สรุปการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ในการสัมมนาผู้บริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี
“ภาพราชการส่วนท้องถิ่นในอนาคตคนที่ ๒๐ ปีข้างหน้า” โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
งานวัน นี้ แสดงให้ เห็ น ว่า รั ฐ บาลให้ ความส าคัญกับ องค์ก รส่ ว นท้องถิ่น ดังนั้น ข้าราชการ
ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การปรองดอง หลักสูตร ป.ย.ป. ๓ จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบทิศทาง
และสามารถดาเนินการตามได้
การกระจายอานาจและหลักการปกครองตนเองเป็นหลักการของประชาธิปไตยที่สาคัญ การ
กระจายอ านาจที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ การกระจายอ านาจไปที่ ป ระชาชนหรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ประเทศชาติจะเข้มแข็งได้ด้วยประชาชนไม่ได้เข้มแข็งด้วยระบบราชการ อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนจะ
รับอานาจหน้าที่และงบประมาณต่าง ๆ ได้ จะต้องมีสถาบันทางการเมืองการบริหารมารองรับ นั่ นคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปั จ จุ บั น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง จ านวน บุ ค ลากร และ
งบประมาณ โดยมีทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ ๔ - ๕ แสน
คน และงบประมาณแต่ละปีงบประมาณประมาณเจ็ดแสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ส่วนท้องถิ่นกลับไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลหรือส่วนกลางเท่าที่ควร
ซึ่งส่วนท้องถิ่นเอง ทั้งบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจา จะต้องหันกลับมาพิจารณาว่า
จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างไร เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
รั ฐ ธรรมนู ญ ในปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ ความส าคั ญ กั บ ยุท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ เป้ า หมายของประเทศ
ระยะยาวที่ชัดเจน รวมทั้งได้กาหนดประเด็นปฏิรูปที่เป็นสิ่ งดีงามและปฏิเสธไม่ได้ เช่น ภาครัฐทันสมัยบริการ
เป็นเลิศ เป็นต้น ดังนั้น ต่อจากนี้ไป รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็ตามจะต้องกาหนดวิสัยทัศทัศน์และดาเนินการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรูปนี้
ส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านได้ เช่น
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยได้ด้วย
การตัดต้นไม้และเพิ่มแสงสว่างในชุมชน เป็นต้น
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน ส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยอานวย
ความสะดวกให้แก่บริษัทเอกชนที่ต้องการตั้งโรงงานหรือที่ทาการในชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
เป็นต้น

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลศูนย์เด็กเล็ก
และสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ส่วนท้องถิ่น
สามารถเข้าไปดูแลไม่เกิดความเหลื่อมล้าในการใช้ชีวิตของเด็กและคนชรา เป็นต้น
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทชัดเจนมากในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกาจัดขยะในชุมชน เป็นต้น
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนท้อ งถิ่น
ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการที่เป็นเลิศและรวดเร็ว (Faster Cheaper Easier) ทางานเชื่อมโยง
กัน และต้องสามารถทางานภายใต้ทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่มี รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ทางานเป็นต้น
เราเชื่อว่าบุคลากรท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะมีส่ว นร่วมในการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
สุดท้ายนี้ ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องมองส่วนท้องถิ่นใหม่ ปัจจุบันท้องถิ่น
มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นและพร้อมที่จะทางานกับส่วนกลางและภูมิ ภาค นอกจากนี้ ส่วนท้องถิ่นจะต้องลด
ความคิดในเชิงอานาจลงและทางานในฐานะลูกหลานของชาวบ้านต่อไป

“ความสาคัญของการพัฒนาและการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นต่อการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า” โดย
ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ ท้ อ งถิ่ น ในฐานะที่ จ ะเป็ น เพื่ อ นร่ ว มทางในการปฏิ รู ป ประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ดังนั้น วันนี้การเมืองอาจจะเป็น
เรื่องหนึ่งที่สาคัญ แต่หัวใจสาคัญในการสร้างความปรองดองคือการทาการเมืองเพื่อบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่เรื่องน่าหวั่นเกรง เพราะเมื่อพิจารณาเนื้อหา
ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นหลักการ ที่ไม่ว่าผู้ใดจะมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องทาหลักการดังกล่าว
องค์กรท้องถิ่นมีหน้าทีจ่ ะต้องทาความเข้าใจและพิจารณาว่าตนจะมีบทบาทอย่างไร
ในอนาคตข้างหน้า องค์กรท้องถิ่นจะเผชิญความท้า ทายหลายประการ (๑) ประชาชน
จะเรียกร้องมากขึ้น (Demand-driven Challenges) สิ่งที่ติดขัดประชาชนจะนึกถึงส่วนท้องถิ่นเป็นอันดับ
แรก (๒) ความต้องการที่ซับซ้อนขึ้น (Complexity) ประชาชนจะมีความต้องการที่ลงรายละเอียดและ
ต้องการบริหารที่ตอบโจทย์มากขึ้น ส่งผลให้วิธีคิดและการทางานในปัญหาเรื่องเดียวกันจะมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น และ (๓) ประชาชนต้องการการตอบสนองที่ไวขึ้น (Responsiveness) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
โดยสรุปแล้วประชาชนจะมีความต้องการที่มากขึ้น ซับซ้อนขึ้น และต้องการการตอบสนองที่ไวขึ้น

ส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงบทบาทของตนเองโดยคานึงถึงกรอบต่าง ๆ โดยกรอบที่สาคัญ
มากคือกรอบรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นโอกาสของท้องถิ่น ส่วนที่กาหนด
หน้าที่เพิ่มเติม และส่วนที่ควบคุมให้ท้องถิ่นทางานยากขึ้น ส่วนที่เป็นโอกาสให้ท้องถิ่นแสดงบทบาทได้มากขึ้น
เช่น (๑) รั ฐ ธรรมนู ญปั จ จุ บั น ได้บั ญญัติ เพิ่ มเติ มค าว่ า “กิจ กรรมสาธารณะ” เข้ าไปในหน้ าที่ ของท้อ งถิ่ น
เช่น กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงศาสนา เป็ นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญมากในการสร้างความปรองดอง
เพราะเป็นการสร้างความสานึกร่วมกันของคนในชุมชน และ (๒) หากกิจการใดที่ท้องถิ่นเห็นว่าชุมชนหรือ
ภาคประชาชนทาได้ดีกว่าก็มอบให้ชุมชนหรือภาคประชาสังคมทา เป็นต้น
ส่วนที่เป็นหน้าที่ (Mandate) ที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ เช่น (๑) หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ
หากรัฐเพิกเฉย ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ และส่วนท้องถิ่นก็ถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ และ (๒) หน้าที่
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือเป็นหลักการและเป็นอนาคตร่วม (Shared
Future) ท้องถิ่นจะต้องคิดถึงบทบาทของตนเอง และพิจารณาว่างานที่ทาในวันนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไร
เสน่ห์ของท้องถิ่นคือ การทาตามสิ่งที่เรียกว่า ภูมิสังคม ซึ่งหมายถึง ปัจจัยทางกายภาพ
ผสมผสานกั บ จิ ต วิ ญ ญาณของชุ ม ชน ภายใต้ ห ลั ก การนี้ ท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ๓ ประการ
(๑) ความรับผิดชอบตามกฎหมาย (Legal Responsibility) หรือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ ฯลฯ (๒) ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability) เป็นทุน
ทางสังคมที่สาคัญมากสาหรับการบริหารท้องถิ่น บริการคนในชุมชนโดยคิดว่าคนในชุมชนเป็นญาติพี่น้อง
และ (๓) ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ข้อดีของการเป็นองค์กรการเมืองคือ
ตอบสนองเร็วและตอบโจทย์ความต้องการ อย่างไรก็ตาม ท้องถิ่นต้องทาการเมืองเพื่อบ้านเมือง เพราะเราคือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ใช้นักการเมืองท้องถิ่น เราต้องบริการประชาชนอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงให้หรือไม่ก็ตาม
ในวันนี้องค์กรท้องถิ่นจะต้องทา ๓ อย่าง คือ (๑) ทาสิ่งที่ทาอยู่แล้วให้ดีขึ้น (Betterment –
Planned Growth and Planned Change) งานที่ท้องถิ่นทาจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น (๒) ทาให้ครอบคลุมขึ้น (Coverage - Enlargement) ท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายในชุมชน ดังนั้น ในการพัฒนาชุมชนจะต้องไม่ตกหล่นใคร ในยุคการพัฒนาที่รวดเร็ว
ย่อมมีผู้ที่ได้และเสียโอกาส หน้าที่ของท้องถิ่นคือลดช่องว่างความไม่ทั่วถึงลง (๓) ทาให้ลึก (Deepening Enrichment) มองให้ลึกถึงรากของปัญหา วิเคราะห์ให้เห็นความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น
หน้าที่ของท้องถิ่น จะต้อง (๑) ทางานโดยยึดความสุ ขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ภายใต้ ห ลั ก การเข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา (๒) ท างานโดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญา ๓ ประการ
คือ พอเพียง (ทาภายใต้สิ่งที่มี) พึ่งตนเอง (ไม่ต้องรอคาสั่ง และให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ) และ ยั่งยืน (ทางาน
โดยคิดถึงเป้าหมายระยะยาว) (๓) ปรับการบริหารจัดการภายใน และปรับการให้บริการให้ตอบโจทย์ภายนอก
และ (๔) ทางานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

การจะทาให้ ท้องถิ่น ต้องการ ๔ ประการส าคั ญ (๑) นวัต กรรม (Innovative) (๒) ความ
คล่องตัว (Agile) (๓) ความเชื่อมโยง (Connected) ท้องถิ่นต้องดาเนินการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และ
(๔) ความโปร่งใส (Transparent) ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะทาให้ประชาชนศรัทธา หากคนไม่ศรัทธาแล้วท้องถิ่น
ก็อยู่ไม่ได้
องค์กรส่วนท้องถิ่นจะต้องกลับไปทบทวนว่า ที่ผ่านมานั้นได้ทาเต็มที่แล้วหรือยัง และได้ทาใน
สิ่งที่ให้สัญญากับประชาชนแล้วหรือไม่ หากเปรียบส่วนท้องถิ่นก็เสมือนเทียนเล่มเล็ก ที่แม้จะไม่สามารถทาให้
โลกที่มืดสว่างขึ้นได้ แต่ก็จะทาให้เห็นว่าโลกมืด
“การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” โดย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
หั ว ใจส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป คื อ การบู ร ณาการและการใช้
หน่วยงานของรัฐให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ไปรษณี ย์ ไ ทยมี อ ายุ ก ว่ า ๑๕๐ ปี และยั ง คงอยู่ คู่ กั บ คนไทยเรื่ อ ยมา ด้ ว ยค าว่ า “ปฏิ รู ป
ไปรษณีย์ไทย” ปัจจุบันเรามีฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ และเราเชื่อมั่นว่า ทุกคนที่ทางานให้ให้กับรัฐ
มีจิตวิญญาณที่จะทางานเพื่อตอบแทนให้กับชาติและหน่วยงานของตนเอง
“จิตวิญญาณ” ของไปรษณีย์ไทย หมายถึง เครือข่ายของคน (Human Networking) เป็น
เครือข่ายที่มีชีวิตและเป็นเครือข่ายของคนในชุมชนทุกพื้นที่ของประเทศ และคาว่า “รู้จริง รู้ใจ และเข้าถึง
ชุมชน” เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้คนไปรษณีย์ไทยทุกคน ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงทุกพื้นที่และทางานร่วมกับชุมชน
ปัจจุบัน ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถสนับสนุนชุมชนได้มากขึ้น บทบาทของ
ของเราไม่ได้จากัดอยู่แค่การส่งจดหมายและขายแสตมป์เท่านั้น แต่ขยายไปสู่การดูแลทุกการส่งและการเข้าถึง
คนในชุมชน
วั น นี้ ด้ ว ยจุ ด แข็ ง ของเราที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยของคนและสามารถเข้ า ถึ ง คนในพื้ นที่ ต่ า ง ๆ
ได้ ไปรษณีย์ไทยจึง พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และงานด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นว่าการกระจายพัสดุและสินค้าของชุมชน หรือ
การขนส่งน้ายาล้างไตให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น

