การจัดการบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สุดจิต นิมิตกุล
การกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปค.) เปนเปาหมายสําคัญที่
ประสงคจะใหประชาชนไดรบั บริการสาธารณะจากรัฐบาลไดเพื่อมีประสิทธิภาพ และเปนหนวยงานที่อยู
ใกลกับประชาชนมากที่สุด โดยเปนที่รดู ีวา ประชาชนมีความตองการอยางใดเพียงใด ปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมวาจะเปนรูปองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) มีมากกวา 7,000 แหง ถาบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใหบริการ
ดานสาธารณะแกชมุ ชนและประชาชนแลว ประชาชนยอมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสะดวกสบาย
กวาเดิม อันจะสงผลใหประชาชนเจริญในที่สุด โดยปกติองคกรปกครองทองถิ่นเหลานีซ้ ึ่งไดรับการถาย
โอนจากหนายราชการตางๆ จากกระทรวง ทบวง กรม ในการใหบริการสาธารณะก็จะใชแนวทางที่
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานของทางราชการเคยทําอยางไรก็นําแนวทางไปปฏิบัตอิ ยางนั้น
ถึงแมจะมีการปรับปรุงวิธีการใหกับสมัยและใชเทคโนโลยีใหมๆ แลวก็ตาม ผมในฐานะเคยเกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในของมิติเปนเคยชวยกันและดูแล ในขณะดํารงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด
ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอยูหลายป กอนที่จะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดโดยตรงและเคยเปนคณะกรรมการยกรางกฎหมายองคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งนายกรัฐมนตรี
เปนผูแตงตั้ง ยังเห็นวาองคการบริหารสวนทองถิ่นเหลานี้ยังมีโอกาสที่จะเลือกใชกลไกใหมๆ เพื่อมาชวย
องคกรเหลานี้ในการจัดการใหบริการสาธารณะแกประชาชน กลไกเหลานั้น คือ การจัดการโดย
หนวยงานขางนอก (Externality) เพื่อประหยัดคาใชจายแทนที่ อปค. จะเปนผูด ําเนินการเองทุกอยาง
เชน ผลิตเอง บริการเอง ซึ่งเปนภาระมากเกินไป ฉะนั้นการคนควาหากลไกใหมๆ จึงจําเปนและกลไก
เหลานี้เคยพิสูจนมาแลววา ใชไดผลในตางประเทศ กลไกเหลานั้นไดแก การทําสัญญารับบริการกับ
หนวยงานภายนอก (Outsourcings) การทํางานรวมมือกันระหวางรัฐ-เอกชน (Partnership) การรับ
บริการจากบรรดาอาสาสมัคร (Volunteering) และการรวมมือเปนเครือขายในการใหบริการตางๆ
(Multiple networks)
วิธีการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ดวยการทําสัญญารับบริการจากหนวยงานทั้ง
ทางราชการ และทองถิ่น เอกชนภายนอก ซึ่งขณะนี้เปนที่นิยมทัง้ ระดับประทศและระดับนานาชาติ
เชน สถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยจํานวนมาก ใชวิธีจางบริษัทเอกชนใหจัดการทําใบอนุญาต
ตรวจลงตรา (Visa) สําหรับรัฐบาลนิยมใหหนวยราชการตางๆ จาง บริษัทเอกชนทําความสะอาดสถานที่
แทนที่หนวยงานนั้นจะจัดการเอง การจัดการเรื่องยามเฝาสถานที่ราชการ เปนตน และอีกวิธีหนึ่งคือ

การเชารถยนตตามระยะเวลาที่ตองการเปนตน บริการทํานองแนวเดียวกันนี้ อปท. อาจนําแนวความคิด
นี้นํามาปรับใชในการใหบริการแกประชาชน
โดยวิธีทําสัญญารับบริการจากหนวยงานภายนอก
(Outsourcings) ทั้งหนวยราชการและบริษัทเอกชน เชน บริการตางๆ ของอปค. ในเรื่อง ทะเบียน การ
เก็บภาษี การบํารุงรักษาบรรดาสาธารณูปโภค เปนตน ขณะนี้เราไดยินทองถิ่นในสหรัฐลมละลายหลาย
แหง เชน เมืองดีทรอย รัฐมชิแกน และอีกหลายเมืองกําลังจะลมละลาย เพราะรายไดไมพอกับคาใชจาย
ที่ตองจายเปนประจํา และตัวอยางเมืองเมยวูด (Maywood) รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐฯ ไมมีพนักงานรอบ
เมืองเลย แตทั้งหมดใชวิธีรับบริการโดยสัญญาจางทั้งสิ้น (Outsourcings) ไมวาจะเปนการใหบริการ
ดานตํารวจ ยาม การวางผังเมืองเพื่อตัดคาใชจายที่จําเปนตางๆ ปรับปรุงคุณภาพ การแกไขปญหาทุจริต
และหนีการลมละลายในที่สดุ
การรับบริการโดยจางหนวยงานภายนอกดําเนินการนี้ นอกจากจะ
กอใหเกิดประหยัดแลว ยังสามารถตรวจสอบความโปรงใสไดอยางดี นอกจากนั้นยังเปนการแยกผูผลิต
และผูรับบริการไดอยางดีและชัดเจน ตัวอยางทีม่ ีชื่อเสียงในการทําแนวความคิดทําสัญญา บริษัทเอกชน
มาทํางานใหแกราชการไดแก กรณีประเทศอินโดนีเซียที่จางบริษัทเอกชนมาทําหนาที่แทนเจาหนาที่ของ
กรมศุลกากร โดยใหเจาหนาที่ทั้งหมดไมตองปฎิบัตหิ นาที่ แตบริษัททําหนาที่แทนและผลปรากฎวา
สามารถทํารายไดใหมากกวาสมัยขาราชการทําหนาที่ ซึ่งเปนรูปแบบที่หลายประเทศนําไปปรับใชรวมทั้ง
ทองถิ่นดวย
กลไกที่เปนที่นิยมในการที่รฐั บาลและทองถิน่ นิยมนํามาใชในการใหบริการแกประชาชน
ในตางประเทศ คือ ความรวมมือระหวางรัฐ-เอกชน หรือหุนสวน (Partnership) หรือระหวางรัฐ-รัฐ
หรือ ผูเ กี่ยวของ กลาวคือ ความรวมมือระหวางรัฐ-เอกชน (Public – private partnerships) หรือ
ระบบ PPP. ตัวอยางที่เห็นไดชัดความรวมมือระหวาง รัฐ-เอกชนที่ชัดเจน ไดแก เรื่องการฝกอบรมดาน
ชาง โดยรัฐใหการศึกษาบางสวนและเอกชนไปดําเนินการฝกอบรมตอ เชน รัฐจัดการศึกษาดานอาชีวะ
2 ปแรก และอีก 2 ปในตางประเทศโดยเฉพาะภาคเอกชนจัดใหมาเรียนอีก 2 ป ไดแก บริษัทเอกชน
ของเยอรมนีเพื่อแกปญหาความสอดคลองและความตองการของตลาด สําหรับความรวมมืออีกรูปแบบ
หนึ่ง เกี่ยวกับการเปนหุน สวนกับชุมชน (Community Partnerships) ความรวมมือระหวางราชการกับ
องคกรไมหาผลประโยชนในชุมชนและเพราะสาเหตุความลมเหลวของทางราชการที่จําเปนจะตองขอ
ความรวมมือกับองคกรที่ไมหาผลกําไร เชน การจายคาทดแทนไมคุมคาบริการและการจัดการ การแกไข
สัญญาระหวางดําเนินการ การจายลาชา ความยุงเหยิงของสัญญา และความยุงเหยิงในเรื่องของงาน
ตัวอยางเชน ความรวมมือระหวางตํารวจรวมมือกับกลุมคนในพื้นที่ที่ประสงคจะลดอาชญากรรมและ
เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น ความรวมมืออีกรูปแบบหนึ่งคือ ความรวมมือระหวางหนวย
ราชการดวยกัน (Joined-up government) โดยรวมมือกันทั้งระดับแนวตั้งและแนวนอน อยางนอย
เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอนในทุกระดับชั้น เพื่อบรรลุนโยบายเดียวกัน อนึ่งความรวมมือในรูป
หุนสวนนี้เพื่อเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง นอกจากการทําสัญญากับเอกชนใหเขามาใหบริการแกประชาชน
อาสาสมัคร (Volunteering) เปนอีกกลไกหนึ่งที่นิยมใชในการใหบริการแกประชาชน
และชุมชน โดยเฉพาะในสาขาเกี่ยวกับบริการดานทรัพยากรมนุษย เชน การศึกษาสาธารณรูป
สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และการพักผอนหยอนใจ หรือแมแตบริการฉุกเฉิน เชน การดับเพลิง
สถานพยาบาล หลายกรณีเชน โครงการดานอาหาร ยาเสพติด สวัสดิการเยาวชน หองสมุด และ
การศึกษาพิเศษ งานเหลานนี้ตองอาศัยอาสาสมัคร (อส.) แทบทั้งสิ้น บริการอาสาสมัครที่เดนคือ เปน

บริการฟรีไมมีคาใชจาย ฉะนั้นทุกๆหนวยจึงนิยมใชบริการอาสาสมัคร ขณะนี้ทางราชการนิยมใชการ
ใหบริการผานอาสาสมัคร (อส.) แทบทุกกระทรวง ทบวง กรม เชน อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข อส.
สาธารณภัย และอส.อืน่ ๆ อีกมาก และในตางประเทศที่นิยมใช อส. คือ งานดานอุตสาหกรรมและการ
ดูแลสิ่งแวดลอมลอม และที่เดนการใชอาสาสมัครในสหรัฐ ตัวอยางการใชอาสาสมัครที่มีชื่อเสียงคือ
ออสเตรเลีย คือ สถานีดับเพลิงที่เอลเทม (Eltham) มีพนักงานรับเงินเดือน 16 คน และอาสาสมัคร
50 คน สําหรับไทยอาสาสมัครที่ควรนํามาใชใหเปนประโยชน เชน ผูสูงอายุที่ยงั มีสุขภาพดี อาจเชิญมา
เปนที่ปรึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรียกคลังสมอง และในตางประเทศใชอาสาสมัครดูแลแมน้ําลําคลอง
เปนผูชวยจราจร เปนตน
กลไกใหบริการแกประชาชนที่ อปท. จะไดนําไปปรับปรุงใชใหเหมาะกับสถานการณ
และสถานที่ไมวาจะเปนบริการที่ทําสัญญากับหนวยงานภายนอก การเปนหุนสวน และการใชกลไก
อาสาสมัคร ซึ่งรัฐบาลตองมีนโยบายที่ชัดเจนและพยายามออกกฎหมาย ขอบังคับใหเอื้ออํานวยตอการ
ใชกลไกดังกลาว รวมทั้งมีหนวยที่ทําหนาที่สงเสริม และ อํานวยความสะดวกใหใชบริการเหลานนี้ดวย
ความสะดวกและใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ

