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นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
ที่มา

๑. วิกฤตปญหาสังคมไทยรุนแรงขึ้นในทุกระดับตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับชาติ
เปนปญหาที่มีความซับซอนมากขึ้น เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบและในทุกดาน ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาทางสังคม ปญหาระบบการศึกษา ปญหาทางการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต และสุขภาวะของคนไทย สาเหตุหลักที่ทำใหปญหาเหลานี้รุนแรงมากขึ้น เปนผลมาจากทิศทางการ
พัฒนาของรัฐ นโยบายรัฐ และวิธีการจัดการแบบรวมศูนยทั้งเชิงอำนาจและเชิงงบประมาณ ทำใหประชาชน
ไมสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง เกิดความไมทัดเทียม ความไมเปนธรรมของ
สังคม ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการปญหาของพื้นที่ตนเอง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึง
ความไมสมดุลของอำนาจระหวางรัฐบาลกับชุมชน และเปนที่มาของวิกฤตความแตกแยก ทำใหประชาชน กลุม
ชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ รวมกลุมประทวง เรียกรองสิทธิในการจัดการตนเอง อาทิเชน การเรียกรองของสมัชชาคนจน
การประทวงของกลุมเกษตรกร การรองขอใหรัฐทบทวนนโยบายการพัฒนาของเครือขายภาคประชาสังคมในแตละ
ภูมิภาค และความไมทัดเทียมนี้อาจถูกใชเปนขออางในการตอตานอำนาจรัฐจนนำไปสูวิกฤตความขัดแยงของ
คนในชาติ
๒. แมวาพระราชบัญญัติการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดให เทศบาล
องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด และเมืองพัทยา มีอำนาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ในพื้นที่ของตนเอง แตการถายโอนภารกิจจากหนวยงานของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังไมครอบคลุมเรื่อง
สำคัญที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตของประชาชน และยังพบวา การบริหารจัดการสวนทองถิ่นยังถูกกำกับ ควบคุม
โดยนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ และกลไกจากทั้งการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณทองถิ่น ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การจัดการของทองถิ่นในเรื่องการศึกษา การ
สาธารณสุข การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ยังมี พ.ร.บ. กฎหมาย หรือกฎกระทรวงตาง ๆ
ควบคุม กำกับ นอกจากนี้ในการจัดสรรงบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณในปพ.ศ. ๒๕๕๓ ทองถิ่นไดรับ
การจัดสรรประมาณรอยละ ๒๕.๒๖๑ เทานั้น ปรากฏการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจ
ระหวางการบริหารราชการสวนกลางกับทองถิ่น
๓. การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายแหงทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตำบล และ เทศบาล มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น แตหลายแหงยังมีปญหาในเรื่องธรรมาภิบาล เนื่องจากระบบ
การเมืองทองถิ่นในหลายพื้นที่เปนการเมืองเพื่อผลประโยชนของพรรคการเมือง ของกลุมทุนทั้งระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่ การไดมาของผูบริหารบางคนมาจากการซื้อเสียง และใชอิทธิพลในหลายรูปแบบ มีลักษณะไมแตกตาง
๑
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จากการเมืองระดับชาติ การบริหารจัดการทองถิ่นบางแหงจึงถูกชี้นำโดยกลุมผลประโยชน โดยผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนทงั้ ของตนเองและพวกพอง ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งึ ไมมอี ำนาจในการจัดการในพืน้ ทีข่ องตนเอง ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจระหวางทองถิ่นกับชุมชนเชนกัน
๔. ไมเพียงแตหนวยงานของรัฐ และ ทองถิ่นเทานั้น ที่มีอำนาจในเชิงกฎหมาย และ งบประมาณ ยังมี
หนวยงานและองคกรอิสระบางแหงที่เกี่ยวของกับการสรางนโยบาย รวมถึงที่เปนแหลงงบประมาณอีกหลายแหลง
ซึ่งใชงบประมาณจากภาษีของประชาชน ทำหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเพื่อการแกปญหาในพื้นที่
แมวาจะมีนโยบายที่ใหความสำคัญกับพื้นที่แตยังคงไมมีกระบวนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกำหนด และ
ตัดสินใจอยางชัดเจน ที่ผานมาการวางนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจ ยังยึดอยูกับกรอบงานจากสวนกลาง
มากกวาการใหประชาชนในพืน้ ทีม่ อี สิ ระในการตัดสินใจ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจระหวาง
แหลงทุนกับชุมชน และเปนการตอกย้ำใหเห็นวา หลักการใหชุมชนสามารถจัดการตนเองในพื้นที่ไมสามารถจะ
เกิดขึ้นได หากไมปรับเปลี่ยนสมดุลอำนาจ สมดุลในการบริหารงบประมาณระหวางการบริหารราชการสวนกลาง
สวนทองถิ่น องคกรนโยบาย องคกรที่เปนแหลงทุน กับชุมชน
สถานการณ
๕. กลไกการบริหารประเทศแมจะมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น แตยังคงเปนการรวมศูนยอำนาจ ยังคงเปนระบบ
การสั่งการจากสวนกลาง การมีสว นรวมจากภาคประชาชนยังไมมคี วามชัดเจนเทาทีค่ วร หนวยงานราชการในระดับ
จังหวัดไมมีอำนาจในการจัดการปญหาอยางแทจริง ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น เมื่อเกิด
ปญหาขึ้นประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบตองการใหรฐั เขามาดำเนินการแกไขปญหา แตกลไกการจัดการหรือโครงสราง
ราชการทำใหหนวยงานระดับจังหวัดหรือทองถิ่นไมมีอำนาจในการจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตองรอคำสั่งจาก
สวนกลางหรือกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ หรือตองรอใหมีมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายออกมารองรับ
ทำใหการแกปญหามีความลาชาและเกิดการสะสมปญหาอยางตอเนื่อง เชน กรณีปญหาโรงไฟฟาลิกไนตที่ อ.แมทะ
จ.ลำปาง กระบวนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น มีหนวยงานไมนอยกวา ๗ กระทรวงที่เขาไปเกี่ยวของ ทำใหการแกไข
ปญหาลาชา และสิน้ เปลืองงบประมาณ หรือกรณีที่ชาวบานเรียกรองใหยุติการสรางเขื่อนหรือชดใชคาเสียหาย
ชุมชนตองเรียกรองไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมถึงสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ยังไมรวมถึงกลไกในระดับกรม กองที่เขามาเกี่ยวของ เนื่องจากศูนยรวมอำนาจยังคงอยูที่การ
บริหารราชการสวนกลางทั้งการบริหารจัดการ นโยบาย งบประมาณ การตัดสินใจ ชุมชนทองถิ่นหรือองคการใน
สวนทองถิ่นไมไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
๖. โครงสรางการจัดการที่ไมเปนธรรมเอื้อประโยชนใหกับคนร่ำรวยหรือกลุมทุนทั้งในและนอกประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนที่ทำใหเกิดชองวางของรายได และมาตรฐาน
ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมที่มีความแตกตางและเหลื่อมล้ำกันมาก คือ ครอบครัวที่รวยที่สุดรอยละ ๒๐ มี
ทรัพยสินถึงรอยละ ๙๖ ของทั้งประเทศ ขณะที่กลุมรอยละ ๒๐ สุดทายหรือจนที่สุดมีทรัพยสินเพียงรอยละ ๑
เทานั้น โดยสรุปคือ ความมั่งคั่งจะกระจุกตัวอยูในประชากรรอยละ ๑ ของทั้งประเทศ๒ หรือเรื่องของการถือครอง
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๓๒๓

ที่ดิน กฎหมายไดเอือ้ ใหกลุม ทุนสามารถใชประโยชนจากทีด่ นิ โดยไมจำกัดทัง้ ในดานของระยะเวลาหรือขนาด (จำนวนไร)
โดยทีไ่ มตอ งจายภาษีอตั รากาวหนา ทัง้ ทีท่ ดี่ นิ หลายผืนกลายเปนทีร่ กรางวางเปลามิไดนำมาใชประโยชน๓
๗. การเคลื่อนไหวเรียกรองเพื่อจะใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชนหรือผลประโยชนของคนสวนมากในสังคม ซึ่ง
เปนกลุมคนรากหญา กลุมผูใชแรงงาน กลุมเกษตรกร เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และตองใชเวลาที่ยาวนาน สิ้นเปลือง
ทรัพยากร ทรัพยสิน รายได รวมไปถึงครอบครัว ความเปนชุมชน เชน การชุมชนของชาวบานปากมูลเพื่อคัดคาน
การสรางเขือ่ นปากมูลและกรณีการเรียกรองคาชดเชยจากผลกระทบจากการสรางเขือ่ นปากมูล มาตั้งแตป ๒๕๓๒,
การเคลื่อนไหวของสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคเหนือ ที่เรียกรองเรื่องที่ดินทำกิน ปญหาการประกาศพื้นที่
อุทยานฯซอนทับที่, การคัดคานการสรางโรงไฟฟา ของชาวบานบานกรูด-บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ หรือการ
คัดคานการกอสรางทอสงกาซโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย จนถึงปจจุบันชาวบานที่ไดลุกขึ้นมาเรียกรองความธรรม
หลายชุมชนไดสูญเสียที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน อาชีพ รายได ครอบครัว ชุมชน องคความรู และชีวิตไปมิใชนอย
๘. ที่ผานมา รัฐและภาคประชาชนไดมีความพยายามที่จะทำใหชุมชนทองถิ่น สามารถจัดการแกไขปญหา
และกำหนดแผนพัฒนาตนเองได จึงมีการจัดทำโครงการจังหวัดบูรณาการ เปนการบูรณาการแผนการพัฒนา
จังหวัดจากภาคประชาชนทุกระดับเขามาเปนแผนในการพัฒนาของจังหวัด หรือการมีสภาองคกรชุมชนระดับจังหวัด
การจัดรูปสมัชชาสุขภาพจังหวัด เปนตน แตกระบวนการหรือองคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมานั้นยังไมมีความ
เขมแข็งพอที่จะจัดการปญหาตาง ๆ ได เนื่องดวยความไมสมบูรณของอำนาจและหนาที่ ซึ่งในความเปนจริงกลุม
องคกรเหลานี้เปนเพียงผูรวบรวมขอเสนอ แผน งบประมาณ เพื่อสงผานใหกับการบริหารราชการสวนกลาง หรือ
ราชการทองถิ่น
๙. ปรากฏการณรปู ธรรม ทีแ่ สดงใหเห็นวาความรวมมือระหวางภาคประชาชน ทองถิน่ และทองที่สามารถ
จัดการตนเองไดอยางเขมแข็ง เชน ชุมชนแมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม ไดจัดการชุมชนของตนเองจากวิกฤติความ
แหงแลงจากทรัพยากรปาไมที่ถูกทำลายลงจากการสัมปทานปาของรัฐ รวมถึงการตัดไมทำลายปาของชาวบานใน
ชุมชนเอง แกนนำและชาวบานไดรวมกันวิเคราะหปญหา ศึกษาดูงาน ประสานทรัพยากรบุคคล องคความรู ตลอด
จนถึงงบประมาณทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาจัดการแกไขปญหาปาถูกทำลาย ดินน้ำปา การเกษตร ชุมชน
น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน เริ่มจากชุมชนเผชิญวิกฤติเรื่องยาเสพติด และการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน แกน
นำและชาวบานบางสวนจึงไดคนหาแนวทเพื่อจัดการกับปญหายาเสพติด และยกระดับการแกไขปญหาไปยังเรื่อง
อื่น ๆ ในตำบลไดอยางครอบคลุมและเปนระบบ ชุมชนควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ไดลุกขึ้นมาจัดการกับปญหา
ความขัดแยงของผูนำดวยกระบวนการทางการเมืองแบบสมานฉันท และพัฒนาไปสูการจัดการชุมชนทั้งระบบ และ
ปจจุบันกำลังระดมทุนเพือ่ การพัฒนาชุมชนของตนเอง เนือ่ งจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรใหไมเพียงพอตอการพัฒนา
ชุมชน โดยตั้งเปาไวที่ ๙,๙๙๙,๙๙๙ บาท ชุมชนบานใหม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ที่จัดการปญหาหนี้สิน
ดวยองคความรูและทุนทางสังคมของชุมชน กอใหเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลายและเชื่อมโยงความรูสูกลุมตาง ๆ ทั้ง
ชุมชนและ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เปนอำเภอที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี ชาวบานใน
พื้นที่เรียกวา “อำเภอมือเจะคี” การตั้งอำเภอใหม ทำใหหลายหนวยงานโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ตองการ
เห็นอำเภอใหม เปนอำเภอในฝน อยากเห็นการมีสวนรวมกับภาคประชาชน เริ่มตั้งแตการกอสรางที่วาการอำเภอ

โครงการศึกษาการถือครองและใช ประโยชนที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อใหการใชประโยชน ที่ดินเกิด
ประโยชนสูงสุด โดย มูลนิธิสถาบันที่ดิน
๓
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แบบการกอสรางอำเภอที่ผสมผสานรูปแบบทางการกับความเปนทองถิ่น ในขณะที่ความฝนของชาวบานในอำเภอ
ก็อยากเห็น “การจัดการตนเองในระดับอำเภอ” โดยใชฐานตนทุนองคความรู ภูมิปญญาตามวิถีชุมชนทองถิ่นเอง
จึงไดรวมกลุมกันเปน “สภาแอะมือเจะคี” เพื่อวิเคราะหตนทุนของชุมชนชวนคนในพื้นที่มาคิด วิเคราะห กำหนด
ทิศทางวางแผนการขับเคลื่อนรวมกับรัฐทุกรูปแบบตั้งแตเริ่มตน ทั้ง ๕ พื้นที่เปนเพียงตัวอยางของชุมชนที่ลุกขึ้นมา
จัดการแกไขปญหาของตนเอง และยังมีชุมชนอีกมากที่สามารถจัดการตนเองในหลายเรื่อง
๑๐. ประเทศไทยมีกฎหมายเปนจำนวนมาก แตมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจเพียงแค ๑๑
ฉบับ ไดแก พรบ.เทศบาล ป ๒๔๙๖, พรบ.สภาตำบล, พรบ.องคการบริหารสวนตำบล ป ๒๕๓๗, พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ป ๒๕๓๗, พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด ป ๒๕๔๐, พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา ป ๒๕๔๒, รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจที่
ชัดเจน มี ๑๑ มาตราในรัฐธรรมนูญที่กำหนดเรื่องการกระจายอำนาจ, มีการกำหนดเปนแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๒, สรางกลไกการใชอำนาจของประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมา
เรื่องการถอดถอนหรือการเสนอขอบัญญัติ ป ๒๕๔๒, ระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๒ และ
พรบ.เปลี่ยนแปลงสถานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล ป ๒๕๔๒ เห็นไดวากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจาย
อำนาจในประเทศไทยมี ๑๑ ฉบับ แตมีกฎหมายที่เปนขอจำกัดมากกวา ๗๐๐ ฉบับ เพราะวาการกฎหมายออกโดย
สวนกลาง ประเทศไทยปกครองดวยระบอบนิติรัฐ คือ ปกครองโดยกฎหมาย ฉะนั้น กระทรวง ทบวง กรม
สวนกลางที่ตองใชอำนาจในการดำเนินการตองออกกฎหมาย๔ แมวาจะมีกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการกระจาย
อำนาจสูทองถิ่นเปนจำนวนมาก อยางไรก็ ตามชุ มชนทอ งถิ่ นยั งสามารถใชโ อกาสและช อ งทางจากรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ ที่ตองการกระจายอำนาจใหชุนชนทองถิ่น ตาม มาตรา ๖๖, มาตรา ๗๘(๓), มาตรา ๘๗(๑) (๒) (๓) (๔)
และมาตรา ๑๖๓ เปนชองทางในการผลักดันใหเกิดการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองที่เหมาะสม
สอดคลองกับชุมชนทองถิ่นนั้น รวมถึงผลักดันใหรัฐกระจายอำนาจใหกับชุมชนทองถิ่นไดจัดการตนเองอยางแทจริง
ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ
แนวทางการแกไขปญหา
๑๑. จากสภาพปญหา ทุนทางสังคม และโอกาสจากขอกฏหมายดังกลาว นพ.ประเวศ วะสี๕ ประธาน
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ไดใหแนวทางวา “เราเกิดวิกฤตชาติเพราะเรามีปญหาเชิงโครงสรางที่สะสมมาเรื่อย
โครงสรางทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม โครงสรางทางสังคม โครงสรางทางการปกครอง ในรอบรอยปที่ผานมา
การปกครองเรารวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลาง ทำใหเกิดความขัดแยงระหวางอำนาจรวมศูนย กับความเปนตัวเอง
ของทองถิ่น และนำไปสู ป ญหารวมทั้ งปญหาภาคใต ที่ อื่ นก็เช นเดียวกั น ปญหาการทำลายสภาพแวดลอม
วัฒนธรรมทั้งหลาย คือ การรวมศูนยอำนาจ การปฏิรูปคราวนี้คือการกระจายอำนาจใหชุมชนทองถิ่นสามารถ
ปกครองตัวเอง สวนที่เคยทำในการใชอำนาจลงไปขางลางควรจะตองเลิก เปลี่ยนบทบาทตัวเองไปสนับสนุน
ทั้งหมด จากการบังคับบัญชาไปเปนการสนับสนุน เราตองเชื่อในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวาสามารถดูแลชุมชน ดูแล
สุมิตรชัย หัตถสาร. “เอกสารประกอบเวทีวิชาการ จัดสรรอำนาจใหม ใหจังหวัดจัดการตนเอง” สถาบันการจัดการทางสังคม.
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓.
๕
ประเวศ วะสี. “ปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ศูนยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย, สำนักขาว
สถาบันอิศรา.
๔
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๓๒๕

ทองถิ่นได ไมควรจะไปรวมศูนยอำนาจแบบเดิมอีกตอไปแลว การใชอำนาจลงไปนั้นคือวิกฤติชาติ การปฏิรูปครั้งนี้
ตองใหชุมชนทองถิ่นปกครองตนเองใหสอดคลองกับประวัติศาสตรของเขา สอดคลองกับความตองการของเขา
สวนอื่นเขาไปสนับสนุน”
๑๒. ความหมายของพื้นที่จัดการตนเอง
พื้นที่ หมายถึง พื้นที่ภายในบริบทจังหวัด อันประกอบดวย พื้นที่ตั้งแตระดับชุมชนหมูบาน ตำบล
อำเภอ และภูมินิเวศภายในจังหวัด
พื้นที่จัดการตนเอง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนทองถิ่นสามารถตัดสินใจ กำหนดทิศทาง
การพัฒนา บริหารจัดการชุมชนทองถิ่นของตนเองรวมกับหนวยงาน และภาคีอื่น ๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ชุมชนทองถิ่น หมายถึง การรวมกลุมของคนในพื้นที่ ที่มีพื้นที่อาณาเขตบริเวณทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดพื้นที่ขนาดใหญ มีความสัมพันธเชิงวิถีชีวิตความเปนอยูรวมกัน มีจุดหมาย และการจัดการรวมกัน
๑๓. การที่ชุมชนทองถิ่นสามารถจัดการตนเองได หนวยงานรัฐ องคกรที่เกี่ยวของควรสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ สรางกลไกรวมและกลไกของชุมชนทองถิน่ โดยมีแนวทาง แผนงาน งบประมาณ บนฐานความเชื่อ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม ฯลฯ ดังนี้
๑๓.๑ ระดับชุมชนหมูบาน การบริหารราชการสวนกลางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการตนเองไดโดยใชการทำแผนชุมชนที่เปนแผนสุขภาวะ และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในสัดสวนที่เหมาะสม
๑๓.๒ ระดับตำบล ชุมชนทองถิ่น ตองรวมกันพัฒนากลไกการจัดการตนเอง โดยการบูรณาการ
แผนชุมชน แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนขององคกรชุมชน แผนของหนวยงานตาง ๆ จัดทำเปนแผน
แมบทระดับตำบล โดยการบริหารราชการสวนกลางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในสัดสวนที่เหมาะสม
๑๓.๓ ระดับอำเภอ การบริหารราชการสวนกลางตองใหการสนับสนุนใหเกิดกลไกการจัดการ
ตนเองจากระดับชุมชน และระดับตำบล สูระดับอำเภอ
๑๓.๔ ระดับจังหวัด การบริหารราชการสวนกลางและองคการบริหารสวนจังหวัดตองใหการ
สนับสนุน ใหเกิดกลไกการจัดการตนเองในระดับจังหวัด ตองยกระดับจังหวัดบูรณาการมาสู “จังหวัดการตนเอง
(ในทุกมิติ)” ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การทองเที่ยวและระบบภาษี
๑๔. การจัดสมดุลเชิงอำนาจ ระหวางการบริหารราชการสวนกลางกับชุมชน, การบริหารราชการสวนกลาง
กับทองถิ่น, ทองถิ่นกับชุมชน และชุมชนกับชุมชน โดยการลดบทบาทอำนาจการบริหารจัดการของการบริหาร
ราชการสวนกลางลงใหเหลือเพียงภารกิจหลักเทาที่จำเปน และตองกระจายอำนาจสูทองถิ่นอยางแทจริงในทุกดาน
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการทองถิ่น เชน เรื่องระบบการจัดเก็บและใชภาษี
ในพื้นที่ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณจากภาษีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของกลไกการจัดการ
ตนเอง โดยใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ในการจัดการในทุกมิติ
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๑๕. สรางการมีสวนรวมรวมถึงสรางกลไกการตรวจสอบการทำงานอยางเขมขนในทุกระดับ โดยตอง
เคารพความหลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนา ความรู ในทุกกลุมและภาคสวนของชุมชนทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ
๑๖. หนวยงานและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการสรางนโยบาย รวมถึงที่เปนแหลงงบประมาณ ตอง
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของกลไกการจัดการตนเองในทุกระดับ โดยมีแผนงานที่ชัดเจน
และจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่เหมาะสมที่จะใหชุมชนทองถิ่นตัดสินใจที่จะใชงบประมาณและดำเนินการเอง
ประเด็นการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๗

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓๒๗

