“เวทีวิชาการแนวคิดการปฏิรูปโครงสรางอํานาจรัฐกับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหมจัดการตนเอง”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุมชั้น 1 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับโครงการบูรณาการเชียงใหมจัดการตนเอง

หลักการ แนวคิดการปฏิรูปโครงสรางอํานาจรัฐ ผานรูปธรรมเชียงใหมจัดการตนเอง
โดย อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กลาวถึงที่มาของหลักการปฏิรูปอํานาจรัฐ อิทธิพลที่มีตอประเทศไทยในดานตางๆ และการ
ขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมควรใชฐานคิดอะไรในเรื่องการจัดการตนเอง เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสราง เพื่อใหการจัดการตนเองทําไดจริง ดังนั้น เพื่อเปนการปูพื้นความเขาใจ
เพื่อนําไปสูการปฏิรูปในเชิงโครงสราง มีการวิเคราะหแนวคิดพื้นฐานออกมาได 4 สวนคือ
1. การพัฒนาทางประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจรัฐ

โครงสรางอํานาจรัฐในปจจุบัน ซึ่งเปนรอยตอจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่ไดนําเอาโครงสราง
ดังกลาวเขามาใชในประเทศ จนเปนที่มาของการเกิดระบบราชการและระบบการปกครองในปจจุบันนั้น มี
ลักษณะที่แตกตางไปจากโครงสรางทางสังคมเดิมที่อยู กลาวคือ โครงสรางของอํานาจรัฐไดเขามาครอบ
โครงสรางทางสังคม ดวยการใหคนที่อยูในกลุมตางๆ ซึ่งมีลักษณะลื่นไหลไปมาตามสถานะ เชน ระบบ
เหมืองฝาย ภูมิปญญาทองถิ่น หรือการรวมกลุมของคนในหมูบาน ไมวาจะเปนกลุมศรัทธาวัด หรือกลุม
หนุมสาว ตองเขาไปสังกัดกับรัฐ เชน การขึ้นทะเบียนบาน การขึ้นทะเบียนสัญชาติไทย ถาใครไมไดสังกัด
กับหนวยงานภาครัฐ ก็จะกลายสภาพไปเปนองคกรเถื่อน หรือคนผิดกฎหมาย หรือแมแตการอยูภายใต
สังกัดของรัฐก็ตาม ถาไมมีองคกรพื้นฐานหนุนชวย เชน เปนคนไทยมีบัตรประชาชน แตไมมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจ การเมือง องคความรู ฯลฯ คนที่อยูแบบปจเจกก็จะเขาไมถึงสิทธิในการคุมครองดูแลจากระบบ
การปกครองของรัฐ
เมื่อโครงสรางของภาครัฐลงมาควบคุมกํากับโครงสรางทางสังคมดวยการใชอํานาจเขาครอบเชนนี้แลว
จึงสงผลใหองคกร กลุมตางๆไมมีพลัง ขาดอํานาจในการจัดการตนเอง จัดการทรัพยากรในพื้นที่ ไมมี
ความชอบธรรมในทางกฎหมาย ในที่สุดกลุมตางๆ เหลานี้ก็จะลมหายตายจาก ขาดพลัง และตองอยูใน
สภาพของการพึ่งพาจากรัฐ
อีกทั้งโครงสรางอํานาจรัฐที่ไทยเอามาใช เปนการเอาแบบมาจากตะวันตก ที่ใหทุนเขามามีอํานาจ
มากกวาผูปกครองของรัฐ เห็นไดจากการแบงทรัพยสินในประเทศ จะมีการแบงออกเปนของรัฐกับของ

เอกชนเทานั้น ในขณะที่โครงสรางทองถิ่นมีการจัดสรรทรัพยากรสวนกลาง ผานการใชภูมิปญญาทองถิ่น
เขามาจัดการ แตวิธีการดังกลาวไมไปในทิศทางเดียวกับภาครัฐ
ประกอบกับปจจุบัน เมื่อบทบาทของภาครัฐถูกกระแสโลกาภิวัตนทําใหภาครัฐออนกําลังลง คนที่อยู
นอกภาครัฐ เชน กลุมทุน หรือทุนขามชาติ ใชชองทางตามกติกาโครงสรางของรัฐแบบตะวันตก ซึ่งอาจจะ
อยู ภายใต อ งค ก ารการค า โลก (WTO) หรือขอ ตกลงเขตการค า เสรี (FTA) เข า มาดึ ง ทรั พ ยากร หรื อ ใช
ทรัพยากรในพื้นที่ได ในขณะที่คนในทองถิ่นเองกลับเขาไมถึง จึงตองใหคํานิยามใหมของประชาธิปไตยวา
ไมใชเรื่องของอํานาจ การตัดสินชี้ขาด ออกกฎหมาย หรือการบริหารแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตตองลง
ลึกไปถึงการใหประชาชนมีอํานาจและมีสิทธิในการกําหนดการใชทรัพยากรในพื้นที่ดวย
เพราะฉะนั้น หากตองการใหทองถิ่นสามารถจัดการตนเองได จําตองรื้อวิธีคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอํานาจรัฐสมัยใหมที่เขามากดทับโครงสรางทางสังคมในทองถิ่นที่ออนพลังลง ใหมีประเด็น หรือ
รูปแบบการทํางานที่เชื่อมโยงเขาหากัน ไม ใชเปน เรื่องของการใชอํานาจกดทับกันเหมือนที่เ ปนอยูใน
ปจจุบัน
2. แนวคิดหลักที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและโครงสรางรัฐสรางขึ้นเพื่อครอบงํา

หากเราตองการขับเคลื่อนเรื่องจังหวัดจัดการตนเองใหเดินหนาตอไปได ตองตอสูกับแนวคิดที่รัฐชาติได
ผลิตออกมา ใน 3 ขอ คือ 1) แนวคิดการรวมศูนยอํานาจการปกครอง ถาไมตองการใหเกิดการรวมศูนย จะ
มีวิธีการใดไดอีกบาง 2) แนวคิดชาตินิยม ที่ไมยอมรับความหลากหลาย ถือเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ทํางาน ซึ่งถามองในมุมทองถิ่น ไมมีใครที่เปนคนไทย 100% เราจะมีการจัดการกับวิธีคิดนี้ไดอยางไร 3)
แนวคิดความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเกิดจากความขัดแยงทางแนวคิดระหวางลัทธิประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต ที่
ฝายความมั่นคงตองการตรึงพื้นที่ไวบริเวณตะเข็บชายแดน เพื่อรักษาดินแดน แลวการจัดการตนเองจะเขา
มาชวยปรับรูปแบบอยางไรไดบาง
จากแนวคิดทั้ง 3 ขอ สงผลใหเกิดแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองทองถิ่นใน 2 แนวทาง คือ การ
ปกครองทองถิ่นในรูปแบบรัฐบาลของทองถิ่น (แบบอเมริกา) และระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น (แบบ
ยุโรป) ซึ่งเปนกรอบที่ยังคงถกเถียงกันภายใตอิทธิพลการเมืองการปกครองแบบยุโรปที่พูดถึงระบบราชการ
สวนกลางกับสวนทองถิ่น และแบบอเมริกาที่พูดถึงการปกครองในแบบทองถิ่น
สวนพัฒนาการในบานเรามีทั้ง พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน 2551 และ พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง 2551
และ ราง พ.ร.บ. สิทธิชุมชน ที่เปนเครื่องมือสําคัญที่สามารถดึงมาหนุนเสริมการขับเคลื่อนเรื่องจังหวัด
จัดการตนเองได

3. แนวคิดที่จะนําไปสูการสรางจิตสํานึกใหมเพื่อการจัดการตนเอง

3.1 แนวคิดการเสริมพลังอํานาจใหแกองคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการตนเอง เปนแนวคิดที่
ใหความสําคัญกับขบวนการวาหากตองการเขามามีสวนดูแลอนาคตของทองถิ่นตองทําอยางไร แทนที่จะ
ติ ดกับดัก ในเชิ ง โครงสร า งของทอ งถิ่ น กลา วคือ หากตอ งการเอาแนวคิดนี้ ม าขั บ เคลื่ อน ต อ งเริ่ม จาก
กระบวนการภายในตัวเองกอน เปนการสรางสํานึกในการจัดการตนเอง เมื่อวิธีคิดภายในตัวเองเขมแข็งก็
จะมีสวนชวยใหระบบเขมแข็งตามไปดวย
3.2 แนวคิดกฎระเบียบของทองถิ่นแนวใหม เปนการตอยอดกฎระเบียบตางๆ ที่เปนจารีตในชุมชนที่ยัง
บังคับใชอยู เชน เหมืองฝาย ภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาปา หากเอาเรื่องกฎระเบียบของทองถิ่นแนว
ใหมโยงไปในมุมประวัติศาสตรตะวันตก จะพบวามีการเอาโครงสรางรัฐสมัยใหมเขาไปซอนทับในสังคม แต
ก็ยังไมทําลายของเดิมในสวนที่เปนกฎหมายจารีตประเพณี โดยนํามาเปนกฎหมายของรัฐดวย แตใน
ประเทศไทย กฎหมายของรัฐมาทับซอนกฎหมายที่เปนจารีตประเพณี ทําใหกฎกติกาตางๆ ที่เปนจารีต
ประเพณีของสังคมเดิมถูกทําลายไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.3 แนวคิดการมีธรรมาภิบาลของชุมชน เปนแนวคิดหนึ่งที่จะมาชวยแกขอกลาวหาวา “ภาคประชาชน
จะสามารถจัดการตนเองไดจริงหรือ” “ถามีเจาพอเขามาปกครองทองถิ่นจะทําอยางไร” “ชุมชนในทองถิ่น
จะจัดการทรัพยากรไดจริงหรือไม” การมีธรรมาภิบาลของชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญ หลายชุมชนลุกขึ้นมา
จัดการตนเองมีตัววัดผลหลายอยางที่เปนธรรมาภิบาลของชุมชน ถือเปนตัวหนึ่งที่เอามาชวยลบลางขอ
กลาวหาในเรื่องศักยภาพของชุมชนได
3.4 แนวคิดเรื่องสัญญาทางปกครอง ชุมชนไหน กลุมใดมองวาเรื่องไหนที่ตัวเองสามารถทําไดก็ให
รวมกลุมกันรับงานจากราชการมาเลย โดยมีการทําสัญญาการปกครอง จัดสรรงบประมาณมาให สวน
ราชการทําหนาที่เพียงหนุนเสริมและขยายผลประโยชนที่ทองถิ่นจะไดรับแตไมตองลงมาจัดการในพื้นที่
หากแตละทองถิ่นนําเอาแนวคิดสัญญาทางปกครองมาใช จะทําใหอํานาจการสั่งการจากรัฐลดนอยลง
4. แนวคิดดานกระบวนการและปฏิบัติการ เปนแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติการ หากตองการหวังผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดใชกระบวนการประทวง หรือกดดัน
ในแบบเดิมๆ ที่เคยทํามา
4.1ทําไปเรียนรูไป เชน การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ทั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ
เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ ตางปรับรูปแบบการทํางานเขาหากัน และถอดบทเรียนในการทํางานรวมกัน ซึ่ง
เชียงใหมจัดการตนเองสามารถนําแนวคิดดังกลาวไปทดลองใชไดในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหเห็นประเด็นในพื้นที่ที่
หลากหลายมากขึ้น

4.2ใหคนในชุมชนเห็นพลังการขับเคลื่อนงานรวมกัน ที่ผานมามีการทํางานผานแกนนําในพื้นที่ แต
สมาชิ ก หรื อ คนในหมู บ า นตามข อ มู ล ไม ทั น เมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง ก็ จ ะเกิ ด การหลุ ด ออกไปจากกระบวน
เพราะฉะนั้น ตองปรับแนวทางการทํางานโดยดึงพลังคนในชุมชนมาชวยเสริม บนฐานของงานวิจัย แมจะ
ไมเห็นผลการทํางานไดทันทีแตถือเปนการสั่งสมทุนในระยะยาว
4.3การสรางเครือขายและการกระจายอํานาจใหทองถิ่น ที่ผานมาเปนการกระจายอํานาจโดยเอา
หนาที่เปนหลัก จึงตองมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคประชาสังคมกับภาครัฐในพื้นที่ ในการ
มาชวยกันทํางาน เพราะถาไมชวยกันกลุมตางๆ ในสังคมก็จะเกิดการแบงฝกแบงฝายในลักษณะตางคน
ตางอยู ตางคนตางทํางานของตัวเองโดยไมไดสนใจบริบทแวดลอม ความเขมแข็งของทองถิ่นก็จะไมเกิด

หลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร
โดย อ.ชํานาญ จันทรเรือง
นักวิชาการอิสระ/ผูราง พ.ร.บ.
สวนที่ 1 ที่มาของแนวคิดในการราง พ.ร.บ. โดยเอาประสบการณจากตางประเทศเขามาศึกษา
ประเทศฝรั่งเศส
การปกครองทองถิ่นของฝรั่งเศส ประเทศไทยไดถอดแบบมาใชในการจัดระบบบริหารราชการ
แผนดิน ตั้งแตการปฏิรูปการปกครองครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2435 ประเทศฝรั่งเศสมีการปกครองแบบราชการ
ทั้งสวนกลาง สวนทองถิ่น และสวนภูมิภาค จนมาในปจจุบันภาคและจังหวัดของฝรั่งเศสไดกลายเปน
ทองถิ่นไปแลว
ในป พ.ศ. 2525 จังหวัดของฝรั่งเศสเปลี่ยนเปนทองถิ่น โดยผูวาราชการจังหวัดที่เคยไดรับการ
แตงตั้งจากสวนกลางกลายสภาพมาเปนผูตรวจการแหงสาธารณะ สวนอํานาจเดิมของผูวาโอนไปใหฝาย
ทองถิ่น ที่ฝรั่งเศสเรียกวา “ประธานสภาจังหวัด” รับทําหนาที่แทน
ประเทศญี่ปุน
มี ลั ก ษณะของประเทศคล า ยกั บ ของไทยไม ว า จะเป น รั ฐ เดี่ ย ว มี ร ะบบกษั ต ริ ย ใช ร ะบบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แตมีการปกครองเฉพาะสวนกลางกับสวนทองถิ่น ไมมีสวนภูมิภาค ซึ่งเปนผลมา
จากการแพสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สหรัฐเขามา พ.ร.บ.การปกครองแบบคูขนาน ในรูปแบบสวนกลางกับ
สวนทองถิ่น ซึ่งในสวนทองถิ่นมีการทํางาน 2 ระดับคือระดับจังหวัดกับเทศบาล แตทั้งสองสวนมีอํานาจ
หนาที่เทาเทียมกัน
หนาที่ของจังหวัด
- ใหตํารวจอยูภายใตการดูแลของจังหวัด
- การวางผังเมือง
- การจัดการศึกษา การวางหลักสูตร
- สวัสดิการทองถิ่น
- การสาธารณสุข/อนามัย
- การอุตสาหกรรม

หัวหนาฝายบริหารในระดับจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และสามารถแตงตั้ง
รองผูวาได ส วนอํ า นาจหนา ที่ข องหั วหนา ฝายบริห ารหรือผูวา คื อ การเสนอร า งกํา หมาย รา ง พ.ร.บ.
งบประมาณใชจายประจําป การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ โดยสงใหสวนกลาง 31% ใหทองถิ่น
69% และที่สําคัญจังหวัดยังทําหนาที่เปนตัวแทนรัฐบาลกลาง เชน หนวยงานทางวิชาการตางๆ เพียงแต
การบังคับบัญชาตองเปนผูวาที่ลงมาดูแล
ประเทศเกาหลีใต
เดิมทีเปนประเทศที่เปนเผด็จการสูง หลังจากนั้นเมื่อป 1995 เกาหลีใตก็มีการปรับตัวดวยการออก
กฎหมายอิสระเฉพาะทองที่ (Local Autonomy Act) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกาหลีใตสามารถผานพน
วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ไปไดอยางรวดเร็ว
การจัดการปกครองของเกาหลีใตมีทั้งรัฐบาลสวนกลางและสวนทองถิ่น ซึ่งทั้ง 2 สวนใชระบบของ
การเลือกตั้งผูที่เขามาบริหารงานโดยตรง
ประเทศอังกฤษ
เปนตน แบบของประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แตอังกฤษไมเคยมีการปกครองสวนภูมิภาค มีแต
สวนกลางกับสวนทองถิ่นมาตลอด เมื่อป 2007 อังกฤษเคยมีความพยายามจะสรางรัฐสวนกลางแบบ
หลวมๆ กอนจะเขาไปเปนสมาชิกสหภาพยุโรปแตก็ไมสําเร็จ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการปกครองอยู 3 ระดับ คือ สวนกลาง มลรัฐ และทองถิ่น การปกครองของสหรัฐมีการเลือกตั้ง
ในทุกระดับตั้งแตระดับประธานาธิบดีไปจนถึงทองถิ่น อีกทั้งยังสามารถเลือกตั้งผูพิพากษาไดอีกดวย
สวนที่ 2 กลไกการบริหารจัดการ
การราง พ.ร.บ. เชียงใหมมหานคร เปนการทํางานภายใตรัฐธรรมนูญ ป2550 ในมาตราที่ 281 –
284 ที่วาดวยรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนการทํางานที่มีกําหมายมารองรับ
ในราง พ.ร.บ. กําหนดใหฝายบริหาร ซึ่งจะเรียกวา “ผูวา” หรือ “หัวหนาจังหวัด” ก็ได ตองมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน และมีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป โดยคุณสมบัติของคนที่จะเขามาเปนฝาย
บริหารจะเปนใครก็ไดที่อยากเขามาพัฒนา จ.เชียงใหม แตตองอาศัยอยูในจังหวัดไมนอยกวา 90 วัน ซึ่งเรา
ก็จะไดคนที่เปนมืออาชีพอาสาเขามาทํางาน
ใหหนวยงานที่สังกัดราชการสวนภูมิภาคโอนยายไปเปนขาราชการทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่ตามภาระ
ความรับผิดชอบภายใตการดูแลของผูวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานในพื้นที่ เชน การจัดเก็บภาษี ใหมี

สรรพากรสังกัดแตละจังหวัด เพื่อจัดเก็บรายเขาทั้งในสวนทองถิ่นและสวนกลาง สวน อบต. ไมตองมีก็ได
หรือถาอยากใหมีก็ใหไปสังกัดในสวนของเทศบาล
ผูใหญบานและกํานัน ถือเปนฐานการทํางานเกาแกที่มีตั้งแตรัชกาลที่ 5 ชวงที่มีการปฏิรูปการ
ปกครอง จะใหมีตอไปก็ได แตใหปรับบทบาทไปอยูในสวนทองถิ่นขึ้นตรงกับผูวา ไมไดสังกัดอยูกับภูมิภาค
ของกระทรวงมหาดไทยเหมือนในปจจุบัน
สวนที่ 3 ตัวบทของราง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ...
ในมาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความวา
โดยหลักการแลวตองมีเจาเรื่องเปนผูรับผิดชอบ เพื่อใชสําหรับการสนองพระราชโองการ แตโดยนัยยะไมได
ระบุใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักเทานั้น ยังเปนเพียงรางที่รอการปรับแกตามความเห็นสมควร
ในมาตรา 9 การบริหารเชียงใหมมหานคร ประกอบดวยสภาเชียงใหมมหานคร และผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง
สวนในมาตรา 131 – 133 เปนบทเฉพาะกาลชวงการเปลี่ยนผานของการใชกฎหมาย โดยใน
มาตรา 131 ระบุใหนายกและรองนายก องคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) ใหดํารงตําแหนงอยูตอไป
จนกวา ผูวาราชการเชี ยงใหมม หานครซึ่ งได รับการเลือ กตั้งจะเขารับหนาที่ ในมาตร 132 ใหตํา แหนง
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในเขตเชียงใหมมหานครยังคงมีอยู
ตอไป โดยขึ้นการบังคับบัญชากับผูอํานวยการเขตและผูวาราชการเชียงใหมมหานคร (ในนี้จะเห็นวาไมมี
นายอําเภอ โดยจะถูกโยกไปอยูในผูอํานวยการเขต) และในมาตราที่ 133 ใหเทศบาล และอบต.ยังคงอยู
แตให อบจ. เชียงใหมถูกยุบเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครอยางเปน
ทางการ
ในหมายเหตุสวนทายของราง พ.ร.บ. ใหเหตุผลของการยกรางดังกลาวขึ้นมาเพื่อตองการชี้ใหเห็น
วารูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคไมมีความเหมาะสมกับยุคสมัยในชวงเวลาปจจุบัน ที่ตองการการ
บริหารงานที่เหมาะสม คลองตัว ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที

เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับรางพ.ร.บ.และแนวคิดในเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง
โดย คุณพงศโพยม วาสภูติ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
บทสรุป“การปฏิรูปโครงสรางอํานาจรัฐ” ของคณะกรรมการปฏิรูป เมื่อเดือนเมษายน 2554
หลักการและเหตุผล
ในอดีตเมื่อป พ.ศ. 2435 สมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการรวมชาติเพื่อความมั่นคงจากการลาอาณานิคม
ซึ่งถือวาเปนประโยชนในชวงเวลานั้น แตในปจจุบันเราพบวาสังคมไทยมีความซับซอนของปญหามากขึ้น
การสั่งการแบบครอบจักรวาลจากสวนกลาง ไมแยกแยะความแตกตางที่มีในแตละทองที่ นํามาซึ่งปญหา
มากมาย โดยเฉพาะกลไกของราชการที่มีสวนทําใหประชาชนออนแอ เชน คนเปนผูวาจะคิดแทนคนทั้ง
จังหวัดวาตรงไหนจะทําสะพาน ตรงไหนจะสรางถนน ตรงไหนจะปลูกตนไม แตไมไดถามประชาชนเลยวา
อยากไดสิ่งเหลานี้หรือไม แตตัวของคนเปนผูวาปรารถนาดีที่จะทําใหทองถิ่น เพราะบทบาทหนาที่ถูกระบุ
มาใหเปนฝายปกครองประชาชน แตถาลองยอนกลับไปดู มันเปนกระบวนการที่ทําใหทองถิ่นออนแอทั้งสิ้น
เหมือนลูกที่พอแมทําใหทุกอยาง เมื่อลูกโตมาก็ทําอะไรไมเปน แตถาลองวางแนวใหลูกไดเดินไมนานลูกก็
สามารถเดินเองได แตที่ผานมาฝายมหาดไทยไมเคยใหโอกาสทองถิ่นไดพึ่งพาตัวเอง
ในยุคที่ประเทศไทยกาวเขาสูความเปนอาเซียน FTA หรือ WTO รัฐบาลจะไมสามารถตอตาน
กระแสโลกาภิวัฒนได แตถาทองถิ่นเขมแข็งสามารถกําหนดกฎเกณฑขึ้นไดเอง ก็จะทําใหทองถิ่นเขมแข็ง
พอที่จะไปตอสูกับกระแสหลักได
วิธีการ
¾ ยกเลิกราชการบริหารสวนภูมิภาคทั้งหมด เราเชื่อวาไมไดนําไปสูการแบงแยกดินแดน ประเทศไทยยังเปน

รัฐเดี่ยวอยู เพราะเรื่องความมั่นคงเปนหนาที่ของสวนกลางที่ตองดูแล และใหมีการโอนอํานาจบริหาร
จัดการทรัพยากรทองถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ใหทองถิ่นจัดการ สํานักงานสวนกลางสามารถมีได
เชน หนวยงานวิจัย หรือสํานักงานประสาน เพื่อเอาไวเชื่อโยงการทํางานระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น
¾ ผูวาราชการ/นายอําเภอ คณะปฏิรูปมองวาการเลือกตั้งไมใชคําตอบ หากอํานาจทั้งหลายที่อยูในมือของ

กระทรวง ทบวง กรม ยังถูกเก็บไวที่สวนกลางอยู เพราะที่ผานมาจะเห็นไดวาผูวาราชการไมมีอํานาจทํา
อะไรในจังหวัดไดมากนัก แมวาบางปมีงบซีอีโอจากสวนกลางลงมาประมาณ 70 -80 ลานบาทใหทํา
โครงการเล็กๆ แตสวนใหญเปนงบที่ผานกระทรวง ทบวง กรม และไมไดเปนงบที่เอามาพัฒนาจังหวัด เชน
เวลาจังหวัดมีการทําแผนจะระดมความเห็นในหลายภาคสวนทั้งภาคเอกชน นักวิชาการ เมื่อทําแผนเสร็จ
ตองไปนําเสนองบประมาณกับหนวยงานตางๆ ซึ่งแตละกรมกองจะมีเพดานในการอนุมัติงบประมาณ เมื่อ

เห็นวาโครงการใดเกินเพดานที่กําหนดไวจะถูกตัดทิ้งโดยไมไดปรึกษาผูนําเสนอโครงการ แผนที่ออกมาของ
จังหวัดจึงไมสมบูรณ ดังนั้น ควรนํางบประมาณทั้งหมดสนับสนุนลงไปใหแตละจังหวัดจัดการเอง เพื่อให
จังหวัดมีศักยภาพในการจัดการปญหาของตัวเอง และสามารถพัฒนาโครงการที่จะเปนประโยชนใหกับ
พื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม
¾ ตองใหอํานาจการบริหารจัดการมาอยูในพื้นที่ไดอยางแทจริง โดยอยาหลงในโครงสรางใหมากนัก ที่ผานมา

อํานาจที่กระทรวง ทบวง กรม ยกมาใหจังหวัดมักเปนอํานาจในเชิงบังคับ ควบคุม สวนเรื่องอนุมัติ อนุญาต
ยกเวน เปนหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ดังนั้น ผูวาตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเองจะตองมีหนาที่ใน
การกํากับ ดูแล แนะนํา ใหความชวยเหลือทองถิ่น แตถาผูวาไมมีหนาที่ หรือบทบาทการทํางานควรปรับ
บทบาทไปเปนผูตรวจการจังหวัด หรือผูตรวจการรัฐบาล ปลอยใหทองถิ่นดูแลจัดการชีวิตของตัวเอง เชน
การจัดการระบบการศึกษา ถาสวนกลางโอนใหทองถิ่นดูแล แตละจังหวัดจะพัฒนาการศึกษาของตัวเอง
ไมใหดอยไปกวาจังหวัดอื่น สวนภูมิภาค นายอําเภอใหไปอยูรวมกับทองถิ่น ทําหนาที่ดูแลการทํางานของ
ทองถิ่นไมใหออกนอกกรอบของแผนที่ทองถิ่นไดทําไว
¾ ใหทองถิ่นมีตํารวจทองถิ่นที่สามารถออกกฎเกณฑบางอยางไดตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตองมีคน

ที่มาบังคับกฎเกณฑนั้นได โดยขอแบงอํานาจการปกครองบางเรื่องมาจากสวนกลาง เชน การจราจร
¾ กระทรวงมหาดไทย กลัวนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่โกง กลัวประชาชนจะคุมไมได และมีการตั้งคําถามวา

โครงสรางเกาไมดีอยางไร ดังนั้น คณะปฏิรูปจึงเสนอใหมีคณะกรรมการภาคประชาสังคมขึ้นมาเพื่อถวงดุล
กับสภาทองถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของโครงการที่ประชาชนตองเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินการ และมีอํานาจในการเปลี่ยนตัวผูบริหารได หรือคนจัดการโครงการได ถา
พบวาไมมีความชอบธรรมในการบริหารงาน
¾ รัฐกลางยังมีภาระหนาที่รับผิดชอบกิจการระดับชาติบางเรื่อง เชน การปองกันประเทศ การตางประเทศ

การรักษาความสงบเรียบรอย การจัดเก็บภาษี แตทองถิ่นสามารถแบงการจัดเก็บภาษีมาจากรัฐสวนกลาง
ได โดยที่รัฐสวนกลางเขามาควบคุมมาตรฐานการจัดเก็บ
¾ ในสวนของบุคลากรในทองถิ่น รัฐสวนกลางไมมีอํานาจในการถอดถอน เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น ใหใช

วิธีการอนุญาโตตุลาการ จนถึงศาลปกครองแผนกคดีทองถิ่น
¾ ตองมีการปฏิรูประบบการเงิน การคลังและการบริหารบุคลากรทองถิ่น กลาวคือ ทองถิ่นสามารถกําหนด

กรอบ หรือลงทุนโครงการขนาดตางๆ ที่เหมาะกับทองถิ่นได เชน รถไฟฟา

ความทาทาย
¾ ภาคประชาชนมีความเขมแข็งในการจัดการตนเองจริงหรือไม โดยตองมีวิธีการดึงเอาอํานาจจากกระทรวง
ทบวง กรม ใหมาพรอมกับบุคลากร เงิน อํานาจ งบประมาณ หนาที่ ความรับผิดชอบ อยาเอามาแตเพียง
โครงสราง เพราะไมไดชวยใหทองถิ่นดีขึ้น
¾ ระวังอยาใหระบบราชการจากสวนกลาง ถูกจําลองหรือยอสวนลงมาในระดับทองถิ่น
¾ การจัดการอํานาจและผลประโยชนไมใหอยูที่ฝายใดมากเกินไป ตองมีการตั้งระบบเครื่องมือขึ้นมาถวงดุล
อํานาจ เชน การจัด rating ประจําป เพื่อเปนการใหประชาชนไดรวมตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น หรือ
การจัดลําดับของเทศบาลจังหวัด จะทําใหประชาชนอยากเขามาตรวจสอบการทํางานมากขึ้น
¾ ตองใหราชการสวนกลางมาสังกัดกับราชการสวนทองถิ่น และใหฝายรัฐมาชวยงานในเชิงวิชาการ เพื่อเปน
ขอมูลใหภาคประชาชนในพื้นที่ไดเอาไปปรับใชตามความเหมาะสม
¾ เมื่อจังหวัดตองการจัดการตนเองก็ตองระวังการบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจในระดับจังหวัด
¾ หากอํานาจในการรักษาความสงบไปอยูในมือของหัวหนาตํารวจมากเกินไปจะเกิดสภาวะของการกระจุก
ตัวของอํานาจ ความรุนแรงในทองถิ่นก็จะเกิดขึ้น
¾ การเมืองระดับชาติจะลงมาในพื้นที่มากขึ้น หากมองในแงดีจะทําใหทองถิ่นไดคนที่มีความรูความสามารถ
มาพัฒนาทอ งถิ่น มากขึ้น ช วยสกัดคนที่ไมมีความรู หรือเปน เจา พอในทอ งถิ่น เพราะภาระงานที่ตอง
รับผิดชอบมีมากกวาที่เคยทํา เมื่อผลประโยชนเขามาในพื้นที่มากขึ้น คนในทองถิ่นก็จะสนใจการเมือง
ทองถิ่นมากขึ้น

แงมุมในการจัดการตนเอง
รศ.ดร.ไชยันต รัชชกูล
สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
นําเสนอแงมุมในการจัดการตนเองออกมา 3 แงมุม คือ
1. การกระจายอํานาจ หากการบริหารจัดการไมดีจะมีปญหา เชน ประเทศฟลิปปนส ผูบริหารทองถิ่นมีการไป
จางคนที่เลือกตัวเองเขามาทํางานรับเขามาทํางานราชการ หรือเกาหลีที่มีอํานาจตางๆ อยูที่ทองถิ่น แตเมื่อ
มีตองมีการแกกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรมก็ตองมีการปรับปรุงกันทั้งประเทศ
2. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีขอเสนอที่มาจากนักวิชาการ และนักการเมืองทองถิ่นอยากใหมี “ทบวงที่
ปกครองทองถิ่น” เพื่อดูแลงานในพื้นที่ไดอยางทั่วถึงเทาเทียม กลาวคือ เมื่อพูดถึง จ. เชียงใหม จะมีหลาย
ระดับทั้งในระดับตัวเมืองและรอบนอก เมื่อมีการเลือกตั้ง คนที่อยูรอบนอกไมสามารถเขามาสมัครรับ
เลือกตั้งได มีเพียงคนไมกี่ตระกูลในเชียงใหมที่มีพื้นที่ทางการเมืองระดับทองถิ่น หรือการจัดเก็บภาษี หาก
จังหวัดเชียงใหมสามารถเก็บภาษีไดมากกวาจังหวัดอื่นๆ จะมีการถัวเฉลี่ยรายไดดังกลาวใหจังหวัดที่มี
รายไดนอยกวาไดอยางไร หรือจังหวัดที่จนก็จนตอไป สวนจังหวัดที่มีเงินก็พัฒนาความเจริญตอไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้ จ.เชียงใหม ถือเปนการยอสวนของการพัฒนาประเทศ ในการเปนเมืองศูนยกลางของ
ภาคเหนือ มีความเจริญทางการศึกษา รายได เปนศูนยรวมความเจริญทุกอยาง และจังหวัดที่อยูรอบนอก
หรือพื้นที่รอบนอกจะทําอยางไร อีกทั้งเรื่องของการจัดการตนเอง ตองมีการวิเคราะหใหดีวาเปนประโยชน
กับคนทุกกลุมหรือไม หรือเปนประโยชนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง ถาเราจัดการตนเองโดยไมไดสนใจเสียง
เล็กเสียงนอยที่อยูรอบนอก เชียงใหมจะกลายเปนเมืองหัวโต แตหากการจัดการตนเองสามารถสะทอน
เสียงจากคนเล็กคนนอยตามพื้นที่ตางๆ ได จะทําใหภาพการกระจายอํานาจมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
3. ใหทํางานที่พัฒนาจากฐานที่มีในปจจุบัน กลาวคือ ขณะนี้ประเทศไทยมีการปกครองทั้งระดับ อบจ. และ
อบต. แตบางกรณีเมื่อมีปญหา งานในระดับ อบจ. ไมสามารถจัดการได เพราะระดับปญหาเล็กเกินไป
ในขณะที่ อบต. เองไมสามารถจัดการได เพราะระดับปญหาใหญเกินไป กลายเปนสุญญากาศในการ
ปกครองทองถิ่น จึงควรมีการปรับปรุงแกไขใหมี อบอ. (องคการบริหารสวนอําเภอ) เพื่อมาเติมเต็มชองวาง
ของพื้นที่

กรอบคิดการกระจายอํานาจ หรือการสรางการจัดการตนเอง และการเคลื่อนไหว
เพื่อใหการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองใหเปนจริง
รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ
ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีประเด็นในการชวนคุยอยู 2 ประเด็น คือ กรอบคิดการกระจายอํานาจ หรือการสรางการจัดการตนเอง
และการเคลื่อนไหวเพื่อใหการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองใหเปนจริง
ประเด็นที่ 1 กรอบคิดการกระจายอํานาจ หรือการสรางการจัดการตนเอง เกิดขึ้นบนฐาน 2 แนวคิด
ดวยกัน คือ การกระจายอํานาจแบบรัฐศาสตรแบบกาวหนา ผสมกับการกระจายอํานาจแบบวัฒนธรรม
ชุมชน
เมื่อพูดถึงการกระจายอํานาจแบบรัฐศาสตร อาจนึกถึงการเลือกตั้ง แตในมุมวัฒนธรรมชุมชนมอง
ว า ตอ งมี อีก ส ว นหนึ่ ง เช น ภาคประชาสั ง คม สภาพลเมื อ ง เขา มาช ว ยถว งดุ ล ในการทํ า งาน เพื่ อช ว ย
แกปญหาบางอยางได เชน แกปญหาการกระจุกตัวของอํานาจในกลุมราชการ
การผสมกันของทั้ง 2 แนวคิด จะทําใหมีชองทางใหการรับฟงเชิงสาธารณะที่เปนสวนของภาค
ประชาชนสามารถมีผลในเชิงปฏิบัติได เชน การจัดวงรับฟงความเห็นมีผลตอการทบทวนมติผูรับเลือกตั้ง
ของจังหวัด เปนตน ดังนั้น การผสมของ 2 แนวคิดนี้ถือเปนนิมิตหมายใหมของการราง พ.ร.บ. การจัดการ
ตนเอง แตการผสมของ 2 แนวคิดนี้ ตองมีความชัดเจน ไมเชนนั้นจะไมมีการลงรอยกัน และไมเกิดผลใน
การคานอํานาจของทางราชการ
ปญหาที่ตองกังวล
¾ การเกิดปญหาเดิม
¾ การเกิ ดป ญหาใหม ใ นรู ป แบบเดิม กลา วคือ ในร า ง พ.ร.บ. จั ด การตนเองต องมี ก ารบรรจุ ร า ง พ.ร.บ.
พนักงานของจังหวัด เพราะจากบทเรียนที่ผานมาพบวาเมื่อระบบที่สรางขึ้นมาหลุดจากระบบราชการไทย
ไปแลว จะเกิดปรากฎการณที่นากลัวยิ่งกวาเดิม เชน ภายหลังการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย พบวา
คุณภาพการศึกษาแยลงกวาเดิม
¾ ตองมีมาตรการตรวจสอบการเงินของราชการในรูปแบบจัดการตนเองแบบยืดหยุน เพราะการตรวจสอบ
การเงินแบบสํานักงานตรวจสอบการเงินตามระเบียบแบบแผนของราชการ อาจทําใหฝายบริหารที่มาจาก
การเลือกตั้งถูกฟองรองเพราะเรื่องการเงินได

¾ ระวังเมืองโตเดี่ยวที่มีการใชอํานาจและเอาตัวเองเปนศูนยกลางดึงคนจากพื้นที่รอบนอกเขามาในเขตเมือง
ปญหาเดิมๆ ก็จะตามมา
¾ ในร า ง พ.ร.บ.การจั ด การตนเอง ต อ งเพิ่ ม เนื้ อหา หมายเหตุ หรื อกฎหมายประกอบ พ.ร.บ.ที่ ปอ งกั น
กระบวนการกลัวคนโกง เพราะระบบราชการในการปกครองแบบทองถิ่น คนไทยจะกลัวการโกงมาก ทําให
ตองมีการคิดหาระเบียบมากดทับการโกงมากขึ้น
ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองจะใหเปนจริงไดอยางไร
¾ ตองมีกระบวนการใหสังคมเขาใจวาจังหวัดจัดการตนเองเปนแนวทางในการสรางโอกาสใหกับคนในพื้นที่
อยางไรบาง โดยพัฒนารูปแบบการสื่อสารออกมาในเชิงรูปธรรม ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
เพื่อใหคนทุกระดับชั้นเขาใจประเด็นและมีแนวรวมในการขับเคลื่อนไปดวยกัน
¾ ใหเครือขายจังหวัดจัดการตนเอง ประมาณ 30 – 40 จังหวัด มีการทํางานในวงกวางที่เชื่อมโยงประเด็นหรือ
สถานการณรวมกันใหมากขึ้น เพื่อจะไดเห็นภาพงานรวมกัน

การเปดอภิปรายแลกเปลี่ยน


รศ.ดร.ธเนศวร เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มีขอเสนอแนะดังนี้
¾ คนที่ อ ยู ฝ า ยปกครอง หรื อ มหาดไทย ต อ งช ว ยกั น ขายแนวคิ ด เรื่ อ งการจั ด การตนเอง เพื่ อ ให
กระทรวงมหาดไทยยอมรับแนวความคิดดังกลาว
¾ ประเด็นที่หยิบยกการเลือกตั้งผูวาขึ้นมา เพื่อตองการใหคนทุกคน ไมวาจะอยูในระดับใดก็ตามมีสิทธิในการ
เลือกคนดูแลจังหวัดที่เทาเทียมกันผาน 1 คะแนนเสียงเทากัน แตที่ผานมาไมสามารถเกิดขึ้นได เพราะมี
เรื่องความมั่นคง หรือมีความกังวลจากคนที่มีความรูวาประชาชนจะดูแลตัวเองไดอยางไร แตตอนนี้กระแส
ประชาธิปไตย (ที่สะทอนใหเห็นวาคนอยากดูแลตนเอง) กําลังมาแรง ถือเปนโอกาสสําคัญที่จะปลุกกระแส
จังหวัดจัดการตนเองผานการพูดคุยตามเวทีเสวนาวิชาการ และจัดทําเอกสารเผยแพรไปในวงกวางอยาง
ตอเนื่อง และทําอยางคอยเปนคอยไป
¾ ตองชี้ใหเ ห็นวาระบบราชการของไทยในปจจุ บัน เปนอุปสรรคสําคัญตอการบริ หารจัดการประเทศใน
รูปแบบของจังหวัดจัดการตนเอง


รศ.ดร.นงเยาว เนาวรัตน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

¾ การเลือกตั้งที่ผานมาปฏิเสธไมไดวาการเมืองระบบตัวแทน มักจะเปนคนชนชั้นกลางและคนที่มีโอกาส สวน
คนที่อยูในระดับชาวบานไมมีโอกาสที่ไดเปนตัวแทนของตัวเองเลย เพราะฉะนั้นถาจังหวัดจัดการตนเอง
ตองการใชระบบแบบเลือกตั้งในการคัดสรรตัวแทน ตองคิดวาจะทําอยางไรใหเจาของอํานาจที่แทจริงมี
พื้นที่ยืนทางการเมืองดวย เชน ตัวแทนในระดับจังหวัดควรมีที่มาจาก 2 ระบบ คือ ระบบเลือกตั้งทั่วไป และ
ระบบตัวแทนสัดสวนของคนกลุมพิเศษ เชน ผูหญิง เยาวชน ชาติพันธุ คนพิการ ฯลฯ เพื่อแสดงถึงที่มาของ
เจาของอํานาจในกลุมที่หลากหลาย
¾ ที่ ผ า นมานายอํ า เภอไม ไ ด มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุ ม ถอดถอน หรื อ ยั บ ยั้ ง ร า งกฎหมาย แต
กระทรวงมหาดไทยกลับมอบอํานาจดังกลาวใหนายอําเภอจัดการโดยพลการ ดังนั้น ในความเห็นสวนตัว
มองวาไมนาจะมี เพราะ ถาเกิดความขัดแยงขึ้นในพื้นที่ก็ใหอํานาจการตัดสินไปอยูที่ศาลบนฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย
¾ การคืนอํานาจการปกครองสูทองถิ่นก็ตองคืนใหกลุมคนที่เล็กที่สุดโดยอิงกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน และ
อยากใหเพิ่มสภาการศึกษา สภาธรรมชาติ สภาทรัพยากร ฯลฯ ใหอยูในพื้นที่มากขึ้น เพื่อดึงการมีสวนรวม

จากประชาชนในทุกภาคสวน เปนการสงเสริมการตั้งกลุมที่ไมไดอิงกับระบบของการเลือกตั้งแบบตัวแทน
มากนัก


ดร.ชมชวน บุญระหง เครือขายเกษตรทางเลือก

¾ ที่ผานมาไมวาจะเปนแผนของจังหวัด งบประมาณจังหวัด หรือกลุมของจังหวัด อํานาจการตัดสินใจในเรื่อง
ดังกลาวตกไปอยูที่กลุมราชการในระดับชาติ ที่ไมมีประสบการณในพื้นที่ สุดทายโครงการที่เขียนออกมา
หรืออนุมัติออกมาก็ไมตอบสนองตรงตามความตองการในพื้นที่ และไมเคยชวนภาคประชาชนมารวมวาง
แผนการทํางานรวมกัน สุดทายผลที่ออกมาจังหวัดก็ไมไดรับการพัฒนา
¾ หากปหนามีการประกาศเรื่องเชียงใหมจัดการตนเองในราชกิจจานุเบกษา ในชวงเวลานี้จึงควรตองคิดเรื่อง
การจําลองแผนการทํางาน เพื่อมาตอยอดการทํางานในอนาคต เชน การทําแผนจังหวัด ใหมีการปรับ
บทบาทของราชการใหอยูหนวยสนับสนุน และใหจังหวัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ประกอบไปดวยตัวแทนกลุม
ปญหาตางๆ ทุกกลุม เขามาอยูในการพัฒนาแผนดวย เพื่อใหแผนที่ทําออกมาเปนประโยชนตอพื้นที่และ
ชวยลดบทบาทอํานาจของรัฐ
¾ ใหมีการปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจางโดยใหภาคประชาชนสามารถอนุมัติงบประมาณได เพื่อเปนชองทาง
หนึ่งในการลดการคอรัปชั่นในวงราชการ
¾ ในมาตราที่ 93 ของรางพรบ. อยากระบุใหมีการประกาศเรื่องกองทุนพัฒนาจังหวัด เพื่อสงเสริมการลงทุน
ที่เปนประโยชนตอคนในจังหวัด เชน การบริษัทการบินสําหรับคนเชียงใหมเดินทางในราคาถูก


คุณพรหมศักดิ์ แสงโพธิ เครือขายบานชุมเมืองเย็น

เลาถึงที่มาของแนวคิดทองถิ่นตองการจัดการตนเอง เพราะประชาชนมีความเจ็บปวดกับการเมือง
ระดับประเทศ ที่เลือกตัวแทนเขาไปแลวไมสามารถทํางานที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
ได เลยมองหาจุดเล็กๆ ใกลตัวที่ประชาชนพอที่จะควบคุมจัดการกันเองได เลยใชเวทีประชาคม (ที่มีมาตั้ง
พ.ศ. 2544) มากําหนดวาระการทํางานของหมูบาน รวมถึงการตรวจสอบโครงการตางๆ ที่เขามาในพื้นที่
และการถอดถอนตัวแทนหมูบานที่ทํางานไมไดเรื่อง ซึ่งประชาชนมองวาชองทางดังกลาวเปนเครื่องมือใน
การกําหนดประชาธิปไตยในทองถิ่นได เลยคิดถึงเรื่องการจัดการตัวเอง ที่สวนกลางควรถายโอนอํานาจมา
ใหทองถิ่นไดจัดการ เพราะคนที่คลุกคลีในพื้นที่ยอมสามารถจัดการปญหาไดตรงจุด
สิ่งที่คิดถึงเมื่อมีการจัดการตนเองเกิดขึ้น คือการจัดเก็บภาษี ที่ตองการใหเสียภาษี ณ ที่จาย และการ
จัดเก็บภาษีควรจัดสรรใหทองถิ่น 70% สวนกลาง 30% แตเงินภาษีทั้งหมดไมไดกองอยูที่ฝายบริหารของ
เชียงใหมเพียงอยางเดียว แตจะกระจายลงไปในทองถิ่นดวย

ขณะนี้ภาคประชาชนของ จ. เชียงใหม กวา 25 อําเภอ กําลังรวมกันสะทอนความคิดเห็นวาอยากเห็น
เชียงใหมจัดการตนเองในรูปแบบใดบาง ผานกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และหลังจากนั้นจะเอา
ตัวแทนอําเภอละ 2 คน มาคุยกันอีกที พรอมกันนี้จะมีการทํางานรวมกับจังหวัดอื่นๆ ประมาณ 40 จังหวัด
ควบคูกันไป


คุณโอฬาร อองฬะ สถาบันพัฒนาเมือง

¾ การขับเคลื่อนเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง อาจเจอแรงเสียดทานจากอํานาจรัฐสวนภูมิภาค เชน กํานัน
ผูใหญบาน ดังนั้น เมื่อใดที่ราชการสวนภูมิภาคถูกยุบ กระบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็จะเกิดขึ้น
¾ การพัฒนาหลังป 2540 ที่มีตั้งแต พ.ร.บ. กระจายอํานาจ ไปจนถึงสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจทองถิ่น ถือเปน
นวัตกรรมในเชิงบวก ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทองถิ่น เชน การใชอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น ใน
สวนของ อบต. เทศบาล ในการทํางานกับชาวบาน หรือการใชอํานาจทองถิ่นในการสรางกิจกรรมใหมใน
ท อ งถิ่ น สิ่ ง เหล า นี้ ถื อ เป น กระบวนการในเชิ ง บวกที่ ต อ งเอามาใช ใ นการอธิ บ ายอํ า นาจของการจั ด
ความสัมพันธเชิงทองถิ่น เพราะทองถิ่นมีพลังในการเปลี่ยนแปลงผูนําพอสมควร
¾ ตัวผูนําของทองถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหลังป 2546 จากประธานบริหาร อบต. มาเปนนายก อบต.
พบวามีคนกลุมใหมที่สนใจการเปลี่ยนแปลงเขามามีบทบาทในทองถิ่นมากขึ้น ทําใหกระบวนการทํางาน
ขับเคลื่อนจากคนหนาใหมมีมากขึ้นในทองถิ่น
¾ นโยบายทองถิ่นในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน สวัสดิการชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน
ดังนั้น จึงตองมีการถอดบทเรียนการทํางานทองถิ่น วาที่ผานมามีกระบวนการขับเคลื่อนในทองที่ในเรื่องใด
และผลเปนอยางไร เพื่อเปนเครื่องมือในการทํางานเรื่องจังหวัดจัดการตนเองตอไป

