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บทคัดยอ 
 บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาพัฒนาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออก (2) ศึกษารูปแบบความรวมมือตามกิจกรรมท่ีรวมกันทําภายในหนวยความรวมมือระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก โดยศึกษาใน 2 พ้ืนท่ี คือ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพผานการวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของและสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง กลุมตัวอยางประกอบดวย 

ผูบริหาร/ขาราชการสวนทองถิ่น นักวิชาการ และขาราชการกรมสงเสริมฯ จํานวนรวม 26 คน ผลการศึกษา พบวา ความ

รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี  เกิดจากการริเร่ิมโดยหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสาธิตและทดลองความรวมมือฯ   รูปแบบความรวมมือในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี

มีรูปแบบความรวมมือมีจุดรวมท่ีเหมือนกัน คือ การทํางานเพ่ือการบูรณาการการแผนพัฒนาทองถิ่น ผานการจัดตั้ง

คณะกรรมการกํากับดูแลและการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน และมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปนท่ีตั้งสํานักงาน 

ทําหนาท่ีบริหารเครือขายความรวมมือฯ และดําเนินกิจกรรมในโดยภาพรวม ตลอดจนใหการสนับสนุนงบประมาณและ

ชวยเหลือในกิจกรรมท่ีเกินกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง  สวนจุดท่ีแตกตาง คือ จังหวัดชลบุรี มีรูปแบบความ

รวมมือในลักษณะการบริหารงานรวมกัน พรอมกับแบงบทบาทหนาท่ีใหภาคีสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง

รับผิดชอบฝายงานตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนงาน แตความรวมมือของจังหวัดฉะเชิงเทรามิไดมีลักษณะดังกลาว 

คําสําคัญ: ความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนาการ  รูปแบบการทํางานรวมกัน 
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Abstract 
This article aims (1) To study the evolution of collaboration between local governments in the 

Eastern (2) To study a form of collaboration based activities together of Inter-local government 

cooperation in eastern areas in the study; Chachoengsao and Chonburi. Using the methodology of 

qualitative research through the analysis of documents and interviews with management / local 

government officials, academics and officials of the Department. The research findings show (1) The 

evolution of collaboration between local governments in Chachoengsao and Chon Buri. The initiative by 

external agencies as a demonstration area and experimental collaborations. (2) The form of 

collaboration in Chachoengsao and Chon Buri. There are various forms of collaboration. The same is to 

work for the integration of collaboration in the planning and development through the establishment of 

the commission and the exchange of experiences. The difference in Chon Buri is a form of partnership in 

a joint administration. 

Keyword: Inter-local government cooperation, Evolution, A Form of Collaboration 

 

บทนํา 
ประเทศไทยกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น (decentralization) เพ่ิมสูงขึ้นตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 และพ.ศ. 2550 ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทหนาท่ีเชิงภารกิจท่ีเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย ขณะท่ี

แนวทางการยุบรวมเกิดขึ้นไดยากดวยขอจํากัดตางๆ ดังงานศึกษาของนรนิติ เศรษฐบุตร (2545, น. (4-30) –(4-31) )  

เก่ียวกับความเปนไปไดในการยุบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในบริบทประเทศไทย พบวา มาตรการการยุบรวม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาดวยกันอาจประสบปญหาหลายประการ เชน ขัดผลประโยชนของผูนําทองถิ่น 

ประชาชนเล็งเห็นถึงความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของทองถิ่นขนาดเล็กและมีความใกลชิดกับประชาชนมากกวา 

และการยึดมั่นในเอกลักษณของทองถิ่นตนเอง เปนตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิดการสรางความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการทบทวนวรรณกรรม (วสันต เหลืองประภัสร, 2549; สาโรช คัชมาตย, 2550) พบวา 

เดิมมีการกลาวถึงองคกรความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปรากฏหมายการปกครองทองถิ่น 3 ฉบับให

สามารถรวมมือกันและจัดตั้งองคกรความรวมมือท่ีมีฐานะเปน“นิติบุคคล” ทางกฎหมายมหาชน  ไดแก พ.ร.บ. เทศบาล 

พ.ศ. 2496 (มาตรา 58) ในการจัดตั้งสหการไดมีความคลายคลึงกับกรณีของฝร่ังเศส ซ่ึงเปนความรวมมือขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตสองแหงขึ้นไปมารวมกันจัดบริการสาธารณะ โดยเร่ิมมีความรวมมืออยางเปนทางการผาน

กฎหมายเก่ียวกับเทศบาล ค.ศ. 1890 จํานานวัตถุประสงคความรวมมืออาจเปนเฉพาะอยางหรือหลายอยางก็ได 

นอกจากน้ี กรณีของประเทศไทยมี  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (มาตรา 69) ไดวางหลักการให

เมืองพัทยาสามารถจัดตั้งองคกรความรวมมือกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นได และกรณี พ.รบ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (มาตรา 94) ท่ีวางหลักการใหกรุงเทพมหานครสามารถรวมมือ

กับสวนราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งสหการได อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ

พบความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียง 1 แหงเทาน้ัน (คมกฤช อาภารัตนวิไล, 2539 , น. 59) และ

ปจจุบันยกเลิกไปแลว ขอสังเกตคือ องคกรสหการไมไดมีการระบุไวใน พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
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พ.ศ. 2537 และพ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ท้ังน้ี มีเหตุผลหลายประการท่ีไมสามารถจัดตั้งสหการได 

อาทิ ขอจํากัดทางดานกฎหมาย ทําใหสหการเทศบาลจํากัดเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลเพียง

อยางเดียว ปญหาดังกลาวไดนําไปสูการกําหนดความเปนไปไดมากขึ้นเมื่อมีการออก พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ตาม มาตรา 21 วรรค 2 ไดเปดชองใหสามารถกระทําไดโดยไมระบุเง่ือนไขหรือขอจํากัดมาก

นัก (สาโรช คัชมาตย, 2550, น. 52-78)  

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกของไทย มีความสําคัญฐานะตอเศรษฐกิจท้ังในระดับสากลและภูมิภาคอาเซียน เพราะ

มีเสนทางการคมนาคมขนสงสําคัญตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจดานใต (Southern Economic Corridor: SEC) 

(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (สํานักอาเซียน), 2550, น.15) และเปนพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมสําคัญของ

ประเทศผานแผนการพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board) ตั้งแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา มี

การพัฒนาระบบโครงสรางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ การสงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิพิเศษตางๆ การพัฒนา

ทาอากาศยานเชิงพาณิชย การปรับภูมิทัศนการทองเท่ียว และงานดานชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอื่นๆ เปนตน 

พรอมกับเรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม ระบบชุมชนเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และการเคลื่อนยายประชากรและครอบครัวจากกรุงเทพฯ และภาคอื่นๆ เขามาทํางานและอยูอาศัยอยางถาวร 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ี, 2558, 

www.manopkong.tripod.com/data/data1.htm.) 

ในปจจุบันยังไมมีรายงานการศึกษาเก่ียวกับความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิงลึกใน

ภูมิภาคเดียวกัน ในพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกของไทยในชวงสี่ทศวรรษท่ีผานมา ไดเกิดความทาทายและการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเท่ียว การยายถิ่นฐานของอันเปนลักษณะของการขยายตัวของ

เมือง (urbanization) ทําใหพ้ืนท่ีดังกลาวตองเผชิญกับสภาพปญหาของความแออัด มลพิษ ความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอม การเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและนํ้าเสีย การร่ัวไหลและแพรกระจายของมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม และ

เผชิญผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝงทะเล การลดลงของความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปนตน ปจจัยดังกลาวน้ี ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองผสานความ

รวมมือ สรรพกําลังและทรัพยากรตางๆ ภายใตรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมกันแบบเครือขายเพ่ือจัดการ

และเตรียมความพรอมมากย่ิงขึ้น ขณะท่ีภาพรวมของประเทศไทยตางมีแนวโนมความเปนเมืองสูงขึ้น (เอนก เหลา

ธรรมทัศน  (สํ านักข าวอิสรา, 2559, http://www.isranews.org/isranews-article/item/45253-fued_23154.html) 

เชนเดียวกับภาคตะวันออก การศึกษาในภูมิภาคดังกลาว จึงมีประโยชนใหพ้ืนท่ีอื่นๆ ไดศึกษาเรียนรู และนํามาสราง

มาตรการเตรียมความพรอมตอไป 

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงใครสนใจศึกษาเก่ียวกับ ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออก โดยมุงความสนใจเก่ียวกับ (1) การศึกษาพัฒนาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก (2) การศึกษารูปแบบความรวมมือตามกิจกรรมท่ีรวมกันทําภายในหนวยความรวมมือ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบความรวมมือตามกิจกรรมท่ีรวมกันทําภายในหนวยความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
1. แนวคิดความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1 ความหมายของความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Inter-local Government Cooperation) หมายถึง 

การท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตสองแหงขึ้นไป รวมมือกันในการดําเนินกิจการใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการ ซ่ึง

กิจการน้ันอาจเปนกิจการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหน่ึงไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพังหรือหาก

ดําเนินการได ก็ตองอาศัยทรัพยากรตาง ๆ เปนจํานวนมาก อันเปนภาระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน โดยลักษณะ

ของความรวมมือน้ีอาจเปนไปในลักษณะของความรวมมือผานการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือในลักษณะขององคกรความรวมมือท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได (กรมสงเสริมการปกรองสวน

ทองถิ่น, 2551, น.2) อยางไรก็ตาม บางกรณี นิยามดังกลาวยังหมายรวมไปถึงการรวมมือท่ีไมจํากัดเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (Local Governments) ซ่ึงเปนสถาบันการปกครองของรัฐเพียงภาคสวนเดียวเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการเขา

รวมกับภาคสวนอื่น เชน ภาคธุรกิจ (Private Sector) ภาคประชาสังคม (Civil Society) และองคกรท่ีไมใชรัฐอื่นๆ เปนตน 

(Osterrieder, 2006, p. 12) 

 1.2 รูปแบบความรวมมือฯ: การจําแนกโดยยึดกิจกรรมท่ีจัดกระทํารวมกันของภาคีสมาชิก 

  รูปแบบหรือลักษณะความรวมมือท่ีแตกตางกันมีนัยสําคัญหลายประการ  ในแงหน่ึงน้ันอาจมอง

ไดวารูปแบบเหลาน้ันเปนผลผลิตของบริบทสภาพแวดลอมภายนอก (External Factors) เชน กฎหมายของรัฐ 

ขอจํากัด โอกาส หรือมาตรการจูงใจ สภาพปญหา ความตองการ  ขณะเดียวกัน รูปแบบของความรวมมือท่ีแตกตาง

กันอาจเปนผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากสภาพภายใน (Internal Factors) เชน ภารกิจ เปาหมาย ประสบการณ องคความรู 

หรือกลยุทธของสมาชิก วิสัยทัศน และขอจํากัดบางประการเชนกัน โดยท่ัวไปความรวมมือในรูปแบบท่ีไมเปน

ทางการ (Informal Type) ระดับต่ําท่ีสุด เรียกวา “Handshake Agreements” มีความย่ังยืนนอยกวาความ

รวมมือในรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal Type) (Governor's Centre For Local Government Services, 

2002, pp.7-8) เชน บริษัท หรือสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ในท่ีนี้ ผูวิจัยไดจําแนกประเภทความรวมมือ

โดยยึดตามกิจกรรมรวมกันขององคกรความรวมมือ (Organizational Modalities) หลักเกณฑน้ีจะพิจารณาความ

แตกตางกันของรายละเอียดกิจกรรม/กระบวนการทํางานรวมกันขององคกรความรวมมือ ซ่ึงสามารถแบงออกได 8 

ประเภท (Osterrieder, 2006,  pp.19-26) ไดแก  

  1) การรวมกันจัดบริการสาธารณะ (Joint-Service Provision) เปนการจัดตั้งหนวยบริการ

เฉพาะผานบันทึกขอตกลงความรวมมือ เพ่ือแกไขปญหาศักยภาพไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 
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  2) การบริหารงานรวมกัน (Joint Administration) การบริหารจัดการรวมกันเฉพาะอยาง เชน 

ทรัพยากรมนุษย การเงิน และการจัดซ้ือ มีสํานักงานรวมกันหรือใชของสมาชิกหนวยหน่ึงๆ และมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมกํากับดูแล 

  3) การบูรณาการความรวมมือเพ่ือการวางแผนและพัฒนา (Joint Planning and Development) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกรวมกันประเมิน วางแผน วิเคราะห และกําหนดทิศทางการพัฒนารวมกันเพียงดาน

หน่ึงหรือหลายดาน 

  4) การจัดซื้อการบริการ (Purchase of Services) เปนการซื้อขายบริการระหวางกัน โดยมีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงหน่ึงทําหนาท่ีขายบริการใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆ โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม

จากหนวยงานผูใชบริการ 

  5) การลงทุนรวมกัน (Joint Funding of Investments) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันระดม

งบประมาณเพ่ือใหเพียงพอกับบริการสาธารณะท่ีตองลงทุนสูง เชน การจัดซื้อรถแบ็คโฮ รถบัสโรงเรียน โดยสวนใหญ

อํานาจตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะแตกตางกันตามสัดสวนการลงทุน  

  6) การรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ (Exchange of Experience) เปนการปรึกษาหารือรวมกัน 

การสนับสนุนเชิงเทคนิค รูปแบบการทํางาน องคความรู ทักษะ ขอมูล ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  7) การรวมกันจัดตั้งหนวยการปกครองทองถิ่นระดับใหม (Creation of a New Tier of 

Government) เปนการสรางหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบใหม อยูระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง

กับราชการสวนภูมิภาคหรือมลรัฐ ภาคีสมาชิกจะถายโอนอํานาจหนาท่ีบางประการใหหนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นใหมทํา

หนาท่ีแทนตนเอง 

  8) ความรวมมือหลายรูปแบบ (Multiple Modalities) เปนการนําตัวแบบตางๆ ในขางตนมา

ผสมผสานรวมกัน  ซึ่งสมาชิกตองมีความยืดหยุนและใจกวางเพียงพอตอการทํางานท่ีหลากหลาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

รวมกัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาใชระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคนควาจากเอกสาร 

(Documentary Research) เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ เอกสารราชการ เอกสารเผยแพรของ

หนวยงาน เอกสารบันทึกรายงานการประชุม หนังสือพิมพ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ฯลฯ เพ่ือใชในการ

เปนแนวทางสรางเคร่ืองมือในการศึกษาภาคสนาม และเปนขอมูลประกอบการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ควบคู

กับการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured 

Interviews) เพ่ือทําการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของสําคัญ (Key Informants) 3 กลุม ไดแก 1) กลุม

ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น รวมจํานวน 

20 คน 2) กลุมขาราชการและอดีตขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม

ความรวมมือฯ จํานวน 3 คน และ 3) กลุมนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีประสบการณการศึกษาความรวมมือฯ จํานวน 

3 คน รวมจํานวน 26 คน สวนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ท้ังเอกสาร
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จากและการสัมภาษณ จะนํามาเรียบเรียงเพ่ือวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) การวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descript Analysis) และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพ่ือหาจุดรวมและขอแตกตาง

ในแตละประเด็นกรณีศึกษาตอไป   

 การพิจารณาเลือกกรณีศึกษาความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  ผูวิจัยใช

วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองตน 4 ประการ คือ  

1)  มุงเนนเฉพาะความรวมมือท่ีเปนทางการ (Formal Type)  2)  ความแตกตางเชิงรูปแบบขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคีสมาชิก 3) สภาพแวดลอมการเมืองทองถิ่น (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2553, น. 184-209) และ 4) สภาพทาง

เศรษฐกิจสังคม  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การพิจารณาหลักเกณฑเลือกพื้นท่ีจังหวัดและหนวยความรวมมือเพ่ือศึกษาวิจัย 

จังหวัด รูปแบบ/

ระดับชัน้

ทองถิ่น 

สภาพแวดลอม (environment) ภาคีภาคสวน 

(ตามเอกสาร) 

หนวยความรวมมือฯ 

การเมือง สังคมเศรษฐกิจ 

ฉะเชิงเทรา - ทางการ  

- ความรวมมือ

ระหวาง อบจ.-

เทศบาล-อบต.) 

สองขั้วอํานาจ 

(ตระกูลฉายแสง-

ตระกูลตันเจริญ) 

กึ่งอุตสาหกรรม

กึ่งเกษตรกรรม 

- อปท. 

- ราชการสวนภูมภิาค 

 

ศูนยความรวมมือ

ระหวางทองถิ่นดาน

การสงเสริมการ

ทองเท่ียวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี - ทางการ  

- ความรวมมือ

ระหวาง อบจ.-

เทศบาล-อบต 

และเมืองพัทยา 

ขั้วอํานาจเดียว 

(ตระกูลคุณปลื้ม) 

อุตสาหกรรม - อปท. 

- ราชการสวนภูมภิาค 

- สถาบันวชิาการ 

- หนวยงานระหวาง

ประเทศ 

- สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร

ชายฝ งแบบบูรณา

การ จั งหวั ดชลบุ รี 

(IMC ชลบุรี) 

 

ผลการศึกษา 

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ืจัดบริการสาธารณะใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออก จําแนกออกตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 พัฒนาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

1. พัฒนาการของศูนยความรวมมอืระหวางทองถิ่นดานการสงเสริมการทองเท่ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ศูนยความรวมมือฯ ดําเนินกิจกรรมบริการสาธารณะดานการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนหนวยความรวมมือนํารองภายใต “โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ” เกิดจากการผลักดันของคณะท่ีปรึกษาซ่ึงประกอบดวย 3 หนวยงาน คือ กรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วัตถุประสงคของโครงการดังกลาวเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ท่ีมีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนแกนหลักภายใตบริบททองถิ่นไทย  มีการลงนามความรวมมือในรูปแบบ

เอกสารบันทึกความเขาใจ (MOU) เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พันธกิจของศูนยความรวมมือฯ มี 4 ขอ 

ไดแก 1) ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 2) การสรางเสนทางเครือขายและกิจกรรมการทองเท่ียว 3) การฟนฟูปรับปรุง

ทรัพยากรการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาและความย่ังยืน และ4) การเตรียมความพรอมในการใหบริการและดูแลความ

ปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 

 ระยะแรก มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางเขารวมเปนภาคีสมาชิกกับทางองคการบริหารสวน

จังหวัดฉะเชิงเทราเพียง 6 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลเทพราช 

เทศบาลตําบลบางคลา เทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต องคการบริหารสวนตําบลบางแกว องคการบริหารสวนตําบล

บางตลาด ภายหลังการลงนามไดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกแหงแสดงเจตจํานงเขารวม คือ องคการบริหาร

สวนตําบลสองคลอง เน่ืองจากเห็นวาการเขารวมดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ี สงผลใหการขับเคลื่อนงานในระยะแรก มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมเปนสมาชิกจํานวน 7 แหง ซึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางแตละแหงตางมีแหลงทองเท่ียว ทรัพยากรการทองเท่ียวอื่น ๆ อยูเดิม 

 ระยะท่ีสอง การขับเคลื่อนงานศูนยความรวมมือฯ (พ.ศ. 2553-2556) ซ่ึงมีความสําคัญตอการดํารงอยู

และโอกาสในการแสวงหาเครือขายสมาชิก หากการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผลงานเปนท่ี

ประจักษ ท้ังน้ี การขับเคลื่อนงานในระยะน้ี ชวงแรกมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหสมาชิกไดมีโอกาสจัดเตรียมสถานท่ี

ในพ้ืนท่ีของตนเอง และมีการประชุมรวมกันในลักษณะ “การประชุมสัญจร” และการทํากิจกรรมรวมกันของผูนํา

และเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกอยางสม่ําเสมอ  

 ระยะท่ีสาม: การขยายภาคีสมาชิกและขับเคลื่อนงานตอเน่ือง (พ.ศ. 2557-2560) เมื่อการขับเคลื่อน

ความรวมมือในระยะกอนหนาเห็นผลงานเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในนามศูนยความรวมมือฯ ได

มีการจัดทําหนังสือเชิญชวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางในจังหวัดฉะเชิงเทรา เขารวมเปนภาคีสมาชิก

ตอมาไดมีการลงนามเพ่ือดําเนินกิจกรรมระยะท่ีสอง เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2557 เพ่ือขยายระยะเวลาดําเนินการ

ตอไปอีก 3 ป คือ ระหวางป พ. ศ. 2557 ถึง 2560 โดยมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมลงนามในบันทึก

ขอตกลง จํานวน 18 แหง และภายหลังเขารวมเพ่ิมเติม 1 แหง รวมจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น 19 แหง การขับเคลื่อนความ

รวมมือในระยะน้ี พบวา ไมแตกตางไปจากการขับเคลื่อนงานในระยะกอนหนามากนัก กลาวคือ สมาชิกศูนยความ

รวมมือฯ ยังคงเนนการทํางานภายใตบริบทความเหมาะสมของทองถิ่นแตละแหง ซ่ึงหากภารกิจในภาพรวมหรือเกิน

กวาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง จะเปนบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เขาไปสนับสนุนงบประมาณ หรือใหความชวยเหลือดานตางๆ และบางคร้ังขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริม

การทองเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. พัฒนาการของโครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ จังหวดัชลบุรี 

 โครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี (Integrated Coastal Management of 

Chonburi) เปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อนงานโดยองคปกครองสวนทองถิ่นภายใตโครงการสรางพันธมิตรในการ

จัดการสิ่งแวดลอมแหงทะเลเอเชียตะวันออก(Partnerships in Environmental Management for the Seas of 

East Asia: PEMSEA) ซ่ึงเปนหนวยงานระหวางประเทศทําหนาท่ีดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงในระดับ

ภูมิภาค เกิดขึ้นจากความรวมมือของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility: GEF) โครงการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Program: UNDP) และองคการทางทะเลระหวาง
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ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) PEMSEA จึงเปนสรางกลไกเครือขายระดับภูมิภาค 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 ประเทศ ปจจุบันโครงการ ICM ไดสรางพันธมิตรและมีการขับเคลื่อนไปแลวในพ้ืนท่ีกวารอยละ 

14 ซ่ึงมีเปาหมายท่ีรอยละ 25 ภายในป ค.ศ. 2021 การขับเคลื่อนงานโครงการอยูภายใตมโนทัศนของบูรณาการ

เพ่ือการบริหารจัดการรวมกันหลายภาคสวน (Integrated management approach) ท้ังน้ี โครงการจัดการชายฝง

ทะเลแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี สามารถแบงชวงพัฒนาการออกไดเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะท่ี1 การกอตัวเครือขายและเปนพ้ืนท่ีโครงการสาธิต (พ.ศ. 2543-2547) ชวงริเร่ิม กรมเจาทา 

กระทรวงคมนาคม เปนหนวยงานประสานงาน (Focal Point) กับ PEMSEA เร่ืองความปลอดภัยทางทะเล (ตอมา

ในป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนบทบาทเปนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) ในประเทศไทยพ้ืนท่ีสาธิตเพ่ือการ

ขับเคลื่อนงานน้ัน กรมเจาทาและกระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเปนพ้ืนท่ีสาธิต 

(Demonstration Area) ดวยเหตุผลเร่ืองศักยภาพและประสบการณการทํางานดานสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีมีความโดดเดนมากอนหนาสวนหน่ึง ในระหวางป พ.ศ. 2543-2544 ไดมีกระบวนการเจรจา 

ประสานงาน และปรึกษาหารือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ กรมเจาทา กรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี 

หนวยงานราชการสวนภูมิภาค ผูแทนจาก PEMSEA และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัดชลบุรีไดเรียก

ประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการขับเคลื่อนงานดานสิ่งแวดลอมมากอนหนา คือ เทศบาลเมืองศรีราชา 

รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นท่ีมีศักยภาพสวนหน่ึง และในท่ีสุดผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 5 แหง ตัดสินใจเขารวมเปนพ้ืนท่ีสาธิต ไดแก เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลตําบล

แหลมฉบัง เทศบาลตําบลเกาะสีชัง และเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ จนกระท่ังมีการลงนามในบันทึกขอตกลง

รวมกันระหวาง จังวัดชลบุรี กับ PEMSEA ในป พ.ศ. 2544 โดยมีผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนผูลงนามแทนในนาม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองจากกฎหมายไมไดใหอํานาจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถลงนามใน

สนธิสัญญาหรือขอตกลงทางกฎหมายกับหนวยงานระหวางประเทศไดโดยตรง สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคี

สมาชิกไดลงนามในฐานะสักขีพยาน   

 ระยะท่ี 2 การรับรองแผนยุทธศาสตร และขยายเครือขาย (2548-2553) ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนิน

โครงการพ้ืนท่ีสาธิต ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลงเรียบรอยแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 

แหงดังกลาว จึงไดมีการลงนามรวมในกันใน “หนังสือรับรองยุทธศาสตรการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ 

จังหวัดชลบุรี” ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เพ่ือนําแนวทางการพัฒนาของ PEMSEA สูการประยุกตและนํามาใช

กําหนดเปนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบูรณา

การรวมกัน ประกอบดวย 1) การใหขอมูลขาวสารเพ่ือสรางความตระหนักและเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษและ

ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและสังคม 3) การ

บรรเทาและปกปองระบบนิเวศวิทยา ความเสี่ยงตอผลกระทบท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 

และการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีไมสมดุล และ4) การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเดิม  

 ระยะท่ี 3 การขับเคลื่อนตอเน่ืองและเปนตนแบบสําหรับพ้ืนท่ีอื่น (พ.ศ.2554-ปจจุบัน) เพ่ือรองรับ

ยุทธศาสตรการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ยังคงมีการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมแผนงานและ

ประเมินผลประจําป โดยใชงบประมาณของแตละทองถิ่นออกแบบโครงการและกิจกรรมใหมีความสอดคลองกันผาน
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แผนพัฒนาทองถิ่นแตละแหง สวนการบริหารโครงการในภาพรวมใชงบประมาณในการขับเคลื่อนจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในป พ.ศ. 2551 มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเปนผูจัดการโครงการ โดยมี

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเปนท่ีตั้งของสํานักงานโครงการฯ และกองเลขานุการโครงการฯ ปจจุบัน

โครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีเปนพ้ืนท่ีตนแบบ และมีการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

ของประเทศไทยทุกจังหวัด โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหนวยงานใหการสงเสริม ปจจุบันอยูระหวาง

การเตรียมเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือขยายออกไปสูสี่จังหวัดชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

ไดแก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  

 

ตอนท่ี 2 ศึกษารูปแบบความรวมมือตามกิจกรรมท่ีรวมกันทําภายในหนวยความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

1. รูปแบบความรวมมือตามกิจกรรมท่ีรวมกันทําของศูนยความรวมมือระหวางทองถิ่นดานการ

สงเสริมการทองเท่ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ศูนยความรวมมือฯ มีลักษณะการดําเนินกิจกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร และทิศทางการดําเนิน

กิจกรรมดานการทองเท่ียวรวมกันระหวางภาคีสมาชิก โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับบน (Upper Tier) เปนผูทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน (Coordinator) และผูอํานวยความ

สะดวก (Facilitator) ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือบูรณาการแผนงานใหแตละทองถิ่นมีความสอดคลองเปนในทิศทาง

เดียวกับวัตถุประสงคและภารกิจของศูนยความรวมมือฯ ท้ังน้ี บุคลากร งบประมาณ พัสดุและครุภัณฑตางๆ ในการ

ดําเนินการเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแบงบทบาทหนาท่ีระหวางสมาชิก ดังน้ี 

 1) ดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียว หากเปนกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในภาพรวมหรือเกิน

กวาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง จะเปนบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เชน การทําปายบอกทางแหลงทองเท่ียว การจัดจางรายการโฆษณาทางโทรทัศน การจัดทําแผนพับหรือคูมือการ

ทองเท่ียว และการจัดทําแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองอาศัยงบประมาณ

คอนขางสูง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางยังสามารถประชาสัมพันธการทองเท่ียวตามศักยภาพและความ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมท้ังสามารถขอรับการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธในรูปแบบสิ่งของ เชน แผนพับ หรือ

คูมือการทองเท่ียว เปนตน 

 2) ดานการสรางเครือขายเสนทางการทองเท่ียว หากเปนการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน เชน สะพาน 

ถนน ท่ีเกินกวาศักยภาพ หรือเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีจะเปนบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางสามารถจัดทําไดเองก็ไมจําเปนตองขอการสนับสนุนองคการบริหาร

สวนจังหวัด 

 3) ดานการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว พบวา กิจกรรมการทองเท่ียวของสมาชิกศูนยความรวมมือฯ มี 

3 ลักษณะ ไดแก 1) กิจกรรมท่ีใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทราเพียงแหงเดียว 2)  กิจกรรม

ท่ีใชงบประมาณของสมาชิกแตละแหง และ 3) กิจกรรมท่ีใชงบประมาณของสมาชิกและรับการอุดหนุนเพ่ิมเติมจาก

องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดําเนินการในนามศูนยความรวมมือฯ บอยคร้ังพบวา ผูบริหารและ

บุคลากรไดเขารวมกิจกรรมในพ้ืนท่ีสมาชิกอื่นๆ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถือเปนการติดตามผลการ
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ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานของศูนยความรวมมือฯ พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

 4) ดานการฟนฟูแหลงทองเท่ียว พบวา การฟนฟูแหลงทองเท่ียวโดยท่ัวไปหากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับลางไมมีศักยภาพเพียงพอ จะเปนบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากน้ี  องคการบริหาร

สวนจังหวัดไดเสนอขอใหมีการจัดสรรงบประมาณกับสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาคในบางกรณี เชน การเขียนโครงการเสนอจัดทํารานคาชุมชนวัดโพรงอากาศในพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลโพรงอากาศ เปนตน 

 5) การเตรียมความพรอมการใหบริการและดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว พบวา ศูนย

ความรวมมือฯ ไดมีการตกลงรวมกันใหเปนบทบาทหนาท่ีของสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางแตละ

แหงทําหนาท่ีดังกลาว โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตนเองเปนสําคัญ 

 หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดการจําแนกประเภทโดยยึดตามกิจกรรมรวมกันขององคกรความรวมมือ 

พบวา ในภาพรวมน้ัน ศูนยความรวมมือฯ ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือจัดบริการสาธารณะ

ในรูปแบบผสมผสานหรือหลากหลายรูปแบบ (Multiple Modalities) ระหวางการบูรณาการความรวมมือเพ่ือการ

วางแผนและพัฒนา (Joint Planning and Development) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวมกันประเมิน 

วางแผน วิเคราะห กําหนดแผนยุทธศาสตร และตัดสินใจรวมกัน มีการมอบหมายใหบุคลากรฝายพัฒนาและสงเสริม

การทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวดฉะเชิงเทรา ทําหนาท่ีบริหารเครือขายความรวมมือฯ และองคการบริหาร

สวนจังหวัดยังมีหนาท่ีใหการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงทองเท่ียว และกิจกรรมท่ีเกินกวาศักยภาพ

ของสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง  นอกจากการบูรณาการความรวมมือเพ่ือการวางแผนและพัฒนา

แลว พบวา ความรวมมือมีกิจกรรมการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ (Exchange of Experience) ผานเวที

การประชุม การทํากิจกรรมรวมกันของภาคีสมาชิก และเอกสารตางๆ แตการแลกเปลี่ยนองคความรู ยังมิไดมีการ

จัดทําระบบการจัดการองคความรูโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเทาท่ีควร มีเฉพาะการไหลเวียนของ

ขอมูลผานเอกสารการประชุม  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร และเว็บไซดสื่อสังคมออนไลนท่ี

เทาน้ัน ท้ังท่ีระบบการจัดการองคความรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญตอการแนวทางการพัฒนาท่ี

เหมาะสมและเพ่ิมขีดความสามารถของศูนยความรวมมือฯ ไดมากย่ิงขึ้น   

 2. รูปแบบความรวมมือตามกิจกรรมท่ีรวมกันทําของโครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ 

จังหวัดชลบุรี 

  แนวคิดการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ (Interbred Coastal Management Approach: 

ICM) เปนแนวคิดท่ีโครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีนํามาปรับใช ท้ังยังเปนแนวคิดพ้ืนฐาน

ของยุทธศาสตรการจัดการชายฝงทะเลในเอเชียตะวันออก (SDS-SEA) ท่ี PEMSEA นํามาใชในการขับเคลื่อนงานใน

ระดับทองถิ่นและภาคสวนอื่นๆ หากพิจารณาตามแนวคิดกลไกการออกแบบกิจกรรมรวมกันอยางคราวๆ จะพบวา 

เปนการบูรณาการความรวมมือเพ่ือการวางแผนและพัฒนา (Joint Planning and Development) เทาน้ัน แตเมื่อ

พิจารณารายละเอียด ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา เครือขายมีองคประกอบกิจกรรมท่ีซับซอน และมีความหลากหลาย

คอนขางสูง โดยเฉพาะการบูรณาการแนวทางการพัฒนารวมกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแนวคิดการจัดการ

ชายฝงทะเลแบบบูรณาการและยุทธศาสตร (SDS-SEA) มาปรับใชในแผนยุทธศาสตรสามป และหน่ึงป เพ่ือแปลงสู

แผนการปฏิบัติ และมีการออกแบบกลไกการทํางานรวมกันไมเฉพาะองคปกครองสวนทองถิ่นเทาน้ัน หากแตไดมี
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การระดมสรรพกําลังจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยคํานึงถึงบทบาทหนาท่ีและภารกิจท่ีแตกตางกัน ทําใหกลการทํางาน

มีท้ังองคประกอบท่ีเปนหนวยงานของรัฐในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาคเขามากํากับดูแลการขับเคลื่อนงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูทําหนาท่ีอาํนวยความสะดวก กํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา และกําหนดแนว

ทางการดําเนินโครงการ ขณะเดียวกันจากบริบทดานภูมิศาสตรกายภาพท่ีการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนสินคา

สาธารณะท่ีไมสามารถจัดการโดยหนวยงานของรัฐหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเพียงลําพังได จําเปนตองบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการภาคสวนและพ้ืนท่ี (Cross Areas and Sectors) เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมดังกลาวเกิดความเปนเอกภาพ (Unity) รวมท้ังเกิดประสิทธิภาพและและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

  ขณะเดียวกัน พบวา การออกแบบโครงสรางกลไกการทํางานมีลักษณะการแบงบทบาทหนาท่ีและ

บริหารงานรวมกัน (Joint Administration) ไมเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหน่ึงทําหนาท่ี

ประสานงานหรือหนวยธุรการ แตจะมีการแบงฝายตางๆ และพิจารณาแบงบทบาทหนาท่ีใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงหน่ึงเปนหัวหนาฝายในลักษณะของหนวยงานประสาน (Node) รับผิดชอบ และมีหนวยงานสมาชิก

จํานวนหน่ึงเปนทีมบริหารงานรวมกันในแตละฝาย ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผูบริหาร

ทองถิ่นแตละแหง นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมประจําปไมเฉพาะระหวาง

สมาชิกในจังหวัดชลบุรีดวยกันเทาน้ัน แตมีการเดินทางเพ่ือไปรวมศึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูลตางพ้ืนท่ีและเวที

ตางประเทศในฐานะหุนสวนหน่ึงของเครือขาย PEMSEA เปนประจําทุกปอีกดวย บางกรณีมีกิจกรรมรวมคิดรวมทํา

ระหวางสมาชิกและภาคสวนอื่นๆ ไมเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาน้ัน ดังน้ัน จึงถือไดวาโครงการฯ เปน

ความรวมมือประเภทหลายรูปแบบ (Multiple Modalities) และมีความสลับซับซอนมากกวากรณีศูนยความรวมมือฯ 

(ฉะเชิงเทรา) คอนขางมาก อยางไรก็ตาม โครงการฯ ยังไมมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศและยกระดับเปน

การจัดการองคความรู (Knowledge Management) เพียงแตเปนการรวบรวมแผนยุทธศาสตรและผลการประเมิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเขามาไวดวยกัน ซ่ึงคลายกับศูนยความรวมมือฯ (ฉะเชิงเทรา) 

  

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 หากพิจารณาเชิงเปรียบเทียบถึงรูปแบบความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ัง 2 แหง พบวา กรณี

ของศูนยความรวมมือระหวางทองถิ่นดานการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจัดการชายฝงทะแล

แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ถือไดวามีลักษณะท่ีหลากหลายหรือผสมผสานตัวแบบ (Multiple Modalities) แตเมื่อ

พิจารณาเชิงลึก พบวา ท้ังสองกรณีมีลักษณะการทํางานคลายคลึงและแตกตางกันดังน้ี รูปแบบกิจกรรมท่ีคลายคลึงกัน 

ประการแรก ท้ังสองกรณีทํางานเพ่ือบูรณาการความรวมมือเพ่ือการวางแผนและพัฒนา (Joint Planning and 

Development) เพียงแตโครงการจัดการชายฝงทะแลฯ นําแนวทางปฏิบัติระดับสากล (Intergrade Coastal 

Management: ICM , Sustainable Development: SD และยุทธศาสตร SDS-SEA) มาประยุกตใชในระดับพ้ืนท่ีและ

สมาชิกภายใตหลักการ Think Globally, Act Locally หรือ TGAL ขณะท่ีศูนยความรวมมือระหวางทองถิ่นดานการ

สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทราเปนการกําหนดทิศทางระดับจังหวัดผานการประชุมปรึกษาหารือระหวางกันของ

สมาชิก และท้ังสองกรณีจะนําไปสูการบรรจุในแผนพัฒนาระยะ 3 ป และ 1 ป ประการท่ีสอง ท้ังสองกรณีมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณ (Exchange of Experience) ระหวางกันผานเวทีการประชุมปรึกษาหารือ การรวม

กิจกรรมระหวางพ้ืนท่ี การจัดทําแผนงานรวมกัน แตโครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการชลบุรีมีการรวมกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานไมเฉพาะในพ้ืนท่ีสมาชิกหรือตางจังหวัดเทานั้น แตกลไกของ PEMSEA ไดเปดโอกาสให

ผูบริหารและเจาหนาท่ีทองถิ่นภาคีสมาชิกไดมีโอกาสเดินทางไปในประเทศตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของ PEMSEA Network of 

Local Governments หรือ PNLG  ซ่ึงมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการประชุมแตละป ทําใหสมาชิกเปด

วิสัยทัศนและทราบถึงนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมใหมๆ เขามาขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี แตท้ังสองความรวมมือฯ ยังไมไดมี

การใชประโยชนจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 สวนประเด็นเร่ืองความแตกตางในรูปแบบกิจกรรมท่ีกระทํารวมกัน แมท้ังสองความรวมมือจะมีการจัดตั้งหนวย

บริหารงานระหวางสมาชิกหรือเปนหนวยธุรการเครือขายในรูปแบบของศูนยและสํานักงานท่ีไมมีสภาพเปนนิติบุคคล

เหมือนกัน แตมีความแตกตางในดานการจัดการบุคลากรสําหรับบริหารงานภารกิจขององคกรความรวมมือท่ีจัดตั้งขึ้น 

กลาวคือ ศูนยความรวมมือระหวางทองถิ่นดานการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายใหสมาชิกแหงหน่ึง 

(ในท่ีน้ีคือ ฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา) ทําหนาท่ีดังกลาว

แตเพียงแหงเดียว บุคลากร และงบประมาณในกิจกรรมลวนมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสําคัญ ขณะท่ีโครงการ

จัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการชลบุรี ไดมีการออกแบบสํานักงานบริหารโครงการฯ มีการแบงฝายตางๆ เพ่ือรับผิดชอบ

บทบาทหนาท่ีแตกตางกัน และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน กอง

เลขานุการโครงการเปนบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเปนหัวหนา

คณะทํางาน  ฝายติดตามและประเมินผลมีเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองชลบุรีเปนหัวหนาและใหเจาหนาท่ีทองถิ่นอื่นๆ จํานวน

หน่ึงเปนสมาชิกในทีม เปนตน โครงการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการชลบุรีจึงมีลักษณะการบริหารงานรวมกัน (Joint 

Administration) ในดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณในการบริหารกิจการของสํานักงานสวนหน่ึงมาจาก

องคการบริหารสวนจังหวัดเชนเดียวกับศูนยความรวมมือดานการทองเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา แตมีความแตกตางท่ีมี

บางสวนไดรับการอุดหนุนผูบริจาคและสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกอยาง PEMSEA จากเดิมเงินอุดหนุนจากภายนอก

ไดเคยนํามาใชเปนคาตอบแทนเพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบในภารกิจโครงการแตปจจุบันไดยกเลิกไปเรียบรอย 

เน่ืองจากระยะเวลาการใหทุนสนับสนุนจาก PEMSEA ไดสิ้นสุดลง นอกจากน้ี ยังมีโครงสรางการทํางานมีคณะกรรมการ

ประสานงานฯ ระดับจังหวัดทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา และอํานายความสะดวก  

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี การขยายตัวเมือง (Urbanization) ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออก สงผลตอการเกิดขึ้น

ของความรวมมือฯ หรือไม จําเปนตองแยกพิจารณาสองความรวมมือฯ ออกจากกัน ในสวนของจังหวัดชลบุรี การ

สรางความรวมมือเกิดขึ้นเพ่ือสรางเอกภาพบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดจากการผลกระทบจากการ

ขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมภายในจังหวัดชลบุรี ชวยสนับสนุนงานศึกษาของวสันต เหลืองประภัสร (2549, 

น. 175-177) ท่ีกลาวถึงแนวโนมของการเติบโตของเมืองมีความสัมพันธกับการสรางความรวมมือฯ แตความรวมมือ

ฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทราเปนการใชจุดแข็งของทําเลท่ีตั้งในฐานะ “เมืองทางผาน” รวมเขากับทรัพยากรการทองเท่ียว

ท่ีมีอยูเดิม นํามาเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวกับพ้ืนท่ีอื่นๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศมากย่ิงขึ้น อยางไรก็ตาม ท้ังสองความรวมมือฯ มีความสอดคลองกับงานของนครินทร เมฆไตรรัตน, 

โกวิท พวงงาม และศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย (2550, น. 83-84) ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขหรือความจําเปนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองรวมมือกัน เกิดจากขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีขนาดเล็ก ไมมีศักยภาพเพียงพอในการ

จัดการปญหาท่ีซับซอนและเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ี และความรวมมือฯ กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนและใชทรัพยากร

รวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
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สวนการริเร่ิมความรวมมือ พบวา ท้ังสองความรวมมือเกิดจากการกระตุนจากหนวยงานภายนอก โดย

กรณีของความรวมมือฯ ในจังหวัดชลบุรี มิไดเปนความรวมมือท่ีเกิดขึ้นจากมาตรการจูงใจของรัฐ แตเกิดจากการ

สนับสนุนงบประมาณจาก PEMSEA ซ่ึงเปนหนวยงานระหวางประเทศ ขณะท่ีความรวมมือในจังหวัดฉะเชิงเทราเกิด

จากปจจัยสองประการ คือ บทบาทของคณะท่ีปรึกษา อันประกอบดวย JICA กรมสงเสริมฯ และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาไปขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมิไดมีการจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนให สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางเห็นประโยชนจากความรวมมือดังกลาว และอีก

สวนหน่ึงมีคาดหวังวาการเขารวมเปนภาคีสมาชิกจะเพ่ิมโอกาสเขาถึงงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวน

จังหวัดมากยังพ้ืนท่ีตัวเองมากย่ิงขึ้น ในแงน้ี สะทอนใหเห็นวาในบริบทการปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย 

มาตรการจูงใจ (Motives Measures) มีผลตอความสําเร็จในการสรางความรวมมือฯ สอดคลองกับกับวสันต เหลือง

ประภัสร (2549, น. 172-174) ท่ีไดกลาววาการสรางความรวมมือฯ จําเปนตองมีกรอบทางกฎหมายท่ีเก้ือหนุนและ

มาตรการจูงใจ  สวนการทํางานรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสองความรวมมือ แสดงใหเห็นวายังไม

สามารถจัดตั้งรูปแบบองคความรวมมือท่ีเปนสหการหรือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไดสําเร็จ เน่ืองจากไมมี

กฎหมายรองรับอยางเปนทางการ สอดคลองกับวสันต เหลืองประภัสร (2549, น. 15) กลาววา แมกฎหมายและ

ระเบียบบางประการเอื้อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกันได แตไมมีความสมบูรณครอบคลุมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหสามารถรวมมือเปนสหการหรือนิติบุคคล เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบความรวมมือ พบวา มี

ความสอดคลองกับ Osterrieder (2006,  pp.19-26)       ท่ีกลาวถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรางความ

รวมมือระหวางกันไมจํากัดเพียงแครูปแบบเดียวแตสามารถรวมมือกันไดผานกิจกรรมหลากหลายหรือผสมผสานตัว

แบบ (Multiple Modalities)  หากพิจารณารูปแบบความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือจัดบริการ

สาธารณะท่ีเคยปรากฏขึ้นในตางประเทศ พบวา ท้ังสองความรวมมือมีความคลายคลึงกับการวางผังเมืองแบบมีสวน

รวม ในจังหวัดกุยมาราส ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังระดับจังหวัดและระดับลางรวมจํานวน 

5 แหง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมรวมกัน ระยะ 30 ป และแบงเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว โดยภาคีสมาชิกจะบูรณาการยุทธศาสตรและแผนงานเขาดวยกันโดยมิไดมีการจัดตั้งนิติบุคคล (มูลนิธิ

คอนราด อาเดนาวร, 2011, น. 91-97) หรือเพ่ือสรางเอกภาพ (Unity) และเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดบริการ

สาธารณะใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น แตความรวมมือฯ ท้ังสองกรณีชวยยืนยันงานศึกษาของสาโรช 

คัชมาตย (2550, น.56) ท่ีกลาวถึงรูปแบบความรวมมือฯ ท่ีมิไดเปนนิติบุคคลเปนลักษณะท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละแหงมีความรับผิดชอบทุกฝาย และแตกตางกันตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 

และมีการตัดสินใจจากผูแทนของภาคีสมาชิก เพ่ือกําหนดทิศทางหลักเกณฑและขอบังคับ และไมสามารถแสวงหา

รายไดจากดวยตัวเองได และอาศัยงบประมาณจากภาคีสมาชิกเปนหลัก 

 

ขอเสนอแนะ 
  ประการแรก  ควรเรงสํารวจความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Survey and Codify) 

ผูกําหนดนโยบาย ควรเรงสํารวจขอมูลสําคัญ อาทิ ภารกิจ รูปแบบ โครงสราง กระบวนการทํางาน การบริหาร

งบประมาณ สภาพปญหาอุปสรรค ผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือรวบรวมและจัดทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ มาใชในการวิเคราะหความเหมาะสม ความคุมคา จุดแข็งและจุดออนในแตละภารกิจท่ีทองถิ่นจัดทํา
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รวมกัน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงสังเคราะหเปรียบเทียบทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด และคนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) ใหพ้ืนท่ีอื่นใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถนําขอมูลรับทราบสภาพปญหามาศึกษา และพิจารณา

เทียบเคียงกับกรณีท่ีเกิดขึ้นในตางประเทศ เพ่ือศึกษาวิจัยเชิงวิชาการและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพย่ิงๆ ขึ้นไป 

ประการท่ีสอง โครงสราง รูปแบบ และการบวนการทํางานท่ียืดหยุน (Flexible of Modalities) ผู

กําหนดนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมการความรวมมือฯ ไมควรกําหนดรูปแบบและโครงสรางการทํางานท่ีเหมือนกัน

ในทุกกรณี แตควรเปดชองใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกแบบโครงสรางและกลไกการบริหารงานใหมี

ความแตกตางหลากหลาย ขณะเดียวกัน ควรเรงทําการศึกษาเพ่ือจัดทําแนวทางปฏิบัติและขอเสนอแนะในการสราง

ความรวมมือในแตละภารกิจวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรางความรวมมือในรูปแบบใดบาง แตละ

รูปแบบมีจุดเดน-จุดดอยแตกตางกันอยางไร และควรกําหนดใหภาคสวนใดบางสามารถเขามามีสวนในกระบวนการ

หรือขั้นตอนใดบาง รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ อาทิ การลงนามบันทึกขอตกลงภารกิจหรือการทํางานลักษณะ

ใดบางท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถลงนามกับหนวยงานระหวางประเทศ เพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือสราง

ความรวมมือไดโดยตรง และมีกรณีใดบางท่ีเปนตองมีการลงนามผานผูแทนรัฐสวนกลางหรือผูวาราชการจังหวัด  

รวมท้ังกําหนดแนวทางบริหารจัดการงบประมาณรวมกันขององคกรความรวมมือท่ียืดหยุนคลองตัวไมอยูภายใต

ระเบียบราชการโดยปกติท่ัวไป 

ประการท่ีสาม กระตุนและอํานวยความสะดวกโดยหนวยงานภายนอก (Encourage and Facilitate) 

ขอสังเกตจากผลการศึกษา พบวา การริเร่ิมจัดตั้งความรวมมือในรูปแบบสํานักงานหรือศูนยความรวมมือฯ เกิดจาก

การเขาไปกระตุนจากหนวยงานภายนอก (กรณี PEMSEA,JICA-กรมสงเสริมฯ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) รวมกับ

การเห็นความสําคัญและประโยชนรวมกันของผูนําทองถิ่นในพ้ืนท่ีจึงประสบความสําเร็จ ดังน้ัน ผูกําหนดนโยบายจึง

ควรเตรียมความพรอมในการ ตระเตรียมบุคลากรสวนหน่ึง เพ่ือรับผิดชอบในการเขาไปเปนผูอํานวยความสะดวก 

(Facilitator) เพ่ือเขาไปโนมนาวชักจูงและชี้ใหเห็นประโยชนท่ีเกิดขึ้นโดยมีขอมูลเชิงบวกท่ีชัดเจนและนาเชื่อถือ ทีม

ดังกลาวอาจประกอบดวย เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ (Specialist) ภารกิจน้ันๆ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย/บัญชีงบประมาณ/การบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบ

เครือขาย เปนตน ขอสังเกตสําคัญในบริบทของไทย ผูวิจัยพบวา การเขามาเกี่ยวของของผูวาราชการจังหวัด ใน

ฐานะหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคและมีอํานาจในการกํากับดูแลราชการสวนทองถิ่น รวมท้ังอํานาจในการ

ปกครองพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด สามารถสรางกลไกบูรณาการประสานงานในวงกวางได อันเปนประโยชนตอกิจการความ

รวมมือท่ีจําเปนตองอาศัยความรวมมือกันหลายภาคสวน เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

ทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ ในเบ้ืองตนนั้น สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

แตละจังหวัดควรมีผูเขาใจแนวคิด วิธีปฏิบัติ ขอกฎหมาย ตลอดจนมีความสามารถในการประสานงาน โนมนาวชักจูง 

อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นอยางนอย 2-4 คน ทําหนาท่ีดังกลาว 

ประการท่ีสี่ บริบทการเมืองทองถิ่นท่ีพึงระวัง (Be Careful in Local Politics) โดยท่ัวไปการรวมมือ

กันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนความสมัครใจ (Voluntary) และถือเปนการสรางความสัมพันธท่ี

เกิดขึ้นในแนวราบ (Horizontal Cooperation) แตในทางปฏิบัติ พบวา ปจจัยบริบทการเมืองทองถิ่นมีผลตอความ

เปนไปไดในการสรางความรวมมือกันดังกลาว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเปนพรรคพวกหรืออยู

ภายใตโครงสรางการเมืองทองถิ่นขั้วอํานาจเดียว (เชน ชลบุรี) การจัดตั้งและขยายสมาชิกสามารถเกิดขึ้นไดงาย แต

หากอยูในพ้ืนท่ีท่ีแขงขันกันสูง มักเกิดความรวมมือใหเกิดขึ้นไดยาก แมจะมีแรงกดดันหรือสภาพปญหาท่ีรุนแรง



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 477 
 

เพียงใดก็ตาม สวนกรณีท่ีไมมีการแขงขันเปนขั้วการเมืองรุนแรงมากนัก จะมีแนวโนมท่ีความรวมมือสามารถเกิดขึ้น

ไดภายใตบริบทปจจัยแวดลอมนําไปสูการสรางกลไกบริหารเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพ่ือทําหนาท่ีในการ

จัดการสภาพปญหาดังกลาว (Functionalization) ผานการประนีประนอมและชวยเหลือตอกัน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ

การเกิดการสนองตอบ (Supply) น่ันเอง 
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