บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กําหนดวา “รัฐจะตอง
กระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นให
ทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี้ในดานการ
ปกครองสวนทองถิ่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังไดระบุไวในหมวด 9
รวมทั้งหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแตมาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแลวพบวา มาตราทั้งหมด
กลาวถึงการที่รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามความ
ตอ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น โดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะมี อิ ส ระในการกํ า หนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะโดยรัฐบาลเปนเพียงผูทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่
จํ า เป น ภายในกรอบของกฎหมายเท า นั้ น เพื่ อ อนุ วั ต ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2540 มาตรา 284 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหนาที่
ในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยพยายามถายโอนภารกิจหนาที่หลายประการที่รัฐดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน
ขณะเดียวกันองค กรปกครองสวนทองถิ่น ก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนิ นการได
รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย ไดแบงโครงสรางการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ออกเป น 3 ส ว น ได แ ก การบริ ห ารราชการส ว นกลาง การบริ ห ารราชการ
สวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยการบริหารราชการสวนกลางเปนการรวม
อํานาจ (Centralization of Power) การบริ หารราชการสว นภูมิภ าคเป น การแบ งอํ า นาจ
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ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นในปจจุบัน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกลักษณะไมวาจะเปน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครลวนมีสถานะเปนนิติบุคคล ในทางกฎหมายองคกรเหลานี้สามารถ
ทํานิติกรรม และ/หรือสัญญาไดเองโดยไมตองรอใหอําเภอหรือจังหวัดเปนผูทําใหเหมือนแตกอน
หากมองในแงดีสามารถพิจารณาไดวา นี้คือการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นที่เปนการแบง
เบาภาระของอําเภอ จังหวัด รวมไปถึงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนองคกรบริหารราชการสวน
ภูมิภาคและสวนกลาง ยิ่งไปกวานี้คือ กอใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการดําเนิน
กิจการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม หากมอง
ในแงลบการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นดังกลาวสามารถนําไปสูการบริหารจัดการที่ไม
โปรงใสขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจการอนุมัติและกิจกรรมทั้งหลายที่
เกี่ยวกับการใชเงินเพื่อการบริหารกิจการสาธารณะ แมจะมีระบบการตรวจสอบหรือการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถิ่นอยูแลวหลายลักษณะ ทั้งในระบบ
ควบคุมทางการเมือง การปกครอง และระบบการควบคุมและตรวจสอบทางการเงินการคลัง แตกพ็ บวา
มีชองโหวหรือชองทางที่นําไปสูการดําเนินงานที่ไมโปรงใสได การตรวจสอบหรือการมีสวนรวม
โดยใหภาคประชาชนซึ่งมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น
นาจะเปนอีกมาตรการหนึ่งที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติโดยรวมและตอชุมชนเอง
โดยตรง (มนัส สุวรรณ, เอกกมล สายจันทร, ไพสิฐ พาณิชยกุล, 2546: 4)
ระบบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนระบบการทํางานที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามาสวนรวมในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองเปนระบบการบริหารที่มี
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แตขณะเดียวกันสภาพความเปนจริงในระบบการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังประสบปญหาในดาน นโยบาย/แผนงาน/โครงการ และกิจกรรม
ตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้นมานั้นไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองอยางชัดเจน จึงทํา
ใหไมมีโอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา ระบบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดความพรอมในการรองรับภารกิจที่ถายโอนมา เชน งบประมาณมีจํานวนจํากัด
ระบบการทํางานของผูบริหารขึ้นอยูกับฐานเสียงและความนิยมชมชอบของประชาชน บุคลากรของ
หนวยงานขาดทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน กิจการสาธารณะที่ไดรับถายโอน
ภารกิจมายังไมมีความชัดเจน และไมมีความอิสระในการดําเนินงาน อีกทั้งรวมถึงปญหาการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบของข า ราชการ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น อย า งกว า งขวางและมี ก ารร ว มกั น ทุ จ ริ ต อย า งเป น
กระบวนการ เปนตน
จากสาเหตุดังกลาว หากไมไดรับการจัดการแกไขและปองกันโดยเรงดวนแลว โอกาส
การฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจไทย ความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ อาจตองใชเวลานานกวา
ที่ควรจะเปน ดังนั้นการแกไขปญหาอยางยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปญหาดังกลาวขางตน และ
สรางธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหปรากฏเปนจริงใน
ภาครัฐ และภาคประชาชน
จากสถานการณปญหาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจวา องคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัดลําพูน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ภายในจังหวัด ตราขอบัญญัติ จัดทําและประสานแผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุน ประสานใหความ
รวมมือในการปฏิบัติหนาที่ภายในเขตจังหวัด ทั้งเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ราชการสวน
ทองถิ่น ใหการคุมครอง ดูแล รักษาสิ่งแวดลอม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะภูมิปญญาทองถิ่น
จัดทํากิจการสาธารณะในเขตจังหวัด โดยใหราชการสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวม และปฏิบัติตาม
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ผลสํ า เร็ จ ในการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัด ในระบบบริหารงานและกิจการสาธารณะ จึงจําเปนไดรับความเห็นชอบจากหลายภาคสวน
ทั้ ง ฝ า ยบริ ห ารโดยนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 สวนราชการ ฝายนิติบัญญัติและ
ผูวาราชการจังหวัด รวมถึง ประชาชน กลุม องคกร เครือขายชุมชน เพื่อรับฟงความคิดเห็น ความ
ตองการ ตลอดจนมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ร วมตรวจสอบ รว ม
ปฏิบัติงาน และรวมประเมินผลการดําเนินงาน กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ที่ ได กํ าหนดขึ้ นสามารถบรรเทา ช ว ยเหลือ และเกิดผลประโยชนตอประชาชนมากนอย
เพียงใด ตลอดจนผลการศึกษานั้นผูศึกษาจะใชเปนขอเสนอแนะ และแนวทางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและ
กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตามหลักธรรมาภิบาล
1.2.2 เพื่อศึกษาประเมินผลกระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดมุงที่จะศึกษาในประเด็นกระบวนการในการบริหารงานและ
การจั ด กิ จ การสาธารณะขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น ระดั บ การมี ส ว นร ว มของภาค
ประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และ
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน โดยทํ าการศึ กษากั บกลุ มประชากรตัว อยาง คือ กลุมผูบริ หารและบุ คลากรขององคก าร
บริหารสวนจังหวัด จํานวน 36 คน และประชาชน จํานวน 400 คน ทําการศึกษาตั้งแตเดือนธันวาคม
2549 – กันยายน 2550
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับทราบถึงความคิดเห็น ความตองการของ
ประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด
1.4.2 เปนขอมูลในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในระบบการบริหารงานและ
กิจการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
1.5 นิยามศัพททั่วไป
การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในระบบการ
บริหารงาน และกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งแต การแสดงความคิดเห็น
ความตองการ รวมปฏิบัติงาน รวมติดตามประเมินผล และมีสวนรวมในผลประโยชนจากกิจการ
สาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดทําขึ้น
ภาคประชาชน หมายถึง กลุมที่ประชาชนไดรวมตัวการจัดตั้งขึ้น เชน กลุมหนุมสาว กลุม
ผูสูงอายุ และรวมไปถึงองคกรพัฒนาเอกชน เครือขายประชาชน และสมาคมผูสื่อขาวสมัครเลน
จังหวัดลําพูน
กิจการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนที่จัดทําขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ตาม
ภารกิ จ ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ การถ า ยโอนจากราชการส ว นกลาง และราชการ
สวนภูมิภาค ซึ่งไดจัดแบงกรอบการใหบริการสาธารณะออกเปน 6 ดาน ไดแก
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ
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3.
4.
5.
6.

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ ว
ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่น

