สมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๓
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๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

นโยบายสนับสนุนพื้นที่จดั การตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่องนโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ๑
รับทราบ วาวิธีการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบรวมศูนยทั้งเชิงอํานาจและเชิงงบประมาณ ทําให
เกิดความไมเทาเทียม ความไมเปนธรรมของสังคม ประชาชนไมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับปญหาของพื้นที่ตนเอง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความไม
สมดุลของอํานาจระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น
รับทราบ วาการบริหารราชการสวนทองถิ่นถูกกํากับ ควบคุมโดยนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ และ
กลไกจากการบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดสรรและการ
บริหารงบประมาณทองถิ่น เปนขอจํากัดทําใหทองถิ่นไมสามารถจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิผล อีกทั้ง
แสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอํานาจระหวางการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวน
ภูมิภาค กับทองถิ่น
รับทราบ วาการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย รวมถึง
องคกรสนับสนุนงบประมาณบางองคกร ไมเอื้อตอการสนับสนุนใหชุมชนจัดการตนเองในพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้น
แสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอํานาจระหวางองคกรสนับสนุนงบประมาณกับชุมชนทองถิ่น
กังวล วาปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปนสัญญาณความไมเปนธรรมและความรุนแรงในสังคม หากรัฐไม
สามารถแกไขปญหาใหสอดคลองกับพื้นที่ ไมสรางการมีสวนรวมในการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น จะ
ทําใหปญหาทวีความรุนแรงจนไมอาจควบคุม และอาจนําไปสูความแตกแยกทางสังคมจนยากที่จะเยียวยา
ตระหนัก วาการปฏิรูปประเทศไทยโดยหลักการใหชุมชนทองถิ่นสามารถจัดการตนเองในพื้นที่ไม
สามารถจะเกิดขึ้นได หากไมปรับเปลี่ยนสมดุลอํานาจ สมดุลในการบริหารงบประมาณระหวางการบริหาร
ราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนทองถิ่น องคกรนโยบาย องคกรสนับสนุนงบประมาณกับชุมชน
ตระหนัก วาการจัดสมดุลเชิงอํานาจ เปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการ โดยลดอํานาจการบริหารจัดการ
ของการบริหารราชการสวนกลางลงใหเหลือเพียงภารกิจหลักเทาที่จําเปน การกระจายอํานาจสูทองถิ่น และ
การจัดกระบวนการบริหารงานพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง
สิ่งที่สําคัญคือ การที่ประชาชนในชุมชนสามารถตัดสินใจ กําหนดทิศทางการพัฒนา บริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองรวมกับหนวยงาน และภาคีอื่นๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
จึงมีมติดังตอไปนี้

๑

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๗
สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพืน้ ที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ หนา ๑/๓

๑. ขอใหคณะกรรมการสุข ภาพแหงชาติ เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่อพิ จารณาใหการสนับสนุนพื้นที่
จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ เปนนโยบายสําคัญ โดยมอบให สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลแห ง ประเทศไทย เป น แกนประสานให เ กิ ด คณะกรรมการที่ เ ป น กลไกการดํ า เนิ น การ
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการชุมชนทองถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาชน โดยใหมีผูแทนชุมชน ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้คณะกรรมการมีหนาที่
พัฒนากลไกการจัดการตนเองและพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหจัดการตนเองในทุกระดับ โดยพิจารณา
แนวทางดําเนินการเบื้องตน ดังนี้
๑.๑ พั ฒ นากลไกร ว มในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ให มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในกระบวนการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ทั้งแผนชุมชน แผนทองถิ่น แผนอําเภอ และแผนจังหวัด โดยให
กลไกดังกลาว มีสัดสวนผูแทนภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐
๑.๒ สรางมาตรการเพื่อกําหนดใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ มีแผนงาน
และโครงการที่ชุมชนในพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบโครงการรวมกับทองถิ่นและ/หรือราชการสวนภูมิภาค โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจากทองถิ่นและ/หรือราชการสวนภูมิภาค ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของ
งบประมาณที่ดําเนินการดานสุขภาวะแตละพื้นที่
๑.๓ สรางกลไกเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองใหกับชุมชนทองถิ่น
๑.๔ พั ฒ นากลไกให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในกระบวนการติ ด ตาม กํ า กั บ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ
๑.๕ สรางขอตกลงรวมกับหนวยงานและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย
รวมถึงองคกรสนับสนุนงบประมาณใหมีนโยบาย และจัดสรรงบประมาณหรือเงินทุนใหชุมชนทองถิ่น บริหาร
จัดการ ตามภารกิจที่ชุมชนทองถิ่นเปนผูกําหนดและตัดสินใจเอง
๑.๖ รวมกับสถาบันวิชาการ ศึกษาวิจัยรูปแบบการปกครอง โครงสรางเชิงอํานาจ ลักษณะ
ความสัมพันธ ที่เอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับ
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดและในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โดยศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป เพื่อรายงานผล
ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่๕ และคณะรัฐ มนตรีเพื่อผลักดันใหเกิดการทดลองปฏิ บัติการในพื้นที่
ตนแบบ
๒. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณา กําหนดเรื่องพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
เปนหนึ่งในระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่ทุกระดับภายในจังหวัด
๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรหลักในการ
สนั บ สนุ น งบประมาณ และประสานการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ สภาองค ก รชุ ม ชน เครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชน
เครือขายภาคประชาสังคม เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด ใชเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖, ๗๘(๓), ๘๗(๑), ๘๗(๔), ๑๖๓
ดําเนินการออกแบบ และผลักดันใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองตามรูปแบบที่เหมาะสม
สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพืน้ ที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ หนา ๒/๓

๔. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เสนอตอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป (คสป.)นํามตินี้ไปเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอที่ชัดเจนและผลักดันไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕

สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพืน้ ที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ หนา ๓/๓

