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การบริหารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ ระหว่ างผู้รับเหมากับผู้บริหารท้ องถิ่นของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน
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บทคัดย่ อ

ในการศึกษาครั ง้ นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริ หารจัดการความขัดแย้ งที่มาจากผลประโยชน์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรวมทังปั
้ ญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้บริ หารท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 5 คน เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น
อําเภอเมืองลําพูน 5 คน เจ้ าหน้ าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของจังหวัดลําพูน 10 คน ผู้รับเหมาก่อสร้ าง 10
คน ผู้บริ หารท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์
ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หารท้ องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของจังหวัดลําพูนมีการบริ หารเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ ระบบการบริ หารจัดการที่ให้ อํานาจหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์ กรในการปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด ประสิทธิ ผลต่อองค์ กร โดยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ส่วนปั ญหาอุปสรรคพบว่าเรื่ องผลประโยชน์ในระดับท้ องถิ่นถือกันว่าเป็ นสิ่งเล็กน้ อยเป็ นปกติของการ
ทํางานในระดับท้ องถิ่น และผู้บริ หารท้ องถิ่นยังมีการมุ่งที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของ
ประชาชนประกอบด้ วยผู้ปฏิ บัติงานยังขาดความรู้ ความสามารถที่จะรั บการถ่ายทอดคําสัง่ ในการปฏิ บัติจาก
ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หน่ วยงานจากภาครั ฐ ที่ ค วบคุม กํ ากับดูแลองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ยัง ไม่สามารถนํ าข้ อ
กฎหมายของท้ องถิ่นในการควบคุมการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ และแนวทางการแก้ ไขพัฒนา
ควรมีการส่งเสริ มการให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับประชาชนเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนและเข้ าใจต่อการ
บริ หารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อที่จะมีความรู้ ในการเลือกตัวแทนของประชาชนในการทําหน้ าที่ให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่าได้ เพิ่มความรู้ ให้ กบั ผู้บริ หารท้ องถิ่นและเจ้ าหน้ าที่ในการบริ หารจัดการองค์กรเพื่อให้ เกิด
ความสําเร็ จ

ABSTRACT

The study the Administrative Conflict Management Concerning Benefits between Contractors
and Administrators in the Local Government of Lamphun province, including problems, obstacles and
recommendation on problem solving. The data collection was performed through the usage of in-
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depth interviewing on the local administrators of the Lamphun provincial administrative office, the
local officials of the Muang district, Lamphun province and the contractors.
According to the study, it was found that the Administrative Conflict Management Concerning
Benefits between Contractors and Administrators in the Local Government of Lamphun province
came from the local administrative policy which derived from the local administrative frame work
owing to the Royal Local Law of the Interior Ministry. The policy based on the local administrative
management which was under the authority of the local organizations that performed their functions
for the benefits and the efficiency by way of the citizens’ participation. The problems and the
obstacles came from the government officials considered their own benefits greater than the benefits
of the people. In fact, the government officials did not have enough knowledge and wisdom to
coordinate with the local leaders. Additionally, the governmental offices could not control the local
organizations and could not apply the local law to the domestic organizations. The recommendation
was to promote the good understanding amongst the local people in addition to citizen participation
on the local administrative education so that the local people could be able to select their own
representatives to do the administrative function for the benefits of the citizens. The worthiness would
come from the education training on the local authority and the administrative officers with the
intention that the local administrators would manage their jobs successfully and would be able to
create prosperity to the nation.
Keywords: Administrative Conflict, Contractors, Administrators, people participation
Email address: demax8118@hotmail.com

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 กําหนดว่า “รัฐจะต้ อง
กระจายอํานาจให้ ท้องถิ่นพึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการท้ องถิ่นได้ เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานสารสนเทศในท้ องถิ่นให้ ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ รวมทังพั
้ ฒนาจังหวัดที่มีความพร้ อมให้ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน”
้ นอกจากนี ้การปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ยังได้ ระบุไว้ ในมาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ว่ารัฐจะต้ องให้ ความเป็ นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเอง ตามความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะมีอิสระใน
การกําหนดนโยบายการปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหน้ าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะโดยรัฐบาลเป็ นเพียงผู้ทําหน้ าที่ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเท่าที่จําเป็ นภายใน
กรอบของกฎหมายเท่านัน้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดลําพูนมีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดังนี ้ องค์กาบริ หารส่วนจังหวัด 1
แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 28 แห่ง และ องค์การบริ หารส่วนตําบล 20 แห่ง รวมทังสิ
้ ้น 49 แห่ง
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ประชากร จังหวัดลําพูนมีประชากรจํานวน 406,502 คน จําแนกเป็ น ชาย 199,267 คน หญิง 207,235 คน
จังหวัดลําพูนมีพื ้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวม 641,889 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 22.8 ของพื ้นที่ทงหมดของจั
ั้
งหวัด
โรงงานอุตสาหกรรมทังหมด
้
833 โรงงาน เงินลงทุน 33,242 ล้ านบาท การจ้ างงานรวม 51,863 คน แยกเป็ นนอก
เขตนิตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงาน มีเงินลงทุน 6,375 ล้ านบาท มีคนงาน14,923 คน รวม
โรงงานที่ตงในพื
ั ้ ้นที่อตุ สาหกรรมเอกชนในเครื อสหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จํากัดจํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุน
ประมาณ 1,131 ล้ านบาท คนงาน 2,397 คนโรงงานที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เปิ ดดําเนินการ
แล้ ว 68 โรงงาน มีเงินลงทุนประมาณ 26,867 ล้ านบาท และมีแรงงานประมาณ 36,940 คน มีมลู ค่าการส่งออก
(ปี 2543) 40,105 ล้ านบาทสําหรับโรงงานที่ตงอยู
ั ้ ่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงาน
ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์
ดังสถิติสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ว่าการกระทําการทุจริ ต ตังแต่
้ ปี 2543-2550 ของ
ผู้บริ หารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่น และเจ้ าหน้ าที่ รวมทังสิ
้ ้น 5508 เรื่ อง มีผ้ ถู กู กล่าวหาทังสิ
้ ้น 9467 ราย จาก
การที่ตวั บุคคลบางส่วนที่อาศัยเครื อญาติ พวกพ้ องที่เข้ ามาเป็ นผู้รับเหมาและทําให้ เกิดการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ทําให้ สง่ ผลต่อการขาดความเชื่อถือให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเสียหายเป็ นอย่างยิ่ง
ดังนันจากข้
้
อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นผู้ศกึ ษาต้ องการศึกษา
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ อง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หารท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน ว่าสามารถ
แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งผลประโยชน์ที่จากเกิดความทุจริ ตต่อการบริ หารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในจังหวัดลําพูนได้ ในระดับไดและสามารถนําไปพัฒนาที่จะทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
จังหวัดลําพูนได้ อย่างยัง่ ยืนหรื อไม่ ซึง่ จะศึกษาโดยจะใช้ โครงการการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์
ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หารท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน ซึง่ ผลการศึกษาที่ได้ รับคง
จะเป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่จะนําไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนได้ ในอนาคต
ประเด็นการศึกษา
การบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หารท้ องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้ าน คน (Man) ด้ านเงิน (Money) ด้ านวัสดุ (Materials) ด้ าน
การจัดการ (Management) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม (Moral) ดังนัน้ จึงกํ าหนดประเด็นการศึกษาในด้ านการ
บริ หารจัดการเป็ นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอย่างไรบ้ าง และมีแนวทางการพัฒนาไปใน
ทิศทางใด
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาลักษณะการบริ หาจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หารท้ องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูนและปั ญหาอุปสรรคที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับองค์กร พร้ อมทัง้
ศึกษาแนวทางในการแก้ ไขพัฒนาให้ การบริ หารจัดการให้ ความขัดแย้ งหมดไป
กรอบแนวคิดการศึกษา
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การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ เน้ นศึกษาการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับ
ผู้บริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน
ถึงลักษณะของการบริ หารจัดการปั ญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ ้นและแนวทางในการแก้ ไขพัฒนา ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1) ศึกษาด้ านเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องใน
การดําเนินงาน 2) ศึกษาด้ านงบประมาณ 3) ศึกษาด้ านวัสดุอปุ กรณ์ที่สนับสนุนการทํางาน 4) ศึกษาด้ านการ
จัดการโครงการ 5) ศึกษาถึงคุณธรรม จริ ยธรรมในการบริ หาร
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาในครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษาใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลจากประชากรกลุม่ ตัวอย่างและรวบรวมได้ จากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนา การสังเกต ตามระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคม:แนวทางสูก่ ารศึกษาเชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ (สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ 2552) คําสัง่ จากกระทรวงมหาดไทย และเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อนํามาวิเคราะห์จดั หมวดหมูต่ าม
ประเด็นที่กําหนดไว้ แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มานําเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารท้ องถิ่นและผู้รับเหมา ปั ญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ ไขพัฒนาการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หาร
ท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาดังนี ้คือ
1. ลั กษณะการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ ระหว่ างผู้ รับเหมากับผู้ บริ หาร
ท้ องถิ่นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน
1.1 ด้ านบุ ค ลากร (Man) เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มี ค วาม
ขยันหมัน่ เพียรสามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามนโยบายของผู้บริ หารท้ องถิ่นได้ ตรงกับเป้าหมายและมีการออกหน่วย
บริ การให้ กบั ประชาชนเพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับงานของท้ องถิ่นตลอดถึงรับทราบปั ญหาความต้ องการของประชาชน
และนําไปแก้ ไขได้ ตอ่ ไป
1.2 ด้ านงบประมาณ (Money) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณในการบริ การ
สาธารณะด้ วยการวางแผนจัดตังงบประมาณประจํ
้
าปี ของแต่ละปี งบประมาณ และดําเนินการตามแผนงานที่
กํ าหนดไว้ จากแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น โดยมีการประกาศให้ ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูล
ข่าวสารทางราชการ ที่มาจากความต้ องการของประชาชนหรื อการกําหนดแผนงานการทําประชาคม
1.3 ด้ านเครื่ องมืออุปกรณ์ (Material) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้
เสนอแนะแนวคิดในการบริ หารจัดการโดยการจัดเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดให้ เกิดความสร้ างสรรค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และนําข้ อมูลมารวบรวมเพื่อเป็ นการออกกฎหมายในท้ องถิ่นหรื อเทศบัญญัติโดยมี
การกลัน่ กรองจากสภาท้ องถิ่นให้ มีความสอดคล้ องกับการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
1.4 ด้ านการบริ หารจัดการ (Management) การบริ หารจัดการองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นไป
ตามรู ปแบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี มีการส่งเสริ มการมี
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รณรงค์ให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้ องถิ่น โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการที
้
่เกี่ยวข้ องกับงานพัสดุมา
จากประชาชนในท้ องถิ่น เช่น กรรมการเปิ ดซอง กรรมการตรวจงาน เป็ นต้ น
1.5 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ( Moral) ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมต่อการ
บริ หารจัดการในองค์กร โดยให้ องค์กรมีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และได้ กําหนดนโยบายให้ เจ้ าหน้ าที่
ทุกหน่วยงานในองค์กรมีการยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่
2.
ปั ญหาอุปสรรคการบริหารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ ระหว่ างผู้รับเหมากับ
ผู้บริหารท้ องถิ่นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน
2.1 ด้ านคน (Man) เจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบหมายการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมีการทํางานซํ ้าซ้ อน การทํางานจึง
ขาดประสิทธิภาพ ผู้บริ หารท้ องถิ่นใช้ อํานาจหน้ าที่เกินความจําเป็ นในการสัง่ งานและผู้รับเหมาขาดความรู้ ความ
เข้ าต่อการบริ หารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2.2 ด้ านงบประมาณ (Money) การจัด สรรงบประมาณอยู่ใ นอํ านาจทางการเมืองมากกว่าการ
แก้ ปัญหาเพื่อบริ การสาธารณะทําให้ ประชาชนเสียโอกาสในการได้ รับการแก้ ไขปั ญหาต่างๆไม่ทันกับเหตุการณ์
ปั จจุบนั
2.3 ด้ านเครื่ องมืออุปกรณ์ (Material) เครื่ องมือที่ควบคุมการบริ หารจัดการอย่างเช่น ข้ อกฎหมาย
ระเบียบ ตลอดถึงหน่วยงานที่ตรวจสอบ ยังไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบการบริ หารจัดการให้
เกิดผลสําเร็ จได้
2.4 ด้ านการบริ หารจัดการ (Management) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมองเรื่ องผลประโยชน์ เป็ น
เรื่ องเพี ย งเล็ก น้ อยถื อ เป็ นปกติแ ละเป็ นองค์ ก รขนาดเล็กแต่มีก ารบริ ห ารจัด การโดยการใช้ รู ปแบบการเมื อ ง
ระดับชาติเข้ ามาเป็ นต้ นแบบในการบริ หารจัดการ ทําให้ เกิดภาระที่ต้องรับผิดชอบกว้ างเกินไป
2.5 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ( Moral) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีการแสวงหาผลประโยชน์ยงั ถือ
ว่าเป็ นธรรมเนียมการปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ ้นภายในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ ระหว่ างผู้รับเหมากับ
ผู้บริหารท้ องถิ่นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน
3.1 ด้ านคน (Man) เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิ บัติงาน อาจไม่เหมาะสมกับสายงานที่ปฏิบัติ
แต่เป็ นงานที่
ได้ รับมอบหมาย มีความสนใจ และตังใจจริ
้
ง ควรมีการคัดสรรเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน ให้ ตรงกับสายงานเพื่อจะได้
ผู้ที่มีความรู้ และความตังใจ
้ สามารถช่วยและแก้ ไขปั ญหาได้ ควรเพิ่มเจ้ าหน้ าที่ทางด้ านวิชาการขึ ้นอีก
3.2 ด้ านงบประมาณ (Money) งบประมาณไม่พอต่อการบริ หารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในจังหวัดลําพูน เพราะมีภารกิจที่ต้องบริ การสาธารณะให้ กับประชาชนในท้ องถิ่ นอย่างกว้ างขวางต้ องจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3.3 ด้ า นเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ (Material) ควรมี ก ารปรั บ แก้ ไ ขระเบี ย บ ข้ อกฎหมาย และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบควบคุมบางอย่าง ให้ มีความทันสมัยต่อปั จจุบนั เนื่องจากมีการนํามาใช้ เป็ นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป
จึงทําให้ เกิดช่องทางในการหาโอกาสแสวงหาประโยชน์ได้
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3.4 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ (Management) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นองค์ ก รที่ อ ยู่ ใ กล้
ประชาชน การที่จะแก้ ปัญหาให้ กบั ประชาชนควรที่จะต้ องปรับรู ปแบบการบริ หารจัดการที่มีวิธีการที่สะดวกและ
รวดเร็ ว ไม่มีขนตอนที
ั้
่ย่งุ ยากซับซ้ อน แต่ต้องมีความโปร่ งใสยุติธรรมกับทุกๆฝ่ าย
3.5 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ( Moral) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรที่จะยึดถือหลัก คุณธรรม
จริ ย ธรรม ในการบริ ห ารจัด การองค์ ก ร โดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รจะต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ ปฏิ บั ติ ไ ม่ แ สวง
ผลประโยชน์ และมีการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตลอดไป
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ การองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน พบว่าเรื่ องการแสวงหาผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นยังถือว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่สําคัญ เห็นผลประโยชน์เป็ นเพียงจุดเล็กน้ อยในองค์กร ที่ถือได้ ว่าเป็ น
ธรรมเนี ยมปฏิบัติ ที่จะต้ องมีผลตอบแทนซึ่งกันและกันเป็ นเรื่ องธรรมดา ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยเห็นว่าปั ญหาการแสวงหา
ผลประโยชน์ ใ นองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น จะเป็ นบัน ไดที่ มุ่ง สู่ก ารทุ จ ริ ต เป็ นวงกว้ า งสู่ก ารบริ ห ารจัด การ
ระดับชาติต่อไปได้ จึงขอเสนอแนะว่าควรมีการปลูกฝั งคุณธรรมเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมทุกๆฝ่ ายตัง่ แต่ ฝ่ าย
บริ หาร ฝ่ ายข้ าราชการประจําและประชาชนให้ มีการเข้ าถึง และการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นให้ มากกว่าปั จจุบันนี ้ และการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังคํานึงถึงปั จจัยของระบบสมัย
อดีตที่สืบทอดมาจวบปั จจุบันเกี่ ยวกับสังคมของชี วิตความเป็ นอยู่ที่มีความเอือ้ เฟ้อต่อกันที่ การตอบแทนเพื่ อ
ความเกรงใจต่อกัน จนทําให้ การบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนําเรื่ องผลประโยชน์ ต่างตอบแทน
ควบคูไ่ ปกับการบริ หารจัดการองค์กร การจะบริ หารให้ มีความโปร่ งใสไม่สามารถสนองต่อผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่
ในระดับสูงเนื่องยังเห็นว่าประชาชนในระดับท้ องถิ่นยังไม่มีความเข้ าใจต่อการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นและขันตอนกระบวนการตรวจสอบขององค์
้
กรได้ ซงึ่ สอดคล้ องกับมิติใหม่การปกครองท้ องถิ่น(โกวิทย์ พวง
งาม 2553) เพราะในปั จจุบันนีก้ ลายเป็ นประเพณีปฏิบตั ิในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันในระดับท้ องถิ่นไป
แล้ ว การบริ หารที่ มีการกระจายอํานาจส่งผลต่อความสําเร็ จที่ ได้ รับความภูมิใจทุกฝ่ าย การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนจะทําให้ การแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุดประหยัดงบประมาณ
ส่วนปั ญหาอุปสรรคองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีระเบียบข้ อกฎหมายไม่มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์
ในการควบคุม ตรวจสอบผู้บริ หารท้ องถิ่นและที่ สําคัญไม่สามารถฟ้องร้ องคดีต่อผู้บริ หารได้ อย่างเช่น องค์กร
อิสระ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เป็ นต้ นที่สําคัญระบบตรวจสอบและ
ลงโทษผู้บริ หารท้ องถิ่นยังไม่มีความชัดเจน บทลงโทษที่เกิดจากการบริ หารจัดการที่ผิดจะไม่ถงึ ตัวผู้บริ หารแต่จะมี
ผลต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อข้ าราชการท้ องถิ่นเสียเอง อีกทังองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังขาดงบประมาณในการที่จะ
บริ หารจัดการองค์กร เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังมีงบประมาณที่มีความแตกต่างกันทัง้ นี ้จากฐาน
รายได้ ในการจัดเก็บภาษี บํารุ งท้ องถิ่น เพราะท้ องถิ่นแต่ละแห่งความสามารถมีความแตกต่างกัน ทําให้ ส่งผลต่อ
ฐานรายได้ หรื อสถานะทางการเงินการคลังที่มีความต่างกัน ตลอดถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ พร้ อม
ทัง้ กฎหมาย ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องไม่ทันกับ สมัยปั จ จุบันทํ าให้ เกิ ด ช่องว่างทางการแสวงหาผลประโยชน์ ไ ด้ จึง
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สอดคล้ องกับ การบริ หารโครงการพัฒนาของรัฐ(วรเดช จันทรศร 2552) ถึงแม้ วา่ จะมีการส่งเสริ มให้ เกิดการมีสว่ น
ร่ วมของประชาชนก็ต าม แต่ยังไม่ป ระสบความสําเร็ จเนื่ องจากประชาชนไม่ไ ด้ รั บการเหลีย วแลจากองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นเท่าที่ควร
สําหรั บแนวทางการแก้ ไขปั ญหาควรปลูกฝั งประชาชนในระดับท้ องถิ่นให้ มีความเข้ าใจต่อการบริ หาร
จัดการท้ องถิ่นไม่ให้ เกิดความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการบริ หารจัดการองค์กรในระดับท้ องถิ่นกับการบริ หาร
จัดการในระดับประเทศชาติ ตลอดถึงการส่งเสริ มให้ ประชาชนให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ให้ ครบทุกภาคส่วน เนื่องจากปั จจุบนั นี ้ประชาชนที่เข้ าถึงท้ องถิ่นยังเป็ นเฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ ยังมีประชาชนใน
ท้ องถิ่นที่ยงั ไม่เข้ าถึงองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอีกมากมาย ทําให้ สง่ ผลต่อการบริ หารจัดการองค์กร ต้ องใส่ใจต่อ
ประชาชนในการให้ มีการส่วนร่ วมมากขึ ้นกว่าปั จจุบนั นี ้ที่สอดคล้ องกับนักการเมืองไทยจริ ยธรรมผลประโยชน์(ธีร
ภัทร์ เสรี รังสรรค์ 2549) ต้ องมีการสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมให้ ทุกฝ่ ายตั่งแต่ระดับบุคลากรในองค์กรและนอก
องค์กรอย่างเป็ นระบบ จึงจะเป็ นหนทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไปได้
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเห็นได้ วา่ การบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ การ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน มีปัญหาอุปสรรคที่พบได้ ในด้ านต่างๆ พอสมควร ดังนันเพื
้ ่อเป็ น
การพัฒนาและเสริ มสร้ างให้ การบริ หารจัดการความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริ หารองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดลําพูน มีการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพ
องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงควร มีการส่งเสริ มการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั ผู้บริ หารท้ องถิ่นให้ มากขึ ้น ตลอด
ถึงการส่งเสริ มให้ ความรู้ และความเข้ าใจแก่ประชาชนเพิ่มมากขึน้ เพราะประชาชนเป็ นรากฐานในการพัฒนา
ท้ องถิ่น ถ้ ามีความเข้ าใจต่อการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ก็จะส่งผลถึงการเลือกตัวแทนของ
ประชาชนในการเข้ าไปบริ หารจัดการได้ อย่างถูกต้ อง ตลอดการสร้ างแรงจูงใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรม และการที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ดแู ลภารกิจหลายด้ านจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรสนับสนุน
เพิ่มงบประมาณในการบริ หารจัดการองค์กร รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐที่มีจะต้ องแก้ ไขปั ญหาของ
ประชาชนร่ วมดําเนินงานตามแผนนโยบายการกระจายอํานาจสูท่ ้ องถิ่นและให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคตได้
ตลอดไป
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