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Abstract 
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Governance on Political Party Development Fund Management   
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 The purpose of this study was to investigate the Election Commission’s 
regulatory role over the Thai Political Party Development Fund Management.  
The author employed the qualitative method via in-depth interviews in 
collecting data from key informants, including the management of the Election 
Commission, the representatives from political parties.  The interview focused 
on the governance of the fund management on the five major aspects based 
on International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 
principles of fund management, the experiences from the United States of 
America and the United Kingdom, the Constitution of Thailand 2018 and other 
related laws such as the components of the Political Party Development Fund 
Committee, the opinion toward the previous and new fund management 
regulations, the appropriate regulatory measures for Election Commission, their 
idea of effective self-regulation and other related issues.     
 
 
Key words:  Good Governance, Regulation, Political Party Development Fund 
Management, Political Finance   
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ ด้วยการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับที่ 20 กฎหมายหลักสำคัญของประเทศนี้ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ซึ่งมาแทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกเหนือไปจากการ

เปลี่ยนแปลงเรื่อง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรี และระบบเลือกตั้งแบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” 

ที่มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว การเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมสภาและรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง คือ และบทบาท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ด้วยการเริ่มต้นสรรหากรรมการการเลอืกตั้งใหม่ด้วยการกำหนด

คุณสมบัติที่เข้มข้นมากขึ้น และมีการปรับแต่งอำนาจและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2560 และในบทเฉพาะกาล  ระบ ุให ้ประธาน  กกต .และ กกต .ซ ึ่งดำรงตำแหน ่งอย ู่ในว ันก ่อนว ันท ี่

พระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช ้บ ังค ับ พ้นจากตำแหน่งน ับแต่ว ันท ี่พระราชบัญญัต ิประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน กกต.และ กกต.ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับ

หน้าที่ 

 ระบบการเลือกตั้งเป็นกลไกหลักและสำคัญอันดับต้น ๆ  ในการสร้างการบริหารปกครองแบบมี

ตัวแทนอันเป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบการเลือกตั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน  

ทุกฝ่าย ไม่จำกัดฐานะ เพศและศาสนา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อนโยบายของ

รัฐบาล หรือผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเมือ่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ระบบการบริหารจัดการ

และการเลือกตั้งที่ดีมีธรรมาภิบาลนั้นต้องมีสถาบันหลักที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการดำเนนิการเลือกตั้งที่
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เปิดรับให้ทุกคนได้เข้ามาลงคะแนนเสียงอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระปราศจากการ

แทรกแซงทางการเมืองหรือกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ บังคับใช้กฎ กติกาได้อย่างยุติธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

โดยได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรคและประชาชนพลเมืองเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้ง

ที่เป็นที่ยอมรับ เกิดความชอบธรรมในการบริหารประเทศของผู้ชนะการเลือกตั้ง 

 นอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการการ

เลือกตั้งยังมีภารกิจหน้าที่ที่ไม่ได้มีการย้ำเน้นกันนัก คือ การกำกับดูแลการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง   

 การศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเรียนรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้ว

และเป็นต้นแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษใน

ช่วงเวลานี้จะช่วยให ้การออกแบบกลไกการทำงานในการกำกับดูแลพรรคการเม ืองในบริบทใหม่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑส์ากลของ IDEA ในการกำกับดูแลขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการ

กำกับดูแลพรรคการเมืองด้านการเงินที่รัฐให้การสนับสนุน 

2) เพื่อศึกษาบทบาท อำนาจหน้าที่ของ กกต. ในฐานะองค์กรอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของ

พรรคการเมืองของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร  

เป็นต้น 

3) เพื่อศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ของ กกต. ในฐานะองค์กรอิสระทำหน้าทีก่ำกับดูแลการบริหารงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา   

• แนวคิดและหลักเกณฑ์สากล IDEA ในการกำกับดูแลขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลพรรค

การเมืองด้านการเงินที่รัฐให้การสนับสนุน 
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• ครอบคลุมบทบาท อำนาจหน้าที่หลักด้านของ กกต. ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษที่
ปฏิบ ัตอิยู่ในปัจจุบ ัน ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของพรรคการเมืองด้านการบริหาร

งบประมาณสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 

• ครอบคลุมบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กกต. ประเทศไทยตามที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 

และกฎหมายประกอบการเลือกตั้ง 2560 เกี่ยวกับบทบาทของกกต.ในการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมืองไทย 

ขอบเขตตัวอย่างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นต้นแบบ

การปกครองระบบประชาธิปไตยสองระบบ และเป็นประเทศที่องค์กรอิสระสามารถทำงานได้อย่าง

เป็นอิสระตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏ อันเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้สำหรับประเทศไทยได้ 

1.4 วิธีการศึกษา 

 งานศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษารวบรวมจากสองแหล่ง คือ  

 1) ศ ึกษาจากเอกสารท ี่ปรากฏและสามารถค ้นหาได ้จากเวบ็ไซต ์ต ่างประเทศของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารของทางราชการไทยที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

และสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น 

 2) ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) สมาชิกพรรคการเมืองหลักจากความ 

สมัครใจ จำนวน 5 คน เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปไตยไทย 

เป็นต้น และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านที่ศึกษานี้โดยตรง

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็นต้น 
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1.5 ระยะเวลาในการศึกษา การศึกษานี้ใช้ระยะเวลาโดยรวม 6 เดือน ดังมีรายละเอียดการทำงานดังนี้ 

เนื้อหา ระยะเวลา 

1) การรวบรวมและประมวลเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2561 

2) การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์  เดือนพฤษภาคม 2561 

3) การเรียบเรียงรายงานผลการศึกษา  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2561 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 จะสามารถถอดบทเรียนจากประเทศต้นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและการทำหน้าที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งนำมาปรับใช้กับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยในบริบท

การเมืองใหม่ให้มีการทำงานที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทนี้จะได้กล่าวถึง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการกำกับดูแลการทำงานของพรรคการเมืองไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2560 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และการเรียนรู้จาก

ประเทศที่เป็นต้นแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่จะได้ทำการศึกษาในบทต่อไป ครอบคลุมถึงแนวคิด

และหลักการกำกับดูแล และหลักธรรมาภิบาล  

2.1 หลักการกำกับดูแล  

 “การกำกับดูแล” (Regulation) ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่แต่อย่างใด ในทางประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมา 

พบว่า มีการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลที่พบเห็นกันทั่วไปในทางปฏิบัติมาในประเทศอังกฤษนับตั้งแต่

สมัยทูดอร์และสจวตในช่วงศตวรรษที่ 19 ในยามที่บ้านเมืองมีความจำเป็นต้องหามาตรการเร่งด่วนเพื่อมา

จัดการปัญหาสุขอนามัย ทางสาธารณะสุข และเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม จนกระทั่งใน

ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การกำกับดูแลได้มีการขยายไปครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาตให้กับกิการที่

เกี่ยวข้องกับการเดินทางใช้ยวดยานทางสาธารณะทางบก และรวมถึงอุตสาหกรรมการประมงทางทะเลและ

กิจการทางสังคมอื่น ๆ เช่นการขนส่งทางรถไฟ และต่อเนื่องมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการหรือหน่วยงานขึ้นมากำกับดูแลการค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การค้าฝ้าย น้ำตาล ให้เป็น

หน่วยงานอิสระจากการทำงานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการเหล่านี้ ในประเทศ

อังกฤษได้ม ีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อมาดูแลกิจการโทรทัศน์ข ึ้นเป ็นครั้งแรกในปี 1954 หรือหน่วยงาน 

Interstate Commerce Commission (ICC) เพื่อมากำกับดูแลการค้าระหว่างมลรัฐในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 ในห้วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมา การกำกับดูแลนับเป็นในหัวข้อที่ได้รับการถกเถียงกันมากหัวข้อหนึ่งใน

หลากหลายสาขา เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ประเด็นการกำกับดูแลจึงจัดได้ว่าเป็น

ปัญหาที่อาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ นานาทัศนะหลายสาขาเข้ามาผสมกันโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศต่าง ๆ 
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ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติทางการเงิน มีการเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแล ให้ออกกฎเกณฑ์มา

บังคับใช้กับตลาดการเงินมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพทางการเงิน ประชาชนเกิดความมั่นใจในการลงทุน

และสถาบันการเงินของประเทศและของโลก การกำกับดูแลจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับรัฐที่มีประสิทธิภาพ

และสำคัญอันหนึ่งในการควบคุมกิจกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ขณะที่มองในอีกแง่มุมหนึ่ง การกำกับ

ดูแลกลายเป็นการเพิ่มความเชื่องช้าและสร้างภาระให้กับกลไกของรัฐมากขึ้น 

 ปัจจุบัน การกำกับดูแลได้รับการศึกษา ถกเถียงและพัฒนามาถึงจุดสูงสุดทั้งในแวดวงการศึกษาและ

ในทางปฏิบัติ รวมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ที่มีการกล่าวถึงกำหนดขึ้นเป็นขอบเขตเชิงนโยบาย 

แลกเปลี่ยนทางความคิด ยุทธศาสตร์ การกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้ให้เกิดผลได้ในทางปฏิบัติ เป็น

ประเด็นถกเถียงกันว่า การกำกับดูแลนี้ควรจะไปในทิศทางใดในแง่ของการบริหารปกครองขององค์กรที่ทำ

หน้าที่ในการกำกับดูแล ความห่วงกังวลว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนี้ทุ่มเทกับการลงทุน  เชิงโครงสร้าง

พืน้ฐานมากเกินไป จนขาดความคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ตามมา เช่น ภาวะสภาพ

อากาศแปรปรวน หรือกาเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้ และรวมถึงการมุ่งใช้ประโยชน์จาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสินค้าใหม่เรื่อย ๆ อย่างไม่ลืมหูลืมตา จนทำใหร้ัฐบาลต้องออกกฎหมายมา

กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารและยา การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารข้ามพรมแดน และรวมถึง

ความท้าทายในการตรวจตราสอดส่องพฤติกรรมการชอบความเสี่ยงเล่นพนันออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็น

ต้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ในอนาคตนี้ จำเป็นที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วควรจะได้ทำความเข้าใจถึงบริบท ลักษณะ กระบวนการทาง

นโยบายแนวทางปฏิบัติที่ได้มีการใช้ปฏิบัติกันในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่าง

ใหญ่หลวงและถลำลึกในการเข้ามาบริหารและกำกับดูแลอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือละเลยในการเข้าไปสอดส่อง

กำกับดูแลพฤติกรรมการค้าที่จะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ ผู้คนและสังคมโดยรวมมากเกินกว่าจะเยียวยาได้  

 โลกยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ในทุกเขตพื้นที่ในเมืองในชนบทในเขตห่างไกล ในทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของพลเมืองและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ด้วยราคาที่สามารถจับจ่ายได้ใช้สอยได้ เกิดการแข่งขันในธุรกิจกิจการโทรคมนาคมการสื่อสาร การ
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สื่อสารไม่ใช่กิจกรรมสาธารณะที่รัฐจะต้องดำเนินแต่ผู้เดียวอีกต่อไป รัฐ ในฐานะผู้แสดงหลักในการกำหนด

นโยบายสาธารณะในกระบวนการนโยบายตั้งแต่การออกนโยบายและดำเนินตามนโยบาย ต้องปรับเปลี่ยน

บทบาทมาเป็นผู้กำหนดกติกา และเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจเอกชนมาดำเนินกิจการสาธารณะที่มีผลกระทบ

ต่อประชาชนทั้งประเทศแทนรัฐ ให้มีการแข่งขันกันได้อย่างเสรีภายใต้กติกาและกฎเกณฑ์ที่ย ุติธรรมต่อ 

ผู้แข่งขันและประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการสาธารณะนี้ รัฐจึงจำเป็นต้องสร้าง

หน่วยงานขึ้นมาใหม่เพ ื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารกิจการสาธารณะนี้ให ้เก ิดประสิทธิภาพ  

มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จำเป็นในโลกยุคข้อมูล

ข่าวสารนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยราคาที่สามารถจ่ายได้ ประเด็นปัญหาคือ หน่วยงานที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้จะ

วางบทบาทของตัวเองอย่างไรให้ท ันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ และก้าวมองไปถึง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในฐานะตัวเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความสมดุลให้กับสังคมด้วย

ในขณะเดียวกัน 

ความหมาย 

 การกำกับดูแล หมายถึงอะไร มีการให้นิยามของคำนี้ได้มากกว่าความหมายเดียว อาจจะหมายถึงการ

กำหนดมาตรฐาน หรือกติกาในตัวมันเอง (Standard-setting or rule) เช่นการที่รัฐได้ออกกฎเกณฑ์ให้ทุกคน

ต้องเสียภาษีให้กับรัฐอย่างไร อัตราเท่าไร เป็นการกำหนดทิศทาง ออกคำสั่งให้ผู้คนในสังคมปฏิบัติตามอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอีกแง่หนึ่งจะหมายถึง การควบคุมพฤติกรรม (Behavior modification) ไปในทิศทางที่รัฐ

ต้องการ หากไม่ทำตามที่กติกากำหนดไว้ จะได้รับการตักเตือนสถานเบา การแนะนำให้ปฏิบัติตาม หรือ

มาตรการรุนแรงขึ้น คือ การลงโทษโดยการให้เสียค่าปรับ และสุดท้ายอาจหมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(Information gathering) การกำกับดูแลจากรัฐที่ได้ผลต้องมีการติดตามเพื่อตรวจสอบดูว่า กติกาที่รัฐออกไป

ใช้บังคับนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือหากได้มีการบังคับแล้ว มีปัญหาประการใดบ้าง ดังนั้น ใน

แง่นี้ การกำกับดูแลของจึงจำเป็นต้องให้ผู้ถูกกำกับดูแลได้ให้ข้อมูลเป็นระยะ มีการติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม

ของบุคคล ผู้ประกอบการ และอื่น ๆ ที่รัฐต้องดูแลให้สอดคล้องกับกติกาที่กำหนดขึ้น หรือเพื่อดูว่ากติกานั้น

เหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ อย่างไร (Baldwin, Cave, and Lodge, 2012: 2-3; Lodge & Wegrich, 

2012: 12-16) 
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 ทั้งสามความหมายที่กำหนดข้างต้นนั้น แม้จะสามารถอธิบายได้แยกออกจากกันได้ แต่ในทางปฏิบัติ

แล้วจะต้องใช้ทั้งสามอย่างควบคู่กันไป เริ่มจากการที่มีกติกา หรือ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับขึ้นมาก่อนเป็นฐาน

เบื้องต้น จากนั้น เมื่อนำมาบังคับใช้แล้วจะทราบว่ามีผ ู้ปฏิบ ัต ิตามหรือฝ่าฝืนกติกาหรือไม่ อย่างไรตาม

ความหมายที่สอง และสุดท้ายต้องมีการติดตามการบังคับใช้กติกาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น กล่าวได้ว่า 

ความหมายของการกำกับดูแลทั้งสามนี้ มีความสำคัญต่อก ันและกันอย่างแยกออกจากกันไม ่ได ้ เป ็น

องค์ประกอบสามอย่างที่ใช้ประกอบการพิจารณาไปด้วยกันเสมอ    

ทำไมตอ้งกำกับดูแล 

 การอธิบายให้เหตุผลของการเกิดขึ้นและความเข้มข้นของการจัดระเบียบหรือการเข้ามากำกับดูแล

ของรัฐมากขึ้นทุกวันนี้และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็น “รัฐบาลกำกับการ” (Regulatory State) 

นั่นสามารถอธิบายได้อย่างกว้าง ๆ  สองเหตุผลด้วยกัน (Majone, 1994, 1997; Levi-Faur, 2006) คือ 

เหตุผลความล้มเหลวของกลไกตลาด และเหตุผลความชอบธรรมในทางการบริหารงานภาครัฐเพื่อสร้างความ

ภราดรภาพทางสังคม (Tony Prosser) 

 สำหรับเหตุผลทางด้านการตลาดนั้น เป็นการอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อประกันการผูกขาดทาง

การค้า ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกตลาดที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 

เพียงพอแก้ผู้บริโภคเพื่อทำการตัดสินเลือกซื้อสินค้าและการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองได้ และใน

อีกหลายกรณี ยังพบว่า การบริโภคสินค้าและการบริการของคน ๆ หนึ่งไม่สามารถกีดกันการบริโภคหรือการ

ได้รับประโยชน์ ที่สำคัญคือ การบริโภคหรือการดำเนินการทางธุรกิจนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบแกผู้อื่น

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือสินค้าและบริการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่น ๆ ได้ รัฐจึง

จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้ (Lodge & Wegrich, 2012: 18-24) 

 ส่วนเหตุผลข้ออ้างความชอบธรรมของการสร้างภราดรภาพทางสังคมนั้น เป็นการบริหารนโยบายทาง

หนึ่งเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และยิ่งกว่านั้นเพื่อการสร้างสังคมให้อยู่อย่างเป็นสุข เป็น

การกระจายทรัพยากรให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับการปกป้องคุ้มครอง

จากรัฐบาล มาตรการเครื่องม ือทางนโยบายที่ร ัฐใช ้ในการจัดสรร หรือจัดสรรใหม่น ี้ครอบคลุมการใช้
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สาธารณูปโภคให้ได้เกิดประโยชน์กับทุคนตามภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้ตามาตรฐานการบริการสากล ป้องกันการกีด

กันหรือแบ่งแยกทางเชื้อชาติ เพศ และอายุ (Baldwin, Cave, and Lodge, 2012: 115- 122; Blackman 

and Srivastava, 2011: 9-12; Lodge & Wegrich, 2012: 18-24) 

2.2 หลักธรรมาภิบาล   

 คำว ่า  “ธรรม าภ ิบ าล” มาจากคำภ าษ าอ ังกฤษสองค ำป ระกอบก ัน  ค ือ  “Good” และ 

“Governance” ในการทำความเข้าใจคำใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ จำเป็นต้องเข้าใจถึงคำว่า “Governance” ซึ่งใน

ภาษาไทยนั้นได้มีการนำมาใช้อย่างหาข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันได้ยากผู้เขียนได้ใช้คำว่า “การบริหารปกครอง” 

(อัมพร ธำรงลักษณ์, 2553) เป็นคำที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน 

ชุมชน เมือง นครหลวง ชาติ ภูมิภาค/ระหว่างประเทศหรือระดับโลก  

 คำว่า “Governance” เป็นที่ได้รับการกล่าวถึงและนิยมใช้กันมากในแวดวงวิชาการ จะว่าไปแล้วคำนี้

มิใช่คำใหม่แต่อย่างใด เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันมาในประเทศฝรั่งเศสนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ให้หมายถึงข้าราชการ

ในสำนักราชวัง แต่ในปัจจุบันคำๆนี้มีการใช้เปลี่ยนไปให้กินความถึงกระบวนการของการปกครอง หรือการ

กำกับควบคุม (steering) (Pierre & Peters, 2000, pp. 1-2) และหากสืบสาวเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคำนี้ 

จะพบว่ามาจากคำภาษากรีกเดิม คือ “kubernân” แปลว่า นำทาง นำร่อง (pilot) หรือ คุมหางเสือ หรือชี้นำ 

(steer) เพลโตนำมาใช้ในการอธิบายถึงการออกแบบระบบของการควบคุมปกครอง ส่งผลให้มีการสร้างคำที่

ใกล้เคียงกันเกิดขึ้นในภาษาละตินในช่วงสมัยยุคกลาง ว่า “gubernare” ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกัน คือ การ

นำร่อง การสร้างกฎระเบียบ หรือการชี้นำ เป็นต้น (Kjær, 2006, p. 3) และมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า 

“government” ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมเมอร์เรียม-เวบส์เตอร์ออนไลน์ (2010) ให้หมายถึง “การ

กระทำ หรือกระบวนการการใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ในการควบคุม สั่งการและชี้นำการกำหนดและการบริหาร

นโยบาย” แต่ไม่ควรใช้คำว่า “การบริหารปกครอง” อย่างปะปนกับคำว่า “การปกครอง” (government) 

เพราะการบริหารปกครองมีความหมายครอบคลุมมากกว่าเพียงแค่การปกครองเท่านั้น (UNDESA, 2007, p. 

3) การปกครองนับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารปกครอง รัฐบาลในการบริหารปกครองได้เปลีย่นบทบาทของ

ตนเองจากเป็นผู้แสดงหลักที่โดดเด่นควบคุมอำนาจเหนือผู้แสดงอื่นๆ ในการบริหารปกครองรัฐบาลต้องเล่น

บทบาทใหม่ในการปะทะสังสรรค์สร้างความร่วมมือกับผู้แสดงอื่นในเครือข่ายภาคสังคมและเอกชนที่ม ี
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ทรัพยากรที่จำเป็นแก่การช่วยส่งมอบการบริการของภาครัฐสู่ประชาชนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น (Peters and 

Pierre, 1998, pp.225- 226)  

 นับตั้งแต่ได้มีการปรับใช้แนวคิดการบริหารปกครองในประเทศต่าง ๆ พบว่า แต่ละประเทศใช้แตกต่าง

กันตามลักษณะบริบททางประเพณีวัฒนธรรมของตน จึงมิอาจหาข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นเอกฉันท์ได้ในการให้คำ

นิยามของ “การบริหารปกครอง” แต่หากได้มีการจัดกลุ่มประเภท สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 

(Nzongola-Ntalaja, 2003 cited in UNDESA, 2007, pp. 2-3)  

1) การบริหารปกครองสาธารณะหรือ การบริหารปกครองการเมือง (Political or Public 

Governance) มีผู้แสดงหลักคือ รัฐบาลและส่วนราชการในภาครัฐทำหน้าที่ในการบริหารใช้จ่าย

งบประมาณของประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคม  

2) การบริหารปกครองเศรษฐกิจ (Economic Governance) ครอบคลุมถึงกลไกทางองค์การ

และกระบวนการทำงานทางนโยบายที่จำเป็นแก่การกระจายสินค้าและการบริการในประเทศ 

3) การบริหารปกครองสังคม (Social Governance) ผู้แสดงหลักคือภาคประชาสังคม ซึ่ง

ประกอบด้วยประชาชนและองค์การซึ่งไม่หวังผลกำไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันในทางระบบคุณค่าและ

ความเชื่อในการร่วมสร้างพฤติกรรมและการตัดสินใจร่วมกัน 

 แม้จะแบ่งประเภทออกเป็นสามกลุ่มเพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจดังแสดงข้างต้น แต่ในทาง

ปฏิบัติการบริหารปกครองทั้งสามประเภทมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและส่งผลซึ่งกันและกันอย่างแยกกันไม่

ออก กล่าวคือ  การบริหารปกครองสังคมจะเป็นตัววางรากฐานทางคุณธรรมให้กับสังคม ขณะที่การบริหาร

ปกครองเศรษฐกิจเป็นเสาหลักอีกหนึ่งเสาในการวางรากฐานทางวัตถุให้กับสังคม และประการสุดท้ายการ

บริหารปกครองการเมืองเป็นเสมือนหลักประกันความมีระเบียบ และสร้างพลังยึดเหนี่ยวทางสังคม อันนำไปสู่

ความจำเป็นในการออกแบบการบริหารปกครองสาธารณะที่จำต้องวางระบบเขตอำนาจศาลและการเมือง และ

ระบบบริหารองค์การให้มีความซับซ้อนทางกระบวนการและสถาบันผ่านทางประชาชนและกลุ่มต่างๆให้

สามารถแสดงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่และสามารถไกล่เกลี่ยความแตกต่างทาง

ความต้องการของแต่ละกลุ่มได้ 
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 ดังนั้น การบริหารปกครองจึงไม่ใช่การมองว่ารัฐบาล องค์การทางสงัคมและประชาชนจะปะทะ

สังสรรค์กันอย่างไรเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความสามารถของรัฐในการให้บริการต่อประชาชนและผู้แสดง 

อื่น ๆ และครอบคลุมถึงลักษณะของการส่งมอบการบริการให้กัน การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะ และ

ใช้อำนาจของรัฐออกระเบียบบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ (Graham, Amos, Plumptre, 2003; European 

Commission, 2003) เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารปกครองยังหมายรวมถึง

ความสามารถของรัฐบาลในการ ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถบรรลุความต้องการของตนเองและได้รับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน 

 เมื่อนำคำวา่ “การบริหารปกครอง” มาใช้ร่วมกันเป็น “Good Governance” ในภาษาไทยมีการใช้

ในทางวิชาการว่าเป็น “ธรรมาภิบาล”  แต่ในส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้คำว่า “การ

บริหารจัดการบ้านเมือง (ที่ดี)” แทนซึ่งเป็นการรวมคำภาษาอังกฤษ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ “administration” 

ที่หมายถึง “การบริหาร” และคำว่า “management” หมายถึง “การจัดการ” หรือมีการใช้คำว่า “ประชารัฐ

“ ซึ่งหากนำมาใช้ในบริบทนี้อาจจะไม่ตรงกับรากความหมายเดิมของคำและในบริบทของการศึกษาการบริหาร

รัฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องของการบริหารมากไปกว่าเพียงการให้ปกครองประชาชนเท่านั้นยังรวมถึงการสร้าง

สัมพันธ์ระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมด้วยการกระตุ้น และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการปกครองและการบริหารงานของรัฐ (ODI briefing paper, 2006, p. 1) 

 พัฒนาการของแนวคิดธรรมาภิบาลโดยทั่วไปเริ่มในทศวรรษที่ 1990 เมื่อสถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 

Fund หรือ IMF) ได ้กำหนดเง ื่อนไขในการให ้ความช ่วยเหล ือของประเทศผ ู้ให ้ท ุนช ่วยเหล ือ (donor 

countries) ที่จะให้กับประเทศผู้รับความช่วยเหลือ (recipient government) เพื่อเป็นการประกันความมั่นใจ

ว่าเงินทุนช่วยเหลือนั้นจะได้รับการนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 โครงการความช่วยเหลือที่กำหนดโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้

ความช่วยเหลือกับประเทศที่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากความไม่สมดุลในการใช้จ่าย

งบประมาณของรัฐบาลก่อให้เกิดภาวะการขาดดุลในการใช้จ่าย ประกอบกับปัญหาเงินเฟ้อสูง ตัวเลขผลผลิตที่

ปรากฏในผลผลิตมวลรวมของชาติต่ำ (Gross Domestic Product) จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่าง
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เร่งด่วน ในระยะสั้นของมาตรการความช่วยเหลือของสถาบันการเงินระหว่างประเทศคือการกำหนดให้ประเทศ

ที่ต้องรับความช่วยเหลือนี้มีวินัยในการใช้จ่ายทางการเงินและการคลังอย่างเข้มงวด ซึ่งประกอบด้วย การตัด

รายจ่ายที่ไม่จำเป็น การลดค่าเงิน กำหนดให้มีการค้าขายอย่างเสรี ให้ใช้นโยบายทางการตลาดมาช่วยในการ

ผ่อนปรนการควบคุมจากรัฐและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงการกำหนดให้พิจารณาปลดปล่อยหรือ

ถ ่ายโอนกิจกรรมบางส ่วนของรัฐไปให ้เอกชนดำเน ินการแทนด้วยวิธ ีการของการแปรรูปรัฐว ิสาหกิจ 

(privatization) และรวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการออมและการรู้จักการลงทุนในภาคประชาชน ส่วนมาตรการ

ในระยะยาวนั้น กำหนดให้รัฐบาลปรับบทบาทของตนเองในการมองทรัพยากรของประเทศในภาพรวม และ

จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มบทบาทของรัฐใน

การเข้าไปจัดสรรทรัพยากรในภาคเอกชน เพิ่มบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเอง 

บทบาทของธนาคารโลกในกระบวนการสร้างธรรมาภิบาล 

 ตามความเดิม ธนาคารโลกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา

ในเรื่องของการกู้ยืมโดยที่กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นให้ประเทศที่ต้องการได้รับเงินช่วยเหลือนี้แสดงให้เห็นถึงผล

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการปฏิรูปการบริหารงานในอนาคต ธรรมาภิบาลในระยะแรกจึง

มุ่งหวังให้ประเทศเหล่านี้กำจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเล่นพรรคเล่นพวก ความเป็นระบบราชการ และการ

บริหารงานการเงิน การคลังและงบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) สามารถ

รับผิดชอบได้ (Accountability) และมีกฎกติกาที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การสามารถดำเนินกิจกรรมของรัฐให้

บรรลุวัตถุประสงค์สุดท้ายคือการขจัดความยากจนในประเทศ  

 ประสบการณ์จากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่อยู่ทางตอนใต้

ของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) ในปีค.ศ. 1989 โดยขาดเครื่องมือในการประกันการช่วยเหลือ

ให้ประเทศได้รับการพัฒนาตามที่คาดหวังในอดีต ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาวิกฤติทางการ

การบริหารปกครอง ขาดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ (World Bank, 1989) 

บทเรียนที่ธนาคารโลกจำกัดบทบาทของตนเองอยู่ที่เพียงการให้ทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยที่ละเลยปัจจัยทาง

การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ (ODI briefing paper, 2006, p. 1; Hyden, Court, and Mease, 2004, pp. 

9-10) ขณะที่พบว่าการพัฒนามีความสมัพันธ์อย่างซับซ้อนกับการบริหารปกครองของประเทศนั้น การบริหาร
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ปกครองที่ดีจะส่งผลต่อผลการดำเนินการทางสังคมและเศรษฐกิจ และจะเป็นผลดีต่อการลงทุนของประเทศ 

ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากได้มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎ

กติกา สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือนอกเหนือจากความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีผลดีในทางสังคมต่อ

อัตราการอ่านออกเขียนได้ที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดจะลดลง การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ 

หากทำให้ธนาคารโลกได้ปรับท่าทีต่อการช่วยเหลือให้กับประเทศรับทุนช่วยเหลือใหม่โดยให้ดึงหน่วยงานจาก

ภายนอกส่วนราชการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนื่องจาก

มองว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการช่วยผลักดันให้โครงการของรัฐมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ด้วยความจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมทางสังคมของประเทศผู้รับมากกว่า

การเอาเจตน์จำนงของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ตั้ง ธนาคารโลกและประเทศให้ความช่วยเหลืออื่นๆได้

เปลี่ยนจุดเน้นจากการให้โดยกำหนดเงื่อนไขตามความต้องการของผู้ให้มาเป็นการให้อย่างตัดสินใจเลือกการ

จัดสรรการให้ความช่วยเหลือให้ผูกโยงระหว่างธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองประเทศผู้รับกับเงื่อนไข

ทางการเมืองที่จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่ได้จากเงินช่วยเหลือ (Nanda, 2006, p 274) หรือกล่าวอีกนัย

หนึ่งธนาคารโลกและประเทศผู้ให้กำหนดเงื่อนไขให้ประเทศผู้รับเงินช่วยเหลือต้องทำการปฏิรูปการบริหาร

ปกครองให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นอันเป็นปัจจัยหลักที่หน่วยงานภายนอกประเทศเข้ามาแทรกแซงกำหนดเงื่อนไข

ทางการเมืองและการบริหารจัดการภายในประเทศผู้รับเพื่อเป็นการประกันความมั่นใจว่าจะนำไปสู่การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 แม้จะได้มีการปรับและพยายามกำหนดหลักการของธรรมาภิบาลที่คิดว่าจะนำไปใช้ได้ในประเทศ 

ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเป ็นสากลแล้ว จากประสบการณ ์ท ี่นำไปใช้ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก แนวคิดที่

ธนาคารโลกนำเสนออาจจะแข็งทื่อเกินกว่าจะปรับให้เข้าบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ

ผู้รับ ทำให้การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ต้องการ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินตามดัชนีของ

ธนาคารโลกประเทศต่างๆยังต้องปรับระบบการบริหารจัดการอีกหลายเรื่องซึ่งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาจึง

จะเป็นผล  
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บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในกระบวนการสร้างธรรมาภิบาล 

 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการอำนวยความสะดวกในการสร้าง

ความร่วมมือทางการเงินและจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกที่มีอยู่ 

184 ประเทศในปัจจุบัน เจตนารมณ์ที่ประกาศอย่างชัดเจนไว้ในคำประกาศสร้างความร่วมมือเพื่อเติบโตของ

โลกอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. 1996 (Declaration on Partnership for Sustainable Global Growth, 1996) 

ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในทุกด้านของสังคม ในการประกันให้มีการใช้หลักกฎหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพ

และความสามารถรับผิดชอบได้ของภาครฐั และการต่อสู้กับปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่ได้บัญญัติไว้ใน

กรอบการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และในปีถัดมา (1997) ได้ออกเอกสารนโยบาย

ชี้แจงบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดปัญหา การฉ้อราษฎร์บัง

หลวงเรียกว่า “The Good Governance: The IMF’s role” (IMF, 1997) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “บันทึก

คำแนะนำ“ (The Guidance Note หรือ GN) บทบาทของหน่วยงานนี้น ับวันจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้น

ตามลำดับในสภาพเหตุการณ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ความจำเป็น

ต้องการกู้เงิน หรือขอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้น  

 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารบันทึกคำแนะนำแถลงนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชนวนที่บีบ

บังคับให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในเวทีนี้เนื่องมาจากเป็นผู้บ่งชี้ให้เห็นปัญหา

วิกฤติทางการเงินอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่หละหลวมไร้ประสิทธิภาพของประเทศสมาชิกภายหลัง

สงครามเย็นประกอบกับการเกิดขึ้นของพลังภาคประชาสังคมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมการธรรมาภิ

บาลในประเทศ (IMF, 2001, p. 6) โดยมีเป้าหมายหลักทางเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจเท่านั้น (IMF, 1997, 

paragraph 7) คือการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศสมาชิกและความเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมหลักสองประการ ได้แก่ ประการแรก ในการให้คำแนะนำปรึกษา

ทางนโยบายแก่ประเทศสมาชิก (policy advice) และประการที่สอง เป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

(technical assistance) ในเรื่องที่อยู่ภายใต้อาณัติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 (Article IV, paragraph 13) และ

ความเชี่ยวชาญของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เช่น การปฏิรูปการคลัง การจัดเตรียมและระเบียบการ

อนุมัติงบประมาณ การปฏิบัติงานของธนาคารกลาง สถิติของประเทศ ส่วนกลไกทางการตลาดที่ให้ความสนใจ
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เป็นอันดับแรกว่าด้วยเรื่องภาษี กฎหมายและระเบียบข้อปฏิบัติของกิจการธนาคาร การจัดตั้งระบบตลาดเสรี

และยุติธรรม เป็นต้น ในกรณีที่เป็นเรื่องอยู่นอกอำนาจที่ได้รับมอบหมายและความเชี่ยวชาญของกองทุน

การเงินระหว่างประเทศนั้น ทางกองทุนฯจักต้องทำหน้าที่ประสานความร่วมมือหลายฝ่ายกับธนาคารโลกและ/

หรือประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุผลไปได้ (paragraph 6, 17, 20)  

 ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศนโยบายของกองทุนฯในการช่วยเหลือส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ขจัดปัญหาการฉ้อฉลในระบบการบริหารของประเทศสมาชิก ทางกองทุนได้ดำเนินกิจกรรมหลายๆ

อย่างที่เกินกว่าขอบเขตหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในบันทึกคำแนะนำ GN เนื่องจากบันทึกได้จำกัดขอบเขตอำนาจของ

กองทุนฯไม่ให้ก้าวก่ายทางการเมืองของประเทศสมาชิก แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง ข้อเสนอแนะให้

ประเทศต่าง ๆ ต้องทำการปฏิรูประบบการคลัง ความเข้มงวดในระเบียบปฏิบัติทางการเงินในการป้องกันการ

ฉ้อฉลโดยที่ไม่เข้าไปตรวจสอบทางการเมืองของรัฐบาลในการบริหารโครงการทำให้ต้องมีการปรับขยายความ

ของกิจกรรมความช่วยเหลือ ซึ่งจากการที่ได้มีการทบทวนผลการดำเนนิงานของกองทุนฯนับตั้งแต่ได้เข้ามามี

บทบาทในส่งเสริมธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือในปี ค.ศ. 2001 

 กล่าวโดยสรุปในภาพรวมได้ว่า บทบาทของกองทุนในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร

การเงินการคลังในเกิดความโปร่งใสและสามารถรับผิดชอบได้นับแต่เริ่มเข้ามาในปี ค.ศ. 1997 ดำเนินไปได้

อย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการกำหนดกรอบในการทำงาน และมีระเบียบขั้นตอน

ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศมากขึ้น  

ดัชนี้ชี้วัดธรรมาภิบาล 

 เลขาธิการสหประชาชาติ โคฟี อานัน ได้กล่าวไว้ในการเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง การ

บริหารปกครองเพื่อความเสมอภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ กรุงนิวยอร์ก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ว่า “ธรรมาภิ

บาลและการพัฒนาที่ย ั่งยืนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นี่ค ือบทเรียนที่ได ้ร ับจากความพยายามและ

ประสบการณ์จากประเทศแอฟริกามาสู่ประเทศเอเชียสู่ละตินอเมริกา หากขาดซึ่งธรรมาภิบาล—ขาดหลัก

กฎหมาย การบริหารงานที่สามารถทำนายได้ อำนาจอันชอบธรรม และกติกาในการตอบโต้—เงินทุนและการ

กุศลจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได”้ นอกจากนี้ ได้กล่าวย้ำอีกในปี ค.ศ. 1998 ว่า 
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“ธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดตัวเดียวในการขจัดปัญหาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนา” ‘Good 

governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting 

development.’ (UN Secretary General, Kofi Annan, 1998) 

 เป็นที่น่าเสียดายว่าแม้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ประกาศใช้แนวคิดธรรมาภิบาลมาเป็นเวลานับสิบปี

แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่อาจหาข้อสรุปตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เป็นที่ตกลงยอมรับร่วมกันได้ ความกำกวมใน

มาตรการวัดความสำเร็จของธรรมาภิบาลทำให้ไม่สามารถกำหนดและประเมินผลลัพธ์ของธรรมาภบิาลได้อย่าง

เที่ยงตรงได้เช่นกัน (Nanda, 2006, p. 270-271) ผลจากการสำรวจงานเขียนและงานวิจัย พบว่า การกำหนด

มาตรฐานของธรรมาภิบาลเพียงกลุ่มตัวชี้วัดเดียวไม่สามารถทำได้เพราะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความแตกต่าง

อย่างเห็นได้ชัดทั้งเรื่องของขนาด และขอบเขตการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนแตกต่างกัน นอกจากนี้ประเทศ

เหล่านี้ยังต่างกันในระดับและลักษณะของการกระจายอำนาจทางการบริหารปกครอง การเมือง การบริหาร

และทางการคลัง และรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนอันเป็นคุณลักษณะเด่นของการบริหารปกครอง (Andrews, 2010) 

 เท่าที่ปรากฏในการปรับใช้แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศทั่วโลก เมื่อคำนึงถึงตัวแปรทางการเมือง

ของแต่ละประเทศในการบริหารปกครอง การกำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมเป็นหลักสากลนั้นจะต้องพิจารณาถึง 

6 ภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารสาธารณะของรัฐ ได้แก่ 

1) ภาคประชาสังคม ประกอบด้วยประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

2) ภาคการเมือง ประกอบดว้ยกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมทั้งหลาย 
3) รัฐบาล และระบบการบริหาร ในฐานะผู้นำพาการบริหารปกครอง 
4) ระบบราชการ ในฐานะที่เป็นกลไกในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
5) ภาคเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบตลาดในสังคม 
6) ศาล ในฐานะที่เป็นตัวกลางระงับข้อพิพาทในสังคม 
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 พิจารณาจากภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคมเพื่อให้การบริหารปกครองบรรลุผล ในการกำหนดดัชนีชี้

วัดความสำเร็จของการบริหารปกครองที่ดีเป็นสากล สามารถใช้กันได้ทุกประเทศจากการสำรวจ 16 ประเทศ

โดยธนาคารโลก  ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่ใช้หลักการนี้ในการวางรากฐานการปฏิรูประบบ

ราชการเช่นกัน ประกอบด้วย 6 หลักการใหญ่ (Hyden, 1992; Hyden, Court, and Mease, 2004) ได้แก ่

1) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง อัตราการเข้ามีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งหลาย 

2) หลักความยุติธรรม (Fairness) หมายถึงอัตราของบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนในสังคมอย่าง

เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

3) หลักความเหมาะสมตามครรลอง (Decency) หมายถึง ลักษณะการใช้กติกาที่ไม่ล่วงเกินทำ

ให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเกียรติหรือทำร้ายผู้อื่น 

4) หลักความสามารถรับผิดชอบได้ (Accountability)   หมายถึงการแสดงความรับผิดชอบของ

นักการเมืองที่มีต่อสังคมในสิ่งที่ได้พูดหรือกระทำการใด ๆ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงอัตราความชัดเจนและการเปิดเผยของการ

ตัดสินใจกระทำการใด ๆ 

6) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการใช้ทรัพยากร งบประมาณและบุคลากรโดยไม่ให้

เกิดการสูญเปล่า ล่าช้า และฉ้อราษฎร์บังหลวง 

 ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน UNESCAP มองว่าธรรมาภิบาลนั้นควรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความสามารถรับผิดชอบได้ ความโปร่งใส และหลักกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่เหมือนกับ

ที่กล่าวมาข้างต้น องค์ประกอบที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่เหลือได้แก่ การมุ่งเน้นฉันทามติ การตอบสนอง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเสมอภาคและความครอบคลุม ดังแสดงในภาพข้างล่าง 
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แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบธรรมาภิบาลตามแนวคิดของ UNESCAP 

 

Source:  UNESCAP. 2010. What is Good Governance? Retrieved January 12, 2018, from   

http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp 

 

 

หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาสู่การบริหารราชการแผ่นดินไทยในช่วงของการปฏริูปการเมืองและระบบ

ราชการในช่วงปีพ.ศ. 2540 เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อน

ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การกำหนดนโยบายสาธารณะ และ

การทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ สาเหตุ

ประการที่สองเนื่องมาจากปัญหาการบริหารเศรษฐกิจประสบความล้มเหลวพบกับภาวะวิกฤติจึงต้องหันไปพึ่ง

องค์การระหว่างประเทศให้เข้ามาช่วยเหลือ และประการสุดท้ายคือแนวคิดประชาธิปไตยใหม่ นับตั้งแต่

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญในปีพ.ศ. 2535 เห็นความจำเป็นในการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการสร้างเข้มแข็งของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratization) มีกฎหมายต่าง 

ๆมารองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้ภาคประชาชนเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม ซึ่งจะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนให้ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน  
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การเปลี่ยนแปลงสู่ธรรมาภิบาลไทย 

เหตุการณ์ทั้งสามประการข้างต้น นำไปสู่ความจำเป็นในการปฏิรูปทางการเมือง ระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ระบบเศรษฐกิจและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไปพร้อม ๆ กัน ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ในหลายด้าน เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบทั้งองค์รวมอย่างเร่งด่วนแล้ว จะ

ไม่สามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤติไปได้ อีกทั้งอาจจะนำไปสู่ความหายนะทางเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคมทั้งระบบก็เป็นได้ 

 ความเคล ื่อนไหวในการเสร ิมสร ้างธรรมาภ ิบาลในประเทศไทยเห ็นได ้จากร ัฐธรรมน ูญแห ่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับว่าเป็นครั้งแรกที่กฎหมายหลักของประเทศได้วางหลักการแนวคิดของธรร

มาภิบาลเอาไว้นอกเหนือไปจากเจตนารมณ ์ในการปฏิร ูปการเม ือง ตามที่ระบ ุไว ้ในหมวดที่ 5 ว่าด ้วย

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 71-89) กล่าวถึงการให้รัฐจัดระบบงานของรัฐและระบบราชการให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้มีการจัดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ

ข้าราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีการกระจาย

อำนาจให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ หรือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้มีการ

กระจายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ (มาตรา 78) จากมาตรา 78 (4) ระบุไว้ดังนี้ 

“พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติราชการ” 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุก

ระดับ (มาตรา 79) ในทางเศรษฐกิจกำหนดให้รัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับ

ดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ

รักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ (มาตรา 87) ซึ่งในการนี้ได้กำหนดให้รัฐบาลจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

และสังคม (มาตรา 89) 

รายละเอียดของหลักธรรมาภิบาลปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้นในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งเริ่มมีแนวความคิดของการเสริมสร้างประชารัฐ (Participatory 

State) โดยเฉพาะในส่วนที่ 7 การพัฒนาประชารัฐ และส่วนที8่ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการ

สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและประชาชน อันนำไปสู่ความสามารถในการร่วมมือกัน มีสัมพันธภาพที่ดี มี

ส่วนร่วมระหว่างรัฐและประชาชนในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน ในทางการบริหารจัดการประชาชนจักได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล

อำนาจทางการเมืองการบริหารระหว่างรัฐกับเอกชนและประชาชน ให้เกิดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ต่าง ๆ 

ในชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อน ลำพังการอาศัย

ทรัพยากรจากภาครัฐเพียงทางเดียวคงไม่เป็นการเพียงพอเนื่องจากรัฐมีขีดความสามารถจำกัด จำเป็นต้องเปิด

โอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาศัย

กระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายในสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ณ เวลานั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงาน ก.พ. นำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังกล่าว มาจัดทำบันทึกเรื่อง

การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

กับข้อเสนอแนะให้ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติต่อไปเมื่อในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2542 เรื่องการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศระเบียบฯนี้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 

2542 อันมีผลให้ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับกับส่วนราชการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา 
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ทั้งนี้ ในข้อ 4.2 ของระเบียบฯ ได้ระบุสาระสำคัญกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักการ 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และให้ส่วนราชการกำหนดแผนงานและโครงการเพื่อปรับปรุงงานในความ

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการในรอบปีต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้

สำนักงาน ก.พ.รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ ประสานงาน และติดตามประเมินผลเป็นระยะ รายละเอียดของ

หลักการทั้ง 6 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหลักธรรมาภิบาลที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานสากลโดยธนาคารโลกตามที่

ได้กล่าวข้างต้น แม้ปัจจุบันได้ประกาศยกเลิกระเบียบฯนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ปี พ.ศ. 25471 การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นก้าวแรกในการวางรากฐานแนวคิดธรรมาภิบาลให้กับระบบราชการไทย ดังมี

รายละเอยีด ดังนี้ 

																																																													
1 สาเหตุหนึ่งที่เป็นที่สังเกตเห็นได้ของความล้มเหลวในการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 นี้  คือ ไม่ได้ระบุ “เจ้าภาพ” หรือหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการนำมาตรการต่างๆที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ไปบังคับใช้ให้เป็นผลในทางปฏิบัติ (สมบูรณ์ ศิริประ

ชัย,  2552, หน้า 85) เพียงระบุกว้าง ๆ ว่า “เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งทำความเข้าใจและตระหนักถึง

ความจำเป็น...” (ข้อ 7.1) หรือ ข้ออื่นๆที่เร่งรัดให้มีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ (ข้อ 7.2) เร่งรัดให้มีการ

ปฏ ิร ูประบบบร ิหารงานภาคร ัฐ  (ข ้อ  7 .3 ) ม ีบางข ้อท ี่ระบ ุช ัด เจนว ่าหน ่วยงานกระทรวงพาณ ิชย ์ 

กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมการทำธุรกิจ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

(ข้อ 7.7) นอกเหนือจากนั้นมิได้ระบุชัดเจนว่าให้หน่วยงานใดรับผิดชอบตรงในการกำกับ ดูแลให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯนี้ ซึ่งนับว่าเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย ทำให้หน่วยงานราชการต่างๆที่มิได้ระบุชัดเจน “หลีกเลี่ยง

ภาระหน้าที่รับผิดชอบ” จึงไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานใดได้ เพราะให้รายงานผลการ

ดำเนินงาน ความคืบหน้าและอุปสรรคการทำงานโดยตรงต่อคณะรัฐมนตี (ข้อ 8) ซึ่งในประเด็นนี้ต่างกันอย่าง

เห็นได้ชัดกับสิ่งที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 

2546 ที่ระบุให้ ก.พ.ร. รับผิดชอบในการดูแลกำหนดมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ และกำหนดรายละเอียด

หน่วยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกาในการดูแลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณดูแลเรื่องรายจ่าย รวมทั้งได้วางระบบเอกสารที่ต้องรายงาน และจะต้อง

รายงานผลกับหน่วยงานใดในห้วงเวลาเท่าใด ทำให้หน่วยงานราชการตามที่ระบุไม่สามารถปัดความรับผิดชอบ

ไปได้ 
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1) หลักนิต ิธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมาย กฎข้อบ ังค ับต่างๆ ให ้

ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตาม

อำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให ้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริม

สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจำชาติ 

3) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการ

เป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารท ี่เป ็นประโยชน ์อย ่างตรงไปตรงมาด ้วยภาษาท ี่เข ้าใจง่าย 

ประชาชน เข้าถงึข้อมูล ข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ

ความถูกต้องชัดเจนได้ 

4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง

ความเห็น การไต่สวนสาธารณะการแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 

5) หลักความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ 

ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้า

ที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่

มีจำกัดเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้

ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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 เพื่อให้หลักธรรมาภิบาลได้นำมาใช้ปฏิบัติเกิดผลจริง ก.พ.ร. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ

ผลักดันให้เกิดการสร้างระบบราชการไทยได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-

2555) ที่ตอกย้ำถึงบทบาทของระบบราชการในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการออก

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการอำนวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

โดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลสำหรับการกำกับดูแลตนเองทีด่ีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  

 จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทริสด้วยการว่าจ้างของก.พ.ร.ได้พยายามจัดทำคู่มือการจัดระดับ

การกำกับด ูแลองค ์การภาครัฐตามหลักธรรมาภ ิบาลของการบริหารก ิจการบ ้านเม ืองท ี่ด ี (Good 

Governance Rating) พ.ศ.2552 ให้มีระบบธรรมาภิบาลตามหลักมาตรฐานสากลดังที่กำหนดขึ้นโดย

ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศกำลัง

พัฒนา เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม สำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หร ือ  UNESCAP) สำน ักงาน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) และ องค์การเพื่อ

ค ว าม ร ่ว ม  ม ือ ท า ง เศ รษ ฐก ิจ แ ล ะก ารพ ัฒ น า  (Organization for Economic Co-operation and 

Development หรือ OECD) เป็นต้น และสอดคล้องกับกฎหมายไทยเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการกำกับดูแลองค์การที่ดีที ่ก.พ.ร. ส่งเสริม เช่น นโยบายการกำกับดูแล

องค์การที่ด ี เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award หรือ PMQA) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ประกอบแนวคิดการกำกับ

ดูแลในประเทศไทย เช่น หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่(New Public Management หรือ NPM) 

ได้แก ่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ แนวคิดทางกฎหมายปกครอง เป็นต้น  
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 ผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาปัจจัยร่วมที่จะนำมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินกำกับ

ดูแลส่วนราชการและองค์การมหาชนต่าง ๆ และภายหลังจากที่ได้ผ่านการให้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิใน

ที่ประชุม ทำให้ได้ข้อสรุปถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่

เหมาะสมในการนำปรับใช้ในภาครัฐทั้งหมด 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (ดังแสดงในภาพข้างล่าง) 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)    

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

7) การกระจายอำนาจ (Decentralization) 

8) นิติธรรม (Rule of Law) 

9) ความเสมอภาค (Equality) 

10) มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 

 อย่างไรก็ตาม แม้จะได้กำหนดหลักการไว้ถึง 10 ประการดังที่กล่าวข้างต้นไว้เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการ

ประเมินส่วนราชการต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบัติ ทาง ก.พ.ร.ได้กล่าวอ้างถึงความไม่พร้อมของการปรับใช้หลักการ

สุดท้ายเรื่องของการเน้นฉันทามติในการทำงาน เนื่องจากไม่ได้มีการระบุไว้อย่างเป็นรูปธรรมในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบกับ ก.พ.ร.เองยังไม่ได้มีการนำเสนอและสร้างระบบการทำงาน 

ต่าง ๆ มารองรับ  (ก.พ.ร., 2552, หน้า 10) ในการประเมินส่วนราชการที่จะนำไปใช้ ณ ขณะนี้ จึงได้พัฒนา

ระบบคะแนนให้น้ำหนักเพียง 9 องค์ประกอบหลักเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติที่ใช้กันทั่วไปในระดับประเทศและ

ในระดับการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะใช้เพียง 6 หลักการเดิมที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแต่ให้มี

ความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น 
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หลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้ง  

 สำหรับหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งหลายที่ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่าง ๆ นั้น จะต้อง

รักษาความบริสุทธิ์ ยุติธรรมของการเลือกตั้งให้เกิดความเที่ยงธรรมแต่ทุกฝ่าย ด้วยการยึดหลักการ 5 ประการ 

ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความสามารถและความยุติธรรม ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

(DeGregorio and Ambrogi, 2016) 

1) ความเป็นอิสระ (Independence) ในการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เข้าข้างพรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่รับผลประโยชน์หรือให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติต่อทุก

พรรคการเมืองตามกฎหมายกำหนด 

2) ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การให้สิทธิแก่ผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลอืกตั้งได้เข้าถึง

และทราบถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สามารถล่วงรู้ถึงข้อมูล การตัดสินใจ ระบบ

การหยั่งเสียง การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลในระบบที่ป้องกันการร้องเรียน ปกป้องความเป็นส่วนตัว การ

เก็บรักษาข้อมูล มีการประชุมการทำงานอย่างเปิดเผยตามกฎ กติกา และมผีู้แทนครบถ้วนทุกฝ่ายตาม

เกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงความโปร่งใสในการนับคะแนนหรือบัตรลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย และมี

การถ่ายทอดสด  

3) หลักความซื่อสัตย์ (Integrity) หลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สามารถเปิดให้ผู้อื่นได้ตรวจสอบการ

ใช้ดุลพินิจตัดสินใจของตนเองได้ ไม่ประพฤติปฏบิัติตนเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหนึ่ง

เป็นการส่วนตัว 

4) หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน

การจัดการการเลือกตั้งในรายละเอียดในทุกจุดทุกเขตของการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ให้มปีัญหาเรื่องบัตรลงคะแนนไม่พอ บัตรออกเสียงไม่ครบถ้วน หรือปัญหาเรื่อง

รายชื่อตกหล่น หรือเกินในวันเลือกตั้ง  

5) ความยุติธรรม (Fairness) คือ ความเที่ยงธรรมของการจัดการเลือกตั้งในทุกเขตได้อย่างไม่ลำเอียงต่อ

ทุกฝ่าย 
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 เพื่อให้บรรลุหลักการทั้งห้าข้างต้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 

1) หลีกเลี่ยงการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้สมัครหรือองค์การที่สนับสนุนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
องค์การใดหนึ่ง 

2) พยายามคงรักษามาตรฐานการทำสัญญาการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเปิดเผยหรือผ่าน
กระบวนการแข่งขันอื่นใดก็ตาม 

3) กำหนดกติกาหรอืจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใช้ในการกำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

อื่น ๆ  

4) สร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสเพื่อป้องกันการโกงการเลือกตั้ง สามารถชี้เบาะแสและรายงานการ
กระทำผิดกติกาการเลือกตั้งได้ 

5) เปิดรับข้อติติงและทำความเข้าใจข้อคิดเห็นเหล่านั้น เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยรวม การดำเนินการข้างต้น เชื่อได้ว่าจะช่วยคงรักษามาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใส เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจได้ในที่สุด 

2.3 หน่วยงานที่ทำหน้าทีใ่นการกำกับดูแลพรรคการเมือง  

 ในส่วนนี้ จะได้กล่าวถึงหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลพรรคการเมืองเพื่อให้การการ

เลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(Election Commission) ในที่นี้ จะได้กล่าวถึง พัฒนาการการเกิดขึ้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย 

คร่าว ๆ  คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนี้ในสองประเทศต้นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และเพื่อนำมา

ประเด็นการเก็บข้อมูลภาคสนามสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยนี้ซึ่งจะได้รายงานผลการสัมภาษณ์ในบทต่อไป 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายถึง องค์กรที่มีหน้าที่ดำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปตามขั้นตอน 

โดยองค์กรที่ทำหน้าที่นี้มีชื่อเรียกที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Electoral 

Commission) แผนกงานว่าด ้วยการเล ือกต ั้ง (Electoral Branch) ศาลการเล ือกต ั้ง (Electoral Court) 
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โดยทั่วไปหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจะต้องมคีวามเป็นอิสระ และทำหน้าที่ทั้งทางบริหารและ

ตุลาการ และยังอาจมีหน้าที่ในการกำหนดเขตเลือกตั้ง รวมถึงดูแลในกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

 โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง (Electoral Management Bodies: 

EMBs) มี 3 ตัวแบบด้วยกัน2 คือ  

 1) ตัวแบบที่เป็นหน่วยงานอิสระ (Independent Electoral Commission) ซึ่งหมายถึง หน่วยงาน

ของรัฐที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่มีอำนาจในการจัดการและงบประมาณเป็นของตัวเอง อย่างเป็นอิสระ 

																																																													
2	ในการแบ่งประเภทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้ง ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้ดีนัก จากการศึกษาวิจัยของ  Pintor ในปี 2000 โดยการรวบรวมจาก 148 ประเทศที่ปกครองตาม

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทั่วโลกถึงรูปแบบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง แล้ว

นำมาจัดกลุ่มประเภท พบว่า มีความหลากหลายมาก ไม่พบว่ามีประเทศใดสองประเทศเหมือนกันนัก และแต่

ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันไป ในขั้นต้นของการศึกษา พินเทอร์ได้จ ัดจำแนกประเภทของ

หน่วยงานกลางที่หน้าที่ในการเลือกตั้งไว้ 5 แบบ ได้แก่ 1) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอิสระจากรัฐบาลอันเป็น

แนวปฏิบัติทั่วไป เช่นประเทศในแถบละตินอเมริกา 2) หน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้ดูแลที่ประกอบด้วย ผู้

พิพากษา สมาชิกจากสมาคมวิชาชีพกฎหมาย ตัวแทนพรรคการเมือง และการผสมผสานกันของกลุ่มคนเหล่านี้ 

อันเป็นตัวแบบจากประเทศฝรั่งเศส(French Model) มีอำนาจเต็มตั้งแต่กำหนดกติกา การสั่งการบังคับบัญชา 

และการพิพากษาคดี เช่น ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปตะวันตกและบางประเทศในยุโรป และประเทศในแถบทวีป

แอฟริกาที่เคยอยู่ใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส ประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ตุรกี เป็นต้น 3) รัฐบาล

จัดการและกำกับดูแลการเลือกตั้งเองทั้งหมด ได้แก่ส่วนใหญ่ของประเทศในแถบยุโรปตะวันตก เอเซียใต้และ

แปซิฟิก ประเทศแถบแคริบเบียน ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น 4) แบบผสมของกลุ่มแรก ที่มีหลาย

หน่วยงานทำหน้าที่แยกออกจากกัน เช่น มีหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่อิสระในการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น ขณะที่มี

อ ีกหน่วยงานหนึ่งแยกออกมาทำหน้าที่ในการกำหนดกิตกา และบังคับบัญชาสั่งการ (regulatory and 

supervisory authority) เช่น ประเทศบอสวานา ชิลี โคลัมเบีย โมแซมบิก และเปรู เป็นต้น และ 5) กลุ่ม

ประเทศที่มีการกระจายอำนาจการบริหารการปกครองไปให้กับหน่วยงานในระดับจังหวัดและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยที่ไม่จำเป็นต้องรายงานต่อรัฐบาลกลางแต่อย่างใด ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล หรือ

แยกเป ็นอ ิสระ หรือมาจากสมาคมวิชาช ีพก ็ตาม เช ่น ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น (Pintor, 2000, pp. 21-30)    
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ประเทศส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 53 ของกลุ่มประเทศที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ในแถบเอเซยี

แปซิฟิก เช่น ประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ เป็นต้น    

 2) ตัวแบบรัฐบาล (Government run the election) หมายถึง การเลือกตั้งที่ถูกจัดโดยหน่วยงาน

ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลแต่เพียงผ่านเดียว เช่น ประเทศ เบลเยียม เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ลักซัมเบริ์ก 

สิงคโปร์ เป็นต้น   

 3) ตัวแบบหลายกลุ่มหน่วยงาน (Government under supervisory authority) บางประเทศมีการ

จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน ในการจัดการเลือกตั้งต่างหากจากหน้าที่ในการกำกับดูแล

กิจการของพรรคการเมือง คือ ส่วนของคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนด

นโยบาย เฝ้าตรวจสอบติดตาม และกำกับดูแลการเลือกตั้ง และส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักรที่มี

สองหน่วยงานทำหน้าที่แยกออกจากกันซึ่งจะไดก้ล่าวต่อไป  

 ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้ตัวแบบองค์กรจัดการเลือกตั้งแบบที่เป็นหน่วยงานอิสระมากที่สุด 

และแบบที่รองลงมาคือ ตัวแบบที่ใช้หลายหน่วยงาน โดยประเทศที่ใช้รูปแบบการเลือกตั้งโดยรัฐบาลและแบบ

หลายหน่วยงานนั้นโดยมากเป็นกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ (Pintor, 2000, p. 25) 

พัฒนาการโดยย่อของคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ย้อนกลับไปได้เก่าที่สุด คือ คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (เฉพาะกิจ) ของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1876 ซึ่งตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรสเพื่อทำหน้าที่

วินิจฉัยข้อพิพาทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างนายซามูเอล โจนส์ ทิลเดน (Samuel Jones Tilden) 

จากพรรคเดโมแครต และนายรัทเธอร์ฟอร์ด บี. เฮย์ (Rutherford B. Hayes) จากพรรครีพ ับลิก ัน โดย

คณะกรรมการดังกล่าว ตั้งขึ้นโดยกฎหมายจากสภาคองเกรส โดยประกอบด้วยคณะกรรมการจากสภา

ผู้แทนราษฎร 5 คน จากวุฒิสภา 5 คน และจากศาลสูงสุดอีก 5 คน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้มีมติเป็นเอก

ฉันท์ให้นายเฮย์เป็นผู้ชนะในข้อพิพาทและชนะการเลือกตั้ง  
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 แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เป็นเพียงคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีเพียงอำนาจในการ

วนิิจฉัยข้อพิพาท โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง แต่ก็อาจนับได้ว่าเป็นคณะกรรมการการ

เลือกตั้งชุดแรก ๆ ของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

 ทั้งนี้ แต่เดิมนั้นโดยทั่วไปประเทศประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งต่าง ๆ มักใช้ตัวแบบองค์กรที่ทำหน้าที่

จัดการเลือกตั้งแบบที่เป็นตัวแบบรัฐบาล คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งอยู่เป็นหน่วยงานภายใต้การ

บังคับบัญชาของรัฐบาล ยกเว้นประเทศไอซ์แลนด์และมอลตาที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นอิสระมาแต่

เดิม 

 ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นราวทศวรรษที่ 1970s-1980s ที่มีประเทศประชาธิปไตยบางประเทศเริ่ม

การเปลี่ยนรูปแบบให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แยกออกไปเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

หรือมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการเลือกตั้งโดยเฉพาะ เช่น ประเทศ

ออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 1973 ที่ม ีการยกสถานะหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง (Electoral Officer) ในสังกัด

กระทรวงกิจการภายใน ให้เป็นสำนักงานจัดการการเลือกตั้งออสเตรเลีย (Australian Electoral Office) ใน

การกำกับดูแลของกระทรวงการบริการ การยุทธภัณฑ์ และโภคภัณฑ์ และใน ค.ศ. 1984 คณะกรรมาธิการ

รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายยกสถานะขึ้นเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Electoral Commission) ที่เป็นองค์กร

อิสระจากรัฐบาล  

 นอกจากออสเตรเลียแล้ว สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1974 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งของ

สหพันธ์ (Federal Electoral Commission) ขื้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายการเงินในการรณรงค์หาเสียง แต่ไม่มี

หน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งแต่อย่างใด และ องค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้งที่เป็น

อิสระจากรัฐบาลยังปรากฏขึ้นในบางประเทศของละตินอเมริกาที่สามารถโค่นล้มรัฐบาลทหารและสามารถ

สถาปนารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้ เช่น ประเทศอุรุกวัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งในปี 

ค.ศ. 1980 และประเทศชิลีในปี ค.ศ. 1988 

 หมุดหมายครั้งสำคัญต่อการปฏิรูปองค์กรของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน

เมษายน ปีค.ศ. 1993 ในการประชุมสัมมนา “Strengthening Electoral Administration in Africa” ที่
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ประเทศกานา โดยมีผู้แทนเข้าร่วม 63 คน จาก 10 ประเทศ โดยในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการสนับสนุน

หลักการที่สำคัญในการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1) หน่วยงานที่มีความถาวร เป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและ
กำหนดระยะเวลาสำหรับการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม 

2) หน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งควรถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรรวมถึงวิธีการ

จัดการเลือกตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งและความเป็นพลเมือง การกำหนดเขต

เลือกตั้ง การจดทะเบียนผู้เลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การกำหนดนโยบาย

หาเสียงเลือกตั้งและขั้นตอนการดำเนินการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

3) ส่วนประกอบของผู้ดำเนินการการเลือกตั้งควรเป็นจำนวนที่สมเหตุสมผล และต้องไม่สังกัดพรรค
การเมือง มีความมั่นคงอาชีพ และได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐสภา 

4) หน่วยงานควรมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยต้องเป็น
งบประมาณที่มีความแน่นอนและมีอำนาจในการบริหารงบประมาณและวิธีการทางบัญชีเป็นของ

ตัวเอง รวมทั้งมีระเบียบขั้นตอนที่ยืดหยุ่นกว่าหน่วยราชการโดยทั่วไป  

5) กรอบทางกฎหมายควรอนุญาตให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้งได้รับบุคลากรและ
ทรัพยากรอื่นเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาเลือกตั้งได้ (Pintor, 2000: 32) 

 ถึงแม้หลักการเหล่านี้จะมีขึ้นเพื่อดูแลการเลือกตั้งในประเทศแอฟริกา แต่ในการปฏิรูปการเลือกตั้งใน

ที่ต่าง ๆ ทั่วโลกต่างสะท้อนหลักการสำคัญดังกล่าวนี้ ทั้งในประเทศที่มีประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน ไปจนถึง

ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ เช่น ประเทศประชาธิปไตยใหม่ในยุโรปตะวันออก กัมพูชา รวมไปถึงการปฏิรูป

การเมืองในประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2540 ก็สะท้อนตามหลักการข้างต้นนี้เช่นกัน 
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กรณีศึกษา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 

 สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่ 2 องค์กร โดยมีภารกิจ

หน้าที่ และช่วงเวลาในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน โดยทั้ง 2 องค์กร ต่างก็เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและมี

ความรับผิดชอบต่อวุฒิสภา ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา 

ได้แก่  

 1) คณะกรรมการเพื่อการช่วยเหลือการเลือกตั้ง (The Election Assistance Commission: EAC) 

ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการให้มีการเลือกตั้ง เช่น การจัดทำขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการจัดการ

จัดการเลือกตั้ง งานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำ

รายงานผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น เป็นต้น และ  

 2) คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับประเทศ (The Federal Election Commission: FEC) ซึ่งเป็น

องค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบดูแลเพื่อให้พรรคการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินในการรณรงค์หาเสียง  

คณะกรรมการเพื่อการช่วยเหลือการเลือกตั้ง (The Election Assistance Commission: EAC) 

 คณะกรรมการเพื่อการให้การช่วยเหลือการเลือกตั้ง (EAC) เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐบาลที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายช่วยเหลือการเลือกตั้งสำหรับคนอเมริกัน ค.ศ. 2002 (Help America Vote Act of 2002: 

HAVA) โดยคณะกรรมการนี้ทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเลือกตั้งของรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 

รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมไปถึงเขตปกครองโคลัมเบีย และเขตแดนอธิปไตยของสหรัฐอเมริกาอีก 4 

แห่ง ได้แก่ อเมริกันซามัว กวม เปอร์โต ริโก และเกาะเวอร์จิน  

 ทั้งนี้ กฎหมายช่วยเหลือการเลือกตั้งสำหรับคนอเมริกัน ค.ศ. 2002 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุง

มาตรฐานในระบบเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่

ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเลอืกตั้งให้มีความทันสมัย การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การกำหนดขั้นตอนวิธีการใน
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การยืนยันตัวผู้เลือกตั้ง และการกำหนดขั้นตอนวิธีการในการร้องเรียนการบริหารจัดการการเลือกตั้ง โดย

คณะกรรมการเพื่อการให้การช่วยเหลือการเลือกตั้งมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายได้ตามมาตรฐานและมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว 

 ในพระราชบัญญัติช่วยเหลือการเลือกตั้งชาวอเมริกัน ค.ศ. 2002 (The Help America Vote Act 

(HAVA) of 2002) Title 2, Subtitle A, Part 1 ได้กำหนดใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือการเลือก

ตั้งขึ้น โดยในคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือการเลือกตั้งนั้นประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ที่มาจากการแต่งตั้ง

ของประธานาธิบดีโดยการให้คำแนะนำและความยินยอมของวุฒิสภา โดยก่อนการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรง

ตำแหน่งในคณะกรรมการนั้น ผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำเสียงข้างน้อยใน

วุฒิสภา และผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งคำแนะนำผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งแทน

ตำแหน่งที่ว่างลงแก่ประธานาธิบดีโดยการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในรัฐสภา 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งจะต้องมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเลือกตั้งหรือมี

ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  

 โดยคณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และอาจถูกแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง โดยในการแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่งแรกนั้นให้แต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 คน

ที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันในวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอีก 2 คนที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน

ในวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งใหม่ 2 

คน ทุก ๆ 2 ปี โดยทั้ง 2 คนมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน โดยในช่วงที่ตำแหน่งเดิมหมดวาระลงและยังไม่มี

การแต่งตั้งใหม่นั้น ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และหากมีตำแหน่งที่ว่างลงก่อนหมด

วาระการดำรงตำแหน่งปกติ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรง

ตำแหน่งที่เหลืออยู่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมนั้น 

 คณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งจะต้องเลือกประธานและรองประธานจากสมาชิกคณะกรรมการ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งสมาชิก 1 คน สามารถเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เพียง 1 

วาระเท ่าน ั้นในวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเล ือกต ั้งน ั้น โดยประธานและรองประธาน
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คณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งจะต้องไม่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน หากประธานคณะกรรมการไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพือ่การช่วยเหลือการเลือกตั้ง 

1) จัดทำและบำรุงรักษาระบบแนวทางการลงคะแนนเสียโดยสมัครใจ (Voluntary Voting System 

Guidelines) ซึ่งเป ็นแนวทางในการที่คณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งใช ้เพ ื่อรับรองระบบ 

การลงคะแนนเสียง 

2) จัดทำระบบเพื่อการทดสอบ รับรอง หรือถอนการรับรองระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน

ระดับชาติ 

3) บำรุงรักษาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางจดหมาย 
4) รายงานประสิทธิผลของระบบการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางจดหมายต่อสภาคองเก
รสทุก 2 ปี 

5) บริหารจัดการกองทุนสนับสนุนแก่รัฐต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายช่วยเหลือการ
เลือกตั้งสำหรับคนอเมริกัน 

6) บริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเลือกตั้ง 
7) ศึกษาและจัดทำรายงานแนวปฏิบัติเพื่อการจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิผล 
8) เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทคโนโลยี ขั้นตอนวิธีการ ผลการศึกษาวิจัย และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเลือกตั้งในระดับประเทศต่อผู้ที่มีความรับผิดชอบในการจัดทำหรือ

บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สื่อมวลชน และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับประเทศ (The Federal Election Commission: FEC) 

 คณะกรรมการการเล ือกต ั้งระด ับประเทศมีท ี่มาจากสม ัยประธานาธิบด ีร ูสเวลท ์ (Theodore 

Roosevelt) ที่เห็นความจำเป็นในการแก้ไขประเด็นปัญหาให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง ในปี ค.ศ.

1905 จึงต้องการปฏิรูปเงินสนับสนุนเพื่อการหาเสียงของพรรคการเมือง โดยสภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย

ออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อห้ามการให้เงินสนับสนุนการหาเสียงให้กับพรรคการเมืองในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1907-

1966 เพื่อจำกัดอิทธิพลของกลุ่มทุนหรือนายทุนใหญ่บางคน และกลุ่มผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้ง

ระดับประเทศได้ นอกจากนี้กฎหมายเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงการใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการหาเสียง
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เลือกตั้ง การกำกับไม่ให้มีการใช้เงินอย่างผิดกฎหมายด้วยการให้พรรคการเมืองเปิดเผยถึงที่มาของเงิน

สนับสนุนพรรคการเมือง  

 ในปี ค.ศ. 1971 สภาคองเกรสได้บัญญัติกฎหมาย the Federal Election Campaign Act (FECA) 

ขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการปฏิรูปการเงินของพรรคการเมืองข้างต้น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดเงื่อนไข

การเปิดเผยการเงินในรายละเอียดเพื่อกำกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับประเทศ พรรคการเมือง และ

คณะกรรมการทางด้านการเมือง Political Action Committees (PACs) แต่โดยที่ไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานใด

เป็นหน่วยงานบริหารให้มารับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการทำหน้าที่นี้ จึงทำให้การกำกับดูแลหรือการบังคับใช้

กฎหมายไม่เกิดผลแต่อย่างใด  

 ภายหลังจากนั้นมาในปี ค.ศ. 1974 จากเหตุการณ์การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี ในปี ค.ศ. 1972 

สภาคองเกรสได้แก้ไขกฎหมาย FECA เพือ่กำหนดเพดานการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองของบุคคล พรรค

การเมือง และคณะกรรมการด้านการเมือง และพร้อมกันนั้นได้จัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาองค์กรหนึ่ง เรียกว่า 

The Federal Election Commission (FEC) เพื่อมาบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเงิน

สนับสนุน และการใช้จ่ายการบริหารงาน (Bailey, 2018)  

 ตามกฎหมายการเลือกตั้งระดับประเทศ (FECA) ค.ศ. 1971 คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับประเทศ 

มีหน้าที่ตามกฎหมาย คือ “เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียง เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดและหา้มการให้ของกำนัลเพื่อหาเสียง และเพื่อกำกับควบคุมการระดมทุนของ

สาธารณะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี”  

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการรณรงค์เลือกตั้งระดับชาติ ค.ศ. 1971 (Federal Election Campaign 

Act of 1971) § 30106 ที่ว ่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติ (FEC) ได้กำหนดให้ม ีการจัดตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติ (FEC) ซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีจำนวน 6 คน โดย

คำแนะนำและความยินยอมของวุฒิสภา และห้ามมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเกินกว่า 3 คน ที่มาจากพรรค

การเมืองเดียวกัน 
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 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรก

ที่มีจำนวน 2 คนที่มาจากคนละพรรคการเมืองดำรงตำแหน่ง 6 ปี อีก 2 คนที่มาจากคนละพรรคการเมืองดำรง

ตำแหน่ง 8 ปี และอีก 2 คนที่มาจากคนละพรรคการเมืองดำรงตำแหน่ง 10 ปี ซึ่งทำให้ในวาระต่อ ๆ มานั้น 

ทุก 2 ปี จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหมดวาระลง 2 คน และต้องทำการแต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

โดยในช่วงที่ตำแหน่งเดิมหมดวาระลงและยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่นั้น ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป

พลางก่อน และหากมีตำแหน่งที่ว่างลงก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งปกติ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแทน

มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมนั้น โดยห้ามมี

สมาชิกจากพรรคเดียวกันเกินกว่า 3 คน และในการผ่านมติเพื่อดำเนินการใด ๆ ต้องใช้คะแนนเสียงขั้นต่ำ

จำนวน 4 เสียง จะมีการหมุนเวียนตำแหน่งประธานทุกปี ส่วนตำแหน่งรองประธานจะสับเปลี่ยนกันไปทุกสอง

ปี  
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ที่มา คุณสมบัติ และหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ 

 สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องถูกเลือกตามเงื่อนไขของประสบการณ์การทำงาน ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม และการตัดสินใจที่ดี และสมาชิกที่ถูกเลือกมานั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งในเวลา

ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ

ฝ่ายตุลาการแห่งรัฐบาลระดับชาติ และคณะกรรมาธิการจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาชีพ หรือการ

จ้างงานอื่นใด โดยบุคคลผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาชีพ หรือการจ้างงานอื่นใดจะต้องออกจากกิจการ

ดังกล่าวภายใน 90 วันภายหลังการแต่งตั้ง 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเลือกประธานและรองประธานจากสมาชิกคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยสมาชิก 1 คน สามารถเป็นประธานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งได้เพียง 1 วาระเท่านั้นในวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น โดยประธานและรอง

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องไม่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน หากประธานคณะกรรมการไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ทั้งนี้ ถึงแมค้ณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี แต่ในทางกฎหมายเป็น

องค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐบาล และมีหน้าที่ต้องรายงานและให้คำชี้แจงแก่วฒุิสภา (The Federal Election 

Commission, 2018) โดยในปี 2015 FEC มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการประจำทั้งหมดประมาณ 350 คน 

(Garrett, 2015, p. 4)  
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แผนภาพที่ 2 ผังองค์กรของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับประเทศ (FEC) 

 
ที่มา: https://transition.fec.gov/about/offices/offices.shtml 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับประเทศ (FEC)  

 อำนาจหน ้าท ี่ของ FEC จำก ัดเพ ียงตามท ี่กฎหมายการใช ้เง ินในการรณรงค ์หาเส ียงกำหนด 

ประกอบด้วย  

1) การบังคับใช้เรื่องการจำกัดและป้องกันการแจกจ่ายและรายจ่ายที่มีลักษณะต้องห้าม 
2) การบริหารจัดการระบบรายงานการตรวจสอบติดตามการใช้เงินเพื่อการรณรงค์หาเสียง 
3) การสืบสวนและฟ้องร้องการกระทำผิดกฎหมายตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
4) การตรวจสอบบัญชีการรณรงค์หาเสียงและขององค์กรที่หาเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
5) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการระดมทุนหาเสียงเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี  
6) เสนอกฎหมายและความตกลงที่มีข้อความขัดแย้งกับกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง 
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นอกจากนี้ FEC ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่รายงานให้แก่วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และประธานาธิบดี

ว่าในการรณรงค์หาเสียงแต่ละครั้งมีการใช้เงินไปเท่าใด รวมทั้ง ต้องระบุชื่อของผู้ที่บริจาคเงินมากกว่า 200 

เหรียญสหรัฐ โดยผู้บริจาคต้องระบุรายละเอียดถึงที่อยู่ นายจ้าง และตำแหน่งงาน นอกจากนี้ FEC ยังมีอำนาจ

หน้าที่ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ผู้ทำการรณรงค์ และพรรคการเมือง 

การกำกับดูแลทางการเงินของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (FEC) 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สำหรับในสหรัฐอเมริกานั้นการ

เพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา โดยมีการศึกษา

เชิงปริมาณที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการใช้จ่ายเงินกับผลการเลือกตั้งว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน (Jacobson, 1985, p. 7) นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สหรัฐเมริกามีการตรากฎหมายการเลือกตั้ง

ระดับประเทศ ค.ศ. 1971 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการรับบริจาคและใช้จ่ายเงินการรณรงค์ทาง

การเมือง โดยผลของกฎหมายดังกล่าวทำให้เกิดการจัดตั้งองค์กรคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับประเทศ 

(FEC) ในปี ค.ศ. 1975 เพื่อทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  

 งานว ิชาการท ี่พ ูดถ ึงคณะกรรมการการเล ือกต ั้ง (FEC) น ั้น  ส ่วนใหญ ่เป ็นข ้อถกเถ ียงในเร ื่อง

ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในการกำกับควบคุมทางการเงินในการรณรงค์หาเสียง พบว่า ในช่วง

แรก เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินการ เช่น Jamin Raskin (2000) โดยเขา

เสนอว่าที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งโดยพรรคการเมืองนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญในส่วน

ที่ว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ (Raskin, 2000, pp. 611-619) นอกจากนี้ เขายังได้วิจารณ์ FEC เอาไว้ว่าไม่ใช่

เป็นองค์กรที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน (watchdog) ของประชาชน หากแต่เป็นเพียงองค์กรที่ทำตามความต้องการของ

พรรคการเมือง 2 พรรคแต่เพียงเท่านั้น (Raskin, 2000, p. 627) 

 ในทางตรงกันข้าม Bradley Smith และ Stephen Hoersting (2002) ซึ่งเปรียบเทียบ FEC เป็นงูอ

นาคอนดาทีไ่ร้เขี้ยว (Toothless Anaconda) โดยเขาเสนอว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของ FEC นั้นมีการตีความ

กฎหมายที่กว้างเกินไป และมักมีการบังคับใช้กฎหมายจนเกินความจำเป็นกับกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองระดับ

รากหญ้า (Grassroots Activities) ที่ตอ้งรับภาระมากเกินจำเป็นในการดำเนินการให้กระบวนการต่าง ๆ 
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เป็นไปตามมาตรฐานของ FEC รวมทั้ง เขายังเสนอว่าการการทำงานตรวจสอบอย่างแข็งขันเกินไปนั้นอาจไม่ใช่

เร ื่องดีเสมอไป และสาเหตุท ี่ FEC ไม่ทำการตรวจสอบดูแลอย่างแข็งขันนักเกิดจากการที่ความคิดเห็น

สาธารณะไม่ต้องการ รัฐสภาไม่ผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแม้แต่ศาลก็ไม่ให้คำรับรองความถูกต้องตาม

รัฐธรรมนูญ (Smith and Hoersting, 2002, pp. 162-171)  

 นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการดำเนินการนั้น ยังม ีงานศึกษาเชิงปริมาณของ 

Michael M. Franz (2008) ที่ใช้ชุดข้อมูลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาตัดสินที่ถูก

ส่งเข้ามาใน FEC กว่า 700 กรณี โดยข้อค้นพบของเขาก็คือ FEC นั้นเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เสียง

วิจารณ์มักอ้างถึง โดยFranz เสนอว่าในเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งเข้ามานั้น มีการลงโทษปรับถึงร้อยละ 30 ของ

เรื่องร้องเรียน (Franz, 2008, p. 2) และข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างที่คณะกรรมการมีทั้งหมด 6 คน และ

มีที่มาจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ อาจทำให้เกิดการลงคะแนนเสียงที่เสมอกัน 3-3 นั้น ซึ่ง Franz พบว่าแทบ

จะไม่มีกรณีที่เป็นเช่นนั้นเลย และเขายังพบแบบแผนอีกด้วยว่าพรรคการเมืองระดับชาติ และผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมมักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกว่าผู้สมัครที่เป็นผู้ท้าชิง (Franz, 

2008, p. 30)  

แต่อย่างไรก็ดี ในงานศึกษาอีกชิ้นที่ของ Franz (2013) ซึ่งศึกษาการขอคำปรึกษาทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยใช้ชุดข้อมูลกว่า 1,500 ชุด และดูแบบแผนการลงมติที่เป็นเอก

ฉันท์ของคณะกรรมการ โดยงานศึกษาชิ้นนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาที่ผ่านมา การให้ความคิดเห็น

ทางกฎหมายมักเป็นไปอย่างชัดเจนและมีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างคณะกรรมการ แต่ตั้งแต่ภายหลังปี 

ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการแบ่งขั้วทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา ชุดข้อมูลให้ข้อค้นพบกับเราว่าจำนวนการ

ลงคะแนนเสียงที่มีความเห็นต่างมากขึ้น การลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ลดลง และจำนวนของการลงมติที่เป็น 3-

3 (deadlock) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก (Franz, 2013)  

 ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมอเมริกันมาจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับบทบาทขององค์กร 

FEC คือ ควรมีการจัดเส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพกับการควบคุมดูแลการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองให้เป็นธรรม

ได้อย่างไร ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้นให้คุณค่ากับเสรีภาพของปัจเจกชนและรัฐบาลที่มีบทบาทจำกัดมาก ความ

ตรึงเครียดนั้นจึงได้เกิดขึ้นกับองค์กรกำกับดูแล ซึ่งกรณีความขัดแย้งเหล่านี้ปรากฏผ่านข้อพิพาททางกฎหมาย
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ที่ถูกตัดสินโดยศาลฎีกา (Supreme Court) ซึ่งโดยมากศาลสูงสุดมักตัดสินไปในทางเพิ่มเสรีภาพในการดำเนิน

กิจกรรมทางการเมือง  

โดยกรณีล่าสุดที่เป็นคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดและเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ FEC ได้แก่ กรณี 

Citizens United v. FEC ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2008 โดยกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ชื่อว่า 

Citizens United ได้ทำการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นการโจมตีนาง Hillary Clinton ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้

ท้าชิงการเป็นผู้สมัครของพรรคเดโมแครตแข่งกับนายบารัค โอบามา ซึ่งภายหลังจากการเผยแพร่สื่อดังกล่าง 

FEC ได้เข ้ามาระงับการเผยแพร่ส ื่อดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่าการเผยแพร่น ั้นขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง

ระดับประเทศ ค.ศ. 1971 ซึ่งห้ามบริษัทหรือกลุ่มองค์กรใดใช้เงินขององค์กรเพื่อทำการโฆษณาหาเสียงเพื่อการ

เลือกตั้งผ่านสื่อมวลชน ภายใน 30 วันก่อนการเลือกตั้งขั้นแรก (primary election) และภายใน 60 วันก่อน

การเล ือกต ั้งระด ับชาต ิ โดยฝ ั่งของ Citizens United ได ้โต ้แย ้งว ่าข ้อความในกฎหมายด ังกล ่าวข ัดต ่อ

รัฐธรรมนูญส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง (the First Amendment) ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2010 ศาลสูงสุดมีคำ

วินิจฉัย 5-4 ให้ฝั่งของ Citizens United ชนะคดี ซึ่งนี่เป็นข้อถกเถียงอย่างมากในสังคมอเมริกัน เพราะนี่

เท่ากับการเปิดโอกาสให้บริษัทหรือกลุ่มทุนต่าง ๆ เข้ามาใช้เงินเพื่อทำการสนับสนุนทางการเมืองได้อย่างไม่

จำกัด แต่ในฝั่งขององค์กรกำกับดูแลคือ FEC นั้น ภายหลังการวินิจฉัยคดีดังกล่าวทำให้มีแนวทางการปฏิบัติ

ในทางที่กำกับควบคุมลดลง (Garrett, 2015, pp. 10-11) 

ถึงแม้งานศึกษาส่วนใหญ่จะชี้ให้เห็นว่า FEC อาจมีบทบาทในการกำกับควบคุมที่ไม่เข้มงวดนัก แต่ก็มี

งานศึกษาที่น่าสนใจของ Ben Gaskins และคณะ (2015) ที่ศึกษากลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็น

ทางการ (informal enforcement mechanisms) ของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง โดยในงานศึกษาชิ้นนี้ได้

ทำการศึกษาว่าข่าวทางลบของนักการเมืองที่ทำผิดกฎหมายการเงินนั้น ส่งผลต่อคะแนนนิยมของประชาชน

อย่างไร โดยงานศึกษาชิ้นนี้มีข้อค้นพบ 2 อย่าง คือ 1) สื่อมักลงข่าวของนักการเมืองที่กระทำผิดกฎหมาย

ควบคุมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักการเมืองคนนั้นมีตำแหน่งระดับสูง และถูกกล่าวหาว่ากระทำ

ความผิดในเรื่องที่ร้ายแรง และ 2) ผู้เลือกตั้งนั้นใส่ใจกับการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยการ

กระทำผิดชนิดต่าง ๆ นั้นมีผลลัพธ์ต่อความนิยมที่แตกต่างกัน โดยจากงานศึกษาชิ้นนี้ในสหรัฐอเมริกา การนำ

เงินที่ใช้ในการรณรงค์ไปใช้ในทางส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับไม่ได้มากที่สุด (Gaskin, Lochner, 

Seljan, Kowal, Dundon., 2015) 
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จากงานชิ้นล่าสุดนี้ อาจแสดงให้เราเห็นว่าการทำงานในการกำกับควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 

เฉพาะอำนาจหน้าท ี่ตามกฎหมายเพ ียงอย่างเด ียวอาจไม ่เพ ียงพอ องค ์ประกอบสำคัญอื่นในระบอบ

ประชาธิปไตย อย่างเช่น สื่อมวลชนที่มีเสรี หรือภาคประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองก็มีความสำคัญ

เช่นเดียวกันในฐานะกลไกที่ไม่เป็นทางการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นเราอาจสรุปได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติของ

สหรัฐอเมรกิานั้น มีลักษณะที่เป็นการเมืองสูง (จากที่มาของคณะกรรมการ) และมีการทำงานในลักษณะที่

เป็นไปเพื่อแสวงหาจุดสมดุลระหว่างการกำกับควบคุมการเลือกตั้งกับเสรีภาพทางการเมือง ภายใต้ความกดดัน

ทั้งจากฝ่ายการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และภาคประชาสังคมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 

 

กรณีศึกษา: คณะกรรมการการเลือกตั้งสหราชอาณาจักร (The Electoral Commission of United 

Kingdom) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภา 

และมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลพรรคการเมืองและกฎหมายการใช้จ่ายเงิน

ของพรรคการเมือง รวมทั้งจัดทำมาตรฐานเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม  

 คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง การเลือกตั้ง และการจัดทำ

ประชามติ ค.ศ. 2000 (Political Parties, Elections and Referendums Act 2000) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้

มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นโดยถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตั้ง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับบริจาคและใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากกฎหมายฉบับนี้แล้ว กฎหมาย

ที่อยู่ในรักษาการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำคัญยังมีอีก 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติการบริหารการ

เลือกตั้ง ค.ศ. 2006 (Electoral Administration Act 2006) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้ง 

และกระบวนการลงทะเบียนเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ค.ศ. 2009 

(Political Parties and Elections Act 2009) ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติปี ค.ศ. 2000 รวมทั้งมีการ

เพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลและสืบสวนสอบสวนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคและใช้จ่ายเงินในการ

เลือกตั้ง 



	 42 

ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรมีจำนวน 9 หรือ 10 คน (Political Parties and 

Elections Act 2009 , section 2 ) ม ีท ี่ม าจากการแต ่งต ั้งของพระมหากษ ัตร ิย ์โดยคำแนะนำของ

คณะกรรมาธิการของประธานรัฐสภา (The Speaker's Committee) โดยได้รับการยอมรับจากประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ภายหลังจากการปรกึษาหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองจดทะเบียนที่มี ส.ส. ในรัฐสภา 2 คนขึ้น

ไป ทั้งน ี้ กฎหมายกำหนดให ้คณะกรรมการการเล ือกต ั้งม ีวาระการดำรงตำแหน ่งไม ่เก ิน 10 ปี และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมา 1 คนเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, section 3)   

 โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ คือ 

a. เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
b. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของพรรคการเมืองหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 
c. ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
d. ภายในระยะเวลา 5 ปีจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้3 

i. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของพรรคการเมือง 

ii. ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

iii. มีรายชื่อเป็นผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองที่จดทะเบียน 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายได้แก ่

1) การจัดทำรายงานผลการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง โดยเมื่อจัดทำรายงาน
เสร็จ จะต้องเผยแพร่รายงานสู่สาธารณะ (section 5)   

2) การตรวจสอบกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกต้องรายงานเรื่อง
ต่อไปนี้แก่คณะรัฐมนตรี ได้แก่ (section 6) 

																																																													
3 แก้ไขเพิ่มเติมใน Political Parties and Elections Act 2009, section 6. 
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a. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง 
b. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประชามติแต่ละครั้ง 
c. การจัดสรรที่นั่งในรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้ง 
d. อำนาจหน้าที่ที่กกต. ได้รับการถ่ายโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
e. การลงทะเบียนพรรคการเมือง และการกำกับดูแลรายรับรายจ่ายพรรคการเมือง 
f. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
g. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมข้อ a – f  

3) การหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (section 7) 

4) อำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยกฎหมายบัญญัติไว้ว่า “(การเลือกตั้ง).. จะถูกจัดให้มีได้

โดยการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น” (section 8) 

5) อำนาจหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการเลือกตั้ง (section 9) 

6) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ ในกิจกรรม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการให้คำแนะนำ

และช่วยเหลือแก่บุคคลต่อไปนี้ คือ 

a. เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
b. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
c. พรรคการเมืองที่จดทะเบียน 
d. ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย 
e. ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย 
f. บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กกต. (section 10) 

7) อำนาจในการให้ความเห็นเกี่ยวแก่ผู้เผยแพร่สื่อในการออกอากาศผา่นสื่อของพรรคการเมือง (section 

11) 

8) อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนการพัฒนานโยบายพรรคการเมือง (Policy Development 

Grant) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือพรรคการเมืองในการพัฒนานโยบายเพื่อการหาเสียง

เลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการให้การรับรองโครงการการใช้เงินสนับสนุนแก่

คณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินอุดหนุน และทำการแบ่งสรรเงินอุดหนุนแก่พรรค

การเมืองที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คือ มีที่นั่งในรัฐสภาอย่างน้อย 2 ที่  (section 12) 
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9) อำนาจหน้าที่ในการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้ง (section 13) 

10) อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคและการใช้
จ่ายเงินของพรรคการเมือง (section 145) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการตรวจสอบ

และทำการสืบสวนสอบสวนข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของบุคคลหรือองค์กรที่กกต. เห็นว่ามี

ความเหมาะสม (section 146)4 

การกำกับดูแลคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรโดยหลักการแล้วเป็นอิสระจากรัฐบาลและมี 

ความรับผิดชอบโดยตรงต่อรัฐสภา ในทางปฏิบัติแล้ว ตัวแทนของรัฐสภาในการกำกับดูแลคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง คือ คณะกรรมาธิการของประธานรัฐสภา (The Speaker's Committee)  

คณะกรรมาธิการของประธานรัฐสภา ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง การเลือกตั้ง 

และการจัดทำประชามติ ค .ศ . 2000 (Political Parties, Elections and Referendums Act 2000) มี

จำนวน 9 คน โดยมีประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมาธิการ และสมาชิกอื่นประกอบด้วย 

a. สมาชิกรัฐสภาที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลกิจการภายใน (Home Affairs Select 

Committee) 

b. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Home Department) 

c. สมาชิกสภาที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักพระราชวังที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการการปกครอง
ท้องถิ่น (Minister of the Crown with responsibilities in relation to local government) 

d. สมาชิกสภาอื่นอีก 5 คน ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักพระราชวัง 

ทั้งนี้ นอกจากการให้คำแนะนำการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในแต่ละ

ปีงบประมาณ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องส่งรายงานประมาณการงบประมาณและรายจ่ายมาให้

คณะกรรมาธิการของประธานรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา (schedule 1 section 14) นอกจากนี้ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งยังมีหน้าที่ในการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี และส่งให้คณะกรรมาธิการของประธาน

																																																													
4 แก้ไขเพิ่มเติมใน Political Parties and Elections Act 2009, section 2. 
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รัฐสภาตรวจสอบ (schedule 1 section 15) และ คณะกรรมาธิการของประธานรัฐสภายังมีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบรายงานทางบัญชีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (schedule 1 section 18) 

การกำกับดูแลทางการเงินของคณะกรรมการการเลือกตั้งสหราชอาณาจักร 

 ในแง่ของการกำกับดูแลทางการเงินของพรรคการเมืองและนักการเมืองในการรณรงค์หาเสียงนั้น 

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองในการจำกัด

แหล่งที่มาของเงินและการใช้จ่ายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แต่การจำกัดการใช้จ่ายนี้เพิ่งจะออกเป็นบทบัญญัติใน

พระราชบัญญตั ิพรรคการเม ือง การเล ือกตั้ง และการจัดทำประชามติ ค .ศ . 2000 (Political Parties, 

Elections and Referendums Act 2000) (de Sousa, 2005; The Electoral Commission, 2013) 

 โดยในร่างพระราชบัญญัติน ี้ม ีหลายส่วนที่เก ี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทางการเงิน ตั้งแต่การจด

ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องรายงานแผนการทางการเงินของพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับ

การควบคุมทางการเงิน และบังคับให้พรรคการเมืองที่จดจัดตั้งนั้นต้องมีผู้ที่ทำงานเต็มเวลาในการดูแลการ

บัญชีของพรรคอีกด้วย  

 ในแง่การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองนั้น กฎหมายได้จำกดัการใช้จ่ายเงินเพื่อการรณรงค์ทาง

การเมืองซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้  

1) พรรคการเมืองที่ทำการรณรงค์ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภายุโรป และ

สมาชิกสภาสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ  

2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่ทำการรณรงคใ์ห้การสนับสนุนหรือคัดค้านผู้สมัครใน

การเลือกตั้งครั้งเดียวกันนั้น  

3) การรณรงค์ในการจัดทำประชามติ  

โดยช่วงเวลาที่นับว่าเป็นช่วงเวลาของการทำการรณรงค์เรียกว่า “ช่วงเวลาควบคุม” (regulated 

period) โดยช่วงเวลาควบคุมของการเลือกตั้งทั่วไป คือ 365 วันก่อนการเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งอื่น ๆ ส่วน

ใหญ่ประมาณ 4 เดือนก่อนการเลือกตั้ง และช่วงเวลาการทำประชามติระหว่าง 6 สัปดาห์ถึง 4 เดือน ทั้งนี้ ใน

การเลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ. 2010 มีการจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สำหรับเกรทบริเทน (Great Britain) 

ที่ 19 ล้านปอนด์ และ 540,000 ปอนด์สำหรับไอร์แลนด์เหนือ  
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 ส่วนในด้านการรับบริจาคเงินนั้น กฎหมายได้กำหนดผู้ที่สามารถบริจาคเงินได้ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่  

1) ปัจเจกบุคคลที่ลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

2) บริษัทที่จดทะเบียนหรือดำเนินกิจการในสหราชอาณาจักร  

3) สหภาพการค้าที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร  

4) มูลนิธิที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 

5) ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 

6) กลุ่มสมาคมที่มีฐานและดำเนินกิจกรรมในสหราชอาณาจักร 

7) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร (พรรคการเมืองสามารถบริจาคเงินให้พรรค

การเมืองอื่นได้ แต่ไม่สามารถบริจาคเงินให้กับผู้ทำการรณรงค์ที่ไม่ใช่พรรคการเมือง) 

โดยในปี 2009 นั้น จำนวนเงินบริจาคของกลุ่มองค์กรที่มากกว่า 7,500 ปอนด์ต้องรายงานให้แก่

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และส่วนของปัจเจกบุคคลนั้น เงินบริจาคที่ต้องรายงาน คือ 1,500 ปอนด์ 

(The Electoral Commission, 2013, pp. 102-105)  

ทั้งนี้ เงินบริจาคที่มาจากแหล่งภายนอกประเทศและแหล่งที่มานิรนามถือว่าเป็นเงินบริจาคที่ไม่

ถูกต้องตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายของสหราชอาณาจักรไม่ได้จำกัดเพดานขั้นสูงสุดของเงินบริจาค

เอาไว้ นอกจากนี้ ยังมีการอุดหนุนเงินพิเศษให้แก่พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้าน การให้เงินเดือนพิเศษแก่ผู้นำ

ฝ่ายค้าน และมีการให้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานโยบายสำหรับพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกในสภา

ผู้แทนราษฎรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอีกด้วย (Pak-Kwan, 2004) 

จากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าด้วยการกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร เราจะเห็นได้ว่าตัวแบบ

ของสหราชอาณาจักรเป็นตัวแบบที่มีการกำกับควบคุมทางการเงินค่อนข้างมาก แต่ทั้งนี ้การกำกับควบคุม

ทางการเงินของสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ค่อย ๆ เกิดจากพัฒนาการทางการเมืองและฝังรากอยู่ในวัฒนธรรม

และวิถีการปฏิบัติตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ดังนั้น การตรากฎหมายเพื่อทำการควบคุมในวิถีปฏิบัติที่มีอยู่แล้วนั้นจึง

ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอำนาจการกำกับดูแลทางการเงินของพรรคการเมือง 

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและโครงสร้างเช ิงองค ์กรของคณะกรรมการการเล ือกตั้งของท ั้ง

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรทำให้เรามองเห็นตัวแบบ (model) ของการจัดองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับ

ดูแลการเลือกตั้งได้เป็น 2 แบบ ซึ่งอาจแจกแจงความแตกต่างกันได้ในมิติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ 

1) อำนาจหน้าที ่

 จากการพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้งของทั้ง 2 ประเทศแล้ว 

ทำให้เราเห็นตัวแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่จ ัดการเลือกตั้งท ี่แตกต่างกันระหว่างสหราชอาณาจักรและ

สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ตัวแบบของสหรัฐอเมริกานั้น องค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้ง และองค์กร

ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการรณรงค์หาเสียงและรายรับรายจ่ายนักการเมืองเป็นคนละองค์กรกัน โดยสาเหตุ

ที่เป็นเพราะเหตุผลในทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งแต่ช่วงหลังทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมาในสหรัฐอเมริกา การใช้

ประเด็นเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

1. อำนาจหน้าที่ 
เน้นกำกับดูแลทางการเงินเพียงอย่าง

เดียว 

กำกับดูแลทางการเงิน  

และการบริหารจัดการการเลือกตั้ง 

2. ที่มา เสนอชื่อจากวุฒิสภา เสนอชื่อจากสภาผู้แทนราษฎร 

3. คุณสมบัติ 
ไม่มีข้อห้ามเรื่องการดำรงตำแหน่งทาง

การเมือง 

มีข้อห้ามเรื่องการดำรงตำแหน่งทาง

การเมือง 

4. ความรับผิดชอบ ต่อวุฒิสภา ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

5. จำนวน 6 คน 9 คน 

6. การทำหน้าที่กำกับ

ดูแล 
จำกัด กว้างขวาง 
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เงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กำกับ

ดูแลทางการเงินในช่วงทศวรรษที่ 1970 จึงทำให้เกิดการตรากฎหมายการเลือกตั้งระดับประเทศ ค.ศ. 1971 

(The Federal Election Campaign Act of 1971) ซึ่งให้กำเนิด FEC และองค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเรื่อง

การบริหารจัดการการเลือกตั้งเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยหลัง . 

ในขณะที่การเก ิดข ึ้นเช ิงองค ์กรของคณะกรรมการการเล ือกตั้งสหราชอาณาจักรท ีจ่ ัดต ั้งตาม 

พระราชบัญญ ัต ิพรรคการเม ือง การเล ือกตั้ง และการจัดทำประชามติ ค .ศ . 2000 (Political Parties, 

Elections and Referendums Act 2000) เกิดขึ้นภายหลังสหรัฐอเมริกานับร่วมยี่สิบปี โดยเกิดขึ้นภายหลัง

จากที่แนวคิดเรื่ององค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้ง (EMBs) ได้ม ีการเผยแพร่ไปแล้ว ทำให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรมีลักษณะเหมือนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้กันส่วน

ใหญ่ในโลก 

2) ที่มา คุณสมบัติ และหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ 

 แม้ตัวแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งของทั้ง 2 ประเทศจะมีความคล้ายคลึงกัน คือ ฝ่าย

การเมืองเป็นผู้ที่เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาทำงานโดยตรง โดยคำนึงถึงสัดส่วนและความเป็นธรรม

ระหว่างพรรคการเมือง (ให้นักการเมืองกำกับดูแลกันเอง) แต่อย่างไรก็ดี เราอาจพบความแตกต่างในเชิง

รายละเอียดได้ 2 ประการ 

 ประการแรก  องค ์กรท ี่ท ำหน ้าท ีเ่สนอช ื่อของคณะกรรมการการเล ือกต ั้งน ั้นแตกต ่างก ัน 

สำหรับสหราชอาณาจักร องค์กรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว คือ สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ เป็นเพราะการปกครองของ 

สหราชอาณาจักรยึดหลักอำนาจสูงสุดอยู่ที่รัฐสภา (parliamentary supremacy) ซึ่งรัฐสภาในที่นี้ หมายถึง  

สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีอำนาจมาก ส่วนสภาสูงหรือสภาขุนนางในสหราชอาณาจักรไม่มี

บทบาทมากนัก เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นแหล่งอำนาจสูงสุดในสหราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกตั้งที่

เป็นองค์กรอิสระที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนจึงมีหน้าที่ต้องรายงานต่อรัฐสภา 

 ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้น องค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีความรับผิดชอบ คือ วุฒิสภา ทั้งนี้ 

เนื่องจากในการปกครองแบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกานั้น วุฒิสภาเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นตัวแทนของ

มลรัฐต ่าง ๆ ดังน ั้น จึงถ ือว่าเป ็นองค์กรที่ม ีบทบาทสำคัญมากกว่าสภาผู้แทนราษฎร โดยในการเลือก
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คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาถูก

แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ในแง่หนึ่งนับเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่างวุฒิสภา ซึ่งเป็น

สถาบันการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติ และประธานาธิบดี ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองฝ่ายบริหาร 

 ประการที่สอง ในแง่คุณสมบัตินั้น แม้ทั้ง 2 ประเทศจะมีที่มาจากฝ่ายการเมือง แต่จะเห็นได้ว่า

คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรมีลักษณะที่ยึดโยงกับการเมืองน้อยกว่าของ

สหรัฐอเมริกา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค

การเมือง ลูกจ้างของพรรคการเมือง และไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี ในขณะที่คุณสมบัติดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา และ

แม้แต่ประธานกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน คือ นาง Caroline C. Hunter เธอได้ดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานสาธารณะของทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช มา

ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3) จำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 จะเห ็นว ่าจำนวนคณะกรรมการการเล ือกต ั้งของสหรัฐอเมร ิกาม ีจำนวน  6 คน  ซ ึ่งน ้อยกว ่า 

สหราชอาณาจักรที่มีจำนวน 9 คนเป็นอย่างน้อย โดยอาจเป็นเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราช

อาณาจักรมีภารกิจหน้าท ี่ท ี่มากกว่า จึงจำเป ็นต้องม ีคณะกรรมาธิการในจำนวนมากกว่า โดยจำนวน

คณะกรรมการที่เป็นเลขคูข่องสหรัฐอเมริกาอาจทำให้เกิดปัญหาเสียงเท่ากัน (deadlock) ในการลงมติหนึ่ง ๆ 

ดังที่ปรากฎให้เห็นในหลายกรณีได้ 

4) หน้าที่ในการกำกับดูแล 

 ทั้งน ี้ จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งของทั้ง 2 ประเทศมีความแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสหราช

อาณาจักรนั้นมีบทบาทในการกำกับดูแลการรณรงค์ทางการเมืองมาก ในขณะที่ของสหรัฐอเมริกานั้นมีการเข้า

ไปกำกับควบคุมในกรณีสำคัญอย่างจำกัด ทั้งนี้ สาเหตุของความแตกต่างดังกล่าวอาจมาจาก 2 ปัจจัย คือ 
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 ปัจจัยแรกด้านข้อกำหนดทางกฎหมาย กล่าวคือ ในสหรัฐอเมริกานั้นมีระบบการถ่วงดุลอำนาจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีความทางกฎหมายจากศาลสูงสุด ซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการซึ่งมีหน้าที่วินิจฉัยความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามักตีความรัฐธรรมนูญโดย

ยึดหลักการของเสรีภาพมากกว่า ทำให้อำนาจตามกฎหมายของ FEC มีจำกัด  

ในขณะที่ในกรณ ีของสหราชอาณาจักร ซึ่งย ึดหลักการรัฐสภาเป ็นใหญ ่ และรัฐธรรมนูญของ 

สหราชอาณาจักรเป็นรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ทำให้พระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาสามารถตีความ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ยากกว่ากรณีของสหรัฐอเมริกามาก อีกทั้งในตัวกฎหมายก็มีข้อกำหนดที่มีการ

กำกับควบคุมที่เขียนไว้อย่างชัดเจนมากกว่าในกรณีของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสหราชอาณาจักรมีความกว้างขวางกว่า 

 ปัจจัยที่สองด้านเจตจำนงทางการเมือง ซึ่งเราจะเห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการกำกับ

ควบคุมการรณรงค์ที่ต่ำกว่ามาก และมักมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในทางลบ นอกจากสาเหตุด้านข้อจำกัด

ทางกฎหมายอีกประการหนึ่ง คือ แรงจูงใจทางการเมืองจากที่มาของคณะกรรมการ กล่าวคือ คณะกรรมการที่

มีที่มาจากการแต่งตั้งโดยพรรคการเมืองใหญ่ย่อมไม่มีแรงจูงใจที่จะลงโทษการรณรงค์ของเหล่าพรรคการเมือง

ที่แต่งตั้งพวกเขามา ซึ่งจะแตกต่างจากสหราชอาณาจักรที่คณะกรรมการแม้ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่าย

การเมือง แต่จากการกำหนดคุณสมบัติทำให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งมีความใกล้ชิดกับฝ่าย

การเมืองน้อยกว่า  

นอกจากนี้ บรรยากาศทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคมอาจมีผลในการกำหนดรูปแบบของอำนาจหน้าที่ 

การกำกับควบคุม โดยสหราชอาณาจักรซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินในการหาเสียง

ของนักการเมืองอยู่ก ่อนแล้ว ย่อมมีแนวโน้มที่จะทำการกำกับควบคุมมากกว่าสังคมสหรัฐอเมริกา ที่ให้

ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงออกเหนือสิ่งอื่น 

5) การกำกับดูแลด้านการเงินรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  

 ผลจากการศึกษาของพินเตอร ์(Pintor, 2000, pp. 82-83) ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศ 

ต่าง ๆ ในโลกทั้ง 148 ประเทศ พบข้อมูลเรื่องการควบคุมการใช้จ่ายนี้น้อยมาก แต่มีประเด็นที่น่าสนใจติดตาม 
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คือ ในบรรดาประเทศที่ศึกษาส่วนใหญ่รัฐบาลไม่ได้มีได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับพรรคการเมืองเพื่อใช้

สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่จะมีบางประเทศ เช่น สเปน และเบลเยียมที่ให้การสนับสนุนแก่กิจการ

เลือกตั้งแก่พรรคการเมืองในประเทศ แต่จะมีการสนับสนุนเพื่อการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

เลือกตั้ง สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศประชาธิปไตยใหม่อื่น  ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก แอฟริกา 

และเอเชียได้ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองในกรณีนี้  

 นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าแม้จะมีกติกากำหนดไว้ แต่พรรคการเมืองต่าง ๆ ยังได้รับเงินสนับสนุนในการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจากนายทุนหรือภาคเอกชน การใช้จ่ายเกิดเพดานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  

การไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กกต. ภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นกัน จนกระทั่งเกิดข้อครหาถึง 

เรื่องการคอร์รัปชั่นเงินสนับสนุนในส่วนนี้ในห้วงเวลาสองปีที่ผ่านมาในประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นตัวอย่างที่

ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าควรจะยกเลิกการรับความสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทเอกชนดีหรือไม่ 

 ประเด็นเรื่องใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนี้ หากมานับรวมถึงเงินงบประมาณสนับสนุนของรัฐด้วยแล้ว

จะพบว่า รัฐต้องเสียงบประมาณเพื่อการจัดการเลือกตั้งมากเป็นเท่าตัว เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนที่ให้แก ่

พรรคการเมืองเหล่านี้มีจำนวนมากพอ ๆ กับงบประมาณที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ค่า

จัดส่งไปรษณีย์ ค่าการใช้สื่อของรัฐ ค่าบริการสาธารณะของรัฐสำหรับการรณรงค์หาเสียง ค่าใช้จ่ายในการจัด

ประชุม อื่น ๆ เหล่านี้ เป็นต้น ในหลายกรณีจะเห็นว่าพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลอยู่ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐใน

ฐานะรัฐบาลเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงให้กับพรรคการเมืองและผู้สมัครของตนเองอีกด้วย จึงเป็นประเด็นข้อ

ถกเถียงกันมากว่าควรออกกลไกเข้มงวดควบคุมการใช้จ่ายของแต่ละพรรคการเมืองดี หรือจะมุ่งเน้นไปออก

กติกาเพื่อจำกัดการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนของรัฐที่ให้กับพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียง อย่างไรก็

ตาม ประเด็นเหล่านี้ ยังต้องการการศึกษาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดต่อไป     

หลังจากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมและเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแบบของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลทางการเงินของพรรคการเมืองและนักการเมืองของแต่ละ

ประเทศแล้ว บทเรียนที่เราได้อาจไม่ใช่การบอกว่าตัวแบบใดเป็นตัวแบบที่ดีกว่ากัน เพราะองค์กรที่ทำหน้าที่

กำกับดูแลของแต่ละประเทศเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม
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การเมืองนั้น ๆ ดังนั้น การออกแบบองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลที่มีประสิทธิผลนั้น จึงจำเปน็อย่างยิ่งที่จะต้อง

ศึกษาสภาพสังคมวัฒนธรรมของผู้ที่เป็นฝ่ายถูกกำกับดูแลอย่างถ่องแท้ การบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลจึง

จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

2.4 คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย 

หน้าที่ในการจัดการเลือกเลือกตั้งของประเทศไทยโดยแรกเริ่มนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกอง 

การเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะมาเป็น “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในปัจจุบันนี้ มีพัฒนาการ 

มาจาก "คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” หรือที่รู้จักกันในชื่อ 

"องค์กรกลาง” อันเป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานอิสระไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ กับ

การเลือกตั้ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และตรวจสอบการ

เลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม จัดตั้งขึน้ในสมัยรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการ

เลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงปัญหาการซือ้ขายเสียงที่มีอยู่ทั่วไป ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2535 ลงวันที่ 8 

มกราคม 2535 โดยมนีายเกษม สุวรรณกุล เป็นประธาน และ นายโคทม อารียา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ติดตามและสอดส่องดูแลกระบวนการของการเลือกตั้งทั่วไป ให้เป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม 

ต่อมา “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” (Election Commission of Thailand) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า 

"กกต.” (ECT) ได้ถือกำเนิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีสถานะเปน็องค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรจัดการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้งดังกล่าว

ข้างต้น ได้มีการนำมาสู่การจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ให้เป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม และ ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  

ในป  ี2541 ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 จัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 

ขึ้นเป็นครั้งแรก ทำหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเลขาธิการคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และดูแลบังคับบัญชาพนักงานในสังกัด 

รวมทั้งได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
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การเลือกตั้ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทำการ

สรรหาและแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นเป็นหลัก คำนึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การ 

มีส่วนร่วมของสตรี และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา และที่สำคญั คือ ต้องมีความเป็นกลาง

ทางการเม ือง มีความซื่อส ัตย์ส ุจริตเป ็นท ี่ประจักษ ์ และมีค ุณสมบัต ิตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการ 

การเลือกตั้งประจำจังหวัดมวีาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีอำนาจ

หน้าที่หลักในการอำนวยการการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการทำหน้าที่กำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น และสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด การกำกับดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรค

การเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้ง 

เป็นต้น  
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ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2550 รัฐธรรมนูญ 2560 

องค์ประกอบคณะกรรมการ จำนวน 5 คน โดยความเห็นชอบ

ของวุฒิสภา 

จำนวน 7 คน (มาตรา 222) โดย

ความเห็นชอบของวุฒิสภา 

ที่มา มาจากการสรรหาทั้งหมด จากการสรรหา 5 คน และจาก

การคัดเล ือกจากที่ประชุมใหญ ่

ศาลฎีกา จำนวน 2 คน  

วาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง

วาระเดียว 

7 ปี และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง

วาระเดียว 

คุณสมบัติ - มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 

-ส ํา เร ็จ ก า รศ ึก ษ า ไม ่ต ่ํา ก ว ่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

-ม ีค ุณ สมบ ัต ิและไม ่ม ีล ักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา 205 (1) (4) 

(5) และ (6) 

-ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้อง

ก ันและปราบปราม การท ุจร ิต 

แห ่งชาต ิ กรรมการตรวจ เง ิน 

แผ ่น ด ิน  ห ร ือ ก รรมการส ิท ธ ิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ

ตาม พ.ร.ป. กกต. 12 วรรคหนึ่ง 

- มีความรับผิดชอบสูง  
- มีความกล้าหาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม 

- ไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้
อาณ ัต ิของพรรคการเม ือง 

ใด ๆ  

- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

วิธีการสรรหา/คัดเลือก คณะกรรมการสรรหากรรมการ

ก า ร เล ือ ก ต ั้ง จ ํา น วน เจ ็ด ค น

ประกอบด้วย ประธาน ศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา 

ผู้แทนราษฎร ผู้นาํฝ ่ายค้าน ใน

สภาผ ู้แทนราษฎร บ ุคคลซ ึ่งท ี่

ประช ุมใหญ ่ศาลฎ ีกาค ัด เล ือก

จํานวนหนึ่งคน และบุคคล ซึ่งที่

- ลงคะแนนโดยเปิดเผย และ
กรรมการแต ่ละคนบ ันท ึก

เหตุผล (มาตรา 12 วรรค 3) 

- วุฒิสภาลงคะแนนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มี

อยู่ทั้งหมด (มาตรา 12 วรรค

7) 

- กรณ ีท ี่รายใดไม ่ผ ่านความ
เห็นชอบ จะเสนอกลับมาซ้ำ
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ป ระช ุม ใหญ ่ต ุล าก าร ใน ศ าล

ปกครองส ูงส ุดค ัดเล ือกจ ํานวน

หนึ่งคน เป็นกรรมการ ทําหน้าท่ี

สรรหา ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 

230 ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการ

เลือกต้ัง จํานวนสามคน เสนอต่

อประธาน วุฒิสภา 

อีกไม่ได้ (มาตรา 12 วรรค 8) 

อำนาจหน้าที่  ควบคุมและด ําเน ินการจ ัดหรือ

จัดให้มี การเลือกตั้งหรือการสรร

หาสมาช ิกสภาผ ู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้อง

ถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่น แล้วแต่

ก รณ ี ร ว ม ท ั้ง ก า ร อ อ ก เส ีย ง

ประชามต ิ ให ้เป ็นไปโดยส ุจร ิต

และเที่ยงธรรม (มาตรา 235) 

จ ัดการเล ือกต ั้งระด ับประเทศ

ระด ับท ้องถ ิ่น  และการจ ัดทำ

ประชามติ (มาตรา 224) 

 สืบสวนสอบสวนเพ ื่อหาข้อเท ็จ

จริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือ 

ข้อโต้แย้งที่เก ิดขึ้น เกี่ยวกับการ

ป ฏ ิบ ัต ิต าม พ ระ ราชบ ัญ ญ ัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒ ิสภา 

พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิป ร ะ ก อ บ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิป ร ะ ก อ บ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น (พรป. กกต.

อ ำน า จ ส ืบ ส ว น ห ร ือ ไต ่ส ว น 

ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให ้เป ็น 

ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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2550) 

 ส ั่งเพ ิกถอนส ิทธ ิเล ือกต ั้งตามท ี่

กฎหมายบัญญัติ หรือสั่งให้มีการ

เล ือ ก ต ั้ง ให ม ่ห ร ือ อ อ ก  เส ีย ง

ประชามติใหม่ ในหน่วยเลือกตั้ง

ใดหน ่วย เล ือกต ั้งหน ึ่งหร ือท ุก 

หน่วยเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการนับ 

คะแนนใหม่ (พรป กกต.2550) 

อำนาจสั่งดำเนินการ และอำนาจ

สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการ

ออกเสียงประชามติ  

  อำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก

เป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 1 ปี  

(ใบส้ม)  

 ด ูแลการดำเน ินงานของพรรค

การเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ด ูแลการดำเน ินงานของพรรค

การเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  เพกิถอนส ิทธ ิสม ัครร ับเล ือกต ั้ง 

(ใบดำ) เป ็น เวลา 10 ป ี (พรป . 

กกต.) 

อำนาจที่เพิ่มขึ้น  - การสืบสวนหรือไต ่สวน มาตรา 

224 ว ร ร ค ส อ ง  (พ รป .ก ก ต . 

มาตรา 41-43) 

 - ให้อำนาจ กกต. แต่ละคนสั่งระงับ 

ยกเล ิกและส ั่งให ้ม ีการเล ือกต ั้ง

ใหม่ได้ (ใบเหลือง) 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ให้มีครบทุกจังหวัด ไ ม ่ม ี/ ย ก เล ิก  เ ป ล ี่ย น เป ็น

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย 

ดังกล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็น 1 ใน 6 

องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จัดเป็นหน่วยงานที่ปลอดหรือเป็นกลาง

ทางการเมือง เป็นองค์กรกลางหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่จัดการและกำกับดูแลกิจการการเลือกตั้งและการ

บริหารพรรคการเมือง (Pintor, 2000) ทั้งนี้เป ็นไปตามเจตนารมณ์เดิมที่ปรากฏให้ไว้ต ั้งแต่เริ่มแรกตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2560 ให้ครอบคลุม 3  ด้านหลัก ได้แก่  

1) ด้านบริหาร ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตัง้
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 

2) ด้านตุลาการ ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภาที่ทำผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง อันเป็นภารกิจที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากแต่เดิม ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน

พิจารณาคดีของศาล 

3) ด้านนิติบัญญัต ิได้แก่ อำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560, ออนไลน์) 

หากพิจารณาเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน 2560 และ 2550 แล้วจะพบความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นับตั้งแต่โครงสร้างจำนวนคณะกรรมการ 

ซึ่งเดิมกำหนดไว้ให้มีได้เพียง 5 คนเท่านั้น แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนเป็น 7 คน ตาม

มาตรา 222 ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ สามารถประมวลได้ ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นมาใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ ความเข้มข้นของการ

สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็น “คุณสมบัติเทพ” และยังต้องผ่านความ

เห็นชอบของวุฒิสภา ซึ่งในปัจจุบันขณะที่ทำการศึกษานี้ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ อันจะมีผลต่อการกำหนด

วันเลือกตั้งทั่วไปที่จะตามมาได้  

นอกจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีอำนาจเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยที่มีการยุบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจังหวัด และให้มีการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทำหน้าที่แทน ซึ่งจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการ
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สรรหาอีกในรายละเอียด สว่นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นมา คือ อำนาจใน

การสืบสวนหรือไต่สวน มาตรา 224 วรรคสอง (พรป.กกต. มาตรา 41-43) และให้อำนาจ กกต. แต่ละคนสั่ง

ระงับ ยกเลิกและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ (ใบเหลือง) ซึ่งเป็นอำนาจที่สามารถตัดสินใจสั่งการได้เพียงคน ๆ 

เดียวเท่านั้น หากว่ากกต.ใช้อำนาจไปในทางไม่ถูกต้องแล้วจะสามารถสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการ

เลือกตั้งใหม่ได้ และเพื่อความชัดเจน กฎหมายได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการกำหนด

วันเลือกตั้งทั่วไปเพ่อประกันไม่ให้มีการโยนอำนาจนี้ไปมาเหมือนดังเช่นที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา   

2.5 เงินที่ใช้ในทางการเมืองและการกำกับควบคุม 

 “เงิน” ถือเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่ที่ใช้ใน

การให้ได้มา ซึ่งสินค้าและบริการต่าง ๆ และยังเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เงินก็ถือเป็นทรัพยากรที่เป็นส่วนสำคัญ

ในการขับเคลื่อนการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับ

ระบอบประชาธิปไตยนั้น มีงานศึกษาของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาระบบเลือกตั้งนานาชาติ (The International 

Foundation for Electoral Systems/IFES) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเงินกับการเมืองไว้ว่า  

เงินอาจช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันในสนามการเมืองสามารถส่งสารทางการเมืองถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ได้ แต่ด้วยทุนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ไม่เท่ากันก็อาจทำลายการแข่งขันเช่นกัน นอกจากนี้

หลังจากที่การเลือกตั้งจบลง  เงินยังอาจทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิผลของพลเมือง แต่ก็

อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับฟังผู้ท ี่ม ีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งที่

นักการเมืองเลือกที่จะทำ แต่ยังส่งผลถึงประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณของรัฐด้วย และ

สุดท้าย ฐานะทางการเงินที่มั่นคงของพรรคการเมืองและนักการเมืองยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรับ

เงินที่มาจากแหล่งเงินผิดกฎหมาย แต่ภายใต้อิทธิพลของเงินในการเมืองก็อาจทำให้เกิดวงจรอุบาทว์

ของการคอร์ร ัปชั่นและทำให้สาธารณะเสื่อมความเชื่อม ั่นต ่อระบบการเมืองทั้งระบบเช่นกัน 

(Ohman ed., 2013) 

ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า เงินที่ใช้ในทางการเมืองนั้น อาจส่งผลทั้งแง่บวกและลบใน 4 แง่มุม คือ มุมมองที่

ช่วยใหก้ารเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรม ในแง่ของการบริหารปกครองที่มีประสิทธิผล มุมมองของประชาธิปไตย 

และมุมมองของการทุจริตคอรัปชั่น และเมื่อแง่มุมทางการเงินทีใ่ช้ในทางการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
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ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในบริบทใหม่ที่เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จึงไม่มีกฎหมายหรือมาตรการกำกับดูแลใดใดที่จะมีประสิทธิผลได้ตลอดเวลา ดังนั้น กฎหมาย

และมาตรการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และ “ปฏิรูป” อยู่เสมอ 

คำนิยามของคำว่า “เงินที่ใช้ในทางการเมือง” (Political Finance) 

 โดยทั่วไปแล้ว เงินมีบทบาทที่สำคัญตามที่เข้าใจกันทั่วไปในทางการเมืองครอบคลุมหลายกิจกรรม 

ได้แก ่

• เงินของบุคคลที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
• เงินที่พรรคการเมืองใช้ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
• เงินขององค์กรที่ถึงแม้ว่าทางกฎหมายจะแยกเป็นคนละองค์กร แต่ในทางปฏิบัติเป็นแนวร่วม
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับพรรคการเมืองและ/หรือนักการเมือง เช่น มูลนิธิ 

• เงินที่ใช้ในการวิ่งเต้น (lobbying) ทางการเมือง 

• ค่าใช้จ่ายของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โฆษณาทางการเมือง ทั้งที่เกิดขึ้นโดยการว่าจ้างและ
โดยสมัครใจของสื่อนั้นเอง 

• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีความทางการเมือง 
• ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามหรือ “ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” ที่ใช้ในการรณรงค์ทางการเมือง 

• กิจกรรมของนักการเมืองและบุคคลทางการเมืองอื่น 

ถึงแม้จะสามารถสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินของพรรคการเมืองมาได้อย่างคร่าว ๆ ดังที่ได้กว่า

มาแล้วนี้ แต่ในทางปฏิบัติ การนิยามเรื่อง “เงิน” ที่ใช้ในทางการเมืองยังคงเป็นปัญหา โดยเฉพาะในการออก

กฎหมายและการบังคับใช้ เช่น เมื่อมีกฎหมายกำหนดเพดานการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงของ

นักการเมืองแล้ว ในกรณีที่มีบุคคลที่สามเป็นผู้จ่ายเงินจะถูกรวมอยู่ในการใช้จ่ายเงินทางการเมืองซึ่งมีเพดาน

การใช้จ่ายหรือไม่ หรือการนิยามคำว่า “เงิน” จะนับรวมเฉพาะเงินที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวหรือรวมมูลค่า

ของการบริจาคอื่น ๆ ด้วย เช่น การบริจาคสิ่งของ หรือการให้พื้นที่สื่อ ดังนั้น คำว่า “การเงินทางการเมือง” 

จึงอาจไม่ได้หมายความถึง “เงินที่เป็นตัวเงิน” ที่ใช้ในทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ยังอาจต้องรวมถึงสิ่ง 

ที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงิน ซึ่งรวมถึงการให้บริการของมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปด้วย 
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นอกจากนี้ ปัญหาอีกประการในการนิยามคำว่าการเงินในทางการเมืองคือปัญหาที่ว่าการเงินทางการ

เมืองที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนั้นหมายถึงเงินที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (money for electioneering) 

เพยีงอย่างเดียว ซึ่งเงินในการหาเสียงเลือกตั้งคือเงินที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือ

คนกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองอื่นเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่จากประสบการณ์ทั่วโลกนั้น พรรค

การเมือง คือ หน่วยหลักที่เป็นผู้ใช้จ่ายเงินทางการเมือง ดังนั้น จึงเป็นปัญหาว่าเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

ประจำวันของพรรคและเงินที่ใช้ในการวิจัยนโยบายของพรรคการเมืองนั้นจัดว่าเป็นเงินที่ใช้ในทางการเมือง

หรือไม่ ซึ่งในการให้ความหมายของการเงินที่ใช ้ในทางการเมืองนั้น IFES เสนอให้แบ่งความหมายของ 

“การเงินทางการเมือง” ได้เป็นสองนัย คือ ความหมายอย่างแคบ ซึ่งอาจหมายรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และความหมายอย่างกว้าง ซึ่งรวมเงินค่าใช้จ่ายทั้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

กิจกรรมทั่วไปของพรรคการเมืองและเงินที่ใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

การกำกับควบคุมเงินที่ใช้ในทางการเมือง 

จากที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดงให้เราเห็นว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทาง

ของระบอบประชาธิปไตย การกำกับดูแลทางการเงินเพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมืองใช้เงินอย่างถูกต้อง

เหมาะสมจึงมีความสำคัญ สำหรับแนวทางในการกำกับดูแลทางการเงินนั้น The International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)5 ซึ่งเป็นสถาบัน/องค์การระหว่างประเทศที่

ส่งเสริมและช่วยเหลือการพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน ได้นำเสนอกรอบกว้าง ๆ ไว้ 4 แนวทาง 

																																																													
5 เกิดจากการรวมตัวของประเทศทั้งหมด 14 ประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 1995 ณ กรุง 

สตอกโฮล์มได้แก่ ประเทศสวีเดน ออสเตรีย บาร์บาดอส เบลเยี่ยม ชิลี คอสตาริกา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ 

อินเดีย เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และสเปน สถาบันนี้มีความมุ่มมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมประเทศต่าง ๆ 

ในการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมหลัก 4  ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างฐานข้อมูลและการ

บริการข้อมูล (2) งานวิจัย (3) สร้างและกำหนดแนวทางการทำงาน และ (4) การให้คำปรึกษาและการบรกิาร

สร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย สถาบันนี้บริหารงานรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก/

กรรมการบริหารจำนวน 9-15 คน มาจากการแต่งตั้งตามความสามารถมากกว่าจะเป็นตัวแทนของแต่ละ

ประเทศ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันนี้  https://www.idea.int  
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ในเรื่องข้อห้ามของแหล่งที่มา งบประมาณของรัฐ ข้อห้ามในการใช้จ่าย และการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งป

แนวทางเหล่านี้ประเทศไทยได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ แต่ละแนวทางมีรายละเอียด ดังนี้ 

(Falguera, Elin; Jones, Samuel; and Ohman, Magnus, ed., 2014) 

1) การจำกัดและห้ามการรับบริจาคเงินจากแหล่งที่มาบางแหล่ง  

การจำกัดการรับบริจาคเงินนั้น โดยเหตุผลเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริจาคสามารถมีอิทธิพลบางอย่าง

ซึ่งอาจทำให้กระบวนการในระบอบประชาธิปไตยเสียหายได้ โดยประเทศส่วนมากมักเป็นการห้ามการบริจาค

จากหน่วยงานของรัฐ จากแหลง่บริจาคต่างประเทศ และแหล่งที่ระบุที่มาไม่ได้ มีประเทศส่วนน้อยเท่านั้น 

ที่ห้ามการรับบริจาคเงินจากองค์กรเอกชน เช่น บริษัทหรือสหภาพแรงงาน และทางปฏิบัติการกำกับดูแลโดย

การควบคุมผู้บริจาคเงินหากมีความเข้มงวดเกินไปผู้บริจาคอาจแสวงหาช่องทางอื่นในการบริจาคเงินได้ ระดับ

ของการควบคุมการบริจาคที่ดี จึงควรคำนึงถึงเป้าหมายทางการเมืองของการออกกฎหมายและบริบทที่เป็น

จริงที่ผู้เล่นทางการเมืองจะสามารถแสวงหาเงินทุนเพื่อใช้ในทางการเมืองได้ โดยผู้บริจาคเงินที่ถูกห้ามและ

เหตุผลรองรับสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงผู้ที่ถูกห้ามบริจาคเงินและเหตุผลรองรับ 

ผู้บริจาคเงินที่ถูกห้าม เหตุผลรองรับ 

1) องค์กรจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันอิทธิพลของต่างประเทศและรักษาหลักการการกำหนด

ชะตาชีวิตตนเองของรัฐชาติ 

2) บริษัท/ภาคธุรกิจ เพ ื่อจำกัดอิทธิพลทางการเงิน; เพ ื่อประกันความเป็นอิสระของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองจากกลุ่มผลประโยชน์ 

3) องค์กรของรัฐหรือกึ่งรัฐ เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อเป้าหมายทางการเมือง 

4) สหภาพแรงงาน (รวมถึงองค์กร

ตามกฎหมายอ ื่น  ๆ  เช ่น  สมาคม 

มูลนิธิ)  

เพื่อป้องกันอิทธิพลจากกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ; การห้ามสหภาพ

แรงงานบริจาคเงินในบางประเทศเกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลกับการ

ห้ามการบริจาคเงินโดยบริษัท 

5) บริษัทคู่สัญญากับรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการหวังผลตอบแทนจากการบริจาค 

6) แหล่งที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อประกันความโปร่งใสทางการเงินของพรรคการเมือง และเพื่อ 

ทำให้การตรวจสอบทางการเงินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) การบริจาคทางอ้อม เพ ื่อทำให ้การตรวจสอบติดตามเป ็นไปได้ง ่ายขึ้น บางประเทศ 

ห้ามการบริจาคเงินที่ทำผ่านบุคคลหรือองค์กรอื่น 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Ohman. Magnus. (2014). “Getting the Political Finance System Right.” in 

Elin Falguera, Samuel Jones, Magnus Ohman. ed. (2014). Funding of Political Parties and 

Election Campaigns: A Handbook on Political Finance. Stockholm: International IDEA. 
 

2) งบประมาณของรัฐ  

แหล่งที่มาในเบื้องต้นของเงินที่ใช้ในทางการเมือง คือ เงินจากงบประมาณของรัฐ ซึ่งหากมีการใช้อย่าง

ถูกต้องแล้วอาจทำให้เกิดผลทางบวกต่อระบบการเมืองโดยรวมได้ โดยวัตถุประสงค์หลักของเงินสาธารณะที่

สนับสนุนพรรคการเมืองและนักการเมืองนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก 2 วัตถุประสงค์ด้วยกัน คือ 1) เพื่อช่วยให้กลุ่ม

ทางการเมืองมีศ ักยภาพในการทำการหาเสียงเลือกตั้งได ้และทำให้ระบบการเมืองได้น ักการเมืองและ

นักการเมืองที่หลากหลายยิ่งขึ้น 2) เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำกันในการรณรงค์หาเสียงระหว่างผู้ลงสมัคร 

รับเลือกตั้งที่มีทุนมากและมีทุนน้อย โดยการลดความเหลื่อมล้ำนี้ต้องทำควบคู่กับการควบคุมด้านรายรับและ

รายจ่ายด้วยจึงจะมีประสิทธิผล โดยวิธีการสนับสนุนและข้อควรพิจารณาสามารถดูได้จากตารางที่ 4 และ 5 
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นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนโดยงบประมาณของรัฐอาจไม่ทำโดยตรงก็ได้ เช่น การจัดพื้นที่สื่อให้

พรรคการเมืองได้โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการลดภาษีสำหรับผู้บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองหรือ

นักการเมือง ซึ่งการสนับสนุนทางอ้อมเหล่านี้มีข้อดีคือการประหยัดงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน 

แต่ปัญหาของวิธีการเหล่านี ้คือ การสนับสนุนที่รัฐบาลจัดให้อาจไม่ตรงกับความต้องการใช้ทรัพยากรของ 

พรรคการเมืองและนักการเมือง 

ตารางที่ 4 แสดงหลักเหตุผลและข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินของรัฐ 

เพื่อสนับสนุนทางการเมือง 

หลักเหตุผล ข้อคิดเห็น 

1) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพลังทางการเมืองทุกกลุ่มให้

มีความสามารถในการทำการรณรงค์เลือกตั้งได้ 

ระดับของความหลากหลายทางการเมืองที่พึงประสงค์

ขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อการเมือง 

2) ลดอิทธ ิพลของความแตกต่างทางการเง ิน

ระหว่างพรรคการเมือง/ผู้สมัครที่ไม่มีทุนทรัพย์ 

และพรรคการเมือง/ผู้สมัครที่ร่ำรวย 

แต่ถ้าการให้เงินทุนสาธารณะไม่มีเงินบริจาค/การระดุม

ทุนร่วมด้วย ปัญหาเรื่องความแตกต่างกันของฐานะก็ไม่

ถูกแก้ไขไปโดยสมบูรณ์อยู่ดี 

3) กระตุ้นพฤติกรรมที่ดีของผู้รับเงิน การให ้โอกาสในการเข ้าถ ึงแหล ่งเง ินท ุนสาธารณะ

สามารถเป็นวิธ ีการที่ม ีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้

พรรคการเม ืองจ ัดทำรายงานทางการเงิน , ส่งเสริม

บทบาทผู้หญิง, ฯลฯ แต่ก็อาจลดความเป็นอิสระของ

พรรคการเมืองจากรัฐลง 
	

ตารางที่ 5 แสดงข้อพิจารณา และข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินของรัฐ 

เพื่อสนับสนุนทางการเมือง  

ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

การกำหนดคุณสมบัติ

ผ ู้ท ี่สมควรได ้ร ับเง ิน

สนับสนุน 

ได้เท่ากันทุกพรรค มีความหลากหลายทางการเมืองสูง แต่มีความเสี่ยงจาก

การใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างกระจัดกระจายและ

สิ้นเปลือง 

จ ัด ส รรต ามส ่วน แบ ่ง ประก ันว ่าการเข ้าถ ึงแหล ่งเง ินท ุนจำก ัดอย ู่ท ี่พรรค
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ตารางที่ 5 แสดงข้อพิจารณา และข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินของรัฐ 

เพื่อสนับสนุนทางการเมือง  

ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

คะแนนท ี่ได ้ร ับ ในการ

เลือกตั้ง 

การเม ืองท ี่ได ้ร ับการย ืนย ันจากการสน ับสน ุนของ

สาธารณะแล้วในบางระดับ 

จากส่วนแบ่งในรัฐสภา กันพรรคการเมืองที่ไม่มีนัยยะสำคัญออกจากการรับเงนิ 

แต่ทำให้กลุ่มพลังทางการเมืองใหม่ ๆ เกิดขึ้นยาก 

จ าก จ ำน วน ผ ู้ท ี่ส ่งล ง

สมัครรับเลือกตั้ง 

ประก ันว ่าเง ินสน ับสน ุนจะจำก ัดอย ู่เฉพาะพรรค

การเมืองที่มีความกระตือรือร้นในการเลือกตั้ง 

เกณฑ์ในการจัดสรร

เงินสนับสนุน 

พรรคการเม ือ งท ี่ผ ่าน

คุณสมบัติทุกพรรคได้รับ

เงินเท่ากัน 

สนับสนุนความหลากหลาย แต่อาจทำให้พรรคการเมือง

มีความกระจัดกระจาย และมีความเสี่ยงต่อการใช้เงิน

สาธารณะอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

จากจำนวนคะแนนเสียง

หรือจำนวนที่น ั่งท ี่ได ้ใน

การเลือกตั้ง 

เชื่อมโยงการสนับสนุนทางการเงินกับความนิยมในการ

เลือกตั้ง แต่ทำให้การเมืองที่ใหญ่ที่สุดได้รับเงินจำนวน

มากที่สุด 

จากจำนวนผู้ลงสมัครรับ

เลือกตั้ง 

พรรคการเมืองที่มีความกระตือรือร้นมากจะได้รับเงิน

สนับสนุนมาก แต่จำนวนผู้ที่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งอาจ

ไม่ใช้ตัวชี้วัดความกระตือรือร้นที่ดี 

ให ้พรรคการเม ืองท ี่หา

ร า ย ไ ด ้ค ร อ บ ค ล ุม

รายจ่ายมากที่สุด 

เพือ่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองระดมทุนด้วยตัวเองใน 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่พรรคที่ใกล้ชิดกับกลุ่ม

ผลประโยชน์อาจได้รับประโยชน์มากกว่า 

ช ่วงเวลาในการให ้

เง ินสนับสนุน (ก่อน

หรือหลังการเลือกตั้ง 

หรือตามระยะเวลา) 

ตามระยะเวลา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพรรคการเมืองระหว่าง

การเลือกตั้ง แต่อาจไม่มีผลถ้าวัฒนธรรมทางการเมือง

ของพรรคการเมืองอ่อนแอ 

ก่อนการเลือกตั้ง พรรคการเม ืองสามารถนำเง ินสน ับสน ุน ไปใช ้ใน 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ แต่จำนวนเงินที่จัดสรร

ตามเกณฑ์อาจไม่สอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบัน 
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ตารางที่ 5 แสดงข้อพิจารณา และข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินของรัฐ 

เพื่อสนับสนุนทางการเมือง  

ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

หลังการเลือกตั้ง เงินจัดสรรตามคะแนนนิยมในปัจจุบัน แต่อาจทำให้

พรรคการเมืองระดมทุนก่อนเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

เพื่อหวังได้รับเงินคืนจากกองทุนของรัฐในภายหลัง 

จำนวนเงินทุน เป ้าหมายทางการเมือง

ของกองท ุนสน ับสน ุน

พรรคการเมืองคืออะไร?  

หากให้เงินสนับสนุนน้อยเกินไปอาจไม่มีผลกระทบต่อ

พรรคการเมือง แตถ่้าให้เงินสนับสนุนมากเกินไปอาจ

เป็นการลดความเชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืองกับ

สาธารณะ 

เง ื่อ น ไข ขอ ง เง ิน ท ี่

ได้รับการสนับสนุน 

ใช้ในการเลือกตั้งหรือใน

ก ิจกรรมท ี่ไม ่เก ี่ยว ก ับ

การเลือกตั้ง 

ในบางประเทศอนุญาตการใช้เงินทุนสาธารณะในการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง, บางประเทศหา้มใช้เงินส่วนนี้

ไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ขึ้นอยู่ก ับมุมมองทางการ

เมืองของแต่ละประเทศ 

ค ว า ม เช ื่อ ม โ ย ง ก ับ

เป ้า ห ม าย  เช ่น  เพ ื่อ

ส ่งเสริมความเท ่าเท ียม

ทางเพศ 

เงินทุนสนับสนุนสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายทางบวก

ได้ เช่น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อส่งเสริม

บทบาทคนรุ่นใหม่ เพื่อทำการวิจัยทางนโยบาย แต่ก็มี

ข้อวิจารณ์ว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของพรรคการเมือง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Ohman. Magnus. (2014). “Getting the Political Finance System Right.” in 

Elin Falguera, Samuel Jones, Magnus Ohman. ed. (2014). Funding of Political Parties and 

Election Campaigns: A Handbook on Political Finance. Stockholm: International IDEA. 

 

3) การห้ามและจำกัดการใช้จ่ายบางประเภท 

โดยทั่วไปแล้ว ทุกประเทศมักมีกฎหมายห้ามการใช้จ่ายเงินเช่นการซื้อเสียงและการใช้ทรัพยากรของ

รัฐในการรณรงค์ทางการเมือง และมีบางประเทศที่ห้ามการใช้สื่อโทรทัศน์ในการโฆษณาทางการเมือง แต่การ

ห้ามและจำกัดการใช้จ่ายอื่น ๆ  นั้นวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพื่อเพื่อป้องกันความได้เปรียบเสียเปรียบของ

นักการเมืองที่เข้าถึงแหล่งทุนและไม่เข้าถึงแหล่งทุนไม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันจนเกินไป โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่ง ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้นำพรรคการเมืองนำเงินส่วนตัวมาใช้ทางการเมือง ถึงแม้ว่าเขาจะ

ปฏิเสธว่าเงินที่ใช้นั้นไม่ได้เป็นไปโดยมีข้อผูกมัดเรื่องความมีอิทธิพลเหนือสมาชิกพรรคก็ตาม  

หากพิจารณาดูประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ มีเพียงประมาณร้อยละ 30 ทีม่ีข้อกำหนดห้ามและจำกัด 

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการใช้จ่ายเงินในทางการเมือง และประมาณร้อยละ 40 ที่ห้ามและจำกัดการใช้จ่ายเงิน

บางประเภทของพรรคการเมือง นอกจากการพิจารณาว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปโดยพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองแล้ว การใช้จ่ายของบุคคลภายนอกก็เป็นที่ถกเถียงว่าเข้าข่ายว่าควรมีข้อจำกัดเรื่องการใช้จ่ายเงิน

ในทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งแนวทางที่ดีที่สุดอาจเป็นการห้ามองค์กรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้จ่ายเงินเพื่อทำ

การรณรงค์ แต่การกระทำเช่นนี้ก็อาจถูกมองได้ว่าขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ประเทศส่วนใหญ่จึงยังไม่มี

ข ้อห้ามบุคคลภายนอกในการใช้จ่ายเงินทางการเมือง ซึ่งหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาว่าด้วยการใช้จ่าย 

ทางการเมืองสามารถดูได้จากตารางที่ 6 และ 7  

ตารางที่ 6 แสดงหลักเหตุผล และข้อคิดเห็นต่อข้อห้ามและการจำกัดการใช้จ่ายเงิน 

เพื่อการรณรงค์ทางการเมือง 

หลักเหตุผล ข้อคดิเห็น 

1) ลดความได้เปรียบของผู้สมัครที่

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

การจำกัดการบริจาคอาจช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้ดีกว่า 

(หากการจำกัดเป็นตัวชี้วัดถึงจำนวนเงินที่ผู้สมัครสามารถนำไปใช้

ได้) การจำกัดจำนวนเงินที่ใช้จ่ายอาจนำมาใช้สำหรับพรรคการเมือง

และผู้สมัครที่สามารถระดมทุนได้เป ็นจำนวนมากจากผู้บริจาค

จำนวนน้อยหลายคน และการบริจาคเงินนั้นอาจถูกพิจารณาว่ามา

จากการใช้จ่าย 

2) ลดจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายไป

ในการเลือกตั้งลง 

การใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการเลือกตั้งหลายครั้งอาจถูกมองว่า

เป็นเรื่องไม่เหมาะสมในประเทศที่มีความยากจนและอาจเป็นการ

ลดความเชื่อมั่นในตัวพรรคการเมืองและผู้สมัคร 
	

ตารางที่ 7 แสดงข้อพิจารณา และข้อคิดเห็นต่อข้อห้ามและการจำกัดการใช้จ่ายเงิน 

เพื่อการรณรงค์ทางการเมือง 
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ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

1. การ

คำนวณ 

กำหนดอย่างตายตัว 

(เช ่น กำหนดให้ใช้จ ่ายได้ 1000 ดอลลา่ร์

สหรัฐ/ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 1 คน) 

เข ้าใจง ่าย แต ่ไม ่ได ้นำความหลากหลาย

ซับซ้อนของแต่ละเขตพื้นที่มาคิดคำนวณ

ด้วย 

ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเขต 

(เช่น ใช้จ่ายได้ 1 ดอลล่าร์/1 คะแนนเสียง

เลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งหนึ่ง ๆ) 

เปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายในการใช้

จ่ายในแต่ละเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งใหญ่

อาจต้องใช้เงินมากกว่า) แต่ยังไม่คำนึงถึง

ขนาดทางภูมิศาสตร์ของเขตเลือกตั้ง 

2. การ

กำหนด

เพดาน

จำนวนเงินที่

ใช้จ่ายได้ 

กำหนดเง ินท ี่เป ็น เพดานใช ้จ ่ายได ้อย ่าง

ตายตัว 

เข้าใจง่าย แต่มูลค่าของจำนวนเงินที่ใช้จ่าย

ได้อย่างแท้จริงอาจปรับลดลงในอนาคตจาก

อัตราเงินเฟ้อ  

กำหนดให้เพดานเงินที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นตาม

ดัชนีค่าแรงขั้นต่ำ 

ปรับขึ้นโดยอัตโนมัติตามอัตราเงินเฟ้อโดยมี

สมมติฐานว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นไปตามอัตรา

เงินเฟ้อ 

กำหนดให้เพดานเงินที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นตาม

ดัชนีค่าแรงเฉลี่ย 

ปรับขึ้นโดยอัตโนมัติตามอัตราเงินเฟ้อ โดย

เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลน้อยกว่า แต่ต้อง

อาศัยแหล่งข้อมูลสถิติที่เชื่อถือได้ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Ohman. Magnus. (2014). “Getting the Political Finance System Right.” in 

Elin Falguera, Samuel Jones, Magnus Ohman. ed. (2014). Funding of Political Parties and 

Election Campaigns A Handbook on Political Finance. Stockholm: International IDEA. 
 

4) การจัดทำรายงานทางการเงิน 

การจัดทำรายงานทางการเงินถือเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการกำกับดูแลทางการเงินของพรรค

การเมืองเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองรับรู้ข้อมูลว่าเงินที่ถูกใช้นั้นมีที่มาอย่างไรและมีรายจ่ายไปกับสิ่งใด 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานทางการเงินมี 2 ประการ คือ 1) เพื่อเพิ่มระดับความโปร่งใสตามแนว

ทางการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอรัปชั่น (UNCAC) ซึ่งข้อมูลทางการเงินมีผลต่อการ

ตัดสินใจของสาธารณชนและผู้เลือกตั้ง และ 2) รายงานทางการเงินช่วยให้ผู้ที่มีอำนาจในการกำกับควบคุม
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สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของนักการเมืองและพรรคการเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น ประเทศ

ส่วนมากในโลก จึงมักมีข้อกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำรายงานทางการเงิน โดยประเด็นที่พึงพิจารณาใน

การจัดทำรายงานทางการเงิน คือ การรักษาสมดุลระหว่างการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสกับการปกป้อง

สิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของผู้บริจาคเงิน ซึ่งหลักเหตุผลและข้อพิจารณาสำหรับแนวทางการ

จัดทำรายงานทางการเงินนั้นสามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 8 และ 9 

ตารางที่ 8 แสดงหลักเหตุผล และข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน 

หลักเหตุผล ข้อคิดเห็น 

1. เพ ิ่มระดับความโปร่งใสในการใช้เง ินทาง

การเมือง 

รายงานทางการเงินจำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้การใช้เงิน

ในทางการเมอืงมีความโปร่งใสมากขึ้น 

2. ช่วยให้ความสะดวกในการกำกับดูแล การกำกับดูแลทางการเงินที่มีประสิทธิผลนั้นเกิดขึ้นไม่ได้

ถ้าไม่มีรายงานทางการเงิน 

	

ตารางที่ 9 แสดงข้อพิจารณา ทางเลือกและข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน 

ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

1 . ความถ ีใ่นการส ่ง

รายงานทางการเงิน 

รายงานทางการเงินที่

ต้องส่งตามช่วงเวลา 

ม ักใช ้ในประเทศท ี่พรรคการเม ืองม ีการทำก ิจกรรม

ระหว่างสมัยเลือกตั้ง และการที่ต้องมีรายงานทางการเงิน

เป็นประจำนั้นช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงการกำกับดูแล

ทางการเงินด้วยการระดมทุนและใช้จ่ายในช่วงก่อนและ

หลังสมัยเลือกตั้งได้ 

รายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับการใช้เงินใน

ก า ร ร ณ ร ง ค ์ท า ง

การเมือง 

ในประเทศที่รายงานทางการเงินต้องส่งตามช่วงเวลานั้น 

ข้อมูลการใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์เลือกตั้งอาจไม่มีการ

เปิดเผยในช่วงเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพิจารณา 

การมีรายงานทางการเงินช่วงเลือกตั้งช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้

เลือกตั้งในการประกอบการตัดสินใจ แต่อาจเป็นไปได้

ยากในทางปฏิบัติสำหรับบางประเทศเนื่องจากปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลกร 
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ตารางที่ 9 แสดงข้อพิจารณา ทางเลือกและข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน 

ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

2 . อ งค ์ก รท ี่ต ้อ งส ่ง

รายงานทางการเง ิน 

(ประเทศโดยมากม ัก

ก ำ ห น ด ให ้ต ้อ ง ส ่ง

มากกว่า 1 ทางเลือก) 

พรรคการเมือง ถึงแม้เงินส่วนมากมักถูกระดมทุนและใช้จ ่ายโดยผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้ง แต่ข้อมูลทางการเงินของพรรคการเมือง

ก็มีความสำคัญต่อการสร้างความโปร่งใส  

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในประเทศท ี่ระบบเล ือกต ั้งให ้ความสำค ัญก ับพรรค

การเมืองมากกว่าตัวบุคคล ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมักไม่มี

ข้อกำหนดให้ต้องส่งรายงานทางการเงิน แต่นั่นอาจลด

ความโปร่งใส และทำให้การลงโทษผู้สมัครรายบุคคล

เป็นไปได้ยากมากขึ้น 

อ ง ค ์ก ร ภ า ย น อ ก 

(Third parties)  

ข้อมูลสำหรับองค์กรภายนอกที่ใช้จ่ายเงินในช่วงเลือกตั้งก็

ถือว่ามีความสำคัญในการสร้างความโปร่งใส แต่ความ

ยากอย ู่ท ี่การกำหนดว่าใครค ือองค ์กรภายนอกท ี่ใช ้

จ่ายเงินทางการเมือง 

3 . ข ้อ ม ูล ใด ท ี่ต ้อ ง

ร า ย ง าน  (ป ร ะ เท ศ

โดยมากมักกำหนดให้

ต ้อ ง ส ่ง ม า ก ก ว ่า  1 

ทางเลือก) 

รายรับ แหล่งที่มาของรายรับของพรรคการเมืองและการรณรงค์

หาเสียงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

เลือกตั้งในการประเมินพรรคการเมืองและนักการเมือง 

รายจ่าย ในประเทศส ่วนใหญ ่กำหนดให ้พรรคการเม ืองและ

นักการเมืองต้องรายงานรายจ่าย ซึ่งช่วยในการควบคุม

ไม่ให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินเกินเพดานและช่วยให้ผู้มี

สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประเมินว่านักการเมืองใช้จ่ายเงิน 

(ซึ่งบางส่วนเป ็นเงินสาธารณะจากกองทุนสนับสนุน) 

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

สินทรัพย์และหนี้สิน ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้ส ินช่วยทำให้สามารถ

ประเมินได้ง่ายว่านักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนและ

มีความร่ำรวยขึ้นอย่างผิดปกติหรือไม่ 

4. ข้อมูลทางการเงินใด

ในรายงานที่เปิดเผยสู่

ไม่เปิดเผย ในบางประเทศที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็น

ส่วนตัวมากกว่าความโปร่งใส รายงานทางการเงินจะถูก
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ตารางที่ 9 แสดงข้อพิจารณา ทางเลือกและข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน 

ข้อพิจารณา ทางเลือก ข้อคิดเห็น 

สาธารณะ เก็บไว้ในองค์กรที่เป็นผู้รับรายงาน 

เฉพาะส่วนที่เป็นสรุป หลายประเทศเลือกเปิดเผยเฉพาะส่วนที่เป็นบทสรุป ซึ่ง

อาจทำให้สร้างความโปร่งใสได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ข ้อ ม ูล ท ั้ง ห ม ด ท ี่

รายงาน 

การรายงานข้อมูลทางการเงินทั้งหมดอาจช่วยสร้างความ

โปร่งใสได้ แต่ต้องมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัว

ของผู้บริจาคเงินรายย่อยด้วย 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Ohman. Magnus. (2014). “Getting the Political Finance System Right.” in 

Elin Falguera, Samuel Jones, Magnus Ohman. ed. (2014). Funding of Political Parties and 

Election Campaigns A Handbook on Political Finance. Stockholm: International IDEA. 

 



	

	

บทที ่3  
ผลการศึกษา 

บทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกำกับดูแล 
กองทุนเพื่อพัฒนาการเมืองของพรรคการเมืองไทย 

 
ในบทนี้จะเป็นการรายงานผลการศึกษาถึงบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในใช้

อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลพรรคการเมืองไทยในเรื่องของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ข้อมูลที่ได้ในส่วนนี้มาจากการเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 และ 2560 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง 2554 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการ
บริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และการสัมภาษณ์
ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมือง การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพรรคการเมืองจากผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เปน็ต้น โดยจะได้กลา่วถึงพัฒนาการที่มาของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง ชี้ให้เห็นถึงหน่วยงานที่หน้าที่ในการกำกับดูแลกองทุนฯ อำนาจหน้าที่ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิม มาสู่กติกาใหม่ 2560 นี้ สะท้อนให้เห็นความคิดเห็นของผู้บริหาร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง1 และตัวแทนพรรคการเมืองที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งนี้ ตามลำดับ 

ในประเทศไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บทเฉพาะกาล 
มาตรา 328 ได้บัญญัติในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2541 มาตรา 56 ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ดำเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยรัฐให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรค
การเมืองในการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรค ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือทำประโยชน์ในรูปแบบ
อื่นทางการเมืองตามที่กฎหมายจะระบุไว้ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อมาในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 73 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติ
																																																								
1	สัมภาษณ์นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายกิตติพน พยัคฆเดชา
พัน ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หมวด 6 มาตรา 78 ได้เพิ่มเติมการใช้เงินเพื่อ
ประโยชน ์นอกเหน ือไปจากท ี ่ เคยให ้ไว ้ เฉพาะการพ ัฒนาพรรคการเม ืองเท ่าน ั ้น  ม ุ ่ ง เน ้น 
ไปที่ประโยชน์ที่จะตกกับประชาชนและสังคมโดยรวม คือ “การให้การศึกษาแก่ ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน ทางการเมืองของ
ประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการ อย่างแท้จริง
และการดําเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนด”  

 
3.1 ประวัติกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเกิดจากแนวคิดเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่พรรค

การเมืองเพื่อให้พรรคดำรงอยู่และสามารถดำเนินการตามกลไกทางการเมืองได้ โดยพรรคการเมือง
จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนไม่ว่าทางตรง คือ ประชาชนบริจาคให้พรรค หรือ
ทางอ้อม คือ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยรัฐที่นำเอาภาษีที ่เก็บจากประชาชนมาสนับสนุนพรรค
การเมือง ในการปฏิรูปการเมืองไทยในปี พ.ศ. 2540 จึงให้ความสำคัญในการให้เงินสนับสนุนพรรค
การเมืองเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเงินของพรรคการเมือง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
จัดเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคจากภาครัฐ (Public Financing) 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้เริ่มจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 236 (3) ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีอำนาจหน้าที ่กำหนด
มาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้
จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรค
การเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงิน หรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง   

          ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ตามลำดับ แต่ใจความสำคัญของแนวคิดดังเรื่องการสนับสนุนเงินทุนแก่พรรคการเมือง
เพื ่อให้พรรคการเมืองดำรงอยู ่และสามารถดำเนินกลไกต่อไปได้ไม่เคยเปลี ่ยนแปลง ทำให้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองในมาตรา 73  

ภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในปี พ.ศ. 2557 คสช. ไดม้ี
ประกาศคณะร ักษาความสงบแห่งชาต ิ ฉบับท ี ่ 24/2557 ลงว ันท ี ่ 23 พฤษภาคม 2557 ให ้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ต่อไป และ
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่ 57/2557 ลงวันที ่ 7 มิถุนายน 2557 ข้อ 2 ให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไป 
โดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และได้มีการห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจกรรมใด 
ๆ ในทางการเมือง และการดำเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการ
ชั่วคราว รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองไว้เป็นการชั่วคราวด้วย 

3.2 การกำกับดูแลพรรคการเมือง 

ในการกำกับดูแลด้านการใช้จ่ายทางการเงินของพรรคการเมืองผ่านระบบกองทุนพัฒนา

การเมืองตามกฎหมายที่ระบุข้างต้นนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้อาศัยอำนาจทางกฎหมายจาก
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบการบังคับใช้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา จนถึง
ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานของกองทุนฯ ให้ทันสมัยตามลำดับ ได้แก่  

1) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 56 มาตรา 57 
มาตรา 59 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไว้ 

2) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินตามจำนวนสมาชิกพรรค
การเมืองและสาขาพรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 

3) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2543 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ และให้
อำนาจแก่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจ
กำหนดระยะเวลาการยื่นแผนงานและโครงการของพรรคการเมือง และการกำหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีให้แตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 
4) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554. 

(26 กันยายน 2554). 
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5) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557. (26 พฤศจิกายน 2557). 

6) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560. 
(30 พฤศจิกายน 2560). 

7) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560. (30 พฤศจิกายน 2560). 

 
ในที่นี้ จะได้มีการกล่าวถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของปี พ.ศ. 2554 แก้ไขในป ี

2557 (ฉบับที่ 2) และที่กำลังใช้งานในปัจจุบันปี 2560  

3.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง คือ เพื่อใช้เป็นทุน

หมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพัฒนา

พรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ตามกรอบการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ ได้แก่  

(1) สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตามโครงการและ
แผนงานของแต่ละพรรคการเมือง ภายในวงเงินรายจ่ายแต่ละปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 80  

(2) การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(3) เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 
(4) การสนับสนุนค่าไปรษณียากร ค่าสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมือง เพื่อ

ดำเนินกิจการในทางการเมือง 
(5) การบริหารกองทุน 
(6) การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

3.4 รายได้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 ตามที ่ระบุไว ้ในพระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญ 2560 ตามหมวด 6 มาตรา 78 
กำหนดให้เงินของกองทุนฯ นี้มาจากหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่  

1) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณที่โอนมาตามมาตรา 147 
(2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 

2) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา 69 
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3) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

4) เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผู้ซึ ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อัน
เนื่องจากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

5) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

6) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 95 และมาตรา 
125 

7) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้ แต่กองทุนจะรับมอบเงิน ทรัพย์สิน 
หรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา 74 มิได้ 

8) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
 

ทั้งนี้ เงินตาม (3) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 69 เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็น
วัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2560 นี้ 
3.5 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

มาตรา 80 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมดูแลการดําเนินการ และการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรค
การเม ือง การบร ิหาร และควบคุมด ูแลกองทุน โดยให ้คณะกรรมการการเล ือกต ั ้งแต ่งต ั ้ง 
“คณะกรรมการกองทุน” ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 7 คน2 ได้แก ่ 

																																																								

2 เดิมตามพรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะประกอบไปด้วย 1) นายทะเบียนพรรคการเมือง เป็น
ประธานกรรมการ 2) กรรมการการเลือกตั้ง 1 คน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 3) ผู้แทน
กระทรวงการคลัง 1 คน 4) ผู้แทนสำนักงบประมาณ 1 คน 5) ผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกใน
สังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกกันเอง จำนวน 3 คน 6) ผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งไม่มี
สมาชิกในสังก ัดเป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ซึ ่งเล ือกกันเองจำนวน 1 คน 7) เลขาธ ิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ต่อมาในปี 2554 ได้มีการปรับแก้ไขอีก
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1) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ  
2) กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 1 คน  
3) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 1 คน  
4) ผู้แทนสํานักงบประมาณ 1 คน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน และ 
6) นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหน่ง เบี้ยประชุม การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีที่
คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบไม่ครบตามวรรคสองไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการกองทุน
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการ เท่าที่มีอยู่ 

 สิ่งที ่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิมในปี 2554 ที่มีจำนวนถึง 11 คน จะประกอบด้วย
ตัวแทนจากพรรคการเมืองออกไปจำนวน 3 คน มีการเปลี่ยนตำแหน่งประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
จากเดิมให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นประธาน ในตำแหน่งนี้กฎหมายใหม่ให้อำนาจแก่ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนด้วยอีกตำแหน่ง และย้ายให้นาย
ทะเบียนไปทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกองทุนแทนเลขาธิการกกต. ตำแหน่งที่ถูกตัดออกไปอีก
ตำแหน่งคือ เลขาธิการกกต.ไม่มีตำแหน่งในคณะกรรมการกองทุนอีกต่อไป และยังคงผู้แทนส่วน
ราชการจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ เช่นเดิม ทำให้การทำงาน
ของคณะกรรมการกองทุนปลอดจากการเมืองโดยแท้จริง (ดังสรุปเปรียบเทียบในตารางข้างล่างนี้) 
ทั้งนี้ อาจจะสืบเนื่องมาจากต้องการให้คณะกรรมการมีความอิสระในการพิจารณาจัดสรร ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายการเงินของกองทุนได้อย่างไม่ต้องกังวล และขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าเกณฑ์การ
จัดสรรเงินกองทุนฯนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กฎหมายได้กำหนดรายละเอียดเกณฑ์การ
จัดสรรเงินให้กับพรรคการเมืองในรูปแบบของเงินอุดหนุน ให้กับพรรคการเมืองเป็นก้อนไปแต่ต้นปี ใน
เดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งแตกต่างจากของเดิมที่จะให้เงินจัดสรรได้ พรรคการเมืองจะต้องเขียน
โครงการแสดงกิจกรรมและรายการใช้จ่ายเงินก่อนที่จะได้รับงบเงินสนับสนุนในส่วนนี้ ซึ่งจะได้กล่าว
ในรายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินให้กับพรรคการเมืองในลำดับต่อไป 
 
 

																																																								
ครั้ง เพิ่มจำนวน เป็น 11 คน โดยเพิ่มในฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกลางทางการเมือง สายนักวิชาการ
จากหลายสาขา  
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปี 2554 และ 2557  
ประเด็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งตาม  

ประกาศกกต.ว่าด้วยกองทุนฯ 2554  
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามประกาศ
กกต.ว่าด้วยกองทุนฯ 2560 

องค์ประกอบ

คณะกรรมการกองทุน  
จำนวน 11 คน จากหลายฝ่าย
ได้แก ่
(1) นายทะเบียนพรรคการเมือง 
เป็นประธาน 
(2) กรรมการการเลือกตั้งซึ่งกกต. 
มอบหมายหนึ่งคน 
(3) ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่ง
คน 
(4) ผู้แทนสํานักงบประมาณหน่ึง
คน 
(5) ผู้แทนของพรรคการเมืองใน
สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัด

ของพรรคตนดํารงตําแหน่ง

รัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเอง จํานวน
หนึ่งคน  
(6) ผู้แทนของพรรคการเมืองใน
สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัด

ของพรรคตน มิได้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเอง จํานวน
หนึ่งคน 
(7)	ผู้แทนของพรรคการเมืองที่มิได้
มีสมาชิกเป็นกรรมการกองทุน ใน
สังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน  
(8) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน 
เป็น กรรมการกองทุน 
(9) เลขาธิการ กกต. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

จำนวน 7 คน  
(1) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ทำหน้าที่ประธาน 
(2) กรรมการการเลือกตั้งซึ่งกกต. 
มอบหมายหนึ่งคน 
(3) ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่ง
คน 
(4) ผู้แทนสํานักงบประมาณหนึ่ง
คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน 
(6) นายทะเบียนพรรคการเมือง 
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 

***หมายเหต ุที่ขีดเส้นใต้ แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทั้งสองฉบับ 
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3.6 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 

2560 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) จัดสรรเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง 
(2) ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินของกองทุน 
(3) นำเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาดอกผล 
(4) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง 
(5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

บริหารกองทุน 
(6) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนจากกองทุน 
(7) รายงานผลการดำเนินการประจำปีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
(8) แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด 
(9) ออกระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือมติตามประกาศของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และ 
(10) ดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554 เดิมแล้ว (จากตารางสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประกาศทั้งสองฉบับในหน้าถัดไป) พบว่า อำนาจของ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองตามประกาศฉบับใหม่นี้ได้ขยายความและเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการกองทุนฯมากขึ้น 
ให้ครอบคลุมถึงการทำงานที่มีแผนยุทธศาสตร์อย่างมีเป้าหมายชัดเจน พร้อม ๆ ไปกับให้กําหนด
โครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานและบุคลากรของกองทุน ให้มีการจ้างบุคคลมาช่วยในการทำงาน
ของคณะกรรมการกองทุนฯ ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ให้มีความรัดกุมในการทำงาน ทั้งในการ
บริหาร กำกับดูแล ติดตามประเมินการใช้เงินของกองทุนให้พรรคการเมืองมีการพัฒนาความเป็นสาถ
บันทางการเมืองมากขึ้นกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัตภิารกิจอื่น ๆ ทั้งที่มาจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ในส่วนที่เห็นได้ชัด คือ ประธานคณะกรรมการการ
เลอืกตั้งมานั่งเป็นประธานในคณะกรรมการกองทุนด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานของ
คณะกรรมการกองทุนจึงมีความผูกโยงกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างแยกไม่ออก 
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ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีอำนาจและหน้าที่ครอบคลุมรับผิดชอบโดยตรงทั้งเรื่องการ

เลือกตั้งและการบริหารเงินกองทุนให้ได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดโครงสร้างการทำงาน
ภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องเป็นกำลังกองหนุนการทำงานให้กับประธาน

กกต.นี้ ดังที่เห็นการปรับตัวในเบื้องต้นของสำนักงานกกต.ที่แต่เดิมก่อนหน้าที่ กรรมการการเลือกตั้ง
จะมีการแบ่งหน้าที่กันออกมาชัดเจน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของกกต.ด้วยเช่นกัน มีการแบ่งงานกันตาม
หน้าที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถล่วงรู้ถึงหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันเลย แต่ในขณะนี้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ขณะนี้ได้มีการออกแบบระบบงานใหม่ให้กรรมการการ
เลือกตั้งได้รับทราบและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันด้วย ซึ่งจะ
เป็นผลดีกับการทำงานที่ต้องประสานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงาน กกต. เป็นการพังทลายไซโล
การทำงานเดิมที่ล้าสมัย ทำให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายไม่ไหลลื่น การตัดสินใจจะไปรวมที่ยอดหรือผู้นำ
ของสำนักงานกกต.เท่านั้นที่จะทราบข้อมูลทุกเรื่อง เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่าง
ยิ่ง ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้งานระหว่างผู้บริหารระดับสำนัก ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ใน
สำนักงานด้วยกัน การติดต่อประสานงานกับภายนอกจะเต็มไปด้วยความยุ่งยากและเจรจากันหลาย
ทางกับคนจำนวนมาก  
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

ประกาศกกต.ว่าด้วยกองทุนฯ ปี 2554 ประกาศกกต.ว่าด้วยกองทุนฯ ปี 2560 
(1) จัดสรรเงินกองทุนตามข้อ 9* 
(2) จดัทําแผนการดําเนินงานของกองทุนและ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง  
(3) ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุน 
(4) นําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาดอกผลตาม
ข้อ 8 
(5) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุน 
(6) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของกองทุน รวมถึงการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมือง 
(7) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
(8) แต่งต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด 
(9) ออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศนี้ 
(10) ดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรค
การเมือง 

(1) จัดสรรเงินกองทุนตามข้อ 16 
(2) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงานของ
กองทุนและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพรรค

การเมือง 
(3) บริหาร กํากับ ควบคุมดูแลกองทุน และติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมถึงการ

ดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 
(4) กําหนดโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานและ
บุคลากรของกองทุนเพื่อรองรับการดําเนินงานด้าน

ต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
(5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและ
กิจกรรมของกองทุน และการพัฒนาพรรคการเมือง
ให้เป็นสถาบันทางการเมือง 
(6) นําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาดอกผล
ตามข้อ 18 
(7) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
(8) แต่งตั้งบุคคล คณะทํางาน หรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา เสนอความเห็น 
และช่วยเหลือการปฏิบัติงานในเรื่องที่มอบหมาย 
(9) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
กองทุน  
(10) ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง หรือ
มติเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้  
(11) ดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรค
การเมืองตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
(12) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด  

*การจ่ายเงินของกองทุนได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มมาในป ี2557 (ฉบับที่ 2) 
**ที่ขีดเส้นใต้เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างประกาศทั้งสองฉบับให้ชัดเจนมากขึ้น 
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3.7 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
ในที่นี ้ จะได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินของกองทุนเพื ่อการพัฒนาพรรค

การเมืองให้แก่พรรคการเมือง ตามกติกาใหม่ และเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติ
กันมาอย่างเห็นได้ชัดในปี 2550 ต่อเนื ่องมาในปีถัดมาจนถึงปี 2559 แต่ตามกติกาใหม่จะไม่ใช้
หลักเกณฑ์เดิมอีกต่อไป ซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ระบุหลักเกณฑ์ไว้ใน มาตรา 75 และมาตรา 81 โดยในมาตรา 75 มีใจความระบุ พอสรุป
ได้ดังนี้ 

 
1) ให้จัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองให้จัดสรรเป็นรายปีแก่พรรคการเมืองที่ส่งผู้
สมัครรับเลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
หลังสุด  

2) ให้คำนวณจากคะแนนเสียงที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์
จุดห้า (0.5 %) ของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับในการเลือกตั้งแบบสัดส่
วนรวมกัน หรือได้รับคะแนนเสียง จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อย
ละศูนย์จุดห้า (0.05 %) ของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทุกคนได้รับในการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ 

3) จัดสรรเงินตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ร้อยละสี่สิบ ของจํานวน
เงินทั้งหมดที่จัดสรร  

4) คิดคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ร้อยละสี่สิบของ จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่จัดสรร สาขาพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด  

5) ร้อยละสิบของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรรและจํานวนสมาชิกซึ่งชําระค่าบํารุงรายปี  
6) ร้อยละสิบของ จํานวนเง ินทั ้งหมดที ่จ ัดสรร ทั ้งน ี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ กําหนด  

7) จัดสรรให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของวงเงินท้ังหมดที่จัดสรร
ในปีนั้นมิได้ 

สำหรับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองได้ก็ต่อเมื่อได้ดําเนินการครบถ้วนตามมาตรา 26 และได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเท่านั้น  
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นอกจากนี้ มาตรา 76 ได้กำหนดให้รัฐจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับ
บริจาคตาม มาตรา 58 ร้อยละห้า (5%) ของจํานวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการแสดงเจตนา
รวมกัน 

สุดท้ายแล้ว การให้เงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่งให้แก่ทุกพรรคการเมือง เมื่อรวมกันแล้วจะ
เกินกึ่งหนึ่ง ของวงเงินที่กองทุนจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองในปีนั้นมิได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องทำการลด
การจัดสรรแก่พรรคการเมืองตามสัดส่วนกัน  

พรรคการเมืองที่ต้องการได้รับเงินสนับสนุนจากมาตราที่ 75 และ 76 ข้างต้น จะต้องจัดทํา
แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรา 87 ของพรรคการเมืองในแต่ละปี ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดจึงจะได้รับ
การพิจารณาจัดสรรให้ ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอเงินสนับสนุนของ
โครงการให้ครอบคลุม 5 แผน ได้แก่  

1) แผนบุคลากรของพรรคการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 
2) แผนการบริหารพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง 
3) แผนการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
4) แผนการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง  
5) แผนการให้ความรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง  

 
ในห้วงปีที่ผ่านมา 2551-2557 ผลจากการประกาศบังคับใช้เกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นตามการ

สรุปข้อมูลการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จากตารางที่ 5 ข้างล่าง พบว่า พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และปฏิบัติตามกติกาและเข้าตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมือง ได้ส่งโครงการเข้ามาจำนวนไม่มากนักในแต่ละปี ประมาณ 6-7 พรรคการเมืองเท่านั้น แม้จะ
มีพรรคการเมืองในประเทศไทยจำนวนมากก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานต่อเนื่องของพรรค
การเมืองบางพรรค เช่น พรรคประชาธิปัตย์จะมียื่นขอเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองทุกปี เนื่องจากมีจำนวนผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศทุกครั้ง และเม็ดเงินที่ยื่นขอความสนับสนุนนั้นมีจำนวนมากถึงมากที่สุด 
(60,000,000 บาท) แม้จะเป็นช่วง 4 ปีนี้ ที่มีการบริหารงานโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ก็ตาม อีกพรรคการเมืองหนึ่งที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนมาอย่างสม่ำเสมอ แม้จะมีการยุบพรรค 
จัดตั้งใหม่เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ มาเป็นพรรคเพื่อไทยนี้ ได้มากเป็นอันดับที่สองและอันดับแรก ๆ ของ
ประเทศในช ่วงหล ัง  เน ื ่องจากสามารถเอาชนะการเล ือกต ั ้ งได ้อย ่างท ่วมท ้น  ได ้จำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาทำงานในรัฐสภามากที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองไทย 
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โดยเฉลี่ยจากตัวเลขการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของสองพรรค

ใหญ่นี้รวมกันอย่างน้อยประมาณร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 80 ของเม็ดเงินของกองทุนที่จัดสรรให้รวมกัน
อย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งมาจากปรากฏการณ์การออกแบบระบบการเลือกตั้งตามเจตนารมย์ของผู้ร่าง
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่ตามมา ที่ต้องการให้มีพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพ 
ต้องการให้มีพรรคใหญ่เพียงสองพรรคการเมืองเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกตะวันตกอย่าง

ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ต้องพึ่งระบบการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมือง ในการ
จัดตั้งรัฐบาลผสม ซึ่งในที่สุดจะมีการเล่นเกมส์ทางการเมือง ต่อรองผลประโยชน์กันในทุกเรื่อง ทำให้
รัฐบาลขาดเสถียรภาพ และเกิดการสร้างอำนาจอิทธิพลให้พรรคเล็กที่ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
น้อยแต่สามารถต่อรองเปลี่ยนขั้ว ย้ายข้างสามารถชี้ขาดเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลดังที่เกิดขึ้นมา
ตลอดเวลาในการเมืองไทย ดังนั้น กติกาการเลือกตั้งใหม่นี้ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่งที่สามารถชนะ
ประชาชนจำนวนมากได้อย่างพรรคเพื่อไทย หรือพรรคไทยรักไทยจึงคว้าโอกาสนี้ แต่ผลปรากฏว่า
การเมืองที่เอียงขั้ว พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจของพรรคฝ่ายตรงข้ามได้ทำให้มีการใช้
อำนาจอย่างเอิกเกริก จนมาถึงจุด ที่ทหารเข้ามายึดอำนาจสลายขั้ว และแช่แข็งการเมืองจนถึง
ปัจจุบันนี้    
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สำหรับเงินสมทบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดสรรให้กับพรรคการเมืองตามมาตรา 76 

นั้น เป็นการจัดสรรเพิ่มควบคู่ไปกันไปตามความใน มาตรา 75 ตามเกณฑ์แผนงานทั้งห้า เช่นเดียวกับ
มาตรา 75 ดังแสดงในตารางข้างล่าง ต่อไปนี้ 
  

ตารางที่ 12 สรุปการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 75 แห่ง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ตั้งแต่ปี 2551-2557 (หน่วย : บาท) 

 ชื่อพรรคการเมือง  2551  
(56 โครงการ) 

2552  
(57 โครงการ) 

2553  
(64 โครงการ) 

2554  
(69 โครงการ) 

2555  
(76 โครงการ) 

2556  
(69 โครงการ) 

2557  
(71 โครงการ) 

1 ประชาธิปัตย์ 51,440,500   33,000,000   33,000,000   60,000,000   38,393,400   43,522,200  43,511,000  

2 พลังประชาชน 44,843,600    14,384,100   27,486,300     

3 ชาติไทย  8,391,300    7,667,100   13,006,800     

4 ประชาราช  2,215,400   3,890,500   4,110,500   8,073,600     

5 เครือข่ายชาวนาแห่ง

ประเทศไทย 
 752,600   1,829,200   2,829,400   3,712,000     

6 ความหวังใหม่  532,700   1,885,000   1,811,700   2,035,400     

7 เพื่อแผ่นดิน   13,336,470       

8 รวมใจไทยชาติพัฒนา   7,263,800       

9 เพื่อไทย      40,686,900   46,349,200   46,327,500  

10 ภูมิใจไทย      6,756,800   7,714,100  7,692,400 

11 ชาติไทยพัฒนา      3,575,400   4,152,800   4,126,700  

12 ชาติพัฒนา      2,535,000   2,896,200  2,946,900 

13 รักประเทศไทย      1,312,080   1,594,500   1,590,100  

14 มาตุภูม ิ      1,010,300   1,088,900  1,016,300 

15 รักษ์สันติ       715,700   839,000  

รวมทั้งสิ้น (บาท)  108,176,100  61,204,970   63,802,800   114,314,100   94,269,880   108,033,600  108,049,900 

ที่มา: สรุปข้อมูลการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (2551-
2557), สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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ตารางที่ 13 การจัดสรรเงินสมทบตามมาตรา 76 แห่ง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550  
(หน่วย : บาท) 

ลำดับที ่ ชื่อพรรคการเมือง 2551 2552  2553  2554  ปีภาษี 2555 
1 ประชาธิปัตย ์  298,840   406,650   409,095   483,080   542,970  
2 การเมืองใหม ่   199,175   102,475    
3 เพื่อไทย  39,705   115,285   112,200   153,535   152,035  
4 ภูมิใจไทย      
5 ชาติไทยพัฒนา  1,315   2,165   4,325   2,080   2,310  
6 รักประเทศไทย     9,960   
7 รักษ์สันต ิ     3,220   2,450  
8 พลังชล     1,035   1,490  
9 สังคมปรัชาธิปไตยไทย (การเมืองใหม่)     10,595   6,100  
10 ประชากรไทย     1,035   
11 ครูไทยเพื่อประชาชน      11,285  
12 รักประเทศไทย      8,905  

รวมทั้งสิ้น   339,860   723,275   628,095   664,540   727,545  

ที่มา: สรุปข้อมูลการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
(2551-2557), สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 75 ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 

พรรคการเมืองไทยยังได้รับเงินสนับสนุนสมทบจากการจัดสรรตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งตามมาตรา 
81 นี้ ได้กำหนดเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในเรื่องต่อไปนี้  

(1) ค่าไปรษณียากร 
(2) ค่าโทรศัพท์ หรือค่าโทรคมนาคมอื่น 
(3) การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง 
(4) ค่าเช่าสํานักงานพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง 
(5) ค่าสาธารณูปโภค 
(6) ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองหรือ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
(7) การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
ทั้งนี้ การสนับสนุนในรายการข้างต้นนั้นให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข และ

จํานวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงของพรรค
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การเมืองและสาขาของพรรคการเมือง โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในปี 2551 ใน 4 แผนงาน
แรกเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการ
ความเป็นสถาบันการเมืองได้ 2552 ได้เพิ่มในแผนงานลำดับที่ 5 – 8  และเพิ่มเป็น 9 รายการในป ี
2553 และถัดมาในปี 2554 ต่อมาในปี 2557 ได้เพิ่มเป็น 10 รายการ ได้แก่  

1) แผนค่าเช่าสำนักงานใหญ่พรรคการเมือง 
2) แผนค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
3) แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
4) แผนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง 
5) แผนค่าไปรษณียากรของสำนักงานใหญ่พรรคการเมือง 
6) แผนค่าเช่าสำนักงานสาขาพรรคการเมือง 
7) แผนค่าจ้างบคุลากรของสำนักงานใหญ่พรรคการเมือง 
8) แผนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาพรรคการเมือง 
9) แผนค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเทอร์เน็ตของพรรคการเมือง 
10) แผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา 52 
 
ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรเงินเสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นรายปี ตามแผนการดำเนินงาน

และแผนการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองประจำปีที่ต้องเสนอมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผ่าน

ทางคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพิจารณาก่อน3 แล้วจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ 
มาตรา 75 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 และที่ได้

																																																								
3 การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้กำหนดให้พรรคการเมือง ดำเนินการตามแผนงานและกำหนด
สัดส่วนการใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน ดังนี้ แผนงานการบริหารพรรคการเมือง และแผนงานการบริหาร
สาขาพรรคการเมือง รวมกันไม่เกินร้อยละ 30 แผนงานการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหา
สมาชิกเพิ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 แผนงานการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง (ในปี 2545 และ 2546 ไม่มี
การจัดสรรเงินตามแผนงานนี้) แผนงานการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
15 และแผนงานด้านอื่น ๆ 
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มีการแก้ไขเพิ่มในปี 2554 (ฉบับที่ 2) ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยละเอียดนั้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์
ไว้ในแต่ละส่วนตามอัตรา 40:50:10:10 ดังนี้4 

 
หลักเกณฑ์ที่ 1 จัดสรรตามจำนวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่พรรค

การเมืองได้รับในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด ร้อยละสี่สิบ (40%) ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ
จัดสรร  

หลักเกณฑ์ที่ 2 จัดสรรตามจำนวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด ร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 

หลักเกณฑ์ที่ 3 จัดสรรตามจำนวนสาขาพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนด ร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 

หลักเกณฑ์ที ่ 4 จัดสรรตามจำนวนสมาชิกซึ่งชำระค่าบำรุงรายปี ร้อยละสิบ (10%) ของ
จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 

นอกจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค ไว้ให้แก่
พรรคการเมือง เพื่อดำเนินกิจการทางการเมือง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 25505 กำหนดให้ใช้จ่ายได้ภายใน 10 แผน ดังสามารถใช้จ่าย
ได้ ดังสรุปในตารางข้างล่างนี้ 

																																																								
4 หลักเกณฑ์การจัดสรรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนากาง
เมืองจะพิจารณาเห็นชอบ ในปี 2541 ของแต่ละข้ออาจจะเป็น 30:30:20:50 สำหรับ จำนวนคะแนน
เสียงจากบัญชีรายชื่อ จำนวนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกของพรรคการเมือง และ
จำนวนสาขาพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับรองการจัดตั้งแล้วในวันที่ยื่นโครงการและแผนงานเสนอ

ขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุน 
5	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินค่าไปรษณี
ยากรและค่าสาธารณูปโภค ไว้ให้แก่พรรคการเมือง เพื่อดำเนินกิจการทางการเมือง ไวด้ังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 61 บัญญัติว่า 
“มาตรา 61 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนในเรื่องค่า
ไปรษณียากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและด้านอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองอย่าง
เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด” 
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ตารางที่ 14 สรุปหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองตาม มาตรา 81 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

แผนงาน เกณฑ์การจัดสรร 
1 ค ่ า ไ ป รษณ ี ย าก รขอ งส ำน ั ก ง าน ใหญ ่ 
พรรคการเมือง 

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี 

2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเทอร์เน็ต เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 800 บาท/เดือน 
3 ค ่าจ ัดพ ิมพ ์ เอกสารเผยแพร ่ของพรรค

การเมือง 
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้อง
ระบุเนื้อหารายละเอียดในเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
ซีดี พร้อมวันเดือนปี งบประมาณ และผู้ผลิต
ให้ครบถ้วน 

4 ค่าเช่าสำนักงานใหญ่พรรคการเมือง  เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 

																																																								
(2) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าไปรษณียากร และ 
คา่สาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 
(3) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าไปรษณียากรและ 
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 
(4) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับนสนุนค่าไปรษณียากรและ
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2545 
(5) ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การสนับสนุนค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่พรรคการเมือง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 

ทั ้งน ี ้ การสนับสนุนค ่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศ ัพท์  
ค่าน้ำประปา) ให้พรรคการเมืองเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี 
โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้สนับสนุนพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ การ
สนับสนุนสำนักงานใหญ่พรรคการเมือง จะจัดสรรให้แก่สำนักงานงานใหญ่พรรคการเมือง โดยกำหนด
วงเงินให้แต่ละพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จำนวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวนสมาชิกพรรคการเมือง และจำนวน
สาขาพรรคการเมือง ซึ่งจัดสรรในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรจะต้องส่ง
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการไปรษณียากร และค่าสาธารณูปโภคมา
ขอเบิกจากกองทุนภายในวงเงินที่กำหนด 
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ตารางที่ 14 สรุปหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองตาม มาตรา 81 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

แผนงาน เกณฑ์การจัดสรร 
5 ค่าเช่าสาขาพรรคการเมือง  เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินสี่สาขา ไม่เกิน 4,000 

บาท/เดือน ตามลักษณะเงื่อนไขการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมือง 

6 ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง จำนวนหนึ ่งคร ั ้ง ไม ่เก ิน 10,000 บาท ให ้
เป็นไปตามองค์ประกอบองค์ประชุม มาตรา 
29 

7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม มาตรา 52  เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น 
ไม ่สามารถร ับเง ินค ่าสม ัครร ับเล ือกต ั ้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 
ดำเน ินโครงการท ี ่ ได ้ร ับอน ุม ัต ิภายใต ้

ระยะเวลาตามมาตรา 49 เท่านั้น 
8 การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินกิจการได้

อย่างเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนได้ 3 รายการ 
-จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 1 ครั้ง ไม่เกิน
100,000 บาท 
-ค่าตอบแทนบุคลากรจำนวน 2 ตำแหน่ง 
ได้แก่ แหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่
ธุรการ (ตารางประกอบข้างล่าง) 
-ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาของพรรค
การเมืองให้แก่สมาชิกพรรคการเมืองและ

ประชาชนทั่วไป ให้จ่ายจริงไม่เกิน 209,080 
บาท (รายละเอียดในตารางข้างล่าง) 

ที่มา: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (ไม่ปรากฏปี). 
รายงานผลการปฏิบัต ิงานของกองทุนเพื ่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2558-2559, 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. หน้า 28-32. 
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ตารางที่ 15 แสดงการสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากรประจำสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองตาม
มาตรา 81 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง (บาทต่อเดือน) 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ปริญญาตรี = 11,680  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ปวส. = 9,300 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (มัธยมต้น/มัธยมปลาย/ปวช./
ปวท./ปวส./ปริญญาตรี 

ปวท. = 8,640 
ปวช. = 7,620 
มัธยมต้น/มัธยมปลาย = 6,910 

ที่มา : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (ไม่ปรากฏปี). 
รายงานผลการปฏิบัต ิงานของกองทุนเพื ่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2558-2559, 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. หน้า 32. 

 
ตารางที่ 16 แสดงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนาของพรรคการเมืองตาม
มาตรา 81 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
รายการ สถานที่ของพรรค/ราชการ/

สาธารณะ/หมู่บ้าน/โรงเรียน ฯลฯ 
(บาท) 

โรงแรม (บาท) 

ค่าอาหาร จัดครบทุกมื้อไม่

เกิน 500 
จัดไม่ครบทุกมื้อ

ไม่เกินมื้อละ 150 
จัดครบทุกมื้อไม่

เกิน 800 
จัดไม่ครบทุกมื้อ

ไม่เกินมื้อละ 300 
ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
ไม่เกิน 30/ครั้ง ไม่เกิน 50/ครั้ง 

ค่าเช่าสถานที่จัด

ประชุมใหญ่ 
อัตราค่าเช่าสถานที่ ไม่เกิน 10,000 บาท 

ค่าพาหนะ

เดินทาง 

สนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลตามพื้นที่จังหวัดที่จัดประชุมในเขต

พื้นที่ ไม่เกิน 200 บาท/คน : นอกเขตพื้นที่ ไม่เกิน 500 บาท/คน 
สนับสนุน เป็นหมู่คณะตามอัตราการจ้างเหมาบริการ โดยคำนึงถึงระยะทางที่
เดินทาง 

ค ่ า เ ช ่ า ท ี ่ พ ั ก /
โรงแรม  (บาท /
คืน/คน)  

อัตราค่าเช่าที่พักคนละ ไม่เกิน 550 บาท/คืน/คน 
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ตารางที่ 16 แสดงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนาของพรรคการเมืองตาม
มาตรา 81 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท สำหรับวิทยากรที่เป็ฯข้าราชการประจำ และบุคคลที่ไม่ใช่

ข้าราชการประจำ ให้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเท่า 
ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ 200 บาท 
ที่มา : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (ไม่ปรากฏป)ี. 
รายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2558-2559, 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. หน้า 32. 

 
ในช่วง 2551-2557 ที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายนี้ พบว่า (จากตารางข้างล่างนี้) พรรค

การเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจะเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ จำนวนการจัดสรรในแต่
ละปีมากกว่า 10 พรรคการเมืองและมากที่สุดถึง 20 พรรคการเมืองในปี 2557 ล่าสุด จำนวนเม็ดเงินที่
จัดสรรให้กับพรรคการเมืองให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้เพิ่มมาขึ้นตามลำดับ จากจำนวน
ล้านกว่าบาทในปีแรกด้วยจำนวนพรรคการเมืองเพียง 10 พรรค เพิ่มมาเป็น 20 พรรค และมากที่สุด
ถึง 30 กว่าพรรคการเมืองในปัจจุบัน งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนจึงเพิ่มมามากกว่า 20 เท่า และ
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยในส่วนนี้ หากว่ายังคงใช้เกณฑ์การสนับสนุนเดิมนี้ใน 10 แผนงาน
ข้างต้นและอาจจะขยายครอบคลุมมากขึ้นไปอีกเมื่อค่าใช้จ่ายในแผนงานการเลือกตั้งปรับตัวสูงขึ้น

ตามค่าครองชีพในปัจจุบัน    
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ตารางที่ 17 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 81 แห่ง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 (หน่วย : บาท) 

ลำดับ

ที ่ 
ชื่อพรรคการเมือง 2551 (38) 2552 (37) 2553 (81) 2554 (177) 2556 (195) 2557 (274) 

1 ประชากรไทย 175,000  250,000  373,640  709,760  723,440  787,440  
2 ไทยเป็นไท 175,000  250,000  376,160  674,000    
3 กสิกรไทย 175,000  250,000  366,560  664,280  675,440  676,726  
4 ดำรงไทย 175,000  250,000  376,160  722,000  728,000  733,930  
5 เกษตรกรไทย 170,000       
6 มหาชน 165,000  250,000  423,535.16  722,000  728,000  775,000  
7 เพื่อนเกษตรไทย  165,000   250,000      
8 พลังเกษตรกรไทย  165,000       
9 พลังแผ่นดินไท  165,000   250,000      
10 เผ่าไท  140,000   200,000      
11 ชาติสามัคค ี   250,000   376,160  688,280  747,440   
12 เพื่อไทย    448,160     
13 ชาติไทยพัฒนา    424,160     
14 ภูมิใจไทย    424,160     
15 อาสามาตุภูม ิ    340,640   552,760    
16 การเมืองใหม ่     770,000   799,960   
17 ไทยมหารัฐพัฒนา     770,000   752,000   856,920  
18 อนาคตไทย     770,000   752,000   806,400  
19 แทนคุณแผ่นดิน     770,000   800,000   898,000  
20 บำรุงเมือง     766,710    
21 ไทยพอเพียง     760,000   675,440   
22 ประชาธิปไตยใหม ่     664,280   728,000   816,000  
23 กิจสังคม     664,278   703,987   733,999  
24 พลังชล     659,280   675,440   898,000  
25 ประชาธรรม     655,720   698,000   816,000  
26 ชีวิตที่ดีกว่า     654,440   655,280   
27 รักษ์สันต ิ     602,620    
28 ความหวังใหม ่     584,240   643,720   643,720  
29 พลังคนกีฬา     509,520   464,920  729,095.60  
30 เพื่อแผ่นดิน      800,000   898,000  
31 เครือข่ายชาวนาฯ      744,455   795,455  
32 เพื่อประชาชนไทย      728,000   775,000  
33 ประชาสันต ิ      704,000   775,000  
34 คนขอปลดหนี ้      703,920   767,920  
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ตารางที่ 17 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 81 แห่ง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 (หน่วย : บาท) 

ลำดับ

ที ่ 
ชื่อพรรคการเมือง 2551 (38) 2552 (37) 2553 (81) 2554 (177) 2556 (195) 2557 (274) 

35 เสรีนิยม      586,580   757,500  
36 สังคมประชาธิปไตยไทย       898,000  
37 ครูไทยเพื่อประชาชน       897,999  
38 พลังสหกรณ ์      897,920  
39 ชาติสามัคค ี      869,440  
40 ยางพาราไทย      857,000  
41 ทวงคืนผืนป่าประเทศ

ไทย 
     815,900  

42 พลังเครือข่ายประชาชน      746,440  
 รวมทั้งสิ้น  1,670,000  2,200,000  3,929,335.16  14,334,168 16,218,022  20,922,804.6 

***หมายเหต ุในปี 2555 ไม่มีการจัดสรรเงินตามมาตรานี้  
ที่มา: สรุปข้อมูลการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 (2551-2557), สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
จากการที ่ม ีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2560 นี ้ เมื ่อมาพิจารณาดู

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินของกติกาใหม่ในปี 2560 จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนี้ จาก
เดิมจะมีการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นรายปี ตามแผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองประจำปีที่ต้องเสนอมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผ่าน
ทางคณะกรรมการกองทุนเพื ่อการพัฒนาพรรคการเมืองพิจารณาก่อน6 แล้วจัดสรรให้ตาม
หลักเกณฑ์ มาตรา 75 วรรคสอง ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 2550 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มในปี 2554 (ฉบับที่ 2) ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยละเอียด

																																																								
6 การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้กำหนดให้พรรคการเมือง ดำเนินการตามแผนงานและกำหนด
สัดส่วนการใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน ดังนี้ แผนงานการบริหารพรรคการเมือง และแผนงานการบริหาร
สาขาพรรคการเมือง รวมกันไม่เกินร้อยละ 30 แผนงานการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหา
สมาชิกเพิ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 แผนงานการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง (ในปี 2545 และ 2546 ไม่มี
การจัดสรรเงินตามแผนงานนี้) แผนงานการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 และแผนงานด้านอื่น ๆ 
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นั้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในแต่ละส่วนตามอัตรา 40:50:10:10 สำหรับในปี 2560 นั้น สำหรับ
หลักเกณฑ์ใหม่ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกำหนดกรอบ
วงเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองหรือเพื่อกิจการอื่นสำหรับปีงบประมาณถัดไป ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยการ
คำนวณจากแหล่งที่มาของเงิน ดังปรากฏในตารางข้างล่างนี้   
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ตารางที่ 18 สรุปประเด็นเปรียบเทียบแหล่งที่มาของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2554  

แก้ไข 2557 (ฉบับที่ 2) และ 2560 
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2554  

และ แก้ไข 2557 (ฉบับที่ 2) 
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2560 

เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากร เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากร 
 เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ

งบประมาณที่โอนมาตามมาตรา 147 พรป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 

เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน 
ร้อยละ 50   

เงินค่าปรับจากผู้ทำผิดกม.ทางปกครองหรือ 
ทางอาญา 

เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผู้ทำผิดกม.การ
เลือกตั้งไม่เกินร้อยละ 70  

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ยึดมาจาก
พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนกม.พรรคการเมือง  

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ยึดมาจาก
พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนกม.พรรค
การเมือง  

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของ
กองทุน 

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็น
ของกองทุน 

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน 
 

เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบ
ใหแ้ก่พรรคการเมืองโดยระบุวัตถุประสงค์ ไม่
เกินร้อยละ 70  

ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน และ
ประโยชน์อื่นใดของกองทุน 

ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน และ
ประโยชน์อื่นใดของกองทุนไม่เกินร้อยละ 80 

เงินสนับสนุนสมทบจากรัฐตามมาตรา 76 พรป.
พรรคการเมือง 2550 

 

รายรับอื่น  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบ
ใหแ้ก่พรรคการเมืองโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ 
จัดสรรไม่เกินร้อยละ 70 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2554. (26 กันยายน
2554), ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557. 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจักได้คำนวณวงเงินอุดหนุนให้แก่

พรรคการเมือง ในตารางข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1) จัดสรรเงินอุดหนุนจากผู้เสียภาษีเงินได้ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ในแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี โดยในปีแรกที่จะมีการใช้หลักเกณฑ์นี้ ทางอัตรา
ที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของปี 2561 นี้ได้
มีการประกาศล่วงหน้าไปหนึ่งปี ซึ่งในแบบฟอร์มนี้ยังกำหนดให้เงินบริจาคให้แก่
พรรคการเมืองเท่ากับ 100 บาทเท่านั้น แต่ในปีถัดไป จะได้มีการเปิดกว้างให้สามารถ
บริจาคให้กับพรรคการเมืองได้มากกว่านี ้ซึ่งจะต้องประสานกับกรมสรรพากรในเรื่อง
นี้ต่อไป (สัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, กกต.)  

2) จัดสรรร้อยละ 40 ของวงเงินที่ได้รับมาเพื่อการจัดสรรในตารางข้างต้นนั้น ยกเว้นเงิน
ที่ได้รับจากค่าบำรุงให้จัดสรรตามนั้น ทั้งนี้ ในส่วนนี้ที่เหลือทั้งหมดนั้น ข้อความ
ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานของพรรคการเมืองอธิบายเพิ่มเติมว่า แต่ละพรรค
การเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรค

การเมืองได้รับรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจำนวนเงินค่าบำรุงที่พรรคการเมืองนั้นได้

รับมาในปีที่ผ่านมา แต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองที่พรรค
การเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา  (สำนักกิจการพรรคการเมือง, 2561, 
หน้า 48)  

3) ร้อยละ 40 จัดสรรตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไป
สำหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั ่วไป โดยให้คำนวณเทียบอัตราส่วนระหว่าง
คะแนนเสียงที่ทุพรรคการเมืองได้รับรวมกันกับจำนวนคะแนนเสียงที่พรรคการเมือง

นั้นได้รับ สำหรับปีอื่นให้จัดสรรตามสัดส่วนที่ทุกพรรคการเมืองทุกพรรคได้รับการ
จัดสรรตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมดต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ (สำนัก
กิจการพรรคการเมือง, 2561, หน้า 48) 

4) ร้อยละ 20 คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรค
การเมืองรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจำนวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น 

5) สำหรับเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ให้แก่พรรคการเมืองนั้น ให้จัดสรรเงินให้แก่
พรรคการเมืองทีได้มีการระบุไว้ 

(26 พฤศจิกายน 2557), ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560. (30 พฤศจิกายน 2560), และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560. (30 พฤศจิกายน 2560). 
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6) ในกรณีที ่ พรรคการเมืองใดมิได้ดำเนินการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแจ้งเตือนแล้ว ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะลดจำนวน
เงินที่จะจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนั้น ร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 

7) เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

ข้อสังเกตของการกำหนดเกณฑ์ในการคำนวณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยระบบ 
การเลือกตั้งที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ เรื่องอัตราส่วนของการกำหนดกรอบในแต่ละรายการของแหล่งที่มา 
เป็น 40:40:20 เป็นเกณฑ ์จากเดิมที่เคยใช้เกณฑ์ 40:40:10:10 คือ 1) จากกำหนดจากจำนวนคะแนน
เสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด 2) จากคะแนนที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง 3) จำนวนสาขาพรรคการเมืองตามเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) 
จำนวนสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปี  

ด้วยกรอบวงเงินอุดหนุนที่จะจัดสรรข้างต้นนั้น คณะกรรมการกองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แต่ละพรรคการเมือง ดังนี ้ 

1) จัดสรรตามผู้เสียภาษีระบุไว้ 
2) เงินค่าบำรุงพรรคการเมือง คำนวณจัดสรรให้ ตามสูตร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเงินค่าบำรุงที่
พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกพรรคการเมืองในปีที่ผ่านมา 

3) จัดสรรจากคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละ
พรรคการเมือง คำนวณตามสูตรข้างล่างนี้  

4) จัดสรรจากจำนวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง คำนวณตามสูตร
ข้างล่างนี้  

วงเงินจัดสรรเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองในปีที่ผ่านมา X จำนวนเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง    
จำนวนเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองทั้งหมดของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ   

 

วงเงินท่ีจัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อนี้ X จำนวนคะแนนเสียงเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมือง 
จำนวนคะแนนเสียงท้ังหมดจากการเลือกตั้งท่ัวไปของพรรคการเมืองท่ีมีสิทธิ 

วงเงินท่ีจัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อนี้ X จำนวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง 
จำนวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองท่ีมีสิทธิ 
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5) จัดสรรตามเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ให้แก่พรรคการเมืองนั้น 
6) การจัดสรรเงินภาษีรายได้ในปีอื่น ๆ นั้น จากคู่มือของคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนา
พรรคการเมือง ได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้  
ให้จัดสรรตามวงเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้แก่พรรคการเมืองให้คำนวณจากวงเงินที่จัดสรรให้ตาม ข้อ 
3) คูณด้วยจำนวนวงเงินอุดหนุนผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที ่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ หารด้วย จำนวนวงเงิน
อุดหนุนจากการแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของ

พรรคการเมืองที่มีสิทธ ิ(สำนักกิจการพรรคการเมือง, 2561, หน้า 49) 
 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับพรรคการเมือง ตามกติกาใหม่ 2561 นี้ คณะกรรมการกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไม่ได้กำหนดรายละเอียดในแต่ละรายการเหมือนแต่ก่อน ด้วยเจตนา
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีเจตนารมณ์ให้การใช้เงินอุดหนุนของพรรคการเมืองมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้พรรคการเมืองได้ใช้เงินก้อนนี้เป็นจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มี
การแบ่งเป็นก้อนเล็ก ๆ ให้นำไปใช้ในการพัฒนาความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง และด้วยความ
เชื่อมั่นในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องเข้ามาบริหารประเทศที่มีงบประมาณจำนวนมากกว่า

งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนก้อนนี้หลายเท่า ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายเงิน
ก้อนนี้ไปในทางพัฒนาพรรคการเมืองได้ตามที่ตั้งใจไว้ (จากความเห็นของหนึ่งในคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญที่ให้กับผู้ศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561) ดังนั้น ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้ จึงได้มีการ
กำหนดกรอบการใช้จ่ายไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
2) การทำกิจกรรมทางพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจำจังหวัด ตามมาตรา 23 ปี พ.ศ. 2560 เช่น การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมือง การส่งเสริมกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ การหาสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรค
การเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด การจัดประชุมใหญ่พรรค
การเมืองและสาขาพรรคการเมือง หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งพรรค
การเมืองจำต้องทำการใช้จ่ายเป็นรายปี โดยให้เริ่มนับวันจัดสรรเงินอุดหนุนตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน  
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3) การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดี
งาม และรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในพรรคการเมือง หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

4) การส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนในทางการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของพรรคการเมือง การจัดกิจกรรม อบรม 
สัมมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป เป็นต้น หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

5) การอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (สำนักกิจการพรรคการเมือง, 2561, 
หน้า 50) 

3.8 การรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน 
 ด้วยในขณะที่ทำการศึกษาวิจัยนี้ ยังไม่ได้มีการนำบริบทกฎหมายใหม่นี้ไปใช้งานจริงกับพรรค
การเมือง ยังอยู่ในช่วงของการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เจ็ดคน และรอเข้าสู่กระบวนการ
เลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้มีการกำหนดเช่นกัน ดังนั้น ในที่นี้ จึงยังไม่สามารถรายงานผลที่เกิดขึ้นจริงในทาง
ปฏิบัติว่าเกิดอะไรขึ้นได้ ต้องรอจนกว่ากระบวนการทางการเมืองจะเดินหน้าครบทุกขั้นตอน และ
พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรและนำงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ข้างหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาในรอบ 16 ปีนั้น 
สามารถประมวลผลงานได้ ดังนี้  

          นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2541 จนถึง
ปัจจุบัน โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลรวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,400 ล้านบาท และได้จัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองจนถึงปี 2557 ไปแล้ว
ประมาณ 100 พรรคการเมือง เป็นเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557 รวมระยะเวลา 16 ปี กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,374,400,000 บาท โดยสามารถแบ่งการ
ให้การสนับสนุนออกได้เป็น 2 ช่วง คือ 1) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 (ตั้งแต่ปี 2542 - 2550) โดยรายละเอียดการให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่พรรคการเมืองรายปีดูได้จากตารางที่ 19 และ 2) การสนับสนุนพรรค
การเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (ตั้งแต่ปี 2551 - 
2557) โดยมีรายละเอียดการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่พรรคการเมืองรายปี โดยรายละเอียดการ
ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่พรรคการเมืองรายปีดูได้จากตารางที ่19 
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 จากตารางที่ 19 เราจะเห็นว่าในช่วงพรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เราจะเห็นว่าลักษณะ
การให้เงินอุดหนุนนั้นเป็นการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองในลักษณะที่ค่อนข้างเปิดกว้าง และ
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในแต่ละปีโดยเฉพาะในปีที่มีการเลือกตั้งนั้นถือว่ามากกว่าในช่วง พรป. 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยในช่วงนี้ งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้พรรคการเมืองในแต่ละปีอยู่
ในช่วง 200 - 350 ล้านบาท โดยวิธีการจัดสรรงบประมาณนั้นมีทั้งสนับสนุนงบประมาณรายโครงการ
และเงินค่าสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง เมื่อพิจารณาจากตัวเลขจำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับ
การจัดสรรเงิน เราจะเห็นว่ามีจำนวนพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรเงินหลายพรรค และสัดส่วนเงินที่
ใช้ในการสนับสนุนพรรคการเมอืงก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2542 ที่เป็นปีเริ่มต้นใน
การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองมีสัดส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมือง ร้อยละ 59.49 ไดเ้พิม่ขึ้น
ถ ึ ง ร ้ อยละ  90 .67  ใน  พ .ศ . 2549  โดย เฉล ี ่ ยแล ้ วส ัดส ่ วนการได ้ ร ับ เ ง ินสน ับสน ุนของ 
พรรคการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2549 อยู่ที่ร้อยละ 84.92 

 เมื ่อเราพิจารณาในตารางที ่ 20 เราจะเห็นว่าในช่วง พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ลักษณะการให้เงินสนับสนุนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด 
โดยลักษณะการให้การอุดหนุนมีความจำกัดมากขึ้นทั้งในแง่ของวิธีการจัดสรรเงิน จำนวนงบประมาณ 
และจำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงิน โดยในจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในแต่ละปี
อยู่ในช่วง 100 – 200 ล้านบาท โดยไม่มีความแตกต่างในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง โดยเงื่อนไขในการ
ให้เงินอุดหนุนก็มีความรัดกุมมากขึ้น โดยแยกเป็นการให้เงินอุดหนุนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเมือง (ม. 
75 และ ม.76) และเงินให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำงานทางการเมืองทั่วไป (ม.
81) โดยเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนตามม. 75 และ 76 มีเพียง 6 – 8 พรรค
เท่านั้น ในขณะที่พรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 มีจำนวนถึง 26 พรรค แต่อย่างไร
ก็ตาม เราจะเห็นว่าสัดส่วนของเงินที่พรรคการเมืองได้รับสนับสนุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี พ.ศ. 
2551 – 2557 เฉลี่ยแล้วสัดส่วนการได้รับเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองอยู่ที่ร้อยละ 54.30 ต่อปี 
ลดลงจากช่วงแรกที่สัดส่วนการได้รับเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองอยู่ที่ร้อยละ 84.92 ต่อปี โดยปีที่
ได้รับเงินอุดหนุนในสัดส่วนน้อยที่สุดคือปี พ.ศ. 2557 ที่มีสัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนเพียงร้อยละ 
36.50 เท่านั้น 

 โดยสรุปแล้ว (พิจารณาตารางที่ 21 ประกอบ) ตลอดระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 – 
พ .ศ .  2557 กองท ุนเพ ื ่อการพ ัฒนาพรรคการเม ืองได ้ร ับ เง ินจ ัดสรรจากร ัฐบาลท ั ้ งส ิ ้น 
3,374,400,000.00 บาท โดยมีการจัดสรรให้พรรคการเมืองทั้งสิ้น 2,505,786,484.02 บาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 74.26 โดยในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 2542-2550) มีจำนวนทั้งงบประมาณที่จัดสรร 
จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรร และสัดส่วนการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมือง มากกว่าใน
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ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2557) แต่ทั้งนี้ในเรื่องผลลัพธ์ของแนวทางการพิจารณาให้เงินสนับสนุนนั้น
จำเป็นต้องพิจารณากันต่อไป 
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ตารางที่ 19: แสดงเงินได้รับจัดสรร เงินสนับสนุนพรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน และอัตราส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมือง  
ในช่วงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 (ตั้งแต่ป ี2542 - 2550) 

 

ป ี
เงินได้รับจัดสรร 
จากรัฐบาล 

เงินสนับสนุนตาม
แผนงานและโครงการ 

จำนวนพรรค 
ที่ได้รับเงิน 

เงินสนับสนุนค่าไปรษณียา
กรและสาธารณูปโภค 

จำนวนพรรค 
ที่ได้รับเงิน รวมเงินสนับสนุน 

เงินที่ใช้ในกิจกรรม
อื่นและเงินคงเหลือ 

สัดส่วนเงินที่ 
ใช้สนับสนุน 
พรรคการเมือง 

2542 200,000,000.00 107,398,215.00 26 11,586,725.72 26 118,984,940.72 81,015,059.28 59.49% 
2543 300,000,000.00 213,278,955.00 29 16,565,731.99 23 229,844,686.99 70,155,313.01 76.61% 
2544 350,000,000.00 241,825,202.25 42 22,827,157.84 42 264,652,360.09 85,347,639.91 75.61% 
2545 250,000,000.00 170,717,490.00 35 20,889,906.13 35 191,607,396.13 58,392,603.87 76.64% 
2546 250,000,000.00 192,623,602.50 30 19,995,821.17 30 212,619,423.67 37,380,576.33 85.05% 
2547 250,000,000.00 220,009,500.00 27 - - 220,009,500.00 29,990,500.00 88.00% 
2548 300,000,000.00 255,715,620.00 25 - - 255,715,620.00 44,284,380.00 85.24% 
2549 300,000,000.00 271,999,260.00 24 - - 271,999,260.00 28,000,740.00 90.67% 
2550 - 102,701,170.00 21 - - 102,701,170.00 - 102,701,170.00 - 
รวม 2,200,000,000.00     1,868,134,357.60 331,865,642.40 84.92% 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2558). รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. ธนาเพรส: กรุงเทพฯ, หน้า 59-75.   
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ตารางที่ 20 : แสดงเงินได้รับจัดสรร เงินสนับสนุนพรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน และอัตราส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมือง  
ในช่วงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2542 (ตั้งแต่ป ี2551 - 2557) 

 

ป ี
เงินได้รับจัดสรร 
จากรัฐบาล 

เงินสนับสนุนตาม ม.75 
พรป.พรรคการเมือง 50* 

จำนวน
พรรค 

เงินสนับสนุนตาม ม.81 
พรป.พรรคการเมือง 50* 

จำนวน
พรรค 

เงินสนับสนุนตาม ม.76 
พรป.พรรคการเมือง 50* 

จำนวน
พรรค 

รวมเงินสนับสนุน 
เงินใช้ในกิจกรรมอื่น
และเงินคงเหลือ 

สัดส่วนเงินที ่
ใช้สนับสนุน 
พรรคการเมือง 

2551 200,000,000.00 84,430,005.00 6 830,000.00 10 - - 85,260,005.00 114,739,995.00 42.63% 
2552 100,000,000.00 84,430,005.00 6 830,000.00 9 - - 85,260,005.00 14,739,995.00 85.26% 
2553 100,000,000.00 63,802,800.00 6 3,886,675.16 10 - - 67,689,475.16 32,310,524.84 67.69% 
2554 200,000,000.00 114,314,100.00 6 8,764,655.16 12 - - 123,078,755.16 76,921,244.84 61.54% 
2555 174,400,000.00 82,385,592.00 7 9,446,456.00 21 1,691,230.00 4 93,523,278.00 80,876,722.00 53.63% 
2556 200,000,000.00 97,621,919.00 8 11,546,639.50 23 664,540.00 8 109,833,098.50 90,166,901.50 54.92% 
2557 200,000,000.00 62,747,328.95 8 9,532,635.65 26 727,545.00 8 73,007,509.60 126,992,490.40 36.50% 
รวม 1,174,400,000.00    637,652,126.42 536,747,873.58 54.30% 

 

หมายเหตุ 1) ม.75 ของพรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กำหนดให้จัดสรรเงินอุดหนุนตามสัดส่วนของ 1. จำนวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 40%, 2. คะแนนเสียงจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 40%, 3. จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10%, 4. จำนวนสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงรายปี 10 % 
2) ม.81 ของพรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองในเรื่องต่อไปนี้ 1.ค่าไปรษณียากร, 2. ค่าโทรศัพท์หรือค่าโทรคมนาคมอื่น} 
3. การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง, 4. ค่าเช่าสำนักงานพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง, 5. ค่าสาธารณูปโภค, 6. ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
หรือจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง หรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง, 7. การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นสมควร และ 3) ม.76 ของพรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กำหนดให้ให้รัฐจัดสรรเงินสมทบร้อยละ 5 จากเงินที่ได้รับจากการบริจาค 
ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2558). รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. ธนาเพรส: กรุงเทพฯ, หน้า 59-75. 
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ตารางที่ 21: แสดงสรุปเงินได้รับจัดสรร เงินสนับสนุนพรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน และอัตราส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมือง 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2558). รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. ธนาเพรส: กรุงเทพฯ, หน้า 
59-75. 
 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม เงินสนับสนุนรวม เงินคงเหลือและเงินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่น สัดส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมือง 
2542-2550 2,200,000,000.00 1,868,134,357.60 331,865,642.40 84.92% 
2551-2557 1,174,400,000.00 637,652,126.42 536,747,873.58 54.30% 
รวม 3,374,400,000.00 2,505,786,484.02 868,613,515.98 74.26% 
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3.9 รายงานผลการสัมภาษณ ์ 

ในส่วนนี้เป็นการประมวลผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพรรคการเมืองในประเด็นที่

เกี่ยวกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกตัวคณะกรรมการการเลือกตั้ง และตัวแทน
พรรคการเมืองที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมืองจำนวน 6 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนา พรรค
ภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาธิปไตยใหม่ เป็นต้น ครอบคลุมประเด็นที่สอบถาม
ความเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต่าง ๆ 6 ประเด็น ได้แก ่
1) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2) 
การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบเดิมและแบบใหม่ 3) การจัดสรรตามสัดส่วนเงินอุดหนุน
เป็นเงินก้อนให้แต่ละพรรคการเมืองตามกติกาใหม่ 4) มาตรการในการใช้จ่ายและกำกับดูแลการใช้เงิน
อุดหนุนของพรรคการเมืองนั้น ๆ 5) การกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนให้เกิด
ความมีธรรมาภิบาลและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองไทย และ 6) ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ตามแต่จะให้
ความเห็นมา ผลจากการสัมภาษณ์ สามารถประมวลได้ดังนี้ 

1) เรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
 ซึ่งตามกฎหมายกติกาใหม่นั้น ได้ตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกไปจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในประเด็นนี้พรรคการเมืองแสดงความ ไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลที่
น่ารับฟังและควรนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 ความคิดเห็นหนึ่ง มองว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนจะไม่รอบคอบ 
อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ เพราะไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองร่วมพิจารณา แต่ก็เห็นด้วย
หากจะลดจำนวนกรรมการให้น้อยลง โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในภาครัฐบาลหนึ่ง
คน ตัวแทนจากฝ่ายค้านหนึ่งคน และตัวแทนจากพรรคที่ไม่มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาอีกหนึ่ง
คนรวมเป็นสามคน เพื่อจะได้มีข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ๆ โดยผู้ที ่ได้รับผลกระทบโดยตรง ก็คือพรรค
การเมืองนั่นเอง  

 นอกจากนี้ แม้ว่า พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่จะกำหนดสัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณให้พรรคการเมืองแต่ละ พรรคตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการกองทุนและงบประมาณตามภารกิจของกองทุน ที่พึงมีต่อการพัฒนาพรรคการเมือง การมี
ตัวแทนของพรรคการเมืองในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร กองทุนฯ ซึ่งมีความจำเป็นและ
มีความหมายในการบริหารกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เพราะ กรรมการกองทุนจะต้อง



 

	

103 

มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของการทำงานการเมืองและพรรคการเมือง การขาด องค์ประกอบส่วน
นี้ไปย่อมมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม 

 สำหรับการกำหนดให้ประธาน กกต. เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนนั้น พรรคการเมือง
มีความเห็นว่า มีทั้งข้อดีและข้อด้อย เนื่องจากกองทุนฯ นี้ อยู่ภายใต้การกากับของ กกต. การมี
ประธาน กกต. อยู่ในกองทุนฯ จะเชื่อมงานกับคณะกกต. ได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็จะสามารถครอบงำ
กรรมการที่เป็นข้าราชการได้ และขาดการตรวจสอบ คานอำนาจซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่ายประจำ
และ กกต. 

 นอกจากเรื ่องจำนวนและตัวแทนแล้ว พรรคการเมืองยังให้ความเห็นว่า คุณสมบัติของ
กรรมการกองทุนในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี ่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย กล่าคือ คุณสมบัติของผู้มาเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองนี้ ไม่ควรจะต่ำกว่าคุณสมบัติของกรรมการบริหารพรรคการเมือง เพื ่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมอย่างแท้จริงกับการพัฒนาพรรคการเมืองให้เกิดความ

เข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันการเมืองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 ในอีกความเห็นหนึ่ง มีความเห็นว่า ถ้าพิจารณาที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามพรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2550  โดยละเอียดแล้วจะเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนายทะเบียนพรรคการเมือง (ซึ่งก็คือ
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) เป็นประธาน กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนสำนักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทนพรรค
การเมืองสามคน (จากพรรครัฐบาลเลือกกันเองหนึ่งคน พรรคฝ่ายค้านเลือกกันเองหนึ่งคน พรรคที่ไม่
มีสมาชิกสภาฯเลือกกันเองหนึ่งคน) ผู้ทรงคุณวุฒิสองคน  (ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ผู้ทรงคุณวุฒิมัก
แต่งตั้งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของกรรมการการเลือกตั้ง)  เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้นสิบคน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของกรรมการ
ที่มาจากพรรคการเมืองสามคน ต่อกรรมการที่มาจากภาคส่วนราชการเจ็ดคน (จากคณะกรรมการการ
เลือกตั ้งห้าคน จากส่วนราชการอื ่นอีกสองคน) อีกทั ้งคณะกรรมการกองทุนฯ ยังถูกกำกับโดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยแล้ว การถ่วงดุลและบทบาทของกรรมการที่มาจากพรรคการเมืองก็
แทบไม่มีอยู่เลย สำหรับพรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
กองทุนฯ มีกรรมการเพียงเจ็ดคน โดยไม่ให้มีกรรมการที่มาจากพรรคการเมืองเลย ย่อมเป็นการตัด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของพรรคการเมือง ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พรรคการเมืองต่อไป 

ในอีกแง่หนึ ่งพรรคการเมืองมองว่า ประเด็นที ่ลดจำนวนคณะกรรมการ ลดจำนวนลง
คณะกรรมการจาก 11 เหลือเพียง 7 คน โดยตัดตัวแทนพรรคการเมืองออก ทำให้พรรคการเมืองเสีย
ประโยชน์ที่จะเข้าไปดูแลกองทุน วัตถุประสงค์ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรค
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การเมือง สมควรให้พรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการจัดสรรเงินกองทุน ด้วยเหตุผลที่ว่าของเดิม
มาจากสายพรรคการเมือง แต่ของใหม่มาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจคนเดียว ไม่ใช่ธรรมาภิบาลและ
หลักประชาธิปไตย พรรคการเมืองมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็น
สถาบันทางการเมือง ของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งพรรคการเมืองจะรู้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริง ๆ ในการ
ดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายว่าด้วยพรรคเมืองทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

2) การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบเดิม 
สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง

ตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งและตามอัตราส่วนอื่น ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดเดิม ในอีกแง่หนึ่ง วิธีการแบบเดิมจะมีข้อดี คือ ในด้านภาครัฐ สามารถควบคุมกำกับ
การดำเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองผ่านทางแผนงานและโครงการที่พรรคการเมืองจัดทำ
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นไม่ค่อยเห็นด้วย เนื่องจากหลายเหตุผล
ด้วยกัน  

ข้อด ี
- มีตัวเลขงบประมาณที่แต่ละพรรคได้รับจัดสรร ตามฐานในแต่ละปีใกล้เคียงกัน การทำ
โครงการต่อเนื่อง ตามแนวที่กฎหมายกำหนด  

- การนำระบบราชการมาใช้ในการกำกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีความยืดหยุ่น 
ทำให้พรรคเล็ก ๆ มีอุปสรรค ปัญหา ในเรื ่องเอกสาร และทุกพรรคไม่สามารถปรับ
กิจกรรมตามสถานการณ์ที่เหมาะสมตามจริงได ้ 

- การกำหนดโครงการต่าง ๆ ของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้จัดสรรงบประมาณ อาจไม่ตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ของกองทุน และขาดการมีส่วนร่วมของสาขาพรรค  

- เป็นการส่งเสริมพรรคการเมืองที ่เข ้มแข็งอยู ่แล ้วให้เข ้มแข็งข ึ ้นอีก โดยการนับ
องค์ประกอบจากทางทั้งจำนวน ส.ส.ที่ได้รับการเลือก จำนวนคะแนน จำนวนสาขาและ
สมาชิก ดังนั้น จึงทำให้พรรคการเมืองที่มีความได้เปรียบอยู่ได้เปรียบมากขึ้นอีก สมควร
ที่จะมีหลักการในการส่งเสริมพรรคการเมืองที่แม้จะมีสถานะที่เล็กกว่าแต่มีกิจกรรม
ส่งเสริมทางการเมืองที่ดีกว่าได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเป็นพิเศษไม่ยึดโยง
กับการคำนวณตามสถานะที่เป็นอยู่ 

- กรรมการคัดสรรมาจากพรรคการเมืองต่าง ๆ เหมือนกับเป็นตัวแทนของประชาชน ทุก
พรรคที่ผ่านเกณฑ์ สามารถรับเงินกองทุนได้ทุกพรรค(มาตรา 26) 

ข้อเสีย 
- ในด้านพรรคการเมือง จะเป็นภาระของพรรคการเมืองที่ต้องจัดทำแผนงานและโครงการ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ของคณะกรรมการกองทุน 

- ยังไม่มีความเป็นธรรมในการจัดสรร โดยเฉพาะพรรคเล็กบางพรรคเล็กไม่ได้การส่งเสริม
สนับสนุนเท่าที่สมควร พรรคใหญ่ได้เงินสนับสนุนเยอะมาก สามารถทำกิจกรรมได้
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มากกว่า พรรคเล็กได้เงินน้อยไม่สามารถทำกิจกรรมได้หรือได้น้อยมีแต่จะยุบพรรค 
กฎหมายหยุมหยิมมาก 

อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นของกรรมการการเลือกตั้งนั้น มองว่า กติกาใหม่เน้นให้พรรค
การเมืองโดยสำนักงานใหญ่ เป็นผู้จัดทำบัญชีของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง (มาตรา 
58-59 ตาม พรป ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560) พร้อมทั้งให้ปิดบัญชีเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน 
โดยการจัดทำงบการเงินของพรรคและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ในส่วนของสาขาพรรค
การเมืองนั้น กฎหมายใหม่กำหนดให้จัดทำเป็นบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรค แล้วจึงสรุป
รายงานให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจำทุกสิ้นเดือน  

นอกจากนี้ มาตรา 60-61 ตามกฎหมายใหม่ยังกำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำงบการเงินให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง และจัดส่งงบการเงินดังกล่าวให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป แต่กฎหมายเดิมจะต้องผ่านการตรวจความถูกต้องจากคณะบุคคลทำ
หน้าที่ตรวจงบปาระเงินของพรรคการเมือง ซึ่งมาจากหน่วยงานนอก 4 หน่วยงานเข้าร่วมตรวจพร้อม
กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้ง 
แล้วจึงเสนองบการเงินดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและประกาศให้สาธารณชน
ทราบ ซึ่งทำให้เห็นว่ากฎหมายใหม่นี้ได้ให้ความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการทางการเงินของพรรค 
โดยมุ่งเน้นให้พรรคการเมืองมีอำนาจในการควบคุมการจัดการของพรรคการเมืองด้วยตัวเอง โดยมี
นายทะเบียนและคณะกรรมการการเลือกตั้ง คอยให้คำแนะนำแก่พรรค เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ
ให้อย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย  

 
3) การจัดสรรตามสัดส่วนเงินอุดหนุนเป็นเงินก้อนให้แต่ละพรรคการเมืองตามกติกาใหม่  

 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน 
ยกเว้นแต่พรรคการเมืองขนาดเล็กที่จะได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องวิธีการจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรร
จากเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นเงินก้อนตามกติกาใหม่ที่มาแทนวิธีการจ่ายเงิน

อุดหนุนพรรคการเมืองแบบเดิมที่กำหนดให้พรรคการเมืองจะต้องเขียนโครงการการใช้จ่ายเงินตาม

รายละเอียดที่กำหนดซึ่งจะง่ายแก่การตรวจสอบการใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ

คณะกรรมการการบริหารกองทุนเมื่อมีการใช้จ่ายเงินไปแล้วตามโครงการตามระเบียบการจ่ายเงินของ

กระทรวงการคลัง 

 ด้วยวิธีการจ่ายเงินให้พรรคการเมืองที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยากทำให้พรรคการเมืองให้ความ

เห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลต่อไปนี้  
- เห็นด้วย ในด้านความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ ซึ่ง พรป.พรรค
การเมือง 2560 ได้กำหนดกรอบไว้แล้วว่า พรรคการเมืองสามารถนำงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไปดำเนินกิจกรรมใดได้บ้าง ซึ่งไม่จำเป็นต้อง เสนอโครงการฯ ตามแบบ พรป.
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พรรคการเมืองฉบับเดิมกำหนด นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ที่จะใช้
เงินที่ได้รับจัดสรรยังมีข้อกำหนดให้เสนอให้ กกต. เห็นชอบก่อนว่า เป็นไปตามกฎหมาย
หรือไม่ ดังนั้น จึงสามารถกำกับการใช้งบฯ ได้อยู่แล้ว แต่ใน พรป.พรรคการเมืองฉบับ
ใหม่ ก็มีข้อกำหนดห้ามนำเงินที่ได้รับจัดสรรไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายในบางเรื่องที่จำเป็น 
อาทิ ค่าจ้างบุคลากรเจ้าหน้าที่ หรือค่าสาธารณูปโภคสำนักงานฯ ซึ่งเป็น ความจำเป็นใน
การดาเนินงานสาขาพรรค ซึ่งหากจะให้พรรคการเมืองไปใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 
เวลาการ สื่อสารกับผู้สนับสนุนจะดูไม่ดี  

- พรรคการเมืองที่มีความพร้อมอยู่แล้วซึ่งส่วนมากจะเป็นพรรคใหญ่จะสามารถบริหารจัด
การเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ แต่พรรคเล็ก
หรือพรรคที ่เร ิ ่มตั ้งใหม่น่าจะมีปัญหาในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ซึ ่งทำให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการกองทุนฯต้องออกระเบียบ กฎ กติกา เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมเพิ่มมากขึ้น อันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของพรรค
การเมืองทั่วไปเหมือนที่ผ่านมา 

- เห็นด้วยเพราะพรรคการเมืองต่าง ๆ จะได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติของพรรคได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างให้ประชาชนให้ความสนใจกับพรรคการเมือง
อันเป็นสาระสำคัญ ในการทำให้พรรคการเมืองพัฒนา นั่นก็คือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนนั่นเอง มิเช่นนั้นกิจกรรมการเมืองของพรรคการเมืองกับประชาชนก็จะมีแต่
ช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น 

ส่วนพรรคการเม ืองขนาดเล ็กจะไม ่เห ็นด ้วย เน ื ่องจาก ไม ่เห ็นด ้วยเพราะมองว ่า
คณะกรรมการกองทุนไม่ใช่ตัวแทนของพี่น้องประชาชน ไม่ปัญหาขององค์กรพรรคการเมือง และจะ
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมากขึ้น จะได้รับความยุ่งยากมากที่ให้พรรคการเมืองต้องทำ
กิจกรรมตามมาตราที่ 140 และ141 วรรค 1-5 ทำให้เพิ่มกิจกรรมมากขึ้น เช่น 

-ให้มีกองทุนประเดิม 1 ล้านบาท 
-ให้มีสมาชิกพรรค 500 คนพร้อมชำระค่าบำรุงคนละ 100 บาท 
-ให้ประชุมใหญ่สามัญ องค์ประชุม 250 คนเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรค 
-ตั้งสาขาพรรคเดิม 50 ใหม ่500 คนจึงตั้งสาขาได้ 4 ภาค 
-ตั้งผู้แทนจังหวัด 7 คนสมาชิก 100 คน เป็นให้พรรคการเมืองที่มีเงินน้อยไม่มีนายทุนหนุน

ถูกยุบ (กม.ใหม่ไม่มีนายทุนหนุนพรรค) สมควรยุบกองทุนพัฒนาการเมืองไปเลย 
 

4) มาตรการในการใช้จ่ายและกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนของพรรคการเมืองนั้น ๆ  

ด้วยกติกาการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำให้
ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนี้

ต้องกำหนดระเบียบการกำกับดูแลที่รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม เพราะจะเป็นการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินหลัง (Ex Ante) จากที่ได้มีการจัดสรรเงินไปแล้วโดยไม่มีข้อผูกมัด แต่ด้วยเจตนารมณ์
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ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ความไว้วางใจกับพรรคการเมืองในการบริหารและ

พัฒนาความเป็นสถาบันพรรคการเมืองไปในทิศทางที ่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ที่พรรคการเมืองดูแล และด้วยเห็นว่าเงินที่จัดสรรให้นั้นเมื่อเทียบกับปริมาณเงิน
งบประมาณที่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศแล้วมีจำนวนน้อยมาก การใช้
จ่ายเงินไม่น่าจะเกิดความไม่มีธรรมาภิบาลเกิดขึ้น ในแง่นี้การทำงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง
จะต้องกำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ให้เป็นเข้าใจทั่วกันกับพรรคการเมือง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
ความไม่เข้าใจเมื่อมีการตรวจสอบเงินที่ใช้จ่ายไป  

ทั้งนี้ พรรคการเมืองมีความเห็นที่สามารถประมวลได้ ดังนี้ 

- มีมาตรการตรวจสอบภายใน มีขั้นตอนการเบิกจ่าย / การเสนอขอใช้งบประมาณ และมีการ
จัดสรร งบประมาณเป็น 2 ระยะ ทั้งระหว่างการดำเนินงานและเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น 
รวมถึงการส่งหลักฐาน ประกอบทั้งเอกสารการเงินและภาพถ่าย  

- มีกติกาการจัดสรรให้แต่ละสาขาพรรค และผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน  
- มีการส่งคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ อดีต สส. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปร่วมกิจกรรม
ตามที่ ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ  

- ดำเนินกิจกรรมโดยยึดระเบียบ และกฎหมายโดยเคร่งครัด มีผู ้ร่วมรับผิดชอบในแต่ ละ
โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์  

- พรรคมีมาตรการในการใช้จ่ายและกำกับดูแลการใช้เงินที่ได้รับนี้ โดยการที่ใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ประจำของสำนักงานหรือสาขาตามแต่ที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกกต.
โดยคณะกรรมการกองทุนกำหนด ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ทางพรรคก็จะดำเนินการให้
ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นอกจากนั้น
กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะขยายออกไปยังประชาชนทั่วไปด้วยเพื่อเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนที่
มิได้เป็นสมาชิกพรรคเกิดความความศรัทธาจะได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มมากขึ้น
โดยตรงหรือมีส่วนร่วมโดยอ้อมอื่นใดได้ 

- พรรคการเมืองมีมาตรการในการใช้จ่ายและกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีการติดตามผลและการ
ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ 

- ตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ ขึ้นเพื่อจัดทำโครงการ ตรวจสอบโครงการ ประเมินโครงการ การเงิน
การบัญชี แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง และแยกประเภทบัญชีของ
พรรคการเมืองให้ถูกต้อง 

 
5) การกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนให้เกิดความมีธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองไทย   
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เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถ

ทำงานกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้ความคิดเห็นว่า การที่พรรคการเมืองต้องแสดงที่มาที่ไปของการรับปละจ่ายเงินอย่าง
ชัดเจนและมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบ ถือเป็นสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่พรรคการเมือง โดย
ประชาชนทั่วไปสามารถเห็นถึงเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองและตัวนักการเมืองเองที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศ และเพิ่มความไว้วางใจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง หรือนักการเมือง
เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ อีกทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินการของพรรคการเมืองได้จากการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปอีกด้วย ด้วย
มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลได้ในส่วนของข้อมูลและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

กิจการของพรรคการเมืองและให้ข้อควรระวังในการดำเนินกิจการพรรคการเมือง โดยไม่ให้ขัดกับ
กฎหมายฉบับปัจจุบัน 

ทั้งนี้ พรรคการเมืองได้แสดงความเห็นข้อเสนอแนะ สามารถประมวลได้ดังนี้  

- การกำหนดมาตรการในการทำให้เกิดธรรมาภิบาลหรือส่งเสริมพัฒนาการเมืองนั้น ก็คือ 
ความโปร่งใสและความมีเหตุมีผลโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชน มีการตรวจสอบที่ดี การ
ดำเนินการกำกับดูแลในเชิงนโยบายที่ต้องให้ทางพรรคสามารถมีอิสระได้ตามสมควร ก็จะ
เป็นแนวทางที่พึงประสงค์และที่สำคัญของการพัฒนาการของพรรคการเมือง ก็คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อพรรคการเมือง ซึ่งฐานที่มาจากประชาชนเป็นโครงสร้างหลัก ถ้า
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมพรรคการเมืองนั้นก็เป็นแค่ “มวลชนเพื่อพรรค”มิใช่เป็น “พรรค
เพื่อมวลชน” 

- ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กม.ว่าด้วยพรรคการเมืองหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กองทุนกำหนด 
- คำนึงถึงวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาการเมืองให้มีความเข้มแข็งเป็นสำคัญ  
- คำนึงถึงบทบาท หน้าที ่ในการพัฒนาพรรคการเมืองอย่างเป็นธรรม มีค่านิยมที ่ด ี ให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

- มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการเมือง และพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

- ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพรรคการเมือง ให้บริหารกองทุนฯ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล  

- เพื่อให้การกำหนดมาตรการ ในการกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนมีธรรมมาภิบาลและส่งเสริม
การพัฒนาพรรคการเมืองไทย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรมีทัศนคติและเข้าใจว่า
พรรคการเมืองมีลักษณะ และการดำเนินกิจกรรมแตกต่างจากการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเป็นอย่างมาก  พรรคการเมืองต้องแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่น ต้องสร้างความ
เชื่อมั่นและความศรัทราในหมู่สมาชิก  สร้างความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น การวาง
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและการดำเนินกิจกรรมทาง
การเมืองต่าง ๆ ของพรรคการเมือง การนำเอาระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ
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กับส่วนราชการมาใช้กับพรรคการเมือง จะก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคกับพรรค
การเมืองอย่างแน่นอน 

- เชิญพรรคการเมืองไปปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นในหลักธรรมาภิบาลไม่ใช่จัดสรรเลย ต้อง
ให้พรรคการเมืองมากำหนดมาตรการร่วมกันให้การกำกับดูแลเงินอุดหนุน 

- ให้เอากรรมการกองทุน มาสัมมนาเรื่องพรรคการเมืองให้รู้รายละเอียดการทำกิจกรรมของ
พรรคการเมืองว่าจะมีอะไรบ้าง 
 
6) ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

ในส่วนนี้ ยังมีข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ดังสามารถประมวลได้ ต่อไปนี้ 

- งบงานวิจัย และ งบดำเนินงานต่าง ๆ ของ สำนักงานเลขาธิการ กกต. มีความซำ้ซ้อน และใช้
งบประมาณของกองทุนฯ ไปสนับสนุนงานของสำนักงานเลขาธิการ กกต. และอาจไม่ส่งผล
ต่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงหลัง คสช. พรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ เลย  

- ขณะนี้ภายใต้บทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนูญ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง
ไปมากมาย ดังนั้น ปัญหาทางด้านกองทุนพรรคการเมืองก็คงจะเกิดขึ้นใหม่มากมายในหลาย
มิติโดยเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ดังนั้น สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปตามสภาพที่เกิดขึ้น
โดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาด การปฏิบัติที่มีการตรวจสอบนโยบายอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงจะ
สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ดีตามที่พึงประสงค์ได้ 

- การใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปเพื่อการจัดตั้งสำนักงานของ
กองทุนฯ ซึ่งจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาซ้ำซ้อนการทำงานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองที่มี
อยู่แล้วแต่เดิม เนื่องจาก เป็นการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ เป็นการตีความกว้างกว่าที่
กฎหมายกำหนดไว้ใน มาตรา 78 พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ระบุว่า “ให้มีกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกองทุนหนึ่งในสำนักงาน” ตีความได้ว่าคือ การให้มีกองทุนใน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ รวมทั้งอัตรากำลังของบุคลากร
อยู่แล้ว จึงไม่เห็นควรที่จะจัดตั้งสำนักงานกองทุน อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย สิ้นเปลือง ไม่
คุ้มค่า และเป็นภาระของกองทุนลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงเงินของกองทุนที่จะ
นำไปพัฒนาพรรคการเมืองและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยตรง  

- การสนับสนุนโดยรัฐเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่สำคัญไม่ใช่การสนับสนุนทางการเงิน แต่
เป็นการสนับสนุนการขจัดปัญหาอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมดำเนินงานทางการเมืองกับพรรคการเมือง สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
ใช้บริการของรัฐที่มีอยู่แล้วให้กับพรรคการเมืองเพื่อการติดต่อสื่อสารของพรรคการเมืองกับ
ประชาชนจะช่วยในการพัฒนาพรรคการเมืองไทยประสบความสำเร็จ 
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3.9 วิเคราะห์การดำเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 ผลจากการศึกษาหลักการ แนวคิด IDEA ในการว ิเคราะห์การบร ิหารเง ินกองทุนที ่
คณะกรรมการการเลือกตั ้งจ ัดสรรให้ก ับพรรคการเมืองและการบริหารงบประมาณของรัฐนี ้ 
งบประมาณสาธารณะ (Public Funding) ที่ใช้ในการสนับสนุนพรรคการเมืองมีขึ้นเพื่อเป้าประสงค์ 3 
ข้อ คือ 1) เพื่อช่วยเหลือพลังทางการเมืองที่มีศักยภาพให้ได้รับการเลือกตั้ง 2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างพรรคการเมืองรวยและพรรคการเมืองจน และ 3) เพื่อกระตุ้นให้พรรคการเมืองมีพฤติกรรม
ทางการเมืองที่ดี  

เมื่อเราใช้กรอบในการวิเคราะห์ 3 ข้อนี้มาพิจารณาร่วมกับตัวแปรที่เราใช้ในการพิจารณา
งบประมาณที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรคการเมือง ได้แก่ 1) ตัวแปรเรื่องวิธีการ
จัดสรรงบประมาณและจำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบ 2) ตัวแปรเรื่องสัดส่วนการใช้
เงินกองทุนในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนในการ

ส่งเสริมกลไกพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวัตถุประสงค์ ทำให้เรามองเห็นปัญหาอย่าง
น้อย 2 ประการในการจัดสรรเงินเพื่อให้การสนับสนุนพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาประการแรก การรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมพลังทางการเมือง “ที่มีศักยภาพ” 
กับการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองรวยและพรรคการเมืองจน  

โดยเราจะเห็นว่าการให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในช่วงแรกนั้นมีลักษณะการให้

เงินสนับสนุนอย่างครอบคลุม ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมือง แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาของวิธีการให้เงินสนับสนุนแบบนี้คือปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของการใช้เงินว่าเงิน

ที่ให้ไปนั้นจะถูกนำไปใช้โดยพลังทางการเมืองที่มีศักยภาพหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใช้เงิน
นั้นมีกฎเกณฑ์การใช้จ่ายที่ไม่รัดกุมแล้ว  นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้ว
ยังอาจเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีของพรรคการเมืองอีกด้วย ดังที่ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และ
อมฤต วุ ่นพูลสมบัติ (2556) ได้ทำการศึกษาการใช้เงินจากกองทุนฯ ของพรรคการเมืองที ่ไม่มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผลการศึกษาให้ข้อค้นพบที่น่าสนใจ 2 ประการ  

ประการแรก เป็นการชี้ให้เห็นว่ามีพรรคการเมืองที่ไม่ประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้ง 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ไม่มีศักยภาพ” ในทางการเมืองนั้นยังสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

ประการที่สอง การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองเหล่านี้จำนวนมากไม่มีกฎเกณฑ์ที่รัดกุม มี
การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงไม่เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองตามเจตนารมณ์ของ
กองทุน รวมทั้งยังไม่ได้แสดงบทบาทของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น ดัง
ข้อความจากงานศึกษาชิ้นดังกล่าวว่า 
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“โดยการบริหารพรรค ก็เป็นเพียงการนำเงินมาใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงาน และค่าจ้าง
บุคลากรเท่านั้น บางพรรคก็ไม่ได้มีการบริหารพรรคไปในทางที่ดี คือ สำนักงานใหญ่ของ
พรรคอยู่รวมกับที่อยู่อาศัย ไม่มีความเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเลย ไม่มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำให้แก่พรรค บางพรรคก็มีเจ้าหน้าที่เพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี ที่จะต้องทำบัญชีรายงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรค การบริหารพรรคให้มีความ
เข้มแข็งจึงเป็นไปได้ยาก เพราะแค่เพียงศูนย์กลางของพรรคอย่างสำนักงานใหญ่ก็ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปของ

พรรคนั้นจากการศึกษาพบว่า พรรคที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มาก การจัดกิจกรรมของพรรคจะเน้นที่แกนนำพรรค
และสมาชิกพรรคเป็นหลัก ยังไม่เน้นที่ประชาชนทั่วไป ส่วนกิจกรรมระดับสาขาพรรคนั้นก็ยัง
ไม่มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักงานใหญ่

เป็นหลัก.....” 
“......แผนงานและโครงการส่วนใหญ่ของพรรคการเมืองจะระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่มี

การวางแผนการดำเนินการในระยะยาว ส่วนใหญ่จะทำโครงการเป็นรายปี จึงไม่เกิดการ
พัฒนาความต่อเนื่องของโครงการ ทำให้ผลที่ออกมาไม่ค่อยเกิดประโยชน์ขึ้นเลย” (น. 197-
198) 

 ปัญหาประการที่สอง ปัญหาประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินกองทุนจากการใช้จ่ายเงินที่ไม่
ตอบสนองความต้องการของพรรคการเมือง  

 ปัญหาประการแรกเรื่องการให้การสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

และขาดความรัดกุมนั ้นดูเหมือนจะเป็นปัญหาที ่ได้ร ับการมองเห็นแล้วทั ้งโดยงานศึกษาของ

นักวิชาการและโดยผู้ร่างกติกา ดังที่เราจะพิจารณาได้จากความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นในหลักเกณฑ์การ
จัดสรรกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่กำหนดไว้ใน พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อาทิ 
การห้ามใช้เงินจากกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการบริหารพรรคการเมืองหรือเพื่อจ้าง

บุคลากรของพรรคการเมือง เป็นต้น  

 โดยรวมแล้ว การมีข้อบังคับที่รัดกุมและเข้มงวดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อประสิทธิภาพใน
การใช้จ ่ายงบประมาณสาธารณะและต่อพฤติกรรมการเมืองที ่ด ีในระบอบประชาธิปไตย แต่
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินกองทุนนั้นอาจต้องพิจารณาเพิ่มในเรื่องสัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุน

ของพรรคการเมือง เพราะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองคือการให้เงิน



 

	

112 

สนับสนุนแก่พรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถยืนหยัดได้ในสนามการเมืองประชาธิปไตย 
สัดส่วนการใช้จ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่น้อยอาจบ่งชี้ปัญหาว่ากองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมืองไม่ตอบสนองความต้องการของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกองทุนฯ 
และหากกองทุนไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายของพรรคการเมืองได้แล้ว อาจหมายความว่าการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ในเป้าหมายทั ้ง 3 ข้อตามที ่ IDEA เสนออาจไม่สามารถทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และหมายความได้อีกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่กองทุนนั้นไม่สามารถนำไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน  

 จากข้อมูลของการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2551-2557) เราจะเห็นว่า
กฎระเบียบของกองทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้มีสัดส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมืองลดลงตามไปด้วย จึง
เป็นที่น่ากังวลอยู่ว่ากฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจทำให้สัดส่วนเงินที่ใช้สนับสนุนพรรคการเมืองลดลงไป

อีก ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลของกองทุนฯ ที่ลดลงตามไปด้วย เช่น การที่พรรคการเมืองหันกลับไป
พึ่งพาแหล่งทุนจากกลุ่มผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้น ความมีประสิทธิภาพในการใช้กองทุนกระตุ้น
ให้พรรคการเมืองมีพฤติกรรมที่ดีลดลง เป็นต้น  

ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการกองทุนฯ ใน
การรักษาสมดุลระหว่างความเข้มงวดในการใช้จ่ายเงินกองทุน กับการจัดทำหลักเกณฑ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการทางการเมืองที่แท้จริงของพรรคการเมือง ดังนั ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะกรรมการกองทุนฯ จึงควรรับเสียงสะท้อนจากพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคการเมือง “ที่มี
ศักยภาพ” อย่างสม่ำเสมอ และอาจปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้เงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือ
อาจเพิ่มสัดส่วนการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการเพิ่มสัดส่วนการให้งบประมาณอย่างมี

เงื ่อนไขเพื่อกระตุ้นให้พรรคการเมืองมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีมากขึ้น เช่น มีเงื่อนไขให้พรรค
การเมืองใช้เงินสนับสนุนในการทำวิจัยเชิงนโยบาย หรือใช้ในการทำการรณรงค์ทางการเมืองของกลุ่ม
คนที่หลากหลาย เช่น เยาวชน ผู้หญิง เพศทางเลือก เป็นต้น 
 

 



บทที่ 4  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 ข้อสรุป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการกำกับดูแลการบริหาร

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เกิดความมีธรรมาภิบาล โดยจากการศึกษาเอกสาร กฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ ประกอบกับการสัมภาษณ์บุคคลหลักที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งในการบริหารเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรค

การเมืองที่ให้ข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่

สำคัญสามประการ ได้แก่ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์สากลในการกำกับดูแลขององค์กรที่ทำ

หน้าที่ในการกำกับดูแลพรรคการเมืองด้านการเงินที่รัฐให้การสนับสนุน เพื่อศึกษาบทบาท อำนาจ

หน้าที ่ของ กกต. ในฐานะองค์กรอิสระทำหน้าที ่กำกับดูแลการทำงานของพรรคการเมืองของ

ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เป็นต้น และเพื่อศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ของ 

กกต. ในฐานะองค์กรอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กล่าวอย่างง่าย คือ เพื่อศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ

หรือหน่วยงานกลาง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งในการทำทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงิน

ของพรรคการเมือง ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในเกิดความเป็นสถาบัน 

มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดสรรเงินและอย่างคุ้มค่านั่นเอง ซึ่งผล

จากการศึกษาเอกสาร ทำให้ได้ข้อสรุปผลการศึกษา ดังนี้   

 การกำกับดูแล ความหมายครอบคลุมในสามมิติ คือ เป็นการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐาน 

หรือกติกา (Standard-setting or rule) การควบคุมพฤติกรรม (Behavior modification) ให้เป็นไป

ในทิศทางที่รัฐต้องการ หากไม่ทำตามที่กติกากำหนดไว้ จะได้รับการตักเตือนสถานเบา การแนะนำให้

ปฏิบัติตาม หรือมาตรการรุนแรงขึ้น คือ การลงโทษโดยการให้เสียค่าปรับ และสุดท้ายอาจหมายถึง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information gathering) การกำกับดูแลจากรัฐที่ได้ผลต้องมีการติดตามเพื่อ

ตรวจสอบดูว่า กติกาที่รัฐออกไปใช้บังคับนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือหากได้มีการ

บังคับแล้ว มีปัญหาประการใดบ้าง  

สำหรับการกำกับดูแลขององค์กรอิสระที ่ทำหน้าที ่กำกับดูแลพรรคการเมืองอย่างเช่น 

คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีภารกิจหลักในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์และ

ยุติธรรม นอกจากนั้นยังต้องบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เกิดการพัฒนาเป็นสถาบัน

ทางการเมืองอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ ยุติธรรมของการ
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เลือกตั้งให้เกิดความเที่ยงธรรมแต่ทุกฝ่าย ด้วยการยึดหลักการ 5 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ 

ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความสามารถและความยุติธรรมและการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิ

บาล ประกอบด้วยหลักการวิเคราะห์ของ IDEA ด้วยมุ่งหวังในการพัฒนาพรรคการเมืองไปในสามด้าน 

คือ 1) เพื่อช่วยเหลือพลังทางการเมืองที่มีศักยภาพให้ได้รับการเลือกตั้ง 2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ระหว่างพรรคการเมืองรวยและพรรคการเมืองจน และ 3) เพื่อกระตุ้นให้พรรคการเมืองมีพฤติกรรม

ทางการเมืองที่ดี ด้วยกรอบการวิเคราะห์ในการพิจารณางบประมาณที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมืองให้แก่พรรคการเมือง ได้แก่ 1) วิธีการจัดสรรงบประมาณและจำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับ

การจัดสรรงบ และ 2) สัดส่วนการใช้เงินกองทุนในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนในการส่งเสริมกลไกพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตาม

วัตถุประสงค์นั้น งานศึกษาวิจัยนี้มองเห็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการจัดสรรเงินเพื่อให้การ

สนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของพรรคการเมืองที่ให้ความเห็นจากการ

สัมภาษณ์และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของประเทศที่พัฒนาแล้วทางการเมืองเช่นสหรัฐอเมริกาและ

อังกฤษ ในสองประเด็นประกอบกับหลักการวิเคราะห์ของ IDEA ข้างต้น ได้แก่  

1) การรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมพลังทางการเมือง “ที่มีศักยภาพ” กับการลดความ

เหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองรวยและพรรคการเมืองจน 

2) ปัญหาประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินกองทุนจากการใช้จ่ายเงินที่ไม่ตอบสนองความ
ต้องการของพรรคการเมือง 

4.2 ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาข้อมูลเอกสารประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ 

จากกฎหมาย ข้อบังคับ และกติกาที่เกี่ยวข้องจากแนวปฏิบัติเดิมมาสู่แนวปฏิบัติใหม่ตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่ตามมา ในเรื่องการกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย

ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และตัวแทนพรรคการเมืองจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่และพรรคการเมืองขนาดเล็กตามความสมัคร

ใจของพรรคการเมืองภายในห้วงเวลาที่จำกัด ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษาใน 6 

ประเด็น ดังสามารถประมวลโดยสรุป ได้ดังนี้  

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษนั้น จะพบความแตกต่างกันและ

สามารถนำมาเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของ

ประเทศไทย ได้ดังนี้ 
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การกำเนิดของหน่วยงาน ตัวแบบของสหรัฐอเมริกานั้น องค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการ

เลือกตั้งและองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการรณรงค์หาเสียงและรายรับรายจ่ายนักการเมือง

เป็นคนละองค์กรกัน โดยสาเหตุที่เป็นเพราะเหตุผลในทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งแต่ช่วงหลังทศวรรษที่ 

1960 เป็นต้นมาในสหรัฐอเมริกา การใช้เงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มี

ความจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลทางการเงินในช่วงทศวรรษที่ 1970 ส่วน

องค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง (The Federal Election Campaign Act of 1971) เกิด

ขึ้นมาในภายหลัง แต่สำหรับประเทศอังกฤษนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรที่

จ ัดตั ้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง การเลือกตั ้ง และการจัดทำประชามติ ค.ศ. 2000 

(Political Parties, Elections and Referendums Act 2000) เกิดขึ ้นภายหลังสหรัฐอเมริกานับ

ร่วมยี่สิบปี โดยเกิดขึ้นภายหลังจากที่แนวคิดเรื่ององค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้ง (EMBs) 

ได้มีการเผยแพร่ไปแล้ว ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรมีลักษณะเหมือนกับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้กันส่วนใหญ่ในโลก 

ที่มาและคุณสมบัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งของทั้งสองประเทศมาจากการอนุมัติของฝ่าย

การเมืองด้วยระบบการปกครองแตกต่างกัน กล่าวคือ ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมาจากการแต่งตั้ง

โดยประธานาธิบดี ส่วนของประเทศอังกฤษนั้นมาจากการอนุมัติของรัฐสภา ในที่นี้ หมายถึง สภา

ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีความสำคัญและอำนาจมากในระบบรัฐสภา และผู้ที่จะมาทำ

หน้าที่ในองค์กรอิสระนี้ได้จะต้องไม่ความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที ่ไม่ได้ให้ความสำคัญและกำหนดข้อห้ามเอาไว้แต่อย่างใด ซึ่งจะมีความ

คล้ายคลึงกับของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

จำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่น่าสนใจว่าของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้

เป็นจำนวน 9 คน ขณะที่ของประเทศอังกฤษนั้น กำหนดเป็นเลขคู่ที่ 6 คน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาใน

การทำงานได้หากต้องตัดสินใจด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

อำนาจหน้าที ่ อำนาจหน้าที ่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งของทั้ง 2 

ประเทศมีความแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสหราชอาณาจักรนั้นมีบทบาทในการกำกับ

ดูแลการรณรงค์ทางการเมืองมาก ในขณะที่ของสหรัฐอเมริกานั้นมีการเข้าไปกำกับควบคุมในกรณี

สำคัญอย่างจำกัดด้วยเหตุผลสำคัญสองประการ คือ ประการแรก สหรัฐอเมริกานั้นมีระบบการถ่วงดุล

อำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีความทางกฎหมายจากศาลสูงสุด ซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการซึ่งมีหน้าที่

ว ิน ิจฉ ัยความชอบด้วยร ัฐธรรมนูญของกฎหมายต่าง ๆ ซึ ่งโดยส่วนใหญ่แล้วศาลสูงส ุดของ

สหรัฐอเมริกามักตีความรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักการของเสรีภาพมากกว่า ทำให้อำนาจตามกฎหมาย

ของ FEC มีจำกัด และประการที่สองที่ตามจากข้อจำกัดทางกฎหมาย คือ แรงจูงใจทางการเมืองจาก
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ที่มาของคณะกรรมการ กล่าวคือ คณะกรรมการที่มีที่มาจากการแต่งตั้งโดยพรรคการเมืองใหญ่ย่อมไม่

มีแรงจูงใจที่จะลงโทษการรณรงค์ของเหล่าพรรคการเมืองที่แต่งตั้งพวกเขามา 

การกำกับดูแลด้านการเงินรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ประเด็นนี้พบว่า จากงานวิจัยของพิน

เทอร์ ที่ศึกาษเก็บข้อมูลจาก 148 ประเทศทั่วโลก ได้ข้อสรุปว่า ประเทศส่วนใหญ่รัฐบาลไม่ได้มีได้

จัดสรรเงินงบประมาณให้กับพรรคการเมืองเพื่อใช้สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่จะมีบาง

ประเทศ เช่น สเปน และเบลเยียมที่ให้การสนับสนุนแก่กิจการเลือกตั้งแก่พรรคการเมืองในประเทศ 

แต่จะมีการสนับสนุนเพื ่อการทำกิจกรรมอื ่น ๆ ที่ไม่เกี ่ยวข้องกับการเลือกตั ้ง สำหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศประชาธิปไตยใหม่อื่น  ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก แอฟริกา และเอเชีย เช่น

ประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองนี้ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้กับพรรคการเมืองด้วย

ความเท่าเทียมกัน พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะ

ได้รับโอกาสในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นสมัครและนโยบายของพรรคอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

สำหรับข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ใน 6 ประเด็น สามารถสรุปได้ด้งนี้  

ประเด็นแรก เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมืองนั้น พบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองได้กำหนดให้ลด

จำนวนคณะกรรมการให้เหลือเพียง 7 คน จากเดิมมี 11 คน โดยตัดสัดส่วนของตัวแทนพรรคการเมือง

ออกไป เพื่อทำให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความเป็นกลางมากขึ้น และยังเปลี่ยน

ตำแหน่งของผู้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯให้เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ซึ่งผลจากการสอบถามความคิดเห็นพรรคการเมืองนั้น ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการออกแบบใหม่นี้ 

เพราะไม่มั่นใจในการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่ที่ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจจากพรรคการเมือง ซึ่ง

อาจจะทำให้การจัดสรรและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารนี้ไม่ตรงกับความต้องการของพรรค

การเมือง ขาดการมีส่วนร่วมของพรรคการเมือง และยิ่งไปกว่านั้นยังนับเป็นการรวบอำนาจในการ

ทำงานทั้งหมดของการบริหารจัดการเลือกตั ้งและงบประมาณกองทุนฯนี้อยู ่ในมือของประธาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงคนเดียวเท่านั้น     

ยิ่งไปว่านั้น ในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิมาทำงานงานในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯนี้ยังไม่ทัดเทียมกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาทำงานเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 

กล่าวค ือ คุณสมบัต ิของคณะกรรมการบร ิหารกองทุนฯนี ้ ไม ่ควรจะต่ำกว ่าค ุณสมบัต ิของ

กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

ประเด็นที่สอง ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯแบบเดิมที่คิดตาม

สัดส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกของพรรค และอื่น ๆ ตาม

เกณฑ์นั้น พรรคการเมืองทั้งหมดที่ให้ข้อมูลมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะทำให้เกิดความ
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เหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวนมากและมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทำ

จำนวนมากกับพรรคขนาดเล็กทีที่มีสมาชิกและจำนวนผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งน้อยว่า ยิ่งจะสร้าง

ความได้เปรียบและเสียเปรียบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่เป็นการช่วยพัฒนาพรรคการเมืองขนาดเล็กให้เกิด

ความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันได้  

นอกจากนี ้ ด้วยวิธ ีการจัดสรรเดิมนั ้นกำหนดให้พรรคการเมืองต่าง ๆ จะต้องเขียน

รายละเอียดการของใช้งบประมารจากเงินกองทุนฯนี ้ในรูปของโครงการก่อนจะได้ร ับอนุมัต ิ

งบประมาณไปใช้จ่ายได้ ทำให้พรรคการเมืองขนาดลกยิ่งเกิดความเสียเปรียบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะ

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการมาเขียนร่างโครงการและจัดทำรายละเอียดที่สอดคล้อง

ตามกฎเกณฑ์ที่รัดกุม ไม่ยืดหยุ่นของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯนี้ แต่การกำหนดเกณฑ์เหล่านี้ใน

แง่หนึ่งแล้วจะทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทำงานง่ายเพราะมีบรรทัดฐานเป็นมาตรในการ

ตรวจสอบภายหลังการใช้จ่าย 

ประเด็นที่สาม ในเรื่องการจัดสรรอนุมัติเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรค

การเมืองแบบใหม่ คือ ให้เป็นเงนก้อนอุดหนุนโดยไม่ต้องเขียนแผนงานและโครงการการใช้จ่ายเงินนั้น 

พรรคการเมืองให้ความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้พรรค

การเมืองมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย โดยที่มองว่าเงินงบประมาณที่สนับสนุนในส่วนนี้เป็นจำนวนไม่

มากเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องดูแลและตัดสินใจ ซึ่งพรรค

การเมืองขานรับในประเด็นนี้ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้พรรคการเมืองสามารถตัดสินใจใช้จ่ายเงินได้

อย่างอิสระภายในกรอบกติกากว้าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนจะกำหนดให้ และเลือกใช้

จ่ายในโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและที่พรรคการเมืองสามารถร่วมกำหนดได้

ด้วย   

 ประเด็นที่สี่ ว่าด้วยมาตรการในการกำกับการใช้จ่ายและกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนของ

พรรคการเมืองนั้น ๆ ในเมื่อได้มีความยืดหยุ่นในการอนุมัติเงินให้กับพรรคการเมืองตามประเด็นที่

กล่าวมาข้างต้น ในส่วนนี้พรรคการเมืองได้เสนอแนวทางในการกำกับการใช้จ่ายเงินของพรรค

การเมืองให้เกิดมีธรรมาภอบาลและมีประสิทธิภาพว่า สามารถดำเนินการติดตามได้ระหว่างการใช้เงิน

และหลังการใช้จ่ายเงินตามโครงการของพรรคการเมืองแล้วได้ช่นกัน และนอกจากนี้ทุกพรรค

การเมืองให้ความเห็นสอดคล้องกันในเรื ่องการกำหนดกติกาการใช้จ่ายให้ชัดเจน โดยที่มีพรรค

การเมืองร่วมด้วยในการกำหนดการใช้จ่าย และให้มีการใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกติกา

อย่างเคร่งครัด 

 ประเด็นที่ห้า การสร้างความมีธรรมาภิบาลและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองไทยด้วย

การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
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พรรคการเมืองนั้น พรรคการเมอืงได้เสนอให้มีการกำหนดกติกาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการ

ดำเนินกิจการและกิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกับส่วนราชการที่ต้องมีการ

บังคับใช้กติกาเดียวกันอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ประชาชนหรือมวลชนได้เข้ามาเรียนรู้มีส่วมร่วมใน

กระบวนการประชาธิปไตย ร่วมด้วยในการตรวจสอบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มกลไกการ

เสริมสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้กับพรรคการเมืองไทย  

 ประเด็นที่หก ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และพรรคการเมืองแสดง

ความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เช่น การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการจัดจ้างบุคลากรหรือเพื่อมาจัดตั้งสำนักงาน

ในการบริหารเงินกองทุนฯ หรือการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการปกครองที่คล้

อายคลึงหรือทับซ้อนกับภารกิจหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า และที่สำคัญอีกประการคือ อัตราส่วน

ของเงินงบประมาณที่จะจัดสรรได้จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่ให้กับพรรคการเมืองที่

ผ่านมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ประมารร้อยละ 40-50 เท่านั้น เนื่องจากนำไปใช้จ่ายในการบริหารงาน

ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว จึงไม่

เป็นการเหมาะสมในการมาแบ่งสรรเงินจากกองทุนฯ ที่ตั้งใจจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง 

และสร้างความเป็นสถาบันของพรรคเมือง 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาที่ค้นพบข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของสิริพรรณ นกสวน สวัสด ี

และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ (2556) ที่ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาพรรคการเมือง และความไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของพรรคการเมืองจากวิธีการจัดสรรงบประมาณและการติดตาม

ดำเนินงานของพรรคการเมืองด้งที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยกติกาการจัดสรรเงินในรูปแบบใหม่ที่ให้เป็น

ก้อนและเปิดกว้างมากขึ้น เป็นที่คาดหวังว่า พรรคการเมืองต่าง ๆ จะพอใจกับแนวทางใหม่นี้ แต่ทั้งนี้

ต้องทำให้มั่นใจและมีหลักประกันว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ จะมีความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่จัดสรรให้นี้ และทำให้เป็นไว้วางใจได้ในการใช้จ่ายเงิน สามารถติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ได้ในระหว่างทางและภายหลังจากที่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว โดยมุ่งไปที่ผลลัพธ์ของการ

ทำงาน งานศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 4.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปปฏิบัติได ้มีดังนี้  

 ประการแรก เนื่องจากเป็นปีแรกที่จะได้มีการนำกฎหมายใหม่มาใช้กับพรรคการเมือง ซึ่งจะมี

ความแตกต่างจากเดิมไปบ้างนับตั้งแต่บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานของพรรคการเมืองมาเป็น

ผู ้ทรงคุณวุฒิมานั่งในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และ

ยิ่งกว่านั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นบุคคลชุดใหม่ทั้งหมดซึ่งจะได้มานั่งบริหารกองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมืองนี้ และยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างที่รอการสรรหากลุ่มคนชุดใหม่มานั่งทำงานนี้ 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเก่าและรวมถึงกรรมการบริหารกองทุนฯที่ประกอบด้วยกรรมการการ

เลือกตั้งชุดเก่าและผู้ทรงคุณวุฒิใหม่นี้จะเป็นผู้กำหนดกติกาการจัดสรรเงินสำหรับช่วยเหลือและ

สนับสนุนพรรคการเมืองในเรื่องการประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง การจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 

ค่าบุคลากรมาช่วยบริหารสำนักงานพรรคการเมืองอื่น ๆ นี้ ประเด็นที่เป็นข้อกังวัล คือ ความต่อเนื่อง

ของการใช้กติกา เพราะกลุ่มผู้กำหนดกติกากับกลุ่มผู้มาตรวจสอบการใช้เงินในภายหลังไม่ใช่กลุ่มคน

กลุ่มเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาในการติดตาม ตรวจสอบและเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน

ระหว่างพรรคการเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารกองทุนจะไปสู่ความ

บาดหมางมีอคติในการทำงานร่วมกันที่จะมีผลในระยะยาว เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่จะ

มีวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมดเจ็ดปีซึ่งนานกว่าวาระของพรรคการเมือง ดังนั้น ข้อสเนอเพื่อให้การ

ทำงานเกิดความราบรื่น มีประสทิธิภาพและเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจักได้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้สะท้อนความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาการใช้จ่ายเงินสนุบสนุนพรรคการเมืองที่อยู่ในรูปของเงินอุดหนุนนี้ 
เฉกเช่นการทำสัญญาประชาคมร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านทาง

คณะกรรมการบริหารกองทุนไม่มีบุคลากรที่จะไปทำการตรวจสอบเอกสารและติดตามอย่างเช่นที่เคย

ปฏิบัติมาในอดีตได้ เพราะไม่มีตัวโครงการเป็นตัวตั้งให้ใช้เป็นแนวในการตรวจติดตามได้อย่างง่าย  

 ประการที่สอง ทำอย่างไรจึงจะลดความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรเงินช่วยเหลือสนับสนุนแก่

พรรคการเมือง ทั้งนี้ ต้องมีการกำหนดกติกา/กฎเกณฑ์ หรือระเบียบการจัดสรรเงินโดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งในปีแรกนี้จะพบ

กับปัญหาว่ากรรมการบางคนอาจจะไม่เข้าใจการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาทัดเทียม

กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ไม่ให้เกิดการผู้ขาดทางการเมืองอันจะส่งผลต่อการบริหารประเทศดังที่

เคยประสบมาแล้ว ในส่วนนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้วยงบประมาณที่จำกัดในแต่ละปี โดยเฉพาะในปี

แรกที่จะใช้ในการจัดสรรเพื่อการเลือกตั้งในปีหน้า 2562 นี้ จะไม่ทราบถึงผลการดำเนินงานของพรรค

การเมืองในปีก่อน ๆ มาเป็นฐานในการกำหนดเกณฑ์ตัดสินใจ เพราะจะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้น

จำนวนหนึ ่ง นอกเหนือไปจากการพิจารณาที ่จำนวนสมาชิก และองค์ประกอบอื ่น ๆ ที ่เคยใช้

ประกอบการตัดสินใจแล้ว น่าจะมีการพิจารณาถึงศักยภาพหรือความสามารถของพรรคการเมืองใน

การพัฒนาเป็นพรรคการเมืองที่มีการทำกิจกรรมเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นที่
ยอมรับของประชาชนประกอบการพิจารณาด้วยอีกทางหนึ่ง ประเด็นคือ ไม่ได้ต้องการสร้างพรรค
การเมืองที่ใหญ่เกินที่พรรคการเมืองอื่น จะต่อสู้หรือแข่งขันได้ แต่จะต้องสนับสนุนให้เกิดความ

เข้มแข็งในการทำงาน ซึ่งในประเด็นนี้อาจจะต้องมีการระดมความคิดเห็นอย่างรอบด้านประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจ 
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 ประการที่สาม ในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับพรรคการเมืองตาม

สัดส่วนของ 40:40:20 นั้น ควรจะได้กำหนดข้อห้ามในการในเงินดังกล่าวว่าไม่ควรใช้ไปในทางใดบ้าง 

เช่น อาจจะดูตัวอย่างของเกณฑ์สากลของสถาบัน IDEA เป็นแบบอย่าง และร่วมกันกำหนดกับพรรค

การเมืองให้ได้แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบรบทการเมืองไทย  

 ประการที่สี่ ควรจะได้มีการกำหนดกติกาและเกณฑ์การใช้จ่ายร่มกับพรรคการเมืองให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองว่า มีอัตราส่วนในการใช้จ่ายไปใน

วัตถุประสงค์ทั้งห้าประการนั้น ในอัตราเท่าไรอย่างไร เช่น สำหรับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีความ

มั่นคงของพรรคการเมืองแล้ว อาจจะให้น้ำหนักไปกับการให้ความรู้ และพัฒนาสาขาพรรคการเมือง 

การพัฒนาตัวแทนพรรคการเมือง ขณะที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะเน้นไปที่วัตถุประสงค์ข้อแรก ๆ 

ในการสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งส่วนการพัฒนาด้านอื่น ๆ เป็นวตัถุประสงค์รองลงไปตามลำดับ 

ทั้งนี้ควรจะมใความยืดหยุ่นปรับได้ตามแต่ความจำเป็นของขนาดและศักยภาพของพรรคการเมืองนั้น   

 ประการที่ห้า ควรที่จะได้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงนวัตกรรมทางการเมืองและการบริหาร
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อนำมาใช้สร้างและบ่มเพาะพฤติกรรมทางการเมืองที่ดี มี

ความยืดหยุ่น และขณะเดียวกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองที่เหมาะสม ถูกต้องตามครรลอง

การดำเนินกิจกรรมตามการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เกิดโอกาสให้หลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม มี

การตรวจสอบกันเอง ลดการตรวจสอบทางเอกสารหรือมุ่งเข่นฆ่าเอาชนะกันด้วยวาทกรรมเท่านั้น  

 ประการที่หก การส่งเสริมให้พรรคการเมืองได้มีการพัฒนานโยบายที่เกิดจากการศึกษาวิจัย

เป็นฐานการคิดที่อ้างอิงได้ มากกว่าการมุ่งเน้นการสร้างฝันนโยบายเพื่อหวังเพียงคะแนนเสียงชั่วครั้ง

ชั่วคราวเท่านั้น  

 ประการที่เจ็ด หากเป็นไปได้ ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่สามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่ได้รับ

การจัดสรรนี้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณที่กำหนดด้วยเหตุจำเป็นหรือข้อขัดข้องที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่น ในช่วงนั้นเกิดเหตุไม่สามารถใช้งบประมาณลงพื้นที่ได้ ควรที่จะได้มีการอนุโลมในการให้พรรค

การเมืองไม่ต้องนำส่งคืนคลัง สามารถเลื่อนการใช้จ่ายได้ไปสักระยะหนึ่ง โดยต้องมีการชี้แจงเหตุผลที่

สมควรแก่การดังกล่าวนี ้ ยกเว้นว่าเป็นกรณีที ่ต้องปิดพรรคการเมืองหรือยุบพรรคการเมืองยัง

จำเป็นต้องส่งคืนงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดของกฎหมาย 

 ประการสุดท้าย เพื ่อให้พรรคการเมืองใช้จ ่ายงบประมาณสนับสนุนนี ้อย่างตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาพรรคการเมืองและการทำหน้าที่ของพรรคการเมือง ควรจะมุ่งเน้นให้มี

การส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตย รู้สิทธิหน้าที่และใช้สิทธิ
และหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ  



	 121	

 4.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ในที่นี้มองเห็นว่า สิ่งที่ได้มีการศึกษานี่

เป็นเพียงแค่เริ ่มต้นของการศึกษาทำความเข้าใจเจตนารมณ์การบริหารกองทุนเพื ่อการพัฒนา

การเมืองในบริบทกฎหมายใหม่ของไทย ซึ่งยังไม่ได้มีการนำไปฏิบัติจริงแต่อย่างใด เป็นที่คาดหวังว่า

เมื่อได้มีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วเมื่อได้มีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามกติกาใหม่นี้ ควรที่จะได้มี

การศึกษาติดตามการใช้งาน ผลที่เกิดขึ้นจริงและผลกระทบที่ตามมาจากการนำไปปฏิบัติแล้วเพื่อนำ

ข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงกติกาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพรรค

การเมืองและการพัฒนาพรรคการเมืองไทยให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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• โครงการสร้างดัชนี ธรรมาภิบาล เรื่อง “การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาหลักจริยธรรม :  
แนวคิดธรรมาภิบาลจากสากลสู่สังคมไทย” สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 2560  

• การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาหลักความโปร่งใส :  แนวคิดธรรมาภิบาลจากสากลสู่
สังคมไทย” สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 2560  

• การศึกษาวิจัยประเมินการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสน
ศาสตร์  และการบริหารการศึกษา สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) นำโดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน 2560 

• จัดประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยสมาคมรัฐประศาสน

ศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 บรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐประศาสน

ศาสตร์กับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามต”ิ โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

• บทความเรื่อง “Equal Access to Health Care: A Case of Universal Health 

Coverage Policy in Thailand” Journal of Asian Review of Public Affairs and 

Policy in June 2017, Vol. 1, No 3.   

• Guest Speaker on “Accountability in Public Sector” on October 4, 2017 at 

University Utara Malaysia, Malaysia. 

• Guest speaker on “Strategies to Enhance Public Accountability in 

Bureaucracy,” University of Utara Malaysia, The 2017 International Conference 

on Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG), Faculty of Social 

and Political Sciences, Islamic University of Riau in cooperation with the unity 

of Indonesian Government Science major (KAPSIPI), November 23-25, 2017 

• ผู้ทรงคุณวุฒ ิโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของ

ประเทศไทย (Impact Assessment Project for double Track Railway of Thailand)” 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย สนับสนุนการศึกษาวิจัยโดย 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

• ประธานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครอง ICONPO 

VIII, APSPA on “Governance Theory and Practices in Asia-Pacific“ at IPDN, 

Bundung Jatinangor, Indonesia, on August 22-23, 2017.  
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• Research Article on “Searching for Transparency Measurement Index in Thai 

Public Sector” forthcoming 

• Guest Speaker on “Strategies to Enhance Public Accountability in 

Bureaucracy,” at The International Conference on Democracy Accountability 

and Governance (ICODAG), Government Science Major FISIPOL Islamic 

University of Riau in cooperation with the Unity of Indonesian Government 

Science Major (KAPSIPI) on November 23-25, 2017, University of Riau, 

Pekanbaru, Indonesia.   

พ.ศ. 2559/2016 

• Leading Organizer of AAPA-PAAT 2016 Annual “Conference on Sustainable 

Development Goals” Burapha University, 19-20 February, 2016 

• Leading organizer of APSPA’s ICONPO VI International Conference on 

“Information, Open Government, Democratic Governance, and Public 

Administration,” Faculty of Political Science, Thammasat University, Prachan 

Campus, Bangkok, August 10-11, 2016. 

• จัดประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยสมาคมรัฐประศาสน

ศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปีและการบริหารราชการแผ่นดิน” โดยพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธาน

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูป

ประเทศแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

• ศึกษา การจัดแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2561-

2564) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

• “The Quality of Higher Education in Public Administration: the Side-Effects of 

Administrative Reform,” Journal of Government and Politics (JGP). Vol. 7, 

No 1 (2016), February.  

พ.ศ. 2558/2015 

• วิจัยเรื่อง “ศึกษานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย”กรกฎาคม 2558 

• รายงานการประเมินผล “หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18” สถาบันพระปกเกล้า เมษายน 2558 
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• หน่วยการสอนเรื่ององค์การสมัยคลาสสิคหน่วยที่ 1 และ 2 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558. 

• Research paper on “Equal Access to Health Care: A Case of Universal Health 

Coverage Policy in Thailand,” The 2015 Policy & Politics Conference, 

September 15-16, 2015, School of Policy and Politics, University of Bristol, UK.  

• Research paper on “Evaluation of Universal Health Coverage Policy:  A 

Comparison Study between Indonesia and Thailand” co-author with 

DyahMutiarin, Suranto, AwangDarumurti, AmpornTamronglak, and 

PiyakornWhangmahaporn, ICONPO V conference in Davao, Philippines, August 

27-28, 2015.  

• จัดประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศ

ไทย : ความคาดหวังและความท้าทาย” ปาฐกถาพิเศษโดย ประธานสภาการปฏิรูปแห่งชาติ 

(สปช.)ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน ์ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยวันที่ 27 มีนาคม 2558 

พ.ศ. 2557/2014 

• วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งสถาบันคลังสมองด้านความมั่นคง
ระยะที ่๒” สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิเสร็จสิ้นในเดือน
มิถุนายน 2557  

• วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) ให้มีประสิทธิภาพ” สนับสนุนงบประมาณโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กุมภาพันธ์ 2557 

• ผู้อำนวยการจัดอบรมให้สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาล
ยุติธรรม” จำนวน 15 รุ่น ในกรุงเทพฯและภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ชลบุรี อุบลราชธานี พิษณุโลก ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 
750 คน 2557 

• จัดประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปาฐกถาพิเศษโดย 

Professor Pan Suk Kim, Yonsei University ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม 2557 

พ.ศ. 2556/2013 
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• วิจัยโครงการชุด “การประเมินสถานภาพของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ใน
ประเทศไทย (ระหว่าง พ .ศ . 2540 - ปัจจุบ ัน)”หัวหน้าช ุดโครงการวิจ ัยสามสาขาวิชา
สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พฤษภาคม 2556 

• วิจัยโครงการย่อยเรื่อง “การประเมินสถานภาพการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทย : สถานภาพปัจจ ุบ ัน และทิศทางในอนาคต” สนับสน ุนงบประมาณโดย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) พฤษภาคม 2556. 

• บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” วารสารการเมืองการบริหารและกฎหมายปีที5่ฉบับที2่ พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2556  

• วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งสถาบันคลังสมองด้านความมั่นคง
ระยะที่ ๑” สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 
2556 

• บทความวิจัย เรื่อง “สถาบันคลังสมองด้านความมั่นคง: รูปแบบและแนวทางในการจัดตั้ง
สถาบันคลังสมองด้านความมั่นคงต่างประเทศ”วารสารธรรมศาสตร์.ปีที่ 32 ฉบับที่ 3, 

2556,หน้า 130-167. 

• Research Paper, Oral Presentation. “The Development of Teacher and 
Educational Personnel Promotional Assessment Framework in Thailand,” at 
the 3rd International Conference on Public Organization ICONPO by IPOA, the 
Inna Grand Bali Beach Hotel, Bali, Indonesia, February 21, 2013, published in 
Journal of Government and Politics (JGP). Vol. 4, No. 2 (2013), August. 

• Chairperson, at the 3rd International Conference on Public Organization 
ICONPO by IPOA, the Inna Grand Bali Beach Hotel, Bali, Indonesia, February 
21, 2013. 

• Plenary discussion, at the 3rd International Conference on Public Organization 
ICONPO by IPOA, the Inna Grand Bali Beach Hotel, Bali, Indonesia, February 
21, 2013. 

• ผู้ดำเนินรายการ/ผู้ว ิจารณ์ “เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์” โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 
2556. 

• ผู้จัดงาน “เวทีเสวนาวิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์” โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห ่งประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556.โดยประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆรวม 8 สถาบัน 
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• บรรณาธิการร่วมกับเมธิสชา พูลสวัสดิ์รวมบทความวิจัย (Full Paper)จาก “เวทีเสวนา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร”์
(Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public 
Affairs) วันที่ 29 มีนาคม 2556ณ คณะรัฐศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
กรุงเทพมหานครโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

• Plenary Discussion, at the First International Conference on “The 
Contemporary Issues in Public Governance and Its Future Prospects,” Taiwan 
Association for Schools of Public Administration and Affairs (TASPAA)2013 
International Conference, National Chi-Nan University, Puli, Nantou, (Republic 
of China) Taiwan, May 24-25, 2013. 

• Research Paper, Oral Presentation, “The State of Teaching Master’s Degree in 
Public Administration in Thailand,” Taiwan Association for Schools of Public 
Administration and Affairs (TASPAA)2013 International Conference, National 
Chi-Nan University, Puli, Nantou, (Republic of China) Taiwan, May 24-25, 2013. 

พ.ศ. 2555/2012 

• โครงการวิจ ัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าโครงการ ระยะเวลา 12 
เดือน เดือนมิถุนายน 2555 

• บรรณาธิการร่วมกับ ธีรพัฒน์ อังศุชวาล. 2555. องค์การ การบริหาร และความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การ. หนังสืออนุสรณ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร.
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

• Facilitator/Commentator, the National and International Graduate Student 
Conference on Community and Environmental Management for Sustainable 
Development in ASEAN, College of Politics and Governance, Mahasarakham 
University, May 14, 2012. 

• ผู้ดำเนินรายการ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการ
ว ุฒ ิสภาในงาน  Thailand Research Expo 2012, บางกอกคอนเวนช ัน เซ ็น เตอร ์ เซ
นทรัลเวิร์ล วันที่ 27 สิงหาคม 2555 

• Chairperson, The 2012 International Conference on Public Administration and 
Public Affairs on “Performance Management,” August 31, 2012, BITEC, Bangna. 
Public Administration Association of Thailand (PAAT). 

• Coordinator, The 2012 International Conference on Public Administration and 
Public Affairs on “Local Government in Malaysia, Indonesia, Philippines, and 
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Thailand,” August 31, 2012, BITEC, Bangna. Public Administration Association 
of Thailand (PAAT). 

• Director and organizer of The 2012 International Conference on Public 
Administration and Public Affairs on August 30-31, 2012, BITEC, Bangna. Public 
Administration Association of Thailand (PAAT) on “Public Management in 
ASEAN and Beyond: Challenges and Prospects”  

พ.ศ. 2554/2011 

• “An Empirical Study of the Autonomy of Thai (Autonomous) Public 
Organizations” paper presented at the First International Conference on 
Public Administration, “Challengeto Develop a New Public Organization 
Management in the Era of Democratization,” Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Jl., January 22-23, 2011. 

• ตำรา เรื่อง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลังสมัยใหม่นิยม โครงการตำรา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)มีนาคม 2554 

• ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นอิสระและความสามารถรับผิดชอบได้ขององค์การ
ม ห า ช น ไท ย  ( The Study of Independence and Accountability of Thai 
Public Organizations)”งบประมาณคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณสนับสนุน 2552(ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเมื่อเดือนธันวาคม 2552) กันยายน 2554 ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 

• โครงการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในการ
สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐสนับสนุนโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รศ.

สมชัย ศรีสุทธิยากร เป็นหัวหน้าโครงการระยะเวลา 1 ปี ตุลาคม 2554 

พ.ศ. 2553/2010 

• บทความแนะนำหนังสือ  “อวตาร” (Avatar) จริยธรรมพฤติกรรมกองโจร”จากหนังสือเขียน
โ ด ย Rosemary O’Leary. (2006). The Ethics of Dissent: Managing Guerrilla 
Government. Washington, D.C.: CQ Press, A Division of Congressional 
Quarterly, Inc.  ลงพ ิมพ ์ในวารสารศร ีปท ุมปร ิท ัศน ์ ป ีท ี่ 10 ฉบ ับท ี่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน) 2553. 

• ตำรา เรื่อง การบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 (Public 
Governance: Public Administration in the 21st Century). ก ร ุง เ ท พ ฯ :  
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
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• หน่วยการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 4 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
การปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน 2553.  

• วิจ ัยเร ื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ .ศ . 2554–2557 และจัดทำแผน
โครงสร้างอัตรากำลังองค์กรกรมการข้าว” กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รศ.สม
ชัย ศรีส ุทธิยากร เป ็นหัวหน้าโครงการ รับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้าง
อัตรากำลังปีงบประมาณ 2553 เดือนมิถุนายน 2553ผลการวิจัยได้นำมาแทรกในตำรา 
“องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ” เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและโท 

• เสนอบทความทางวิชาการประจำปี เรื่อง “การปรับตัวขององค์การภาครัฐในการจัดการ
ปกครอง” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 11 ที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2553 

• ปรับแก้ไขตำราองค์การ:ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ.  จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 
2553 กรุงเทพฯสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

พ.ศ. 2552/2009 

• บทความแนะนำหนังสือเรื่อง Invitation to Public Administration. by McSwite, 
O.C. Armonk, NY: M.E. Sharp, 2002 ลงพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2551(ออกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2552) 

• วิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การบริหารรัฐกิจในช่วงยุคหลัง
สมัยใหม่ (Postmodern Public Administration)” พฤษภาคม 2552ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551 

• วิจัยเรื่อง “การคุกคามทางเพศในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น” เดือนพฤษภาคม 2552 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนของจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• บทความวิจัยเรื่อง “การบริหารรัฐกิจในช่วงยุคหลังสมัยใหม”่ รัฐศาสตร์สาร เล่ม 3 ปีที่ 30 
ฉบับฉลองครบรอบ 60 ปีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

• บทความวิจัยเรื่อง “การคุกคามทางเพศในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร: 
สาเหตุและข้อเสนอทางนโยบาย” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  ปีที่ 1 
ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม-มิถุนายน 2552: หน้า 31-47. 

• วิจัย เรื่อง “การศึกษาโครงสร้างอัตราเงินเดือนและอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงาน 
ก.ค.ศ. เสร็จสิ้นกันยายน2552 

• บทความเรื่อง “การบริหารรัฐกิจหลังสมัยใหม่และการบริหารปกครอง: ความลงตัวหรือความ
แปลกแยกทางทฤษฎีและปฏิบัต”ิ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 10 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 
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• ว ิจ ัย เร ื่อ ง  “โครงการการวางแผนกำล ังคน  (Workforce Planning) ของสำน ัก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงาน วช.  เดือนธันวาคม 
2552 

• เสนอบทความทางวิชาการประจำปี เรื่อง “การบริหารรัฐกิจหลังสมัยใหม่ (Postmodern) 
และการบริหารปกครอง (Governance): ความลงตัวหรือความแปลกแยกทางทฤษฎีและ
ปฏ ิบ ัต ิ” ในการประช ุมว ิชาการร ัฐศาสตร ์และร ัฐประศาสนศาสตร ์คร ั้งท ี่ 10  ท ี่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 

พ.ศ. 2551/2008 

• เอกสารประกอบการสอน  เร ื่อ ง “การบร ิหารจ ัดการองค ์การสาธารณะ  (Public 
Organization Management)” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกราคม  2551 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

• เอกสารประกอบการสอน เรื่อง “การบริหารจัดการงานรัฐด้วยเครือข่าย (Governing by 
Network)” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกราคม  2551(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

• เอกสารประกอบการสอน  เร ื่อ ง “ความสามารถตรวจสอบได ้ในองค ์การภาคร ัฐ 
(Accountability in Public Organizations)” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2551. 

• ศึกษาวิจัยโครงการ เรื่อง “โครงการบริหารงานแบบพันธมิตรเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการ
จ ังห ว ัด แ บ บ บ ูรณ าก าร  (Contribution to Provincial Governors by Partnership 
Management, CPGM) ปีงบประมาณ 2550” รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ หัวหน้าโครงการ 
และร่วมกับ รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
เดือนกุมภาพันธ์ 2551 

• ศึกษาวิจัยโครงการ เรื่อง  “ประเมินผลระดับความสำเร็จของการประเมินและทบทวน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ”รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร หัวหน้าโครงการ นักวิจัยร่วม 
ได้แก่ รศดร.สุพิณ เกชาคุปต ์และ รศ.ดร. ไว จามรมาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นี้ประเมินผลเครื่องมือ Balanced Scorecard 
(BSC)และ เครื่องมือการปฏิบัติงานภายในองค์การหรือการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่
ระด ับบ ุคคล (Internal Performance Agreement / Individual Scorecard) ของส ่วน
ราชการทั้งหมดที่นำเครื่องมือไปปรับใช้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

• “Political Participation of Thai Middle Class Women,” co-author with 
Associate Professor Tongchai Wongchaisuwan, Ph.D. Women and Politics in 
Thailand edited by KazukiI Wanaka, 2008. Sweden: Nordic Institute of Asian 
Studies (NIAS). 

• ตำราเร ื่อง องค ์การ : ทฤษฎ ี โครงสร ้างและการออกแบบกร ุงเทพฯ : สำน ักพ ิมพ ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มิถุนายน 2551  
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พ.ศ. 2550/2007 

• วิจัย เรื่อง“โครงการการนำร่องใช้เครื่องมือวัดความพร้อมรับผิด (Accountability) ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล” สนับสนุนโดยสำนักงานก.พ.เสร็จในเดือนกันยายน 
2550 ศึกษาและพัฒนาระบบและเครื่องมือความพร้อมรับผิดสำหรับข้าราชการด้านการ
บริหารงานงานบุคคลในส่วนราชการไทยทดลองใช้เครื่องมือวัดความพร้อมรับผิด 

• เอกสารประกอบการสอน  เร ื่อ ง “การบร ิหารจ ัดการองค ์การสาธารณะ  (Public 
Organization Management)” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกราคม 2550 

• เอกสารประกอบการสอน เรื่อง “การบริหารจัดการงานรัฐด้วยเครือข่าย (Governing by 
Network)” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกราคม 2550 

 

พ.ศ. 2549/2006 

• วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเบื้องต้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
เชื่อมโยงสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ของจังหวัดอ่างทอง” 2549 เสนอกรมขนส่งทางหลวง 
พ.ศ. 2548/2005 

• วิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร” สถาบันพระปกเกล้า
รับผิดชอบ เสนอต่อ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือน
มิถุนายน 2548 

• วิจัย เรื่อง “โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์การไปสู่
การปฏิบัต”ิ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เป็นหัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้าเสนอต่อสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนมิถุนายน2548 

• วิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่อง
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ”รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของระบบองค์กร
ขนส่งทางทะเลและระบบโลจิสติกส์การขนส่งทางทะเล กรมเจ้าท่า ศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศธร 
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย2548 

• ศึกษา เรื่อง  “การสร้างระบบความพร้อมรับผิดและมาตรฐานความพร้อมรับผิดในแต่ละกลุ่ม
ลักษณะงาน” สนับสนุนโดยสำนักงานก.พ. เริ่มงานในเดือนมกราคม-เดือนกันยายน 2548 
ศึกษาและพัฒนาระบบและเครื่องมือความพร้อมรับผิดสำหรับข้าราชการด้านการบริหารงาน
งานบุคคลในส่วนราชการไทย 
 

พ.ศ. 2546/2004 

• บรรณาธิการแปล หนังสือ เรื่อง แปลงรูป เปลี่ยนราก บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คบไฟ, 2546.  
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• บทความแปลและเรียบเรียง เรื่อง  “ทัศนะหน่วยงาน: บริหารรัฐกิจในฐานะผู้นำหน่วยงาน”
ในอัมพร ธำรงลักษณ์ บรรณาธิการแปลแปลงรูป เปลี่ยนราก บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คบไฟ, 2546, หน้า 125-180. 

 

พ.ศ. 2545/2003 

• วิจัยเรื่อง “การสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ” เป็นผู้วิจัย
ร่วมกับคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส เป็นหัวหน้าโครงการ  มกราคม  
2545 

• วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย” รศ.เกศินี วิฑูรย์ชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ เสนอต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กุมภาพันธ์ 2545 

• วิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไก
ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด” รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นหัวหน้า
โครงการ เสนอต่อกรมบัญชีกลาง พฤศจิกายน 2545 

• วิจัยเรื่อง “โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน” รศ.ดร.สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ธันวาคม 2545 

• วิจัยเรื่อง “การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ประจำปี 2545” เป็นผู้วิจัยร่วมกับคณาจารย์จากคณะ
รัฐศาสตร์ รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ธันวาคม 2545 

• วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” ดร.ถวิล
วดี บุรีกุล เป็นหัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้า เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กันยายน 2545 

 
พ.ศ. 2544/2002 

• วิจัยเรื่อง “การพัฒนานักบริหารระดับอาวุโส: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” มกราคม 2544 

• วิจ ัยเรื่อง “การพัฒนานักบริหารระดับสูง: ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน” มิถุนายน 2544  

• วิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินกรมที่ดินให้เป็นหน่วยงาน
ในรูปแบบองค์การมหาชน” เป็นผู้วิจัย โดยมีศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย 
กรมที่ดินเดือนกันยายน 2544 

• วิจัยเรื่อง “การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ประจำปี 2544” เป็นผู้วิจัยร่วมกับคณาจารย์จากคณะ
รัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ระดม วงษ์น้อม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เสนอต่อ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ธันวาคม 2544 
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พ.ศ. 2532-2542 (1991-2001) 

• วิจ ัยเสริมหลักส ูตร เร ื่อง “บทสำรวจเก ี่ยวก ับวัฒนธรรมในองค ์การและการจัดการ” 
พฤษภาคม 2532  

• การศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร โครงการพัฒนาจังหวัด (งบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) และ
โครงการพัฒนาตำบล” 2540 เป็นผู้วิจัยและผู้ประสานโครงการ ร่วมกับ รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัย
สุวรรณ ศ.อนันต์ เกตุวงศ์ รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส และ รศ.ดร.จรัส 
สุวรรณมาลาเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

• ว ิจ ัยเสร ิมหล ักส ูตร เร ื่อง  “บทสำรวจองค ์ความรู้ทฤษฎ ีองค ์การในย ุคสม ัย Post-
Modernism” 2542 ทุนสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัลหรือทุนการศึกษา 

1. รางวัลเรียนดีทุนภูมิพลในสาขาบริหารรัฐกิจ สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุดในสาขาบริหารรัฐกิจ
ประจำปีการศึกษา 2526 

2. รางว ัลสภาว ิจ ัยแห ่งชาต :ิ รางว ัลผลงานว ิจ ัยด ีเย ี่ยม  ประจำป ี 2546 จากสำน ักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” 

3. ร า งว ัล ศ ิษ ย ์เก ่า ด ีเด ่น  ด ้าน บ ร ิห า ร ว ิช าก าร /ว ิช าก าร  ส ม าค ม ร ัฐ ศ าส ต ร ์แ ห ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555 

4. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให ้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในงานวันนักวิจ ัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 
พุทธศักราช 2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558. 

5. รางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สาขาด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 
ได้รับเมื่อ วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี 27 มิถุนายน 2559 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

ตำแหน่งงานบริหาร (ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

1. รองประธานสภาอาจารย์คนที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 กรกฎาคม 2558 –
 ปัจจุบัน) 

2. กรรมการสภาอาจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ (วาระดำรงตำแหน่ง 22 เมษายน 2558- 
ปัจจุบัน) 

3. ทำหน้าที่ประธานสภาอาจารย์ (26 กรกฎาคม 2560 – สิงหาคม 2560) 
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4. ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศและงานวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (กรกฎาคม 2559 – 
สิงหาคม 2560) 

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์ (16 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน) 

6. กรรมการโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร คณะ
รัฐศาสตร์ (1 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน) 

7. ที่ปรึกษาสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12 
เมษายน 2554 – ปัจจุบัน 

ตำแหน่งภายนอกมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

1. นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (สรปท/Public Administration 
Association of Thailand or PAAT) (17 มีนาคม 2560-2562) 

2. President, Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) August 2016-2018 
3. กรรมการบริหารสมาคม Asia Association of Public Administration (AAPA) (June 

2018-Present) 
4. อนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดโครงการสมาชิกสภานิต ิบ ัญญ ัต ิพบ
ประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (2561-ปัจจุบัน) 

5. คณะอนุกรรมการกำหนดแผนการดำเนินการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ (5 
กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน) 

6. อนุกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พฤศจิกายน 
2557 – ปัจจุบัน) 

7. กรรมการ คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พฤศจิกายน 2557 – 
ปัจจุบัน) 

8. คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (11 
มกราคม 2559 -ปัจจุบัน) 

9. อนุกรรมการติดตามและประเมินผลด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (2556 - ปัจจุบัน) 
10. กรรมการต ัด ส ิน รางว ัลน ว ัต ก รรม  เพ ชรวาย ุภ ักษ ์ คร ั้งท ี่ 7 ประจำป ี 2561 
กระทรวงการคลัง 

 
Editorial Board 

1. บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มกราคม 
2555 – ปัจจุบัน) 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2553 – ปัจจุบัน) 
3. Editorial Board, Journal of Governance and Development (JGD), Indonesia, 

since 2011 till present. 
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4. Editorial Board, Journal of Governance and Politics 
5. Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy 
6. ผู้อ่านประเมินวารสารทางด้านสังคมศาสตร์  

 
สถานทีท่ำงานปัจจุบัน :  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ 10200 
โทร. 081-498-7039 
โทร. 02-613-2385 
amporntamrong@gmail.com 
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