น การให้เพียงพอสอดคล้องและเหมาะสมกับการดาเนินการซึ่งอาจ
เทียบเคียงกับการดาเนินการในการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามการประเมินควรใช้งบประมาณดาเนินการน้อย
กว่าการเลือกตั้งเพราะไม่ได้มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากมากนักอีกทั้งการดาเนินการประเมินดาเนินการ
เป็ น องคกคณะประมาณไม่ เกิน สิ บ คน ซึ่ งงบด าเนิน การก็ไ ม่ควรมากกว่าการจัดการเลื อ กตั้งเพราะจานวน
ผู้ใหญ่บ้านที่มีทั่วประเทศ จานวน 68,785 คน นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีหมู่บ้าน 68,785 (ข้อมูล ณ
เดือนกุมภาพันธก 2554; สานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง) สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการ
เลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นมีค่าใช้จ่าย ที่เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ จานวนทั้งสิ้น 8,810 บาท (กรมการ
ปกครอง, 2552) หากเทียบเคียงค่าใช้จ่ายต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบรอบห้าปีหนึ่งครั้งจะทาให้
มีค่าใช้จ่ ายทั้งสิ้ น 605,757,980 บาท ซึ่งก็นับว่าเป็น งบประมาณที่มากพอควรที่ต้องประมาณการเพื่อ
เตรียมการรับมือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
6.6 การเตรียมการสาหรับผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อการประเมินผลเสร็จสิ้นก็จะนาไปสู่การประกาศผลว่าผู้ใหญ่บ้านที่รับการประเมินผ่านหรือไม่ หาก
ผลการประเมินผ่านก็ให้ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไป แต่หากผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบั ติหน้าที่และ
เห็นว่าการดาเนินการของคณะกรรมการประเมินอาจไม่เป็นธรรมก็ต้องมีกระบวนการรองรับกล่าวคือ
ในขั้นต้น คือในกรณีที่กานันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าคาสั่งของเจ้าหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็น
ธรรมต่อตน ย่อมสามารถการอุทธรณกคาสั่งดังกล่าวได้ภายใต้หลักเกณฑก ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังต่อไปนี้
ประการแรกคาสั่งใดที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนการอุทธรณกภายในฝ่าย
ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งนั้นยื่นอุทธรณกโต้แย้งคัดค้านเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่
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ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายในกาหนด 15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่ง โดยต้องระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย (มาตรา 44 วรรคแรกและวรรคสอง)
ประการที่สองให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งปกครองพิจารณาคาอุทธรณกและแจ้งผู้อุทธรณกโดยไม่ชักช้าแต่
ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณก (มาตรา 45)
ซึ่งในขั้นต้นนี้ เป็นการอุทธรณกร้องทุกขกต่อคาสั่งของผู้ออกคาสั่ง ให้พ้นจากตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องดาเนินการอุทธรณกคาสั่งในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้การสิ้ นสุด
การอุทธรณกตามสายบังคับบัญชาทางปกครองควรสิ้นสุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นการเทียบเคียงกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือก
กานัน พ.ศ. 2551 ในส่วนของการคัดค้าน กล่าวคือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
พ.ศ.2551 ข้อ 88 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกานัน พ.ศ. 2551 ซึ่งในหมวดที่
7 ข้อ 37
การพิจารณาเทียบเคียง (Benchmark) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องคัดค้านของกานันผู้ใหญ่บ้าน
เกี่ยวการการออกคาสั่ งรับ รองสถานภาพของกานันผู้ ใหญ่บ้านซึ่งกระบวนการมักสิ้นสุ ดการวินิจฉัยที่ผู้ ว่า
ราชการจังหวัด ในการนี้เรื่องการประเมินหากผู้รับการประเมินเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติหน้ าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็จาต้องให้ มีการอุทธรณกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกับ กฎ ต่างๆที่ได้มีการออกตามแนวทางแห่ งพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคือการอุทธรณก แต่เมื่อคาอุทธรณกสิ้นสุดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้ว หากกานันผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจคาอุทธรณกของผู้ว่าราชการจั งหวัดก็สามารถฟ้องต่อศาล
ปกครองได้อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง
ซึ่งตามมาตรา 5 วรรค 3 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ได้ให้ความหมายคาสั่งทางปกครองว่า
1. การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธกขึ้นระหว่างบุ คคลในอันที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณก การรับรอง และการรับ
จดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
2. การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรค
แรกได้บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องจากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 และการ
แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคาบังคับตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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ซึ่งในมาตรา 72 ได้บัญญัติเรื่องการพิจารณาคดีปกครองมีอานาจกาหนดบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ (1) สั่งให้ถอดกฎหรือคาสั่งหรือสั่งห้ามการกระทาทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องร้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคแรก (1)
ดังนั้นแล้วการพิจารณาอุทธรณกของกานันผู้ใหญ่บ้านที่จะกาหนดออกมาอาจจะสิ้นสุดการพิจารณาที่
ผู้ ว่าราชการจั ง หวัด หากแต่ก ารพิจ ารณาให้ ผู้ ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่งนั้น ถือเป็นคาสั่ งทางปกครอง ดั ง
ความเห็นของปลัดอาเภอและท้องถิ่นในระดับอาเภอท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “หากมีการประเมินแล้วต้องออกก็เข้า
ข่ายการฟ้องร้องศาลปกครอง” ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากกานันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าผลการประเมินไม่มีความเป็น
ธรรมหรื อ ถู ก กลั่ น แกล้ ง ก็ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นการยื่ น เรื่ อ งให้ ศ าลปกครองพิ จ ารณาได้ ดั ง นั้ น แล้ ว เมื่ อ
คณะกรรมการสรุปผลการประเมินแล้วไม่ผ่าน นั่นหมายความว่าเรื่องของผลการประเมินในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นจะไม่ได้ห ยุดอยู่แค่ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้หากมีกระบวนการฟ้องร้อง
เกิดขึ้นก็เชื่อว่ากระบวนการภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่จะยืดระยะเวลาออกไปอีกซึ่งจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในระหว่างนั้น ซึ่งกระบวนการในชั้นศาลคงมีความยาวนานพอสมควร
ดังนั้นกระบวนการรองรับในระหว่างนั้น การทาหน้าที่ก็ควรให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองซึ่งกานันเสนอต่อ
นายอาเภอแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้ใหญ่บ้าน หรือกรณีเกิด แก่ผู้ใหญ่บ้านที่ดารงตาแหน่งกานันด้วยนั้นก็ให้
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลนั้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นรักษาการผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายอาเภอแต่งตั้งต่อไป จนกว่าจะ
มีการตัดสินของศาลปกครองอันเป็นที่สิ้นสุด หากผลการพิพากษาของศาลให้พ้นจากตาแหน่งก็ควรจัดให้มีการ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเร็ว
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