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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งท่ีมาจากผลประโยชน์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทัง้ปัญหาอปุสรรคและแนวทางการแก้ไขพฒันา โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ

สมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 คน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

อําเภอเมืองลําพนู 5 คน เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจงัหวดัลําพูน 10 คน ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 10 

คน ผู้บริหารท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู 10 คน ผลการศกึษาพบวา่ การบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์

ระหว่างผู้ รับเหมากับผู้บริหารท้องถ่ินในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัดลําพูนมีการบริหารเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ระบบการบริหารจดัการท่ีให้อํานาจหน้าท่ีของแตล่ะหน่วยงาน

ในองค์กรในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  สว่นปัญหาอปุสรรคพบวา่เร่ืองผลประโยชน์ในระดบัท้องถ่ินถือกนัว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นปกติของการ

ทํางานในระดบัท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ินยงัมีการมุ่งท่ีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของ

ประชาชนประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความสามารถท่ีจะรับการถ่ายทอดคําสัง่ในการปฏิบัติจาก

ผู้บริหารท้องถ่ิน หน่วยงานจากภาครัฐท่ีควบคุมกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่สามารถนําข้อ

กฎหมายของท้องถ่ินในการควบคมุการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ และแนวทางการแก้ไขพฒันา

ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและเข้าใจต่อการ

บริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือท่ีจะมีความรู้ในการเลือกตวัแทนของประชาชนในการทําหน้าท่ีให้

เกิดประโยชน์และคุ้มคา่ได้ เพ่ิมความรู้ให้กบัผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีในการบริหารจดัการองค์กรเพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จ 

 

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. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 78 กําหนดวา่ “รัฐจะต้อง

กระจายอํานาจให้ท้องถ่ินพึง่ตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และระบบ

สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ ตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัว่ถงึและเท่าเทียมกนัทัว่

ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยคํานงึถงึ

เจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้” นอกจากนีก้ารปกครองสว่นท้องถ่ิน รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 ยงัได้ระบไุว้ในมาตราท่ี 282 ถงึมาตรา 290 วา่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลกั

แห่งการปกครองตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะมีอิสระใน

การกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบคุคล การเงิน การคลงั และมีอํานาจหน้าท่ีของ

ตนเองโดยเฉพาะโดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเท่าท่ีจําเป็นภายใน

กรอบของกฎหมายเท่านัน้ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัลําพนูมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดงันี ้ องค์กาบริหารสว่นจงัหวดั 1 

แห่ง    เทศบาลเมือง 1 แห่ง    เทศบาลตําบล 28 แห่ง  และ องค์การบริหารสว่นตําบล 20 แห่ง รวมทัง้สิน้ 49 แห่ง



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

822 

ประชากร จงัหวดัลําพนูมีประชากรจํานวน 406,502 คน จําแนกเป็น ชาย 199,267 คน หญิง 207,235 คน 

จงัหวดัลําพนูมีพืน้ท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร รวม 641,889 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั  

โรงงานอตุสาหกรรมทัง้หมด 833 โรงงาน เงินลงทนุ 33,242 ล้านบาท การจ้างงานรวม 51,863 คน แยกเป็นนอก

เขตนิตมอตุสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงาน มีเงินลงทนุ 6,375 ล้านบาท มีคนงาน14,923 คน รวม

โรงงานท่ีตัง้ในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมเอกชนในเครือสหพฒัน์อินเตอร์โฮลดิง้ จํากดัจํานวน 9 โรงงาน เงินลงทนุ

ประมาณ 1,131 ล้านบาท คนงาน 2,397 คนโรงงานท่ีตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีเปิดดําเนินการ

แล้ว 68 โรงงาน มีเงินลงทนุประมาณ 26,867 ล้านบาท และมีแรงงานประมาณ 36,940 คน มีมลูคา่การสง่ออก 

(ปี 2543) 40,105 ล้านบาทสําหรับโรงงานท่ีตัง้อยู่นอกเขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงาน  

ท่ีผ่านมาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ 

ดงัสถิติสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ วา่การกระทําการทจุริต ตัง้แต ่ปี  2543-2550   ของ

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้สิน้ 5508 เร่ือง มีผู้ถกูกลา่วหาทัง้สิน้ 9467 ราย จาก

การท่ีตวับคุคลบางสว่นท่ีอาศยัเครือญาติ พวกพ้องท่ีเข้ามาเป็นผู้ รับเหมาและทําให้เกิดการมีผลประโยชน์ร่วมกนั

ทําให้สง่ผลตอ่การขาดความเช่ือถือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเสียหายเป็นอย่างย่ิง 

ดงันัน้จากข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ผู้ศกึษาต้องการศกึษา เก่ียวกบัการบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ือง

ผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู วา่สามารถ

แก้ไขปัญหาความขดัแย้งผลประโยชน์ท่ีจากเกิดความทจุริตตอ่การบริหารจดัการในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในจงัหวดัลําพนูได้ในระดบัไดและสามารถนําไปพฒันาท่ีจะทําให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน

จงัหวดัลําพนูได้อย่างยัง่ยืนหรือไม ่ซึง่จะศกึษาโดยจะใช้โครงการการบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์

ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู ซึง่ผลการศกึษาท่ีได้รับคง

จะเป็นภาพสะท้อนให้เหน็ถงึการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีจะนําไปสูก่ารพฒันาเป็นประโยชน์

อย่างยัง่ยืนได้ในอนาคต 

 

ประเดน็การศึกษา 

              การบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริหารท้องถ่ินในองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คน (Man) ด้านเงิน (Money) ด้านวสัด ุ(Materials) ด้าน

การจัดการ (Management) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral) ดังนัน้ จึงกําหนดประเด็นการศึกษาในด้านการ

บริหารจดัการเป็นอย่างไร      มีปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินการอย่างไรบ้าง และมีแนวทางการพฒันาไปใน

ทิศทางใด  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  เพ่ือศกึษาลกัษณะการบริหาจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริหารท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนูและปัญหาอปุสรรคท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งกบัองค์กร พร้อมทัง้

ศกึษาแนวทางในการแก้ไขพฒันาให้การบริหารจดัการให้ความขดัแย้งหมดไป   

  

กรอบแนวคดิการศึกษา 
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    การศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นศกึษาการบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบั

ผู้บริหารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู ถงึลกัษณะของการบริหารจดัการปัญหาอปุสรรค         

ท่ีเกิดขึน้และแนวทางในการแก้ไขพฒันา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ศกึษาด้านเจ้าหน้าท่ี          ท่ีเก่ียวข้องใน

การดําเนินงาน   2) ศกึษาด้านงบประมาณ  3) ศกึษาด้านวสัดอุปุกรณ์ท่ีสนบัสนนุการทํางาน  4) ศกึษาด้านการ

จดัการโครงการ 5) ศกึษาถึงคณุธรรม จริยธรรมในการบริหาร    

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในการศกึษาในครัง้นีผู้้ศกึษาใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากประชากรกลุม่ตวัอย่างและรวบรวมได้จากการ

สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ การสนทนา การสงัเกต ตามระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคม:แนวทางสูก่ารศกึษาเชิงปริมาณและ

เชิงคณุภาพ (สมศกัด์ิ ศรีสนัติสขุ 2552) คําสัง่จากกระทรวงมหาดไทย และเอกสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือนํามาวิเคราะห์จดัหมวดหมูต่าม

ประเดน็ท่ีกําหนดไว้แล้วนําข้อมลูท่ีได้มานําเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย  

 

ผลการศึกษา 

           ผลการศกึษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหารท้องถ่ินและผู้ รับเหมา ปัญหา

อปุสรรคและแนวทางแก้ไขพฒันาการบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหว่างผู้ รับเหมากบัผู้บริหาร

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู  ผลการศกึษาดงันีคื้อ     

 

1.  ลักษณะการบริหารจัดการความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับผู้บริหาร

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน 

           1.1 ด้านบุคลากร (Man)   เ จ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

ขยันหมัน่เพียรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินได้ตรงกับเป้าหมายและมีการออกหน่วย

บริการให้กบัประชาชนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบังานของท้องถ่ินตลอดถงึรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

และนําไปแก้ไขได้ตอ่ไป 

 1.2 ด้านงบประมาณ  (Money)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจดัสรรงบประมาณในการบริการ

สาธารณะด้วยการวางแผนจัดตัง้งบประมาณประจําปีของแต่ละปีงบประมาณ และดําเนินการตามแผนงานท่ี

กําหนดไว้จากแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารทางราชการ ท่ีมาจากความต้องการของประชาชนหรือการกําหนดแผนงานการทําประชาคม 

 1.3  ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ (Material) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

เสนอแนะแนวคิดในการบริหารจดัการโดยการจดัเวทีเสวนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และนําข้อมลูมารวบรวมเพ่ือเป็นการออกกฎหมายในท้องถ่ินหรือเทศบัญญัติโดยมี

การกลัน่กรองจากสภาท้องถ่ินให้มีความสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาตา่งๆ  

 1.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management)  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไป

ตามรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีการส่งเสริมการมี
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รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกบังานพสัดมุา

จากประชาชนในท้องถ่ิน เช่น กรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจงาน เป็นต้น 

 1.5 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ( Moral) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมต่อการ

บริหารจดัการในองค์กร โดยให้องค์กรมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และได้กําหนดนโยบายให้เจ้าหน้าท่ี

ทกุหน่วยงานในองค์กรมีการยดึหลกัคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ี 

 

2. ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน 

  2.1 ด้านคน (Man) เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมายการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมีการทํางานซํา้ซ้อน การทํางานจึง

ขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถ่ินใช้อํานาจหน้าท่ีเกินความจําเป็นในการสัง่งานและผู้ รับเหมาขาดความรู้ความ

เข้าตอ่การบริหารจดัการในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

  2.2 ด้านงบประมาณ  (Money) การจัดสรรงบประมาณอยู่ในอํานาจทางการเมืองมากกว่าการ

แก้ปัญหาเพ่ือบริการสาธารณะทําให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ทันกบัเหตกุารณ์

ปัจจบุนั  

 2.3 ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ (Material)  เคร่ืองมือท่ีควบคุมการบริหารจัดการอย่างเช่น ข้อกฎหมาย 

ระเบียบ ตลอดถึงหน่วยงานท่ีตรวจสอบ ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการควบคมุและตรวจสอบการบริหารจดัการให้

เกิดผลสําเร็จได้   

 2.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมองเร่ืองผลประโยชน์เป็น

เร่ืองเพียงเล็กน้อยถือเป็นปกติและเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มีการบริหารจัดการโดยการใช้รูปแบบการเมือง

ระดบัชาติเข้ามาเป็นต้นแบบในการบริหารจดัการ ทําให้เกิดภาระท่ีต้องรับผิดชอบกว้างเกินไป 

2.5 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ( Moral) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีการแสวงหาผลประโยชน์ยงัถือ

วา่เป็นธรรมเนียมการปฏิบติั เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

 

3.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหว่างผู้รับเหมากับ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน 

3.1 ด้านคน  (Man) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน อาจไม่เหมาะสมกับสายงานท่ีปฏิบัติ        แต่เป็นงานท่ี

ได้รับมอบหมาย มีความสนใจ และตัง้ใจจริง ควรมีการคดัสรรเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน    ให้ตรงกบัสายงานเพ่ือจะได้

ผู้ ท่ีมีความรู้และความตัง้ใจ   สามารถช่วยและแก้ไขปัญหาได้ ควรเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีทางด้านวิชาการขึน้อีก 

 3.2 ด้านงบประมาณ  (Money) งบประมาณไมพ่อตอ่การบริหารจดัการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวดัลําพูน เพราะมีภารกิจท่ีต้องบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถ่ินอย่างกว้างขวางต้องจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 3.3 ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์  (Material) ควรมีการปรับแก้ไขระเบียบ ข้อกฎหมาย และวิธีการ

ตรวจสอบควบคมุบางอย่าง ให้มีความทนัสมยัตอ่ปัจจบุนัเน่ืองจากมีการนํามาใช้เป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกินไป 

จงึทําให้เกิดช่องทางในการหาโอกาสแสวงหาประโยชน์ได้ 
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3.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้

ประชาชน การท่ีจะแก้ปัญหาให้กบัประชาชนควรท่ีจะต้องปรับรูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีวิธีการท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว ไมมี่ขัน้ตอนท่ียุ่งยากซบัซ้อน แตต้่องมีความโปร่งใสยติุธรรมกบัทกุๆฝ่าย 

 3.5 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ( Moral) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรท่ีจะยึดถือหลกั คุณธรรม 

จริยธรรม ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะผู้ บริหารองค์กรจะต้องให้ความสําคัญปฏิบัติไม่แสวง

ผลประโยชน์ และมีการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตลอดไป 

 

การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

          การอภปิรายผล 

   จากผลการศกึษาการบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัลําพูน พบว่าเร่ืองการแสวงหาผลประโยชน์และผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินยงัถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่สําคญั เห็นผลประโยชน์เป็นเพียงจุดเล็กน้อยในองค์กร ท่ีถือได้ว่าเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ีจะต้องมีผลตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นเร่ืองธรรมดา ทัง้นีผู้้ วิจัยเห็นว่าปัญหาการแสวงหา

ผลประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะเป็นบันไดท่ีมุ่งสู่การทุจริตเป็นวงกว้างสู่การบริหารจัดการ

ระดบัชาติต่อไปได้   จึงขอเสนอแนะว่าควรมีการปลูกฝังคุณธรรมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมทุกๆฝ่ายตัง่แต่ ฝ่าย

บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจําและประชาชนให้มีการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้มากกว่าปัจจุบันนี ้ และการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังคํานึงถึงปัจจัยของระบบสมยั

อดีตท่ีสืบทอดมาจวบปัจจุบันเก่ียวกับสงัคมของชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีความเอือ้เฟ้อต่อกันท่ีการตอบแทนเพ่ือ

ความเกรงใจต่อกัน  จนทําให้การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําเร่ืองผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ควบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการองค์กร การจะบริหารให้มีความโปร่งใสไม่สามารถสนองต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี

ในระดบัสงูเน่ืองยงัเห็นวา่ประชาชนในระดบัท้องถ่ินยงัไม่มีความเข้าใจต่อการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและขัน้ตอนกระบวนการตรวจสอบขององค์กรได้ซึง่สอดคล้องกบัมิติใหมก่ารปกครองท้องถ่ิน(โกวิทย์ พวง

งาม 2553) เพราะในปัจจุบันนีก้ลายเป็นประเพณีปฏิบติัในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนัในระดบัท้องถ่ินไป

แล้ว   การบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจส่งผลต่อความสําเร็จท่ีได้รับความภูมิใจทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจะทําให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุประหยดังบประมาณ    

ส่วนปัญหาอปุสรรคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระเบียบข้อกฎหมายไม่มีความทนัสมยัต่อเหตกุารณ์

ในการควบคุม ตรวจสอบผู้บริหารท้องถ่ินและท่ีสําคญัไม่สามารถฟ้องร้องคดีต่อผู้บริหารได้ อย่างเช่น องค์กร

อิสระ สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน สํานกังานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้นท่ีสําคญัระบบตรวจสอบและ

ลงโทษผู้บริหารท้องถ่ินยงัไมมี่ความชดัเจน บทลงโทษท่ีเกิดจากการบริหารจดัการท่ีผิดจะไมถ่งึตวัผู้บริหารแตจ่ะมี

ผลต่อเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการท้องถ่ินเสียเอง  อีกทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังขาดงบประมาณในการท่ีจะ

บริหารจดัการองค์กร เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัมีงบประมาณท่ีมีความแตกต่างกันทัง้นีจ้ากฐาน

รายได้ในการจดัเก็บภาษีบํารุงท้องถ่ิน เพราะท้องถ่ินแต่ละแห่งความสามารถมีความแตกต่างกนั ทําให้ส่งผลต่อ

ฐานรายได้หรือสถานะทางการเงินการคลงัท่ีมีความตา่งกนั   ตลอดถึงการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อม

ทัง้กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องไม่ทันกับสมัยปัจจุบันทําให้เกิดช่องว่างทางการแสวงหาผลประโยชน์ได้จึง
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สอดคล้องกบั การบริหารโครงการพฒันาของรัฐ(วรเดช จนัทรศร 2552) ถงึแม้วา่จะมีการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่น

ร่วมของประชาชนก็ตาม แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากประชาชนไม่ได้รับการเหลียวแลจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินเท่าท่ีควร  

สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาควรปลูกฝังประชาชนในระดบัท้องถ่ินให้มีความเข้าใจต่อการบริหาร

จดัการท้องถ่ินไมใ่ห้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนระหวา่งการบริหารจดัการองค์กรในระดบัท้องถ่ินกบัการบริหาร

จดัการในระดบัประเทศชาติ ตลอดถงึการสง่เสริมให้ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้ครบทกุภาคสว่น เน่ืองจากปัจจบุนันีป้ระชาชนท่ีเข้าถึงท้องถ่ินยงัเป็นเฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ ยงัมีประชาชนใน

ท้องถ่ินท่ียงัไมเ่ข้าถงึองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอีกมากมาย ทําให้สง่ผลตอ่การบริหารจดัการองค์กร ต้องใสใ่จตอ่

ประชาชนในการให้มีการสว่นร่วมมากขึน้กวา่ปัจจบุนันีท่ี้สอดคล้องกบันกัการเมืองไทยจริยธรรมผลประโยชน์(ธีร

ภัทร์ เสรีรังสรรค์ 2549) ต้องมีการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ทุกฝ่ายตั่งแต่ระดบับุคลากรในองค์กรและนอก

องค์กรอย่างเป็นระบบ จงึจะเป็นหนทางในการพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องให้มีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไปได้       

 

ข้อเสนอแนะ 

                 จากการศกึษาเห็นได้วา่การบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริการ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัลําพนู      มีปัญหาอปุสรรคท่ีพบได้ในด้านต่างๆ พอสมควร  ดงันัน้เพ่ือเป็น

การพฒันาและเสริมสร้างให้การบริหารจดัการความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัลําพูน      มีการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ           องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินจงึควร  มีการสง่เสริมการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้กบัผู้บริหารท้องถ่ินให้มากขึน้ ตลอด

ถึงการส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ิมมากขึน้ เพราะประชาชนเป็นรากฐานในการพัฒนา

ท้องถ่ิน ถ้ามีความเข้าใจตอ่การบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็จะส่งผลถึงการเลือกตวัแทนของ

ประชาชนในการเข้าไปบริหารจดัการได้อย่างถกูต้อง   ตลอดการสร้างแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม   และการท่ี

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีดแูลภารกิจหลายด้านจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนบัสนุน

เพ่ิมงบประมาณในการบริหารจดัการองค์กร   รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐท่ีมีจะต้องแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนร่วมดําเนินงานตามแผนนโยบายการกระจายอํานาจสูท้่องถ่ินและให้เกิดความยัง่ยืนต่อไปในอนาคตได้

ตลอดไป 
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