บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในระบบการบริ ห ารงานกิ จ การ
สาธารณะขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น ผู ศึ ก ษาได นํ า แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของมาใชประกอบการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในโครงการพัฒนาใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ภายใตความรับผิดชอบโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐ การเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมถือวาเปนหลักการ และ/หรือกุศโลบายที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหโครงการนั้น ๆ ประสบ
ผลสําเร็จไดงายขึ้น การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมิใชเพียงเพื่อลดกระแสการตอตานหรือ
การคัดคานการดําเนินโครงการเทานั้น แตสิ่งที่เปนผลพลอยไดตามมาเสมอคือ การรวมแรงรวมใจ
รวมความคิด และอาจรวมไปถึงการรวมทุนทรัพยสําหรับโครงการพัฒนานั้นดวย ที่สําคัญยิ่งอีก
ประการหนึ่งนอกเหนือไปจากที่กลาวแลวคือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทยัง
เทากับเปนการใหเกียรติกันในฐานะที่เขาเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หรือในฐานะที่เขา
เปนเจาของทรัพยากร และนี้เองที่ถือวาเปนกุศโลบายของผูบริหารโครงการที่จะทําใหการพัฒนา
ประสบผลไดงายขึ้นเชนเดียวกัน (มนัส สุวรรณ, เอกกมล สายจันทร, ไพสิฐ พาณิชยกุล, 2546: 39 –
40)
หากพิจารณายอนกลับไปในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2540) จะมีผลบังคับใช ไมมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในขอกฎหมาย
เกี่ย วกั บ การให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการบริ หารกิจ การสาธารณะของรัฐ แมแ ตก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบ ในสวนของประชาชนเองก็ทํานองเดียวกัน ยังไมมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่
ของตนดีพอในการบริห ารและดําเนิน กิจการดังกลาว ประชาชนสวนใหญยังมีความคิด วาการ
บริหารจั ดการสาธารณู ปโภคสาธารณูปการใด ๆ เปนหนาที่ของหนวยงานหรือองคกรของรัฐ
โดยตรงประชาชนไมตองมีหนาที่รับผิดชอบใด ๆ นอกเหนือจากการเสียภาษี ดวยเหตุดังกลาวการมี
สวนรวมของประชาชนในกิจการหรือโครงการพัฒนาใด ๆ ของรัฐจึงถูกกําหนดเปนแนวคิดหรือ

8

กรณีของประเทศไทย บริบทของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่
ผานมา พบวามีคอนขางนอยมาก เหตุผลสําคัญคือความคิดและความรูสึกของประชาชนเองที่วา
มิใชบทบาทหนาที่ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมายที่เขาตองกระทํา ดังนั้นการมีสวนรวมที่มีอยูบางจึง
เปนการมีสวนรวมดวยความสมัครใจ ซึ่งอาจเกิดจากความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และ/หรือ
สิ่งแวดลอม หรืออาจเกิดเพราะกิจการดังกลาวมีผลได-ผลเสียกับเขา โดยตรงเหตุผลที่อาจเปนไป
ไดอีกประการหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนคือ ถูกบังคับหรือขอรอง ซึ่งพบเห็นเสมอ ๆ
ในสังคมไทยที่ยังคงมีความเปนสังคมอุปถัมภกันอยู
อยางไรก็ตาม ในสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิดและหลักการในการมีสวนรวมของประชาชน มี
นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจํานวนมากที่ไดแสดงและเสนอเอาไวที่จะไดกลาว
ตอไปนี้เปนผลจากการทบทวนหลักการและแนวคิดดังกลาวสวนหนึ่งที่เห็นวานาจะเปนประโยชน
หรือเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเสนอรูปแบบขององคกรภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารและดําเนินกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
1) ความหมายของการมีสวนรวม
ไพรัตน เดชะรินทร (2527: 2) ใหความหมายของ “การมีสวนรวม” ไววา หมายถึง
กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริมชักนําและสรางโอกาสใหประชาชนทั้งสวนบุคคล กลุมชน
ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครเขามามีบทบาทในการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลาย ๆ เรื่องแลวแตกรณี
ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526: 42) ใหความหมายของ “การมีสวนรวม” เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่อง
ตางๆ อันมีผลกระทบถึงตน
2) ขั้นตอนการมีสวนรวม
Cohen and Unhoff (1977: 111-112) กลาววา การใหประชาชนมีบทบาทในการมีสวนรวม
นั้นตองเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ
และการตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ ประกอบดวย การสนับสนุนทรัพยากร การบริหารและ
ประสานความชวยเหลือ
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3. การมี ส ว นร ว มในการได รั บ ประโยชน ไม ว า จะเป น ผลประโยชน ท างด า นวั ต ถุ
ประโยชนทางดานสังคม หรือประโยชนสวนบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการ
ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527: 17) ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการใด ๆ ก็
ตาม โดยหลั กการแล วควรเป ดโอกาสให มีส วนร วมตั้งแต เริ่ มต นจนเสร็ จสิ้นโครงการ กล าวคื อ
ประชาชนควรมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การรวมคิด และแสวงหาปญหา
2. รวมวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ รวมตลอดจนจัดเรียงลําดับความสําคัญ
3. รวมในขั้นตอนปฏิบัติหรือดําเนินงาน
4. รวมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
3) ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม
แมหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมมีเปาหมายในการใหประชาชนในฐานะผู
มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
สวนรวมมากที่สุดก็ตาม แตกรณีของประเทศไทยเทาที่ผานมายังถือวาประชาชนยังมีบทบาทนอย
มาก การดําเนินการตาง ๆ มักกระทําโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐแตเพียงลําพัง ขอสังเกตที่
ประจักษชัดคือ เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2540) ซึ่งใหสิทธิแก
ประชาชนมากขึ้ น ในหลาย ๆ ด าน เปดโอกาสใหประชาชนเรี ย นรูแ ละใหสิทธิ ของตนเองตาม
กฎหมายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมพลังของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนิน กิจการ
สาธารณะขององคกรของรัฐมากขึ้น
หากวิเคราะหถึงสภาพการณการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะ
ของประเทศไทย ซึ่งจัดวายังมีปญหาและอุปสรรค และทําใหการดําเนินโครงการหลายประเภท
เปนไปอย างไม โปรงใส อาจกลาวไดว าเกิ ดขึ้นจากเหตุป จ จัย ที่สําคัญ 2 ประการ คือ (เจิ มศั ก ดิ์
ปนทอง, 2537: 11-12)
1. ประชาชนเองยังขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึง ความรู ความเขาใจที่แทจริงในสิทธิ
และบทบาทหน าที่ ของตนเอง และจิ ตสํ านึ ก ซึ่ งหมายถึ งความรู สึ กรั บผิ ดชอบต อ ส ว นรวมและ
สิ่งแวดลอม
2. ระบบราชการแบบเดิมที่ไมเอื้อตอการมีสวนรวม
- ระบบอุปถัมภ เปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พั ฒ นา ความเกรงใจและความยากจนที่ ทํ าให ชาวชนบทต องดิ้ นรนหาที่ พึ่ ง ความไม มั่ นใจใน
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- ระบบราชการที่ ยั ง ไม มี ก ารกระจายอํ า นาจให แ ก ป ระชาชนอย า งแท จ ริ ง ทํ า ให
ประชาชนไมตองการมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เพราะถือวาเปนหนาที่ของรัฐ
- ความคิดของเจาหนาที่หรือขาราชการที่รับผิดชอบที่วาตนเองเปนผูมีหนาที่แตเพียง
ลําพังในการบริหารกิจการสาธารณะ ประชาชนเปนเพียงผูที่คอยรับผลประโยชน การใหประชาชน
เขามามีสวนรวมอาจทําใหการทํางานลาชา รุงรัง และไมทันการ
4) รูปแบบในการมีสวนรวมของประชาชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 101 – 102) ไดสรุป การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการกิจการสาธารณะของภาครัฐ ออกเปน 5 รูปแบบ ดังนี้
1. การรับรูขาวสาร (Public information) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้ ประชาชนในพื้นที่
โครงการและผูจะไดรับผลกระทบ จะตองไดรับแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ดําเนินการ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การไดรับขาวสารดังกลาวตองไดรับกอนการ
ตัดสินใจดําเนินโครงการ
2. การปรึกษาหารือ (Public consultation) เปนรูปแบบของการมีสวนรวมในลักษณะของ
การปรึกษาหารือระหวางผูดําเนินโครงการกับประชาชนที่มีสวนได – เสียโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเปนการ
รับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการใหประชาชนไดทราบ และรับขอเสนอแนะ เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ
3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public meeting) เปนรูปแบบการมีสวนรวมที่ผูดําเนิน
โครงการกับประชาชน ผูมีสวนได – เสีย จะไดทําความเขาใจรวมกันดวยเหตุผล ซึ่งการมีสวนรวม
ของประชาชนในรูปแบบนี้สามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ
(1) การประชุมในระดับชุมชน (Community meeting) ซึ่งจัดประชุมในชุมชนที่จะ
ไดรับผลกระทบจากโครงการโดยผูดําเนินการจะสงผูแทนเขารวมประชุม
(2) การประชุมรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ (Public hearing) การประชุมลักษณะ
นี้จําเปนสําหรับโครงการขนาดใหญที่มีเรื่องของเทคนิค และวิชาการที่เกี่ยวของ การประชุมลักษณะ
นี้ตองเปดกวางสําหรับสาธารณะ
4. การรวมในการตัดสินใจ (Decision making) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้ ถือเปน
เปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน ในทางปฏิบัติจริง การดําเนินโครงการซึ่งมัก
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการจะตองมีตัวแทนของประชาชนรวมเปนคณะกรรมการดวย
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5. การใชกลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ แมจะไมใชรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
โดยตรง แตเปนลักษณะของการเรียกรองสิทธิหรือการใชสิทธิของประชาชนเมื่อเห็นวาเกิดความไม
โปรงใสหรือความไมเปนธรรมเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะของทองถิ่น
ถามองพัฒนาการของชุมชนมนุษยยอนกลับไปในอดีตกอนที่จะผันแปรมาสูรูปแบบ
รัฐสมัยใหมที่รูจักกันในรูปแบบรัฐชาติ (Nation state) อยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้ (ซึ่งเนน 4
องคประกอบหลัก คือ การมีขอบเขตดินแดนที่แนนอน มีประชากรที่มีสัญชาติเปนสิ่งแสดงความ
เปนพลเมืองของรัฐ มีรัฐบาลที่เมืองหลวงมีแตเพียงรัฐบาลเดียวรับผิดชอบ และมีอํานาจอธิปไตย
เหนือดินแดนและประชากรของตนและเปนอิสระจากรัฐอื่น ๆ นั้น) กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนมักจะดําเนินการโดยสมาชิกในชุมชนเองที่รวมกันสรางสรรครูปแบบ
และวิธีการดําเนินการที่เปนไปตามบริบทและเงื่อนไขทางนิเวศวิทยา พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ระบบความเชื่อหรือวัฒนธรรมและปจจัยอื่น ๆ อีกหลายดานของแตละพื้นที่ แตละชุมชนแตกตาง
กันไป และเราจะเห็นถึงความหลากหลายในกิจกรรมที่เปนเรื่องของสาธารณะหรือสวนรวมใน
เรื่องเดียวกันแตมีความแตกตางกันในระหวางชุมชนตาง ๆ เชน การจัดการเรื่องน้ําซึ่งเปนทรัพยากร
หรื อ ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมเกษตรกรรมสมั ย กอ นจะมี ค วามแตกต า งในรู ป แบบการจั ด การ
ระหวางภาคเหนือกับภาคอีสานหรือในเรื่องสถานฌาปนกิจศพหรือสถานที่เผาศพ ในขณะที่ภาค
อีสานจะจัดการภายในวัด แตภาคเหนือจะมีพื้นที่แยกไปตางหากจากวัด เปนตน (โกวิทย พวงงาม,
2544: 62 -63)
อยางไรก็ดี จุดประสงคหลักของการกลาวถึงเรื่องขางตนก็เพื่อชี้ใหเห็นวาแตเดิมมานั้น
สิ่งที่ปจจุบันเรียกวา บริการสาธารณะไมวาจะเกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพ การศึกษา การคมนาคม
ขนสง การสันทนาการ และอื่น ๆ ทั้งหลาย ชุมชนดั้งเดิมเปนผูดําเนินการมากอนทั้งสิ้น หรือถาจะ
พูดในภาษาวิชาการสมัยที่กําลังเปนที่นิยมกันอาจพูดไดวา สังคมกอนการปรากฏของรัฐชาตินั้นมี
ความเปน “ประชาสังคม” (Civil society) สูงยิ่งแตอาจมีความดอยในเรื่องเทคโนโลยี อยางไรก็ดี เมื่อ
รัฐชาติเริ่มกอตัวขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลก เริ่มจากยุโรปในประมาณศตวรรษที่ 15-16 เรื่อยมาจนถึง
รัฐอิสระใหมในกลุมประเทศอาณานิคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น บรรดารัฐชาติตาง ๆ เหลานี้
ตองการแสดงถึงอํานาจในการควบคุมเหนือดินแดนและประชากรของตนจึงคอยๆ สยายปกสรางแขน
ขาตางๆ หรือที่ตอมาเรียกวา ระบบราชการ (Bureaucracy) เปนกลไกที่แทรกซอน (Penetration) เขา
ไปดําเนินการและรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับ
แนวคิดในเรื่องความเปนเอกภาพ (Unity) ก็ดี ความมีมาตรฐาน (Standardization) ก็ดี รวมทั้งความ
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แมกระนั้นก็ดีการที่รัฐชาติมีขนาดคอนขางใหญ รัฐบาลกลางที่เมืองหลวงซึ่งถึงแมจะมี
ระบบราชการที่เปนตัวแทนสวนกลางเปนกําลังสําคัญแตก็ไมสามารถดูแลและรับผิดชอบไดทั่วถึง
เพราะสิ่งที่จําเปนตองตอบสนองตอคนในชุมชนทองถิ่นของรัฐสมัยใหมก็มีมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
นอกจากในแงทางการเมืองโดยเฉพาะในแงจิตวิทยาการเมืองรัฐบาลที่เมืองหลวงก็เกรงปฎิกิริยาจาก
ชุมชนอิสระดั้งเดิมทั้งหลายที่รูสึกวาตนเองสูญเสียอํานาจ จึงตองหารูปแบบที่ทําใหชุมชนทองถิ่นรูสึก
วาตนเองยังมีบทบาทในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองในระดับหนึ่ง และจะทําใหชุมชนทองถิ่นพอใจ
ในความสัมพันธแบบใหม ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดวานอกจากมีรัฐบาลกลางที่เมืองหลวงแลวยังมี
หนวยการปกครองทองถิ่นที่มีอิสระ (Autonomy) ในการบริหารและจัดบริการสาธารณะแก ชุมชน
ของตนเองขึ้นในรัฐชาติสมัยใหม
อยางไรก็ดี อะไรคือกิจกรรมหรือบริการสาธารณะที่ชุมชนทองถิ่น (Local community)
โดยเฉพาะหนวยการปกครองทองถิ่น (Local government) หรือในความหมายที่คอนขางแคบคือ
การบริหารทองถิ่น (Local administration) โดยองคกรของรัฐจะกระทําไดและพึงกระทํานั้นก็ขึ้นอยู
กับทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตรและรูปแบบของรัฐชาติ แตละรัฐหรือแตละประเทศตัวอยางที่
เห็นชัดเจนที่อาจกลาวไดวาเปนกรณีสุดขั้วของความเปนอิสระของทองถิ่นหรืออาจเปนกรณียกเวน
คือ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จุดกําเนิดหรือการกอเกิดมาจาก 13 มลรัฐที่ประกาศเอกราช
เปนอิสระจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ แลวเขามาทําความตกลงรวมกันเปนรูปแบบสหพันธรัฐ
(Federation states) เพราะฉะนั้นอํานาจของรัฐบาลสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลางที่เมืองหลวงวอชิงตัน
จึงถูกกําหนดโดยหนวยการปกครองสวนยอยที่ตอมารูจักกันในนามมลรัฐ โดยกําหนดวารัฐบาลกลาง
มีอํ า นาจรับผิ ด ชอบเฉพาะการป องกัน ประเทศ การดํา เนิน ความสัมพัน ธร ะหวางการจั ด ระบบ
เงินตรา และระบบภาษีหลัก สวนนอกนี้แลวหนวยการปกครองทองถิ่นระดับตาง ๆ มีอิสระทําได
ทั้งสิ้น เราจึงไดยินและเห็นหนวยการปกครองทองถิ่นดําเนินการบริการสาธารณะตาง ๆ มากมาย
รวมทั้งการที่สหรัฐเนนบทบาทปจเจกบุคคลจึงทําใหเห็นบทบาทเอกชนคอนขางสูงมากในหลาย ๆ
กิจกรรม
ในขณะที่รัฐชาติอื่น ๆ โดยทั่วไปโดยเฉพาะรัฐเดี่ยว (Unitary state) รัฐบาลกลางที่เมือง
หลวงจะเปนผูกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นวาจะใหมีมากนอย
เพียงใด เชนกิจการตํารวจในการดูแลรักษาความสงบทองถิ่น และกระบวนการยุติธรรมในอังกฤษ
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1) หลักสากลในการจัดบริการสาธารณะ
การศึ ก ษาถึ ง หลั ก เกณฑ ก ารแบ ง การบริ ก ารสาธารณะระหว า งรั ฐ กั บ ท อ งถิ่ น พบว า
แนวคิดพื้นฐานทั่วไปซึ่งเปนสากลในการแบงแยกการจัดกิจการสาธารณะระหวางรัฐบาลกลางและ
ทองถิ่น ไดแก (วุฒิสาร ตันไชย, 2549: ระบบออนไลน)
1. หลักผลประโยชนมหาชน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1.1 ประโยชนมหาชนของรัฐ ไดแก ประโยชนที่เปนสวนไดสวนเสียโดยตรงของ
พลเมืองกลุมใหญที่สุดของรัฐ เปนความตองการสวนรวมของประชาชนทั่วทั้งประเทศที่มีลักษณะ
เหมือน ๆ กันและมีความสําคัญตอความเปนเอกภาพของรัฐ ดังนั้นจึงตองอาศัยองคกรกลางเปนผู
ปฏิบัติหนาที่ หรือหากรัฐมอบใหทองถิ่นดําเนินการ รัฐก็จะตองเปนผูควบคุมนโยบายใหทองถิ่น
ดําเนินการตามนโยบายเพื่อผลประโยชนของรัฐหรือความเปนเอกภาพของรัฐ เชน การปองกัน
ประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธกับตางประเทศ เปนตน
1.2 ประโยชนมหาชนของทองถิ่น ไดแก ประโยชนซึ่งเปนสวนไดสวนเสียโดยตรง
ของพลเมืองที่อาศัยอยูในทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ
2. ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเป น การพิ จ ารณาในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพของบริ ก าร
สาธารณะที่จัดทําขึ้น กลาวคือ การจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่งควรจะตองกอใหเกิดประโยชน
แกประชาชนไดมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอยางจําเปนตองใช
เทคโนโลยีระดับสูง เปนกิจการขนาดใหญหรือเปนกิจการที่จําเปนตองมีการประสานงานระหวาง
องคกรตาง ๆ หลายหนวยงาน แตภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบางอยางเปนกิจการที่ไม
สลับซับซอน หรือมีเทคนิคมากนัก จึงตองมีองคกรที่มีความเหมาะสมทั้งทางดานการเงิน บุคลากร
และความสามารถดานอื่น ๆ ที่จะจัดทําบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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3. หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของหนวย
ชุมชนระดับใด ควรมอบใหหนวยการปกครองระดับนั้นเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบความตองการของประชาชนในชุมชนไดดีที่สุด อยู
ภายใตการควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้นๆ แตหากเปนกิจกรรมที่ตองสนองตอบความตองการ
ของหนวยชุมชนที่สูงขึ้นไปหรือเปนกิจกรรมที่มุงสนองตอบปญหาความตองการของผูคนทั้ง
ประเทศหรือปญหาของชาติโดยรวม ก็ควรมอบใหเปนหนาที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตามความ
เหมาะสม
4. หลั ก ความสามารถของท อ งถิ่ น เกิ ด จากพื้ น ฐานแนวคิ ด ว า การดํ า เนิ น กิ จ กรรม
สาธารณะทั้งมวลเปนหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นในระดับลางสุดเสมอ หนวยการปกรอง
ทองถิ่นในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ตอเมื่อทองถิ่นระดับลางไมมี
ศักยภาพที่จะดําเนินการได หรือหากดําเนินการไดก็อาจเกิดปญหากระทบกับทองถิ่นอื่น ๆ หรือเปน
ผลเสียหายตอประเทศชาติโดยรวม
5. หลั ก การกํ า หนดระดั บ ของหน ว ยจั ด บริ ก ารที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด หน ว ย
จัด บริ การที่ มีความรับผิด ชอบสู งสุด ในที่นี้ หมายถึง หนว ยจัดบริการในระดับ ใด ๆ ก็ตามที่มี
คุณสมบัติ 2 ประการ ดังตอไปนี้ ประกอบกันมากที่สุด
5.1 เป นหนวยจัดบริการระดั บล างสุด มีความใกลชิ ดกับผูใชบริการมากที่สุด ที่มี
ความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายไดมาใชจายในการจัดบริการไดอยางสมบูรณ
5.2 เปนหนวยจัดบริการที่มีพื้นที่การใหบริการครอบคลุมประชากร หรือพื้นที่ที่
ได รั บ ประโยชน และผลกระทบจากการให บ ริ ก ารโดยสมบู ร ณ และประชาชนผู มี ส ว นได รั บ
ผลประโยชนและผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
วางแผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยจัดบริการนั้น ๆ ไดโดยตรง
มากที่สุด
หลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดของการจัดบริการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในที่นี้หมายถึง ขนาดของชุมชน (จํานวนประชากรในชุมชน) ในระดับใด ๆ
ก็ตาม ที่เอื้ออํานวยใหสามารถจัดบริการประเภทนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หรืออีกนัย
หนึ่งเปนจํานวนประชากรที่เอื้ออํานาจใหมีตนทุนการจัดบริการที่ต่ําที่สุดนั่นเอง โดยการกําหนด
หน ว ยจั ด บริ ก ารโดยคํ า นึ ง ถึ ง ขนาดของการจั ด บริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด นี้ ม าจากหลั ก
ประสิทธิภาพ ในการจัดบริการสาธารณะที่วา การจัดบริการสาธารณะใด ๆ ควรตองประหยัด ถา
สามารถใชเงินจํานวนนอยที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูคนจํานวนมากไดก็นับวาเปนทางเลือกที่ดี
ที่สุด
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หลักการจํ า แนกหน ว ยกํ า หนดนโยบายและหน ว ยจัด บริก ารออกจากกัน เป น การนํา
หลักเกณฑหลักการกําหนดระดับของหนวยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด และหลักการ
กํ า หนดขนาดของการจั ด บริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด มาพิ จ ารณาร ว มกั น วิ เ คราะห บ ริ ก าร
สาธารณะแตละประเภทและจัดสรรบริการลงไปในชุมชนระดับตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดกรณีที่หนวย
จัดบริการที่นาจะมีความสามารถและมีความรับผิดชอบตอผูที่ไดรับประโยชนสูงสุด ไมสามารถ
จัดบริการใหมีตนทุนต่ําที่สุด (หรือมีประสิทธิภาพที่สุด) ทั้งนี้เนื่องจากหนวยจัดบริการหรือหนวย
การปกครองที่ใกลชิดกับผูใชบริการมากที่สุดและสามารถหารายไดมาใชจายในการจัดบริการได
นั้น มักจะมีจํานวนประชากรนอยเกินไป โดยจํานวนที่จะสามารถจัดบริการใหมีตนทุนต่ําที่สุดก็
อาจเป น ประชากรของหลาย ๆ ตํ า บล หรื อ หลาย ๆ อํ า เภอ ประกอบกั น ซึ่ ง ทางเลื อ กที่ น า จะ
เหมาะสม คือ การใหมีหนวยกําหนดนโยบายและจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด และใหหนวย
จัดบริการที่มีตนทุนต่ําที่สุด โดยหนวยงานทั้ง 2 อาจเปนหนวยงานเดียวกัน หรือคนละหนวยงานก็
ได
หลักการกําหนดหนาที่จัดทําบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการสาธารณะ
สามารถ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. บริการสาธารณะที่เปนกิจการขนาดใหญ หมายถึงกิจการที่ตองใชเทคโนโลยี เงินทุน
และบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ดังนั้นผูจะมีอํานาจตัดสินใจจัดทํากิจการดังกลาวจึงตองเปน
องคกรขนาดใหญ ที่มีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การศึกษา
ระดั บ สู ง การคมนาคมทางอากาศ การชลประทานหลวง การขุ ด เจาะน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การวิเคราะหประเมินผล เปนตน
2. บริการสาธารณะที่เปนกิจการที่ไมสลับซับซอนเปนกิจกรรมที่ไมสลับซับซอน หรือ
มีเทคนิคมากนัก และมักเปนกิจการที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งหากไดพนักงาน
ทองถิ่ นที่ รูถึงสภาพทองถิ่นนั้ น ๆ เปน ผูจัดทํา จึงจะมีประสิทธิภ าพมากกวาใหรัฐซึ่ งเปน ผูว าง
นโยบายดํ า เนิ น การในวงกว า งเป น ผู จั ด ทํ า นอกจากนี้ ก ารจั ด ทํ า บริ ก ารประเภทนี้ ยั ง เป น การ
ดําเนินการที่ใชงบประมาณไมมากนัก เชน การใหมีสุสาน และฌาปนสถาน การปรับปรุงแหลง
ชุมชนแออัด การขนสงสาธารณะในเขตทองถิ่น การใหมีสถานสินเชื่อทองถิ่น การดูแลชายหาดใน
เขตทองถิ่น การจัดใหมีโคมไฟตามถนนหนทาง เปนตน
หลักการแบงตามประเภทขององคการในการเปนผูใหบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจ
ของรัฐ เปนบริการที่มีความสําคัญตอความเปนเอกภาพของรัฐซึ่งตองพิจารณาถึงลักษณะสําคัญ 2
ประการ ไดแก
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1. เปนภารกิจที่ ประชาชนทั้ งประเทศมีสวนไดสวนเสียเหมือน ๆ กัน จึงตองอาศัย
องคกรกลางเปนผูปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกันทั่วประเทศ
2. เปนภารกิจที่รัฐสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาดังไดกลาวไปแลวจึง
พอที่จะสรุปภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ ไดเปน 4 ประเภท คือ
2.1 หนาที่ดานการปองกันประเทศ
2.2 หนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
2.3 หนาที่ในการรักษาความมัน่ คง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ
2.4 หนาที่ของรัฐในการเปนตัวแทนในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจขององคกรปกครองทองถิ่น เปนกิจการที่เกี่ยวกับทองถิ่น
โดยเฉพาะ และเปนไปเพื่อสนองความตองการของคนในทองถิ่น โดยมีลักษณะ คือ
• เปนกิจการที่เปนไปเพื่อสนองความตองการของคนในทองถิ่นนั้น ที่สามารถแยกออก
หรือมีลักษณะที่แตกตางจากทองถิ่นอื่นได
• เปนกิจการที่ใกลชิดกับคนในทองถิ่นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคนในทองถิ่น ดังได
กลาวไปแลว จึงพอจะจําแนกประเภทของบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจของทองถิ่น ไดเปน
1. เรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการของคนในทองถิ่นโดยตรง
2. เปนเรื่องที่เกีย่ วของกับสภาพแวดลอม และการอํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น
การจั ด ทํ าบริ ก ารสาธารณะทอ งถิ่น ในรูป องคก รรว ม ในการจั ด ทํ าบริก ารสาธารณะ
ทองถิ่นนั้น ทองถิ่นอาจโอนอํานาจหนาที่บางอยางของตนใหแกองคกรรวมดําเนินการได เชน การ
จัดใหมีสหการ หรือการจัดตั้งบริษัทจํากัดของทองถิ่นตาง ๆ เปนตน การโอนอํานาจหนาที่บางอยาง
เชนนี้ ทําใหทองถิ่นที่เขารวมในองคการรวมนั้นสามารถตัดทอนภาระหนาที่โอนไปใหแกองคกร
รวมรับผิดชอบได
บริการสาธารณะที่รัฐและทองถิ่นรวมกันดูแล เนื่องจากมีบริการสาธารณะบางประเภท
เป น เรื่ อ งที่ ก ระทบต อ ผลประโยชน ส ว นรวมทั้ ง ระดั บ ชาติ และระดั บ ท อ งถิ่น โดยไม อ าจแยก
ประโยชนของมหาชนทั้งสองใหออกจากกันไดอยางเด็ดขาด การจัดทําบริการสาธารณะที่รัฐและ
ทองถิ่นรวมกันดูแลนี้อาจแบงแยกไดเปนลําดับชั้นของกิจการ โดยอาศัยหลักเกณฑเชนเดียวกันกับ
การแบ ง แยกการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะระหว า งรั ฐ กั บท อ งถิ่น โดยอาศั ย หลั ก ทั่ ว ไป คื อ หลั ก
ประโยชนมหาชน และหลักประสิทธิภาพซึ่งบริการเหลานี้เปนภารกิจลําดับรองที่ทั้งรัฐและทองถิ่น
ต อ งแบ ง หน า ที่ กั น รับ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การ เช น การจั ด การศึก ษา ความต อ งการบริ ก ารทางด า น
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนความตองการของสวนรวมของคนทั้งประเทศ โดยกําหนดนโยบายและ
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2) หลั ก สํ า คั ญ ในการจั ด บริ ก ารสาธารณะตามแผนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
จากหลักการสากลดังกลาวขางตน พบวาภายใตแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจหนาที่ที่รัฐดําเนินการอยูใน
ปจจุบันใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักสําคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานวย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนหลักการสําคัญในการประกอบการพิจารณาเพื่อการถาย
โอนภารกิจหนาที่ประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ ไดแก (คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2546: 7 – 13)
1. หลักผลประโยชนมหาชนของรัฐ (Public interest) โดยหลักความรับผิดชอบของ
ทองถิ่นแตละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะสะทอนใหเห็นวามีภารกิจบางประเภท หรือบางอยางที่รัฐ
ยังคงตองสงวนไวสําหรับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกคนสวนรวม และ
เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ อาทิ (1) ภารกิจดานการปองกันประเทศ เชน กิจการ
ทหาร (2) ภาระหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน เชน กิจการตํารวจ (3) ภารกิจดานการ
รักษาความมั่น คง หรือเสถีย รภาพในทางเศรษฐกิจ (4) ภารกิจดานการเปน ตัวแทนในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน กิจการทางการทูต ภารกิจดังกลาวขางตนถือเปนภารกิจรวมของ
ชาติ ซึ่งรัฐบาลสวนกลางยังคงตองดําเนินการตอไป สวนภารกิจที่ถือวานาจะเปนความรับผิดชอบ
โดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนตําบล ก็ควรจะเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้นโดยเฉพาะ และเปนไปเพื่อ
สนองตอบความตองการของคนในทองถิ่น โดยมีลักษณะ คือ เปนกิจการที่เปนไปเพื่อสนองความ
ตองการของคนในทองถิ่นนั้น ที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกตางจากทองถิ่นอื่นได เชน
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2. หลักความรับผิดชอบของทองถิ่นในการจัดบริการ (Local accountability)
หลักการทั่วไปที่จะทําใหสามารถแบงภารกิจระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทใน
สังคม จะมีความรับผิดชอบแตกตางกันอยางไร หลักการทั่วไปประการหนึ่งที่จะชี้ใหเห็นวาภารกิจ
ใดจะสงมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใด จะตองพิจารณาหลักสําคัญ ซึ่งไดแก ผล
ที่เ กิ ด ขึ้ น หรือผู ไ ด รั บผลประโยชน จ ากบริ ก ารสาธารณะนั้น ตั้งอยู ใ นถิ่น ฐานอยู ใ นเขตพื้น ที่ใ ด
ยกตัวอยางเชน ถาบริการสาธารณะใดสงผลตอคนในเขตพื้นที่ทองถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการ
ถายโอนการใหบริการสาธารณะดังกลาวใหโดยตรง เชน โอนไปใหองคการบริหารสวนตําบล หรือ
เทศบาล แตภารกิจใดที่เปนภารกิจที่ตองมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก มากกวาเขตพื้นที่ทองถิ่น ก็
ควรจะสงมอบภารกิจนั้น ๆ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน
3. ความสามารถของทองถิ่น (Local capability) หลักความสามารถของทองถิ่น เปน
หลักการที่กลาวถึงเรื่องความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาการจัดสรรกิจกรรม หรือ
ภารกิจใดก็ตามไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทนั้น ตองคํานึงถึงความพรอมของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย และแมวาความพรอมของทองถิ่นไมไดเปนเงื่อนไขของการ
มอบภารกิจนั้น ๆ ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากแตเปนเงื่อนไขในการกําหนดเงื่อน
เวลาและความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหกับทองถิ่นในการจัดการ ฉะนั้น ถาบอกวา
ทองถิ่นยังไมพรอมในการจัดการ ก็มีความจําเปนที่สวนราชการจะตองมีแผนพัฒนาความพรอม
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับบริการสาธารณะ เพื่อใหสามารถจัดการบริการ
สาธารณะเหล านั้นได ฉะนั้ น ความพรอมจะไมใชมูลเหตุของการที่บอกวากิจการนั้น ๆ จะไม
สามารถถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได นอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถ
แลว การจัดโครงสรางเพื่อรองรับการบริหารงานใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนทิศทางในอนาคต โครงสรางตาง ๆ หรือการจัดองคกร
ตาง ๆ ของทองถิ่นตองเปลี่ยนแปลงไป เพราะภารกิจจํานวนหนึ่งไดสงมอบ เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจ และภารกิจใหมไปดวย แตอยางไรก็ตามโครงสรางที่จะรองรับขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะรองรับภารกิจอันใหมนั้น จะตองจัดโครงสรางเทาที่จําเปน ซึ่งอาจจะไมจําเปนที่จะตอง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางขนาดใหญมากเกินไปที่จะไปทําใหการทํางานเกิดความ
ทับซอน หรือกลายเปนปญหาภาระคาใชจายดานบุคลากร ฉะนั้นโครงสรางที่จะเกิดขึ้นใหมจะเปน
โครงสรางเทาที่จําเปนที่ถือวาเปนงานหลัก หรือเปนงานพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตหากทองถิ่นใดมี ความตองการที่จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเปนงานเฉพาะ เชน งานทองเที่ย ว
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4. หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management efficiency) หลักประสิทธิภาพ
ในการจัดบริการ (Management efficiency) เปนหลักที่ใหความสําคัญกับการประหยัด ขนาดของ
การลงทุน หรือการคํานึงถึงตนทุนในการใหบริการ การจัดบริการสาธารณะ เมื่อถายโอนใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการแทนรัฐบาล หรือหนวยงานราชการแลวนั้น ตองคํานึง
และพิจารณาดวยกวาจะทําใหตนทุนแพงขึ้นมากนอยขนาดไหน หากเปนตนทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ
แนวทางก็คือ จําเปนตองมีการรวมกั นมากขึ้นระหวางทองถิ่นอื่น ไมวาจะเปนทองถิ่นรูปแบบ
เดียวกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ กิจกรรมบางอยาง หรืองานบางอยางที่มีการถายโอน หรือจะมีการสง
มอบใหกับทองถิ่นแลว ทองถิ่นอาจมีความจําเปนที่ตองหายุทธศาสตรในการทํางานรวมกันใหมาก
ขึ้น เพื่อใหขนาดของการลงทุนถูกลง
นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวมยังคง
ตองพิจารณาถึงการสรางหลักประกันดานคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ กลาวคือ เมื่อราชการ
สวนกลาง หรือบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคยุติการใหบริการสาธารณะบางอยางลง และสง
มอบบริ ก ารสาธารณะใหกั บทองถิ่น เพื่อดํ าเนินการ สิ่งสําคัญที่เ ปน หลั กการทั่วไป คือ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นใหมีคุณภาพไมนอยกวาสิ่งที่ราชการ
สวนกลางเคยทํา ฉะนั้น หลักประกันดานคุณภาพการจัดบริการจึงเปนเรื่องจําเปนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองยึดถือไว หลักเกณฑมาตรฐานซึ่งถือวาเปนมาตรฐานในสวนของราชการ หรือ
เปนมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสําคัญในการที่จะไปกําหนดวาทองถิ่นจําเปนตองทําใหถึงขั้น
ต่ําของมาตรฐานนั้นอยางไร
ดังกลาวแลวขางตนหลักการในการจัดแบงกิจกรรมการบริการสาธารณะ และเมื่อ
แผนปฏิบัติการการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคับใช จะเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บทบาทและภารกิจของตน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
ตาง ๆ จะตองดําเนินภารกิจเพิ่มขึ้นกวาเดิมเนื่องจากมีภารกิจจํานวนหนึ่งซึ่งราชการสวนกลาง และ
ราชการสวนภูมิภาคไดถายโอน หรือมอบหมายใหดําเนินการ ถาพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบต า ง ๆ ไม ว า จะเป น พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11)
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1. ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
2. จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
3. สนับสนุนตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
4. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบตั ิหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวน
ทองถิ่นอื่น
5. แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
6. อํานาจหนาทีข่ องจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของทองถิ่น
8. จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจกรรมนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
9. จัดทํากิจการอืน่ ใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
และนอกจากนี้ยังมีการกําหนดวามีกิจกรรมบางอยางซึ่งไดมีการกําหนดวาราชการสวน
ทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) อาทิ
1. จัดใหน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. บําบัดน้ําเสีย
4. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. วางผังเมือง เปนตน
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ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 วาดวยการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 และมาตรา 18 ไดกํา หนดหนาที่ ขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นรูปแบบต าง ๆ ทั้งองค การบริหารสวนตําบล เทศบาล เมื องพั ทยา องค การบริหารสว น
จังหวัด และกรุงเทพมหานครไว โดยกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ มีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองและกําหนดไว
โดยละเอียด ทั้งนี้อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ จะมีผลอยางสมบูรณ
ตอเมื่อแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคับใช และประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการปกครอง
สวนทองถิ่น ไมวาจะเปนการมีสวนรวมดานการปกครอง การบริหาร การเงิน การตัดสินใจอยาง
อิสระ และการกําหนดนโยบายของทองถิ่นตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงและอยูภายใตการ
ควบคุม กํากับ ดูแลของรัฐบาลเทาที่จําเปน
3) ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากราชการสวนกลาง และ
ราชการสวนภูมิภาค
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดจัดแบงกรอบการใหบริการสาธารณะออกเปน 6 ดาน ไดแก
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ ว
5. ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
6. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการการกระจายอํา นาจให แ ก องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่น ซึ่ ง
คณะกรรมการชุดดังกลาวพิจารณาและใหความเห็นชอบการถายโอนภารกิจทั้ง 6 ดาน รวมมีการ
ถายโอนทั้งสิ้น 244 เรื่อง มีสวนราชการที่ถายโอนภารกิจ 50 กรม ใน 11 กระทรวง ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาของงานเกี่ยวกับ
1.1 การคมนาคมและการขนสง
- ทางบก อาทิ การกอสรางและบํารุงรักษาถนนและสะพาน การดูแล จัดตั้งสถานี
ขนสง และการจัดการจราจรในเขตพืน้ ที่
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- ทางน้ํา เชน การบํารุงรักษาทางน้ํา การกอสรางและดูแลสถานีขนสงทางน้ํา
1.2 สาธารณูปโภค
- แหลงน้ํา / ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา พัฒนา ซอมบํารุงแหลงน้ํา
และระบบประปาชนบท
1.3 สาธารณูปการ
- การจัดใหมีตลาด อาทิ การจัดใหมแี ละการควบคุมตลาด
- การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- การผังเมือง อาทิ การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
- การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การสงเสริมอาชีพ อาทิ การฝกอบรม สงเสริม พัฒนากลุม อาชีพตาง ๆ
2.2 งานสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส อาทิ งานศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การสงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ การสงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก าร และการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เปนตน
2.3 นันทนาการ
- การสงเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณกฬี า การกอสราง บํารุงรักษาสนามกีฬา
- การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล บํารุง รักษา
สวนสาธารณะ
2.4 การศึกษา
- การจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษากอนวัยเรียน หรือปฐมวัย การ
จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห
- การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอและการ
จัดการศึกษาระดับเขต งานหองสมุดประชาชน เปนตน
2.5 การสาธารณสุข
- การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต และการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก การพัฒนาอนามัยบนพื้นที่สูง
- การปองกันและควบคุมโรคติดตอ อาทิ การควบคุมโรคติดตอ งานสนับสนุนเงิน
อุดหนุนในการสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน คาสังคมสงเคราะหและคาฌาปนกิจ

23
- การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย อาทิ การแกไขปญหาชุมชนแออัด
การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ งาน
ตรวจมาตรา ชัง่ ตวง วัด และการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเกีย่ วกับการคุมครองผูบริโภค
แกผูบริโภค
3.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น อาทิ การปองกัน
ภัยฝายพลเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
3.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน
3.4 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อาทิ การ
ทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน และงานจัดทะเบียนสัตวพาหนะ
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 การวางแผนพัฒนาทองถิ่น อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การประสานจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบขอมูลเพื่อการวางแผน
4.2 การพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ การบริการ และถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน
4.3 การสงเสริมการลงทุน อาทิ งานบริการขอมูลนักลงทุน และงานเผยแพรและชักจูง
การลงทุน
4.4 การพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย
4.5 การพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การกํากับดูแลโรงงาน การอนุญาตใหตงั้ โรงงาน
4.6 การทองเที่ยว อาทิ การวางแผนการทองเที่ยว การปรับปรุงดูแล บํารุงรักษาสถานที่
ทองเที่ยว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
5. ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม
5.1 การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อาทิ งานพัฒนาปาชุมชน การควบคุมไฟปา เปนตน
5.2 การจั ด การสิ่ ง แวดลอ มและมลพิษ ตา ง ๆ อาทิ การติ ด ตาม ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ งานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเสียง และการบําบัดน้ําเสีย
5.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ อาทิ การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณะ
ประโยชน
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6. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบํารุงรักษาโบราณสถาน
1.2 การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
1) ความหมายของธรรมาภิบาล
ไดมีนักคิดและนักวิชาการใหความหมายของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐไวหลายคน ดังนี้
ศจ.นพ.ประเวศ วะสี (2548: 5) ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐไววา คือ รัฐที่มีความถูกตองเปนธรรม
ซึ่งหมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เรื่องใหญ ๆ คือ
1. การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได
2. ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได
3. สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ
และภาคธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได
ธรรมรัฐ เปนการยกระดับกระบวนความสัมพันธ ความรวมมือของสวนตางๆ ในสังคม
อันไดแก
1. ภาครัฐ ภาคสังคมและภาคเอกชน
2. สถาบันตางๆ ของประเทศ
3. ระดับตางๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคม ภูมิภาค และระดับชาติใหมีลักษณะ
เปนรัฐธรรมที่มีพลัง
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549: 10) ใหความเห็นวา โดยทั่วไป ธรรมรัฐ หมายถึง การ
บริหารหรือการปกครองที่ดีและมีความเปนธรรม
ธีรยุทธ บุญมี (2549: 3) ใหความหมายของภาครัฐไววา คือ กระบวนความสัมพันธ
(Interactive Relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะทําให
การบริ หารราชการแผ นดิ น ดํ า เนิน ไปอยางมีประสิทธิภ าพ มีคุณธรรม โปร ง ใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได
2) ความสําคัญของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล เปนหลักเกณฑการปกครองบานเมือง ตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เปนการ
ปกครองบานเมืองที่มีความเปนธรรม มีกฎเกณฑที่ดีในการบํารุงรักษาบานเมือง และสังคมใหมีการ
พัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองคกรและกลไกตางๆ ในสวน
ราชการ องคการของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการสวนภูมิภาค และทองถิ่น ตลอดจน องคกรอิสระ
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ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเป นแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อใหสังคมของประเทศทั้ง
ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทั้งประเทศ สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และ
ตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม
3) หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหาร
ราชการของประเทศไทยใหมทั้งระบบ โดยกําหนดเจตนารมณของแผนดินขึ้นมาเพื่อทุกคนทุกฝาย
ในประเทศรวมกันคิด รวมกันทํารวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบแกปญหา พัฒนานําพาแผนดินนี้
ไปสูความมั่นคง ความสงบ-สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกาวไกลดังพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” หลักธรรมาภิบาล จึงตั้งอยูบนรากฐานของความถูกตอง ดีงาม
มั่นคงหรือธรรมาธิปไตย ที่มุงใหประชาชน สังคมระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ชุมชนตางๆ
เขามามีสวนรวมในการคิด การบริหารจัดการ การบริหารในทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององคการ
ภาครัฐใหม เพราะระบบราชการที่แข็งตัวเกินไป ทําใหไมมีประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรม
กฎเกณฑ เ ข ม งวด ช อ งทางการสื่ อ สารขาดตอน รั ฐ ไม ส ามารถสนองตอบความต อ งการของ
ประชาชนสวนใหญไดถูกตอง ทําใหเกิดความขัดแยง ชวงชิงอํานาจและความลมเหลวของระบบ
ราชการและรัฐบาล จึงทําใหความคิดเกี่ยวกับ Government เปลี่ยนไป กลับกลายมาเปน Governance
ที่ทุกภาคสวนจะตองเขามามีสวนรวมกลาวคือ
ภาครัฐ ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสรางและกระบวนการทํางานของหนวยงาน
กลไกการบริ ห าร ให ส ามารถบริ ห ารทรั พ ยากรของสั ง คมอย า งโปร ง ใส ซื่ อ ตรง เป น ธรรมมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนําบริหารของรัฐที่มีคุณภาพไปสูประชาชน
โดยจะตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธีการทํางานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได
อยางราบรื่นเปนมิตร
ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจเอกชน
เชน บรรษัท บริษัท หางหุนสวนฯ ใหมีกติกาทํางานที่โปรงใส ซื่อตรง เปนธรรมตอลูกคา ความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนและตอสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบการใหบริการที่มีมาตรฐาน
เทียบเทาระดับสากล และรวมทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น เปนมิตรและมี
ความไววางใจซึ่งกันและกัน
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ภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักหรือสํานึกตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับกลุม
ประชาสั ง คม ในเรื่ อ งของสิท ธิ ห น า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสาธารณะทั้ ง ในทาง
เศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพื่อเปนพลังของประเทศที่มีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการ
ของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมรัฐใหเกิดขึ้นและทํานุ
บํารุงรักษาใหดียิ่งๆ ขึ้นตอไป
4) องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัย
และเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือ
ปฏิ บั ติ ร ว มกั น อย า งเสมอภาคและเป น ธรรม กล า วโดยสรุ ป คื อ สถาปนาการปกครองภายใต
กฎหมาย มิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตย
สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
3. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขางสารอยาง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางาน
ขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาขนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชน
ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
4. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู
และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทาง
ในการเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน สาธารณะ การประชาพิจารณ การ
แสดงประชามติ หรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวย
ใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ผู บ ริ ห าร ตลอดจนคณะข า ราชการ ทั้ ง ฝ า ยการเมื อ งและ
ขาราชการประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ
เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบ
อยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
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6. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมาย
ไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม
2.4 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน (องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน,
2548: 5-7) ประกอบดวย
ฝายบริหาร ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 2 คน (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งเลขาหรือที่ปรึกษา ซึง่
มิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนรวมกันไมเกิน 5 คน)
ฝายนิติบัญญัติ มีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จํานวน 2 คน พรอมดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน จํานวน 21 คน
สวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน โดยมีปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และผูอํานวยการแตละกองมีหนาที่
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริห ารสวนจังหวัดลําพูน ซึ่งสวนราชการภายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน แบงออกเปน 7 กอง และ 1 หนวย
การกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและการแบง
สวนราชการภายในสวนราชการ
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีความจําเปนตองกําหนดกองพัสดุและทรัพยสิน
ขึ้นใหม เนื่องจากภารกิจเกี่ยวกับการพัสดุและทรัพยสินมีมากขึ้น และเพื่อใหการกําหนดอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีความชัดเจน
ไมซ้ําซอนและอยูภายในกรอบอํานาจหนาที่ของสวนราชการหรือกองนั้น และเพื่อใหประกาศ
กําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและการแบงสวนราชการใน
สวนราชการเปนปจจุบัน
ฉะนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35/5 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ยกเลิก
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เรื่อง การกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน และการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2545 และยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เรื่อง การกําหนดโครงสรางกอง
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1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัดและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวน
ราชการใดในองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของ
สวน ราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหมีหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
การประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัด การประชุมกรรมการตาง ๆ ของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตาม
มติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรรมการตาง ๆ ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับการประชุม การตั้งกระทูถามขอซักถามของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ และสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยใหมีผูอํานวยการกอง
กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
3. กองแผนและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน งานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบขอมูลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมายโดยใหมีผูอํานวยการกองแผน
และงบประมาณเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของกองแผนและ
งบประมาณ

29
4. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และเอกสารทางการเงิ น การตรวจสอบใบสํ า คั ญ ฎี ก า งานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นค า จ า ง
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ-บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การ
ควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใหมีผูอํานวยการกองคลังเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ
ของกองคลัง
5. กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ การจัดทําขอมูลทาง
ดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสราง และซอม
บํารุงการควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ ย วกับแผนงาน ควบคุมเก็บรัก ษา การเบิก จา ยวัสดุ อุ ปกรณ อะไหล น้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและที่ ไ ด รั บ มอบหมาย โดยให มี ผู อํ า นวยการกองช า งเป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองชาง
6. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
บริหารการศึกษาและงานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใหมีผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. กองพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทําแผนการจัดหา
พัสดุ งานจัดซื้อ จัดจาง จัดหาพัสดุ งานซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑทุกชนิด งานเกี่ยวกับงาน
วิชาการพัสดุ งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่น งานควบคุมตรวจสอบการรับ – จาย
พัสดุ งานการอนุญาตใหหนวยงานอื่นใชทรัพยสินตาง ๆ งานจําหนายพัสดุครุภัณฑ งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายโดยใหมีผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสินเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพยสิน
8. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี
เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการหาประโยชนจากทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยใหมีปลัดองคการ
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แผนภูมิโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ฝายนิติบัญญัติ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

รองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน จํานวน 2 คน

ฝายบริหาร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 2 คน
สวนราชการ อบจ.ลําพูน

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 24 คน

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพยสิน
หนวยตรวจสอบภายใน
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศิริพงษ เศรษฐสนิท (2543) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ในระดับทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสบเตี้ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษากระบวนการในการกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล
วามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบางที่มีผลตอกระบวนการดังกลาว โดยศึกษาจากขอมูลที่เปนลาย
ลักษณอักษรอยางเปนทางการ เชน บันทึกการประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบล รายงานการ
ใชจายงบประมาณและประมาณการประจําป แผนงานและโครงการตางๆ ที่ไดมีการเสนอตอที่
ประชุ ม รวมทั้ ง การเข า ร ว มสั ง เกตการณ ใ นการประชุม องคการบริ ห ารสว นตํ าบล เพื่ อสัง เกต
พฤติ ก รรมของสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บล ซึ่ง เป น ผูที่ มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ ใน
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาในสวนของ
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นและทัศนคติในเชิงอุปถัมภของ
ประชาชนในพื้นที่การศึกษาประกอบกันไป ผลการศึกษาพบวา ในกระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะในระดั บ ท อ งถิ่ น ของพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษามี ลั ก ษณะเป น ความร ว มมื อ กั น ทั้ ง 2 ฝ า ย คื อ
ประชาชนและกลุมผูนําหนาที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย โดยที่กลุมผูทําหนาที่ในการกําหนด
นโยบายจะเปนผูคิดและเสนอทางเลือกใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ การเขาไปมีสวนรวมของ
ประชาชนจะกระทําโดยผานตัวแทนที่เปนกรรมการหมูบานซึ่งจะทําหนาที่รวบรวมผลประโยชน
หรือความตองการของประชาชนเขาสูกระบวนการกําหนดนโยบาย แตดวยวัฒนธรรมแบบถอยที
ถอยอาศัยและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทําใหมีแนวโนมที่จะถูกชี้นําจากกลุมชนชั้นนําในทองถิ่นอยูสูง
สรุปไดวาในการกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นมีแนวโนมที่จะเปนการชี้นํา
หรือตอรองทางการเมืองระหวางชนชั้นนําและกลุมผูมีอิทธิพลในสังคมทองถิ่น แตมิไดมีลักษณะ
การชี้นําอยางเปนเบ็ดเสร็จแตอยูภายใตกรอบความเห็นชอบของประชาชน
จิ ร ศั ก ดิ์ สี ใ จเจริ ญ (2543) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการ
บริห ารงานองค ก ารบริ ห ารส ว นตําบล:
ศึ ก ษาเฉพาะกรณีอํ า เภอบา นโฮง จังหวัด ลํ า พูน มี
วัตถุ ป ระสงคเ พื่ อศึ ก ษาบทบาทของประชาชนในการเข า ไปมีส ว นร ว มในการบริห ารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในแงของกิจกรรม รูปแบบ ระดับและสาเหตุของการมีสวนรวม
ผลการศึกษาพบวา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด ไดแก โครงสรางพื้นฐาน
รองลงมาเปนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ และมีสวนรวมนอยที่สุด ไดแก ประเภทอื่นๆ โดยจะเขา
ไปมีสวนรวมในลักษณะของการแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะมากที่สุด รองลงมาเปนการไดรับ
ประโยชนจากโครงการหรือกิจกรรม
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2. การเขาไปมีสวนรวมจะเขารวมโดยสมัครใจมากกวาถูกผูอื่นชักชวน สวนรูปแบบ
ของการมีสวนรวมนั้นจะเขารวมโดยผานตัวแทน คือ สมาชิกสภา อบต. ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎร
ในหมูบาน รองลงมาเปนการมีสวนรวมในฐานะสมาชิกกลุมตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นในหมูบาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสของ อบต. ใหเขาไปมีสวนรวมมีอยูใน
ระดับปานกลางคอนขางสูง
4. สาเหตุของการเขาไปมีสวนรวม ไดแก การที่จะมีโอกาสไดรวมรับผิดชอบทองถิ่น
ของตนเอง ซึ่งจะชวยสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง และจะทําใหการบริหารงานของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนวิธีหนึ่งในการควบคุมการทํางานของ อบต.
สําหรับสาเหตุของการไมเขาไปมีสวนรวมนั้น เพราะมีตัวแทนอยูแลว นอกจากนี้ คือ ไม
เขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึงปจจัยดานรายไดของ อบต. ที่มีนอย ไมเพียงพอที่จะทํานุบํารุง
ทองถิ่นตามความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง
พวงทอง โยธาใหญ (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ
อธิบายกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น และศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญไดมีความ
พยายามที่จะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แตมีองคการบริหารสวนตําบลบางสวนยังปฏิบัติไมครบกระบวนการตามที่
ระเบี ย บกํ า หนด โดยเฉพาะเรื่ อ งการจั ด ทํ า แนวทางพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 5 ป และการนําเสนอรางแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล องคการภาคเอกชน ผูนําชุมชน และประชาชนในทองถิ่น เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะกอนจะมีการประกาศใช ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังไมมีความ
เขาใจในเรื่องของระเบียบเทาที่ควร
สําหรับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําป 2545 ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม การศึกษาครั้งนี้พบวายังอยูใน
ระดับนอย ทําใหเห็นวาประชาชนยังไมคอยจะใหความสนใจในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลเทาที่ควร เชน ในเรื่องการเขารวมประชุมเพื่อเสนอปญหาความตองการของทองถิ่นและการ
เขารวมตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งอาจสงผลให
การแก ไ ขป ญ หาของท อ งถิ่ น ไม ต รงกั บ ความต อ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น ตลอดจนไม
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ดังนั้น หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลจะตองใหความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนดาน
ความรู ความเขาใจแกเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ณิสรา บุญเฉลิม (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชานในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษา
ระดั บ ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งของประชาชนที่เ กี่ ย วกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ผล
การศึกษาพบวา ประชาชนมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริ หารสวนตําบลอยูใ น
ระดับสูง และปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก อายุและอาชีพ มีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจ ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับคอนขางสูง
และปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุและอาชีพ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม และมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงาน
อดิศรา เกิดทอง (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความมีประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อจะศึกษาถึง 1)รูปแบบ แนวทาง และวิธีการดําเนินงาน
ในการจั ด ให บริการสาธารณะต อประชาชนของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ 2) วิ เ คราะหถึงความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการให บ ริ ก ารสาธารณะ รวมถึ ง ป จ จั ย ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต อ ความมี
ประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะ 3) วิเคราะหความสอดคลองระหวางบริการสาธารณะที่
เทศบาลจัดใหกับความตองการบริการสาธารณะที่แทจริงของประชาชนผูใชบริการ ทั้งนี้ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานวา 1) การจัดการโดยทําการจําแนกบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถเปน
การใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล โดยทําการจําแนกบริการสาธารณะออกเปน 4 ดาน ไดแก
ด า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ด า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ด า นการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรม และดานงานใหบริการและการบริการชุมชน 2) การใหบริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองอุตรดิตถยังไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา บริการ
สาธารณะที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถจัดใหแกประชาชนในปจจุบันเปนการใหบริการที่มีประสิทธิผล
เนื่องจากประชาชนกลุมตัวอยางอยูในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในบริการทั้ง 4 ดานที่ไดรับ
ปจจัยอุปสรรคที่มีผลตอความมีประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลสวน
ใหญ จ ะเป น ป จ จั ย ภายใน เช น การขาดการประชาสัมพัน ธที่ดี ความขาดแคลนบุ คลากร ความ
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การจัดใหบริการสาธารณะของเทศบาลไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน
อย า งแท จ ริ ง ถึ ง แม ว า ทั้ ง เทศบาลและประชาชนจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ บริ ก ารสาธารณะด า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนลําดับแรกเหมือนกัน แตมีจุดเนนในการใหและความตองการ
ในการรับบริการแตกตางกัน
ทิพยภาเวชช ณ เชียงใหม (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาคมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันพระเนตร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงโครงสรางและบทบาทหนาที่ของ
ประชาคมตําบลที่มีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสันพระเนตร ในการแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางานของประชาคมในระดับตําบล และศึกษา
แนวทางในการทํ า งานของประชาคมร ว มกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลให ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น
ผลการศึกษาพบวา สมาชิกประชาคมตําบล/หมูบานสวนใหญ เห็นวาประชาคม คือ องคกรที่เปน
เสมือนตัวแทนของประชาชนสวนใหญในชุมชน จึงสามารถรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสวน
ใหญ โ ดยไม ล ะเลยต อ เสี ย งส ว นน อ ยของชุ ม ชน อี ก ทั้ ง เป น การดํ า เนิ น งานโดยยึ ด ถื อ หลั ก
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาพวกพอง สอดคลองกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย การ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยกระบวนการประชาคม เปนการสะทอนถึงความ
ตองการของประชาชน จึงสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดดีกวารูปแบบเดิมที่จัดทําโดยภาค
ราชการ ประชาคมสามารถผลักดันโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยการเสนอ
แผนงาน/โครงการของชุมชนตอองคการบริหารสวนตําบล
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2.6 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการ
สาธารณะ
1. ดานความพรอมในบริหารงานและการจัด
กิจการสาธารณะ
- เทคโนโลยี - เงินทุน - บุคลากร
2. ดานประสิทธิภาพในการจัดการ
- มีการประสานงานระหวางองคกรตางๆ
- มีความเหมาะสมทั้งทางดานการเงิน บุคลากร
และความรู ความสามารถดานอื่นๆ
- ทันสมัย เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน
- มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตรงไปตรงมา และ
ตรวจสอบได
- กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
3. ดานหลักความรับผิดชอบ
- มีการมอบหมายใหหนวยงานตางๆ เปน
เจาภาพในการดําเนินงาน
- มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่
การงานที่รับผิดชอบอยู และพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขใหทันทวงที
4. ดานการมีสวนรวมของประชาชน
- เปดโอกาสใหประชาชนไดแจงความคิดเห็น
การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ
แสดงมติหรืออื่นๆ
- ประชาชนมีสวนรับรู และรวมเสนอความคิด
ในการตัดสินใจ

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการ
บริหารงานและกิจการสาธารณะ
- มีสวนรวมในการตัดสินใจ
- มีสวนรวมในการปฏิบัติหรือดําเนินงาน
- มีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน
- มีสวนรวมในการประเมินผล ติดตาม
การควบคุม และตรวจสอบการดําเนินการ
การบริหารและการจัดกิจการสาธารณะของ
อบจ.
- สอดคลองกับหลักกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
- ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตอง
- มีความโปรงใส และเชื่อถือได
- ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู และรวม
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ
- ผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ พนักงานที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่อยางดี มุงมั่น
ใหบริการ และมีความรับผิดชอบตอความ
บกพรอง
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการ
จัดกิจการสาธารณะของ อบจ.

-

โครงสรางหนวยงาน
บุคลากร
งบประมาณ
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
ความอิสระในการดําเนินงาน

