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บทคัดย่อ 

การศึกษาการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบริบทที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่และผลประโยชน์ของประชาชนของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ก่อนปี พ.ศ. 2550 2. ศึกษาการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 3. ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ

ตัดสินใจ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 4. ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการตัดสินใจของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการพัฒนาพื ้นที ่และ 

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 

ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยจำนวนมากที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ 

เพื ่อการพัฒนาพื ้นที่ของนายกองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด แม้ว่าจะกำหนดเป้าหมาย 

เพื ่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื ้นที ่ แต่มีองค์ประกอบอื ่นที ่เป็นปัจจัยแทรกซ้อน 

ประกอบด้วยมิติด้านการบริหาร การปกครอง ได้แก่ การปกครองและการกระจายอำนาจของ
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ไทยในอดีต พื ้นที ่ทับซ้อน อำนาจ หน้าที ่ รายได้ กฎหมายและปัญหาในการตีความ  

ความไม่ต่อเนื่องในพัฒนาการของการกระจายอำนาจ และนโยบายของรัฐบาล และมิติด้าน

การเมือง ได้แก่ การต่อรองผลประโยชน์ของการจัดสรรงบประมาณ ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองระดับชาติ และประชาชนใน

พื้นที่ที่มีส่วนได้เสีย ถือเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญกับการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณของนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผลวิจ ัยดังกล่าว ผู ้วิจัยได้นำไปสู ่ข ้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การผนึกกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  

การปรับเปล่ียนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การพัฒนาบุคลากรและประชาชนใน

ท้องถิ ่น การกำหนดยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การออกกฎหมายต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ได้แก่ การออกระเบียบเป็นแนวปฏิบัติงาน การยึดหลักพื้นฐานของ

ความเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างของการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจ, การจัดสรรงบประมาณ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study decisions on budget allocation 

for area-based development and public benefits made by chief executives of 

provincial administrative organizations during 2007-2017. The methodology included 

interviews and content analysis. 

 The study found that the decisions made by the chief executives to allocate 

budgets for area development were affected by a number of factors. Although budget 

management was meant for public benefits, it was affected by administrative factors, 

e.g. Thai administrative structure and decentralization in the past, overlapped areas, 

responsibilities and authority, income, laws and problems of legal interpretation, 
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discontinuity in the development of decentralization and government policies, and 

political factors including negotiating on the benefits of allocated budget, personal 

relationships between local politicians and national politicians or political groups, 

people in areas as stakeholders. Those factors were found to play important roles in 

the chief executives’ decision-making. The research proposed policy, operational, and 

academic recommendations. In terms of policy, there should be synergy among local 

administrative organizations, reform of provincial administrative organizations’ 

missions, personnel and local people development, strategy formulation, research 

support, and legislation. Operational recommendations included notification of 

operational regulations and encouragement of work practice on the principle of 

independence as required by the national constitution. Finally, the academic 

recommendation was the restructuring of the administration of local government 

organizations. 

 

Keywords: Decision making, Budget allocation, Provincial administrative organizations 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระจาย

อำนาจการปกครองสู ่ท้องถ ิ ่นไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ผู ้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ ่น และสมาชิกสภาต้องมาจากการเลือกตั ้งของประชาชน องค์การบร ิหาร 

ส่วนจังหวัดเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับบนที่ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาส

เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของตนเองโดยการเข้าไปมีบทบาท

หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ถึงแม้ว่าองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจะมีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัด แต่กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ยังมีกระแส
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เรียกร้องการกระจายอำนาจในจังหวัด แต่ประเด็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ เช่น ปัญหาการทุจริต การใช้จ่ายเงินขาดประสิทธิภาพ 

การเล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ  การแก้ไขปัญหาไม่ค่อยกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาองค์กร การแก้ไข

ปัญหาความซ้ำซ้อนในพื้นที่ อำนาจ หน้าที่ และอ่ืน ๆ 

 

กรอบแนวคิด 

การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และองค์ประกอบอ่ืน

ที่เป็นปัจจัยแทรกซ้อน ซ่ึงสามารถแยกออกได้เป็นสองมิติ ได้แก่ มิติการบริหาร การปกครอง

ประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ และมิติการเมือง ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทางการเมอืง 

และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมือง นโยบายของรัฐบาลและ

จังหวัด 

การศึกษาการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบทที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการตัดสินใจ

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น การศึกษาน้ีจะ

ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถึงปัญหาของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่

การศึกษาเพื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัด รวมถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่น 

 

วิธีการศึกษา  

ในการตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative study) โดยเน ้นการศ ึกษาและนำเสนอแบบกรณีศ ึกษา (Case study 

method) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents) ตลอดจนงานวิจ ัยที่

เกี่ยวข้อง และการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลหลัก 
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(Key-informants) เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือ

เคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการหรือ 

รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบด้านแผนงาน งบประมาณ การคลัง ช่าง ฯลฯ โดยมีประสบการณ์

ทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ซ่ึงจะใช้

วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น แต่ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ให้

ข้อมูล 30 คน) ซึ ่งกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าวได้มาโดยวิธีการสุ ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) กลุ่มละ 2-3 คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์

ต ัวบท (Textual analysis) วิธ ีการวิเคราะห์เช ิงเนื ้อหา (Content analysis) และการ

พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกทางเลือก 

เป้าหมายของการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุ่งไปที่ผลประโยชน์

ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกทางเลือกในสองมิติ คือมิติการ

บริหาร การปกครอง และมิติทางการเมือง ดังน้ี 

1. มิติด้านการบริหาร การปกครอง ประกอบด้วย 

1.1 พัฒนาการของการปกครองตนเองของไทย เกิดขึ้นจากเบื้องบนหรือส่วนกลาง 

โดยเริ่มต้นจากพระมหากษัตริย์ที่ทรงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้

โปรดเกล้าฯ ให้มีการทดลองจัดตั้งองค์กรเพื่อให้ประชาชนได้ฝึกหัดเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน

รูปแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล และสุขาภิบาล อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเห็นว่าได้ผลดีแล้ว

จึงได้มีการตรากฎหมายออกมาใช้จนกลายเป็นรากฐานของแนวคิดการจัดระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาลในยุคต่อมา การส่งเสริมการปกครองตนเองโดยภาพรวมก็ยังเป็น

แนวคิดที่เกิดขึ้นจากส่วนบนและเป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่าความพร้อมของประชาชน
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ในการมีส่วนร่วม ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลอมรวมเป็นลักษณะของการปกครองท้องถิ่นไทย

ที่มีความเป็นระบบราชการที่ยึดติดกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ตัวผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และ

การยึดอยู่กับการบริหารและการเมืองมาโดยตลอด จึงทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

ยังคงยึดแน่นกับส่วนกลางซึ่งมีกรมเป็นหลักที่สำคัญในการออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั ่งการ เพื่อให้ ท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “กรมาธิปไตย” (อเนก  

เหล่าธรรมทัศน์, 2557)  โดยมองข้ามประเด็นที่สำคัญในจัดตั้งองค์กรที่ควรจะเน้นเพื่อการ

สร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ไม่ใช่การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงสร้าง

แบบราชการ การเพิ่มและปรับปรุงรายได้) (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556) นอกจากน้ี การ

ขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับประชาชนใน

เชิงปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อเน่ืองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดช่องว่างของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักแรกเริ่มของการจัดตั้งท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเรียนรู้การปกครองตนเองได้กลับกลายเป็นการฝักใฝ่

แสวงหาผลประโยชน์ของผู้แทนประชาชน จนกระทั ่งย ึดต ิดกับตำแหน่ง อำนาจและ

ผลประโยชน์ทางการเมือง รวมถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง การใช้ทรัพยากรของ

องค์กรและกฎหมาย ระเบียบซ่ึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารเป็นไปเพื่อรักษาฐานอำนาจของ

ตนและพวกพ้องมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

1.2 พื้นที่ทับซ้อนในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีจำนวน

ทั้งส้ิน 7,852 แห่ง กล่าวได้ว่า พื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดครอบคลุมด้วยพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นเต็มพื ้นที ่ เพราะในพื ้นที ่ของประเทศไทยยกเว้นเมืองพัทยาและ

กรุงเทพมหานครแล้ว ถ้าไม่ใช่พื้นที่ของเทศบาลก็จะเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ยิ่งไปกว่านั้น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 8 วรรคสอง 

บัญญัติให้เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือเขตจังหวัด จึงทำให้เขตขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

1.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของท้องถิ ่น ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  

พ.ศ. 2542 นอกจากน้ี ยังถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจ พ.ศ. 2542 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทำให้โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับบน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับล่าง ได้แก่ เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ซ่ึงนอกจากทำให้พื้นที่ทับซ้อนกันแล้ว ในส่วนของ

กรอบอำนาจหน้าที่ยังปรากฏว่ามีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อน

กัน คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ได้ประกาศกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ 13 สิงหาคม 2546) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

ซ้ำซ้อนในเรื่องอำนาจและหน้าที่ โดยกำหนดลักษณะของการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะไว้คือ  1. การดำเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกิน

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  2. การบริการหรือกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นสามารถดำเนินการได้เอง  3. แผนงานหรือโครงการดังกล่าวจะต้องมีลักษณะคาบเกี่ยว

ต่อเน่ืองหรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป แต่ในเชิง

ปฏิบัติมีปัญหา คือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้มีการจัดงบประมาณลงไปทำใน

โครงการที่มีลักษณะเดียวกันหรือซ้ำซ้อนกับท้องถิ่นอื่น เนื่องจากต้องคำนึงถึงข้อเสนอของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความต้องการจัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างหรือ

รักษาฐานคะแนนเสียงในพื้นที่ของตน 2. การจัดสรรงบประมาณมุ่งไปที่ผลประโยชน์ตอบ

แทนหรือตอบสนองพวกพ้องที่เป็นผู้รับจ้าง 3. เกิดความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นอื่น สาเหตุ
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อาจจะเนื่องมาจากการแข่งขันทางการเมืองทั้งในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือของท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน 4. การพิจารณาจัดสรร

งบประมาณกลายเป็นเครื ่องมือในการการบีบบังคับทางอ้อมให้ประชาชนเอนเอียงไป

ลงคะแนนให้กับตนเองเมื่อมีการเลือกตั้ง กล่าวคือ คะแนนเสียงที่เลือกตั้งได้ถูกนำมาเป็น

เกณฑ์ที่สำคัญในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณของผู้มีอำนาจ พื้นที่ใดได้คะแนนเสียงมากก็

ได้รับงบประมาณมาก หากพื้นที่ใดไม่มีคะแนนเสียงก็อาจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึง

ลักษณะดังกล่าวเป็นเสมือนการต่อรองมากกว่าเป็นความสมัครใจของประชาชนอย่างแท้จริง  

เป็นการขัดกับหลักการของประชาธิปไตย และเจตนารมณ์ของการปกครองตนเองอย่างยิ่ง  

5. ความขัดแย้งส่วนตัวของผู ้บริหารและผลประโยชน์ส่วนตัวในการดำเนินงาน ทำให้เกิด

ปัญหามีการบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของอีก

หน่วย รวมทั้งการไม่รับช่วงงานในพื้นที่ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการต่อจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น แทนที่จะร่วมมือหรือสนับสนุนให้งานสำเร็จ 6. ปัญหาเชิงปฏิบัติที่กล่าวมา

ข้างต้นยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้การประสานแผนและการสนับสนุนงบประมาณ ในบทบาทของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเพียงแต่รูปแบบการปฏิบัติเพื่อทำให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ  

แต่ไม่เกิดประสิทธิภาพหรือปรากฏเป็นรูปธรรมในการนำปัญหาและความต้องการของจังหวัด

ในภาพรวมมาดำเนินงานอย่างชัดเจน 

1.4 การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานรัฐให้แก่ท้องถิ ่น การถ่ายโอนภารกิจ 

หมายถึง การถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที ่มีการดำเนินการซ้ำซ้อน

ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ ิ ่น ประสบกับปัญหาหลายประการด้วยกัน (ภาณุ ธรรมสุวรรณ, 2547) คือ  

1. ปัญหาความไม่ชัดเจนของระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตาม

โครงการถ่ายโอนฯ 2. ขั้นตอนมาก ยุ่งยากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น  

3. เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ที่ได้รับการถ่ายโอน 4. ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรล่าช้า 5. หน่วยงานของรัฐยังหวงอำนาจ 
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จะเห็นได้จากหลาย ๆ กรณี เช่น การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีการยุบหน่วยงานเดิม 

แต่มีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นซ่ึงมีหน้าที่คล้ายกับหน่วยงานเดิม 6. บางหน่วยงานไม่ยอมถ่าย

โอนภารกิจโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่มีความรู้ ขอให้ท้องถิ่นแต่งตั้งบุคลากรของส่วน

ราชการเข้าไปร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของท้องถิ่นโดยอ้างว่าเพื่อให้คำแนะนำปรึกษา

ทางด้านเทคนิค 7. หน่วยงานของรัฐขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนไม่ว่าจะเป็นขั ้นตอน 

ระยะเวลาการส่งมอบ การมอบให้ดำเนินบางกิจกรรมในภารกิจถ่ายโอนแทนที่จะมอบทั้งหมด 

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความยุ่งยากในการบริหารงาน 

1.5 ปัญหารายได้-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายได้ส่วนใหญ่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากภาษีที่รัฐจัดสรรให้และรัฐแบ่งให้ รวมกันประมาณร้อยละ 

50 เป็นเงินอุดหนุน ร้อยละ 40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประมาณร้อยละ 10    

โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 88 

เป็นเงินที่ถูกกำหนดวัตถุประสงค์การใช้มาจากรัฐบาลกลาง (คณิน พีระวัฒนชาติ, 2561) เช่น 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ฯลฯ ซ่ึงเป็นภารกิจถ่ายโอน 

นอกเหนือไปจากนี้ รัฐบาลได้เข้ามากำหนดโครงการ/กิจกรรมซึ ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล 

เข้าไปในยอดงบประมาณดังกล่าวด้วย เช่น ค่าตอบแทน อสม. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา 

และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเร่งด่วน (แต่ละปีจะตั ้งชื ่อโครงการเปลี ่ยนไป) ฯลฯ  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของการกระจายอำนาจในเชิงปฏิบัติ ฉะนั้น ข้อจำกัดในเรื่อง

รายได้ นอกเหนือจากอำนาจ หน้าที่ที่มีมากมาย และพื้นที่กว้างขวางแล้ว ยังประสบกับปัญหา

นโยบาย โครงการ/กิจกรรมที่ติดมากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอีกด้วย ประสิทธิภาพในการ

ใช้จ่ายเงินก็มีปัญหามากเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เช่น 

การนำเงินงบประมาณสนับสนุนสโมสรกีฬา และสมาคมต่าง ๆ การจัดเลี้ยงในงานประชุม 

การแจกวัสดุให้ผู้สูงอายุในงานประเพณี การจัดพากลุ่มประชาชนไปทัศนศึกษาดูงาน มีการ

ทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซ้ือจัดจ้าง ฯลฯ โครงการเหล่าน้ีได้รับการตรวจสอบและถูกทักท้วง

จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหลายกรณี ประเด็นที่น่าสนใจคือ พระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล 

ก๊าซปิโตรเลียม ยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม โดยที่ท้องถิ่นอ่ืน เช่น เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ไม่มีอำนาจเรียกเก็บ ทำให้สถานภาพขององค ์การ

บริหารส่วนจังหวัดจากเดิมก่อนปี พ.ศ. 2542 ที่มีรายได้ต่ำมาก กลับมีรายได้เพิ่มเป็นจำนวน

มาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทบทุกจังหวัดมีรายได้มากกว่าท้องถิ ่นอื่นในแต่ละแห่ง  

ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีรายได้มากกว่าท้องถิ่นอ่ืน แต่มิอาจใช้จ่ายเงินรายได้

เพื่อดำเนินโครงการได้คล่องตัว เพราะในทางปฏิบัติต้องได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นอ่ืนใน

พื้นที่เสียก่อน 

1.6 ประเด็นปัญหาการบริการสาธารณะ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

มาตรา 284 บัญญัติถึงความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ แต่ในเชิง

ปฏิบัติแล้วมีปัญหาในการตีความ ตัวอย่างเช่น การใช้ดุลยพินิจในเรื่อง“การบริการสาธารณะ” 

ไม่ได้มีคำนิยามหรือระบุขอบเขตไว้อย่างชัดเจน ทำให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

จัดทำบริการสาธารณะแล้วโดนหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐทักท้วงว่าไม ่ถูกต้อง ขาด

ประสิทธิภาพ เช่น การจัดพากลุ่มประชาชนไปทัศนศึกษาดูงาน การแจกวัสดุให้ผู้สูงอายุใน

งานประเพณี การจัดรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

1.7 การจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่หน่วยงานอื่น

ของรัฐ องค์กรที ่เป็นนิติบุคล องค์กรภาคเอกชน กลุ ่มประชาชน พบว่าไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ เช่น กิจกรรมที่สนับสนุนเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการเองได้แต่กลับให ้เงิน

อุดหนุนแก่หน่วยงานอ่ืนทำแทน  กิจกรรมที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น กิจกรรมที่

ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นปัญหาที่เกิดจาก

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อาทิเช่น ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ประกาศ ณ วันที ่ 23 พฤศจิกายน  
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พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นกฎหมายลำดับรองออกโดยมติของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้กำหนดกรอบการพิจารณาจัดสรรไว้ว่าการสนับสนุน

งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื ่นของรัฐใน

จังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

กำหนดไว้ในประกาศ ทำให้สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มอาชีพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่

หน่วยงานของรัฐจะไม่อยู่ในข่ายของประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ ภารกิจที่จะสนับสนุนต้อง

อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นผู ้สนับสนุน แต่ในช่วงเวลาเด ียว

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 

เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุน

แก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงทำให้เกิดข้อ

สงสัยในการปฏิบัติอย่างมาก 

1.8 การวางแผนและการจ ัดทำงบประมาณ กระบวนการพิจารณาจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มี

อำนาจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ การอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 

และแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นอกจากนี ้ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้แทน

ประชาคมท้องถิ่นมักจะมาจากกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังน้ัน ถึงแม้ว่าการดำเนินการจะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีปัจจัยเชิงการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (นันท์นภัส  

วงษ์พาณิทอักษร, 2558) ประเด็นที่สำคัญคือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได ้ให้

ความสำคัญกับระบบงบประมาณแบบใหม่มากนัก  (วิรัตน์ วิริยากุล และพีรพล ไตรทศาวิทย์, 

2554) เน่ืองจากยังยึดติดกับระบบงบประมาณแบบเดิมซ่ึงสามารถมุ่งเน้นรักษาฐานเสียง และ

ทำให้นโยบายต่าง ๆ ของฝ่ายการเมืองสามารถบรรลุผลตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน 
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2. มิติด้านการเมือง 

แนวคิดการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยได้มีพัฒนาการ

มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปมีความสนใจเข้ามามีส่วน

ร่วมค่อนข้างจำกัด สืบเนื่องจากการปกครองของไทยมีลักษณะรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางและ

การริเริ่มการปกครองตนเองก็เกิดขึ้นจากส่วนบนของภาครัฐมาโดยตลอด จนสร้างความ 

เคยชินกับการบริหารงานแบบระบบราชการ อีกทั้ง การปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

ทำให้มีการดึงอำนาจกลับมารวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง วิวัฒนาการดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการปกครองตนเอง และภาวะผู้นำของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดซ่ึงควรจะต้องมีบทบาทเข้มแข็งมากขึ้นในการพัฒนาระดับจังหวัด ถึงแม้ว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการเพิ่มบทบัญญัติหลายประการเพื่อ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ หน้าที่มากขึ้น เช่น การส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รับรองความเป็นอิสระของท้องถิ ่นในการกำหนดนโยบาย

บร ิหารงาน บร ิหารงานบุคคล บร ิหารงานคลัง และการเป ็นนิต ิบ ุคคลตามกฎหมาย  

การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารในระดับท้องถิ่นโดยให้

ประชาชนสามารถเข้าชื ่อร้องขอเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น การทำประชาพิจารณ์ 

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ได้ปรากฏผลในทาง

ปฏิบัติมากนัก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระแสความขัดแย้งทางการเมืองในขณะน้ันค่อนข้างสูงมาก  

จึงทำให้แนวคิดการกระจายอำนาจต้องหย ุดชะงักไป (กิรพัฒน์ เชียนทองกุล, 2016)  

นอกจากน้ี ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในระบบ

การเมืองท้องถิ่น คือ 1. นักการเมืองท้องถิ่นขาดความตระหนักถึงอุดมการณ์ทางการเมือง

แบบประชาธิปไตย 2. ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด มุ่งทำโครงการ/กิจกรรมขนาด 

ไม่ใหญ่โตมากนัก และแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณจำนวนมาก 3. มุ ่งเน้นให้

ความสำคัญกับการหาเสียงหรือการซื้อคะแนนเสียงล่วงหน้าในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดเวลา ทำให้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่า เป็นการนำงบประมาณมาใช้จ่ายอย่าง

ฟุ ่มเฟ ือย และมีป ัญหาการทุจร ิตคอร์ร ัปช ันในโครงการ/กิจกรรมต ่าง ๆ มากมาย  
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ขาดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ จนกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกระแส

ความไม่พึงพอใจอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในสังคม และไม่ไว้วางใจการบริหารงานของท้องถิ่น 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขึ้นอยู่กับมิติด ้านการเมืองเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการต่อรองผลประโยชน์เป็นหลัก

สำคัญ กอปรกับการเข้ามาแทรกแซงของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ ่งต้องการ

งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่เป็นจำนวน

มาก  นอกจากน้ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางคนก็มีความต้องการที่ก้าวเข้าสู่การเป็น

นักการเมืองระดับชาติจึงให้การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ 

 

ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาด้านเอกสารและการวิจัยในพื้นที่ สรุปได้ว่า 

1. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่อาจกล่าวได้ว่า 

มักใช้เป็นเพียงรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมเท่านั้น สิ่งที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย บริบทด้านการบริหาร การปกครอง และบริบทด้าน

การเมือง นอกจากนี้ ตัวปัจเจกบุคคลก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจ  ประกอบด้วย  

การเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่น การแทรกแซงของการเมือง

ระดับชาติ  ความต้องการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเข้าสู่การเมืองระดับชาติ 

ตลอดจน คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ ่นกับพรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง/

นักการเมืองระดับชาติ  มีทั้งที่เป็นเชิงสนับสนุนเก้ือกูลกันและการเข้ามาแทรกแซงของพรรค

การเมือง/กลุ่มการเมือง มีข้อสังเกตว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอิทธิพลที่สำคัญต่อ

การเลือกตั้งในระดับชาติ เพราะนอกเหนือจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับท้องถิ่น

แล้ว ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท้องถิ่นอื่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังต้อง

พึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากน้ี ยังมีทรัพยากรทางการ
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บริหารพรั่งพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องไม้ในการปฏิบัติงาน 

ประการที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ 

ได้แก่ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอ่ืน ๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากภัยพิบัติขนาดใหญ่ เช่น ตึกถล่ม อุทกภัย และอ่ืน ๆ ฯลฯ (ทรงชัย ทองปาน, 2553) ทำให้

พรรคการเมืองหรือนักการเมืองระดับชาติไม่อาจจะมองข้ามความสำคัญขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  ฉะนั้น การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เพียงเพื่อสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนในพื้นที่ แต่ยังมีผลต่อยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งของฝ่ายการเมืองอีกด้วย 

แนวคิดที่นำมาอธิบายการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารจังหวัดในส่วนนี้ คือ 

แนวคิดการใช้เหตุผลที่จำกัด (Limited or bounded rationality) ของไซมอน (Simon, H. 

A., 1950) และแบบค่อยเป ็นค ่อยไป (Incremental analysis) ซึ ่ง Etzoni, A. เร ียกว่า 

แนวคิดแบบผสมผสาน (Mixed scanning analysis) กล่าวคือ นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างมากมายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ระเบียบ  

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและเครื่องจักรกล และอ่ืน ๆ แต่การตัดสินใจของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเรื่องของค่านิยมมากกว่าข้อเท็จจริงซ่ึงมีข้อจำกัดหลาย

ประการที่ทำให้การตัดสินใจมิอาจเลือกทางเลือกต่าง ๆ  ได้มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ อาจจะเป็น

เพราะตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองมักจะให้ความสำคัญกับข้อมูลในมุมมองส่วนตัว 

และอาจจะมีข้อจำกัดด้านความรู้และประสบการณ์ในเชิงเทคนิคหรือด้านวิชาการ รวมทั้ง

ข้อจำกัดด้านเวลา รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดังที ่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น    

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัว ที่ได้รับอิทธิพล

จากบริบทด้านการบริหาร การปกครอง และด้านการเมือง ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผนวกกับ

ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ซึ ่งในมักจะอิงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของ

ประชาชนในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงอาจจะใช้หลักเหตุผลเพียงส่วนหน่ึง 

(Bounded rationality) กล่าวโดยสรุป แนวคิดการตัดสินใจในช่วงนี้เป็นแนวคิดระหว่าง 
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การใช้เหตุผลและไม่ใช้เหตุผล ถึงแม้จะอิงกฎหมาย ระเบียบ แต่ในเชิงปฏิบัติขึ้นอยู ่ กับ 

ความพึงพอใจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลือกทางเลือก 

3. ในด้านภาวะผู้นำ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 กล่าวได้ว่า พฤติการณ์ของผู้นำและผู้

ตามเป็นไปในแนวทางแนวคิดแบบดั้งเดิม (Belasco, J. A. & Stayer, R. C., 1994) คือ ผู้นำ

เป็นผู้มีอำนาจการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่สามารถตัดสินใจได้เองต้องรอ

ฟังคำส่ังจากผู้บังคับบัญชาก่อน ต่อมา ลักษณะการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้ค่อย ๆ ปรับเปล่ียนเป็นแบบใหม่ตามแนวคิดของ James A. Belasco และ Ralp C. 

Stayer ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเสียทีเดียวก็ตาม เพราะการทำงานในองค์การสมัยใหม่ต้องพึ่งพา

การทำงานของหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือ

รูปแบบการทำงานเป็นทีม (Team work) ประเด็นที่เป็นเหตุผลสนับสนุนให้เกิดลักษณะ

ดังกล่าว อาจจะสืบเนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ออกมาค่อนข้างมาก กอปรกับการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบได้เพิ่มความเข้มงวด

กวดขันมากขึ้น อีกทั้ง บริบทด้านสังคม สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความเจริญโตอย่าง

รวดเร็ว เช่น การขยายตัวของชุมชน การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม การค้า ธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและการบริการ การขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ  มากขึ้น ความต้องการ

ของประชาชนและปัญหาของชุมชนเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นเกินกำลังของผู้นำที่จะ

ผูกขาดการตัดสินใจ ประเด็นสำคัญอีกประการหน่ึง คือ การตระหนักถึงความสำคัญของการมี

ส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน ทำให้นักการเมืองต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนา  

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงต้อง

จัดสรรงบประมาณให้กระจายครอบคลุมทุกพื ้นที่ให้มากที ่สุด หรือทำให้ประชาชนเกิด

ความรู้สึกพึงพอใจและเห็นถึงความชอบธรรมในการดำเนินงาน 

4. ผลการวิจัยนี ้ สามารถกำหนดเป็นตัวแบบกระบวนการตัดสินใจของนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการพัฒนาพื ้นที ่และบร ิการ

สาธารณะ ได้ดังน้ี 
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2. ภารกิจขององค ์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบ ันและอนาคตจะต ้องทำ 

มากไปกว่าการจัดส ินค้าและบริการสาธารณะพื ้นฐาน ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้อง

เอ้ืออำนวยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเข้าไปจัดการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงจะต้องครอบคลุมไปถึงการประสานพลังในการพัฒนาจาก

ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจน รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปส่งเสริม

สนับสนุนให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วม และจัดตั้งศูนย์ในการจัดการทรัพยากร

สาธารณะในพื้นที่ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ รวมถึงความสัมพันธ์กับ

กลไกของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ  (Ostrom, V., Tiebout, C. M. & Warren, R., 

1961) 

3. การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นตระหนักรู้

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกประเทศ การตระหนักถึง

ความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ ประการที่สำคัญ 

คือ การเสริมสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดีที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ

บริหารงานบ้านเมือง    

4. การกำหนดยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมในการบริหารความเปลี่ยนแปลงให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ ิ ่น การกำหนดนโยบายที ่ด ีเพื ่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของโลก ภูมิภาคและประเทศ   

5. การสนับสนุนการศ ึกษาวิจ ัยและสร ้างนวัตกรรมต ่าง ๆ ในการพ ัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  ภูมิภาคและท้องถิ่น  รวมถึงท้องถิ่นด้วยกันเอง  ตลอดจนการศึกษา

และยกร่างกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาประโยชน์ของท้องถิ่นน้ันด้วย 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเปิดโอกาสให้แก่ท้องถิ่นสามารถทำได้ในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาหรือ

ความต้องการของประชาชนในพื ้นที่ เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แล้ว เพียงแต่ยังขาด
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กฎหมาย ระเบียบมารองรับ ฉะน้ัน รัฐบาลต้องมีนโยบายให้ชัดเจนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ควรออกกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงต่าง ๆ มารองรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  

2. รัฐบาลต้องเน้นย้ำนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทย 

ในการให้ความสำคัญต่อการศึกษาและทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมิให้การออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐไปขัดแย้งกับหลักพื้นฐานของ

ความเป็นอิสระในการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การจัดการบริการสาธารณะของไทยทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นสอดรับกับ

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) โดยเน้นไป

ที่หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้และประชาชนเป็นผู ้รับ  

อาจจะกล่าวได้ว่า รัฐส่วนกลางและรัฐส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการแทบทั้งส้ิน 

โดยยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน เป็นสำคัญ ซ่ึงผลที่เกิดขึ้น อาจจะตอบสนองเป้าหมาย

ในแง่ความเท่าเทียมในการให้บริการประชาชนโดยส่วนรวมทุกพื้นที่และความมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ แต่ไม่อาจจะตอบสนองความความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน

ในบางพื้นที่ ดังนั้น แนวคิดและวิธีการจัดการบริการสาธารณะต้องมีการพัฒนามากขึ้นไป

กว่าเดิม ข้อเสนอแนะคือ การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service 

: NPS) มีเป้าหมายหลักคือ ประโยชน์สาธารณะ จะเกิดขึ้นได้จากการปรึกษาหารือร่วมคิดร่วม

ไตร่ตรองจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (Public deliberation) บทบาทของภาครัฐเป็นเพียงผู้รับใช้

ประชาชน โดยทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมตรวจสอบ ภาครัฐไม่ควรสั่งการตัดสินใจ 

และกำหนดลักษณะการบริการสาธารณะเช่นเดิม เน้นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ (Think 

strategically) โดยการสนับสนุนของภาครัฐที่ปราศจากผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง 

ราชการ นักการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ   และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย 

(Act democratically) และให้ความสำคัญกับความยั ่งยืนของสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การบริการ

สาธารณะใหม่ มีเป้าหมายไม่ได้มองเฉพาะผลผลิต และความมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ให้



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 |  
 

41 

ความสำคัญกับประชาชนในฐานะพลเมือง (Citizens) ซึ่งเป็นผู้ตระหนักรู้เข้ามามีส่วนร่วมที่

สำคัญในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเสมอภาค เป็นธรรมและความรับผิดชอบ นักการเมืองและ

ข้าราชการต้องไม่ปฏิบัติเป็นเสมือนผู้ประกอบการ แต่ต้องสร้างพลเมืองที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม โดยเช่ือม่ันว่าคนมีจิตใจที่ดีจะมีพลังและกล้าหาญพอที่จะลงมือทำอันจะ

นำมาซ่ึงชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศที่ดีขึ้น (Denhardt, J. & Denhardt, R., 2007) 

 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยที่ได้รับการ

กล่าวถึงว่ามีการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์ที่สุดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

เพราะได้แยกการบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นออกจากกันอย่างชัดเจน แต่เม่ือ

ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบ จะเห็นว่าราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยังไม่ได้มีการจัด

โครงสร้าง รูปแบบให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานในจังหวัด การเกิดขึ้นขององค์การ

บริหารส่วนตำบลและการคงอยู่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเพราะกระแสสังคมและ

แรงกดดันทางการเมืองมากกว่าเหตุผลอื่น กล่าวคือ การตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดปัญหาไม่มีพื้นที่  

จนนำไปสู ่ข ้อถกเถียงของการยุบหรือไม่ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงนั ้น ต่อมา  

เกิดแรงกดดันทางการเมืองโดยสมาชิกสภาจังหวัดทั่วประเทศจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงอยู่เช่นเดิม

โดยใช้พื้นที่เขตจังหวัด สภาพพื้นที่จังหวัดจึงมีความสลับซับซ้อนหลายมิติ กล่าวคือ ความ

ซ้ำซ้อนในพื้นที่ระหว่างจังหวัดในฐานะส่วนภูมิภาคกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) 

ความซ้ำซ้อนเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น ความเข้มข้นของการกระจายอำนาจในเชิงปฏิบัติขึ้นอยู่กับนโยบายของส่วนกลางเป็น

สำคัญ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือ

รัฐประหาร ล้วนแล้วแต่มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
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นอกจากน้ัน หากวิเคราะห์ในเชิงลึก การเมืองระดับชาติมักแทรกแซงการจัดสรรงบประมาณ

โดยเฉพาะเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับภารกิจของ

หน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ดังน้ัน หากพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นถึง

ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น แต่อย่างไรก็ตาม 

สภาวการณ์ของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ทั้งในและนอกประเทศได้มีการพัฒนา

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว คงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะต้องมีการเปล่ียนแปลง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในระยะยาว 

การยุบเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอ่ืน 

มีความเข้มแข็งและมีความสามารถดำเนินกิจการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้เต็มที่ โดยโอนอำนาจ หน้าที่ รายได้ ทรัพย์สิน บุคลากร ไปให้เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง 

มากขึ้น หรือ 

1. การปรับระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้เหลือรูปแบบเดียวหรือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียงรูปแบบเดียว โดยปรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานภายใน

จังหวัด ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในโครงการ/กิจกรรมย่อย ๆ ทำให้สามารถรวบรวมงบประมาณไป

พัฒนาโครงการที่สำคัญเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และโครงการใหญ่ ๆ  ของ

รัฐบาล หรือ 

2. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่โดยยึดตามภารกิจเป็นสำคัญ เช่น 

ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน การศึกษา การกำจัดขยะ การประปา ไฟฟ้า ฯลฯ มอบหมายให้

องค ์การบร ิหารส่วนจังหวัดร ับผิดชอบโดยเฉพาะในเขตองค ์การบร ิหารส่วนตำบล  

ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจจะมีภารกิจในด้านสังคม ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม 

ประเพณี เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในระยะส้ัน 

1. แนวทางปฏิบัติระยะสั้น ได้แก่ การคงรูปแบบ โครงสร้างบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นไว้แบบเดิม แต่อาจจะควบรวมเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ๆ ใน

พื้นที่ต่อเนื่องให้รวมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป ็นและ

ซ้ำซ้อน 

2. การทำกิจการร่วมกัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ร่วมทำกิจการ

ขนาดใหญ่ เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย การดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและ

ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

ประเด็นที่สำคัญ คือ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและการ

ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจ และกล้าตัดสินใจเด็ดขาดในการพัฒนาระบบการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอย่างจริงจังโดยไม่คำนึงอิทธิพลทางการเมืองหรือ

ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือหน่วยงานใด เพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญ

อย่างยิ่งไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาการกระจายอำนาจการปกครองเท่าน้ัน ยังมีความสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศอย่างใหญ่หลวง 

 

บทสรุป 

การวิจัยที่นำเสนอมาดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษาเช่ือมโยงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการบริหารราชการ

แผ่นดินในจังหวัด ซึ ่งนอกจากจะมีอิทธิพลต่อการต ัดสินใจของนายกองค์การบร ิหาร 

ส่วนจังหวัดแล้ว ยังทำให้เกิดความเข้าใจสับสนในหลักการกระจายอำนาจ ประเด็นที่สำคัญคือ 

เมื่อมีการกล่าวถึงการกระจายอำนาจ มักจะเสนอแนะเพียงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้ ว่า

ราชการจังหวัด ซึ่งเป็นเพียงการเปลี ่ยนที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งของราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค โดยไม่ได้แสดงให้เข้าใจอย่างชัดเจนของการบริหารราชการแผ่นดินภายในจังหวัด  

ซึ่งมีความสลับซับซ้อนในเชิงโครงสร้าง อำนาจและหน้าที่ นอกจากนี้ ปัญหาในเชิงปฏิบัติ 

ที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งในด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม และปัจเจกบุคคล 
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หรือแม้แต่กับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก็มีข้อมูลหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  

การประเมินโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี หรือเชิงปริมาณแต่เพียงอย่างเดียวก็มิอาจเข้าใจข้อเท็จจริง

ที่เกิดขึ้นในภาพรวมได้ การศึกษาน้ีอาจจะไม่ครอบคลุมรายละเอียดได้ทั้งหมด แต่ก็หวังว่าจะ

เป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยในครั้งต่อไป 
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