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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญชองปัญหำ 

 
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง ก็คือ "ราชการส่วนท้องถิ่น" ถูกจัดตั้งขึ้น 

บนพ้ืนฐานของแนวความคิดในการ พัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ต้องการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น รากฐานของ ระบอบประชาธิปไตย  และ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในท้องถิ่น และเป็น กลไกการปกครอง ที่จะ "บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข" ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น ต้องมาจากประชาชน ด าเนิน
กิจการ เพ่ือประชาชน และ โดยการก ากับดูแลของ ประชาชน 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน
ท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาและเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนใน
การตัดสินใจด าเนินภารกิจต่างๆ ของท้องถิ่น การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 11)  ในการ
บริหารการจัดการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของพ้ืนที่ จ านวนงบประมาณที่ได้รับและจ านวนประชากรที่รับผิดชอบ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และพัทยา อย่างไรก็ตามแต่ละ
หน่วยจะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และบ ารุงสุขตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนให้เกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง   เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Government) เป็นหน่วยการปกครองที่อยู ่ใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิต ประจ าวันของ
ประชาชนมากที่สุด  แต่ในขณะเดียวกันก็มีโครงสร้างความสัมพันธ์แบบหลายมิติซ้อนกันอยู่ ซึ่ง
นอกจากต้องรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นแล้วยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลจากส่วนกลาง ที่
มีกระบวนการควบคุมที่เป็นทางการอย่างแน่นหนา และบางครั้งท าให้การบริหารงานล่าช้าเกินกว่า
ความจ าเป็น  เช่น  ข้อจ ากัดอ านาจการอนุมัติ  และการจัดให้มีแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น  
เป็นต้น  แต่นั่นมิได้หมายความว่า  การใช้อ านาจในทางมิชอบ  หรือฉ้อฉลของผู้บริหารปกครอง
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ท้องถิ่นจะไม่เกิดขึ้น  เพราะในบางครั้งกลไกการตรวจสอบในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  อาจเป็นเพราะปริมาณของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศมีมากเกินกว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจะดูแลทั่วถึง  ที่น่าวิตกไปกว่านั้นคือ การที่หน่วยงานกลางมีอ านาจควบคุม
ตรวจสอบมากเกินไปท าให้กลายเป็นเครื่องมือต่อรอง  เรียกร้อง หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับหน่วย
การปกครองท้องถิ่น  โดยเฉพาะในสังคมที่ภาคประชาชนมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นน้อย  ในขณะที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นได้รับการผลักดันให้รับภารกิจและมี
งบประมาณมากขึ้น  การฉ้อฉลและความไม่โปร่งใสต่าง ๆ ยิ่งมีโอกาสเกิดมากขึ้น    ทั้ งโดยผู้ที่อยู่ใน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเองและหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งจากภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  
ดังนั้นการเปิดกว้างเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในการตรวจสอบการบริหารการจัดการของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ  และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นแต่ละชุมชน 

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้ คือ 
การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง  เข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือเป็นตัวแทนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ และก าหนดทิศทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตนเอง 
และชุมชน ทั้งนี้ หากผู้แทนข้างต้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ประชาชนในท้องถิ่นก็มีสิทธิที่จะไม่เลือกตั้ง 
ให้เป็นผู้แทนในสมัยต่อๆ ไปได้ การเสนอความต้องการ ต่อผู้แทนของตน เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณา
ก าหนดเป็นนโยบาย แผนงาน / โครงการ ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในชุมชน การตรวจสอบ การด าเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยการเฝ้ามอง และติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม / ชมรม 
หรือองค์กรชุมชนในท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือ
โดยวิธีการตั้งข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้เลือกไป รวมทั้ง
การร้องเรียนผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน ที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นก็ได้  การร้องเรียน 
หรือร้องทุกข์ ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการประกอบ
กิจการใดๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ และขณะเดียวกันเป็นหน้าที่
ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานฯ ที่ต้องด าเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าว ตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด การให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งถือว่า เป็น 
"กติกา" หรือ "หลักปฏิบัติ" ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม เรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย  
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ปัจจุบันท้องถิ่นมีความส าคัญประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าได้นั้นท้องถิ่นจะต้องแข็งแรงซึ่ง ประเทศต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง  “คน” 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบท้องถิ่นของเราต่อไปในอนาคต  
เยาวชนเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะต้องปรับสภาพของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้ามากระทบ 
เพราะวัยนี้เป็นวัยที่จะปลูกความคิด อ่าน นิสัยใจคอที่ดี เนื่องจากเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย 
เข้าท านองที่ว่า ” ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ” เด็กจะดีหรือเลวจึง การที่เยาวชนมีส่วนร่วมและมี
บทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่นั้น ถือเป็นความส าเร็จของสังคมและประเทศชาติ 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่นและเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสอ านวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) ศึกษากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหม่ 

2) เพ่ือวิจัยและพัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ     

3) เพ่ือเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ทราบกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 2) ทราบแนวทางการพัฒนาพัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    

3) เสนอรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่        
 




